
 

4 & 5 december 2019 in Den Haag 
 

 

Tweedaagse workshop met  

Lynda Tongue (TSTA-O) & 

Jacqueline van Gent (TSTA-C) 

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de toepassing van TA.   

Inschrijven via dit googleformulier: https://forms.gle/TgztwWYGTJFWEnQs8 

 

Waar 

TA-denhaag, 2e De Riemerstraat 172, 2513 CZ Den Haag. (Bij een groep groter dan 8 gaan we op 

zoek naar een andere goed bereikbare ruimte in Den Haag.) 

 
Inschrijven  

Vul vóór 20 november het inschrijfformulier in (zie boven) of stuur een mail naar Jacqueline van 

Gent: info@transactioneleanalyse-denhaag.nl 

 
Kosten 

€ 295,00 (geen BTW verschuldigd) excl. evt. overnachtingskosten 

 
Groepsgrootte 

Minimaal 6, maximaal 16 deelnemers 
 

Inhoud 

Lees verder op de volgende blz.! 

 



 

Opzet 
Deze workshop is een mix van theorie, ervaringsgerichte oefeningen en supervisie. Dag 1 is 

thematisch van aard. Op dag 2 van de workshops bepalen vooral de deelnemers de agenda.  

Misschien wil je supervisie krijgen of geven, misschien een discussie over een bepaald onderwerp 

starten, een theoretisch onderwerp uitdiepen of misschien wil je iets uitproberen. Misschien ben je 

je aan het voorbereiden voor een CTA- of TSTA-examen of een TEW en wil je daarvoor wat 

oefenen. Kortom: jij beslist waar je behoefte aan hebt en gezamenlijk co-creëren we het 

programma voor de dag.  

We dragen met elkaar zorg voor een veilig leerklimaat en zijn alert op ethische dilemma’s die zich 

kunnen voordoen. 

 

We werken met een zogenaamde multi-level groep. Dus of je nu veel of weinig uren TA -training 

en ervaring hebt, er valt voor iedereen op elk niveau voldoende te halen en te brengen. 

 

 

De voertaal is Engels, én dat hoeft echt niet perfect te zijn. Er zijn genoeg mensen met een 
redelijke kennis van het Engels aanwezig om met elkaar eventuele taalvragen te verduidelijken, 

 

 
 

Thema 4 & 5 december: Wat is mijn TA-identiteit? 
Of je TA nu gebruikt als trainer, coach, counsellor, consultant, in het onderwijs of in om het even 

welke context, jij past TA-concepten toe op een manier die past bij jouw context en bij jouw 

persoonlijkheid. In deze workshop krijg jij de mogelijkheid om nader te onderzoeken hoe je TA-

theorie en -concepten in verschillende contexten kunt toepassen en hoe je daarbij jouw eigen stijl 

ontwikkelt. 

 

 

 

 

 

 

 

Wie zich voor de workshop heeft ingeschreven ontvangt een factuur. Kort voor aanvang van de workshop 

volgt nog een email met wat praktische details.  

 

 

 

 

 


