
	  

ZIN	  IN	  EEN	  FEESTJE?	  	  

De	  NVTA	  heeft	  een	  feestje	  te	  vieren!	  Er	  is	  veel	  beweging	  op	  het	  gebied	  van	  TA.	  In	  2012	  zijn	  
belangrijke	  stappen	  gezet	  naar	  een	  nieuwe	  TA	  Community	  met	  behulp	  van	  het	  co-‐creatieproces.	  Het	  
ontwikkelen	  van	  een	  Actieve	  Werkplaats	  is	  daarvan	  de	  belangrijkste	  uitkomst.	  Daarnaast	  is	  de	  NVTA	  
trots	  en	  blij	  dat	  in	  maart	  a.s.	  het	  langverwachte	  Leerboek	  Transactionele	  Analyse	  verschijnt.	  	  
2	  maart	  aanstaande	  willen	  we	  dat	  met	  jullie	  vieren!	  

Om	  11.00	  uur	  begint	  de	  ALV,	  waarin	  we	  naast	  het	  afhandelen	  van	  de	  jaarstukken,	  afscheid	  nemen	  
van	  het	  oude	  bestuur	  en	  het	  nieuwe	  bestuur	  installeren.	  Na	  de	  lunch	  starten	  we	  om	  13.3o	  uur	  met	  
een	  feestelijk,	  interessant	  en	  interactief	  programma	  rondom	  het	  nieuwe	  Leerboek	  TA	  dat	  op	  2	  maart	  
gelanceerd	  wordt.	  

Er	  is	  de	  afgelopen	  twee	  jaar	  hard	  gewerkt	  aan	  dit	  standaardwerk	  over	  de	  Transactionele	  Analyse.	  
Vanaf	  begin	  maart	  ligt	  het	  in	  de	  schappen	  van	  de	  boekwinkels	  en	  is	  het	  via	  vele	  boekensites	  te	  
verkrijgen.	  Dit	  is	  een	  enorme	  boost	  voor	  TA	  in	  Nederland.	  In	  2012	  verschenen	  al	  twee	  TA	  boeken	  van	  
de	  hand	  van	  respectievelijk	  Lieuwe	  Koopmans	  en	  Hans	  Jaspers	  en	  nu	  is	  er	  dan	  dit	  overzichtswerk.	  
Moniek	  Thunnissen	  en	  Anne	  de	  Graaf	  tekenen	  voor	  de	  eindredactie,	  terwijl	  bijna	  20	  andere	  	  TA	  
professionals	  uit	  ons	  land	  hun	  medewerking	  verleenden.	  	  

Als	  dat	  geen	  reden	  voor	  een	  feestje	  is…?!	  

De	  NVTA	  biedt	  ieder	  die	  dat	  wil	  op	  2	  maart	  de	  mogelijkheid	  de	  lancering	  van	  dit	  Leerboek	  TA	  mee	  te	  
vieren.	  Je	  bent	  meer	  dan	  welkom	  in	  Driebergen!	  

HET	  PROGRAMMA	  VOOR	  DE	  DAG	  

10.30	  uur	   Ontvangst	  

11.00	  uur	   Start	  ALV;	  stukken	  volgen	  later	  

12.30	  uur	   Lunch	  (gratis	  voor	  leden	  die	  aan	  het	  ochtendprogramma	  deelnemen)	  

Middagvoorzitter	  is	  Jan	  Ruigrok	  

13.30	  uur	   Presentatie	  van	  het	  Leerboek	  TA	  en	  aanbieding	  van	  het	  eerste	  exemplaar	  aan	  
André	  Wierdsma,	  hoogleraar	  Change	  Management	  aan	  Nyenrode	  Business	  
Universiteit	  en	  Roel	  Verheul,	  hoogleraar	  Klinische	  Psychologie	  aan	  de	  Universiteit	  
van	  Amsterdam	  en	  directeur	  van	  De	  Viersprong,	  landelijk	  centrum	  voor	  
persoonlijkheidsproblematiek	  

14.00	  uur	   “Stel	  dat	  jij	  een	  TA	  boek	  mocht	  schrijven?”	  
Interactieve	  inleiding	  over	  enkele	  hoogtepunten	  uit	  het	  Leerboek	  TA	  door	  Anne	  de	  
Graaf	  en	  Moniek	  Thunnissen.	  

14.45	  uur	   Pauze	  (gebak!)	  

15.00	  uur	   Vrolijke	  workshops	  door	  een	  achttal	  auteurs	  die	  een	  bijdrage	  leverden	  aan	  het	  
Leerboek	  TA.	  Zie	  onder.	  

16.00	  uur	   ‘Oefenen,	  oefenen,	  oefenen…’	  

Onder	  leiding	  van	  Peter	  van	  Biemen	  doen	  de	  aanwezigen	  op	  luchtige	  en	  
humoristische	  wijze	  een	  of	  meer	  van	  de	  oefeningen	  uit	  deel	  3	  van	  het	  Leerboek	  TA.	  

16.30	  uur	   Borrel	  	  



	  

WORKSHOPS:	  INSCHRIJVING	  TER	  PLEKKE	  

Werkveld	  Psychotherapie	  

Werkveld	  Counseling	  &	  Coaching	  

Werkveld	  Management	  &	  Organisatieontwikkeling	  

Werkveld	  Onderwijs	  &	  Opvoeding	  

Namen	  van	  de	  workshop	  begeleiders	  volgen	  later!	  

KOSTEN	  

Voor	  leden:	  conferentie	  +	  boek	  slechts	  €	  65,00:	  alleen	  conferentie	  €	  35,00	  

Voor	  niet	  leden:	  conferentie	  +	  boek	  slechts	  €	  75,00;	  alleen	  conferentie	  €	  45,00	  

NB	  :	  winkelprijs	  Leerboek	  TA	  €	  49,00!	  

LOCATIE	  

Hotel	  Bergse	  Bossen	  
Traaij	  299	  
3971	  GM	  Driebergen	  	  
www.bergsebossen.nl	  	  

INSCHRIJVEN	  

Je	  kunt	  je	  inschrijven	  voor	  deze	  geweldige	  dag	  via	  de	  link	  hieronder.	  Klik	  er	  op,	  vul	  je	  gegevens	  in	  en	  
het	  is	  geregeld!	  

INSCHRIJVEN:	  http://ow.ly/gUmLi	  	  

	   	   	  


