Transactionele Analyse congres
16 november 2019
Oude maskers / nieuwe jassen; werken met script in de praktijk
45 jaar transactionele analyse in Nederland

ops zijn bekend!
De inhoud van de 8 worksh
n.
ar een beperkt aantal plaatse
Meld je aan, we hebben ma

Kosten: Voor 1 mei aanmelden € 195,-.
Na 1 mei € 230,-.
Locatie: De Ruwenberg in Sint Michielsgestel
Keynote speaker: Manfred van Doorn
Bekend van De Reis van de Held
Informatie bij: tacongres@tamagazine.eu
Aanmelden doe je hier: https://eventix.shop/t2z44d2f

Wat we deze dag verder te bieden hebben:
Workshops (zie achterzijde), supervisiegroepen, een opleidersmarkt en intervisie speed
dating
Intekenen op de workshops gebeurt
na aanmelding
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KORT OVERZICHT VAN DE WORKSHOPS
Het leven is moeilijker als je denkt, en makkelijker dan je denkt
Karen Bruyn, MSc, PTSTA- psychotherapie,
GZ-psycholoog
De Relational Frame Theory laat zien waarom scriptovertuigingen zo hardnekkig zijn. We denken rigide en zien altijd patronen, wetmatigheden, ook waar die niet zijn. Het is niet de
inhoud van onze gedachten die in de weg zit, maar het proces
van denken. Acceptance-and-Commitment-Therapy helpt om
te stoppen te geloven wat we geloven. In deze workshop leer
je met behulp van technieken uit de Acceptance-and-Commitment-Therapy hoe je jezelf en je cliënten kunt helpen te
stoppen met geloven wat je gelooft.
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Traumawerk is niet sexy
Linda Hoeben, Psychotherapeute TSTA
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Wij zijn moeder en dochter die dit gelijknamige boek schreven, ieder vanuit ons eigen perspectief. In deze interactieve
workshop, gelardeerd met zang en oefeningen, zullen wij ons
vier-fasenmodel en een aantal concepten uit de TA, die op
de moeder-dochterrelatie van toepassing zijn, uitleggen en
illustreren aan de hand van eigen voorbeelden.
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In een speelse, interactieve workshop onderzoeken we waarom
we allemaal wel eens bepaalde taken of zaken voor ons uit
schuiven. Voor sommigen vormt uitstelgedrag een ware handicap in het leven, voor anderen een licht ongemak dat zo nu
en dan de kop op steekt. De workshop biedt enerzijds inzicht
in welke mechanismen en overtuigingen aan uitstelgedrag
ten grondslag liggen en anderzijds praktische handvatten om
uitstelgedrag te veranderen in: gewoon aan de slag gaan.
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TA? Daar zit muziek in
Elayne Lussenburg, TA-coaching/counseling &
psychotherapie (onder contract voor CTA)
Muziek raakt mensen en gaat voorbij de cognitie. Emoties
worden direct aangesproken. Met passie vertellen mensen over
hun persoonlijke muzieksmaak en bijbehorende verhalen. Als
muziek zó kan raken, zó persoonlijk is, zó gaat over keuzes
en identiteit, dan kan het niet anders dan dat het verweven
is met scriptbesluiten. Tijdens deze workshop leer je hoe je
muziek kunt inzetten in je TA praktijk als middel om bewust
te worden van je script én hoe je daarmee de autonomie kunt
bevorderen.

Dynamisch leiderschap in Co-Creatie
Lies de Bruijn MBA PTSTA en Matti Sannen MA
TSTA
Co-creatief leiderschap is bij uitstek de benadering voor
hedendaagse organisaties die geconfronteerd worden met
complexe uitdagingen. Met een frisse blik op leidinggevende
krachten in de samenwerking werken we met TA en groepsdynamische inzichten. We onderzoeken en ervaren in het hier
en nu met alle deelnemers het onvoorspelbare pad van de
dynamiek van leiderschap in co-creatie. Wij zijn benieuwd
naar nieuwe inzichten en opties voor het leiderschap van
organisaties in de 21e eeuw, als co-creatieve opbrengst van
deze workshop!

Tango, een manier om grenzen, rollen en verbinding te onderzoeken
Harry Gerth, TTA/PSTA
Hoe creëren we gezonde grenzen? Hoe behouden we onze
identiteit en hoe kunnen we op een effectieve manier contact
maken en verbonden blijven? Als we fysiek contact maken en
als we als één eenheid gaan bewegen zijn verschillen in fysiek, muzikale beleving en persoonlijkheid een hele uitdaging.
Hoe gaan we hiermee om en wat is de invloed op onze eigen
grenzen en identiteit? Naast de tango introduceren we het
begrip kinesfeer en hebben hiermee uitstekende instrumenten
om de thema’s te verkennen en aansluitend te relateren aan
TA.

Het verhaal over het trauma en de traumagerelateerde klachten is vaak meer sexy dan het verhaal over hoe de cliënt het
trauma heeft overleefd. In deze workshop leer je hoe je je
cliënt kan helpen te navigeren tussen het traumaverhaal en
het verhaal van het overleven. Hierdoor verbetert de innerlijke
regulatie en krijgt de cliënt meer greep op de klachten.

Morgen ga ik beginnen
Jacqueline van Gent MSc, Registerpsycholoog
Arbeid & organisatie, TSTA

Van je Moeder moet je het hebben, van je dochter kun je het krijgen….
Alice Altink, BTA, Individueel, groeps- & relatietherapeut op basis van TA & EFT & Mayke Smit,
Systemisch Coach/Trainer
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Intekenen op de workshops gebeurt na aanmelding

De kunst van het ‘niet-weten’
drs Marian Timmermans PTSTA, (executive)
coach/procesbegeleider
Wie werkt met groepen - als manager of trainer - kent het:
dat moment dat je het even helemaal niet meer weet. Je kunt
geen antwoord geven op een vraag, er gebeuren dingen die je
niet begrijpt, spanning bouwt op. In hoeverre slaag je er dan
in bij het ‘niet-weten’ te blijven? Vlucht je misschien in de
zekerheid van je script en voorkóm je daarmee verandering?
In deze workshop speel je met de zekerheid van het ‘weten’
versus de kunst van het ‘niet weten’.

