
WELBEVINDEN  
& 

VERBINDENDE 
COMMUNICATIE 

2-daagse cursus met  

Transactionele Analyse 

Inleidende cursus 101 

Zaterdag 25 maart en 

Zaterdag 1 april 2023 

Van 9u tot 17u 

Gemeenschapscentrum De Zandloper 
Zaal NOK 
Kaasmarkt 75 
1780 Wemmel 

De parking van GC de Zandloper ligt 
achter het centrum.  
Parking gratis. 

Parkeren op de binnenkoer mag niet.  

De volgende bussen van de Lijn stoppen 
aan halte Wemmel – Zandloper:  
242, 243, 245, 810 

Er is een restaurant verbonden aan het 
centrum waar je kan eten.   
Er zijn nog eetgelegenheden in de buurt, 
of je brengt je lunch mee en je eet in het 
lokaal waar je jouw opleiding volgt.  

200€ 

Inbegrepen: 

• Syllabus 

• Dranken tijdens de pauzes 

Je bent ingeschreven als je 50€ voorschot betaalt op 

rekening BE83 0015 9459 4215. 

Het restbedrag schrijf je over ten laatste 2 dagen voor 

de cursus start of ter plaatse.  

Stuur een mail naar dehondtmarleen62@gmail.com 

als je wil deelnemen met je gegevens. 

Je krijgt op het einde een bewijs van deelname, dat je 
toelaat om een opleiding in de Transactionele 
Analyse te volgen. 

Meer info op  https://www.vita-vitaal.be/  

https://www.vita-vitaal.be/


Voor wie is deze cursus? 

Als je interpersoonlijke relaties beter wil begrijpen en 

ideeën wil hebben over de persoonlijkheids-

constructie, schrijf je dan in voor deze 2-daagse 

cursus. 

Wat is Transactionele Analyse? 

Transactionele Analyse (TA in het kort) is een 

psychologisch model ontwikkeld door Eric Berne.  

Met deze methode krijg je beter zelfinzicht.  TA is 

een soort handleiding waarbij de vraag ‘Hoe zit ik in 

elkaar en hoe kan ik mijn relaties en communicatie 

verbeteren rondom mij?’ kan beantwoorden.   

 

Via TA krijg je zicht op je eigen ‘besturingssysteem’ 

en dat van anderen.  Je kan hierdoor ‘anders en 

beter’ gaan communiceren met anderen.  Je 

denken, voelen en handelen komen hierdoor meer 

in harmonie met elkaar.  

Hoe krijg je inzicht in 
je gedrag en communicatie?  

Al wie werkt in het onderwijs, zorgsector, bedrijven, 

HR-functie, management en geïnteresseerden zijn 

welkom. 

Er is geen voorkennis nodig.   

Wie geeft de cursus? 

Marleen Dehondt, trainer en 

supervisor in de transactionele 

analyse, met specialisatie 

onderwijs. 

Psychotherapeute in de 

interactionele vormgeving 

In MOTU Coaching en Opleiding 
 

0473 39 44 44  
 

dehondtmarleen62@gmail.com 
 

Ondernemingsnummer 0819.633.271  

• Je krijgt inzicht in jezelf en relationele 

vaardigheden 

• Je krijgt inzicht in verbale en non-verbale 

communicatie 

• Je krijgt tools om met moeilijke situaties om te 

gaan, zowel privé als professioneel.  Hoe anders 

reageren in lastige situaties. 

• Hoe werk je met groepen 

Theorie en praktijk worden aan elkaar gekoppeld. 

Wat kan je verwachten ? 

Mensen zijn OK.    

Iedereen heeft het vermogen om te 

denken.  

Mensen bepalen hun eigen lot door 

middel van besluiten en deze 

besluiten kunnen herzien.  

mailto:dehondtmarleen62@gmail.com

