
	  

Zaterdag 30 november 

9.30u - 17u 

 

VITA-workshop 

Berne ontmoet Covey 
Autonomie ontmoet effectiviteit 

 

 

Hoe boeiend en leerrijk zou het niet zijn, mocht er een debat kunnen plaatsvinden 
tussen Eric Berne en Stephen Covey,  twee goeroes op het gebied van autonomie 
en effectiviteit. Helaas, zijn beiden overleden en zullen we zo'n gesprek nooit 
meemaken. Wél kunnen we zelf de baanbrekende werken van Berne en Covey 
naast elkaar leggen en onderzoeken hoe ze op elkaar inhaken. 

 

Bij de Transactionale Analyse kijken we naar de transacties tussen mensen om te 
begrijpen wat er omgaat in hun dagelijkse communicatie. Volgens Berne kunnen 
mensen groeien in autonomie vanuit een 'ik OK, jij OK' basishouding. Covey schuift 
effectiviteit in al onze relaties als belangrijkste element van het leven naar voren. De 
'synergie' die volgens Covey resoneert tussen mensen die willen en durven 
wederzijds afhankelijk zijn, komt dicht in de buurt van de 'intimiteit' waarover Berne 
sprak.  

 

In de VITA-workshop bekijken we de 7 eigenschappen van Covey door een TA-bril. 
We gaan op zoek naar raakvlakken tussen Berne en Covey en nemen onze eigen 
effectiviteit onder de loep. 

 

Het VITA-bestuur heet jullie van harte welkom op deze inspirerende en interactieve 
VITA-workshop. 

 

 

 



	  

 

Praktische informatie 

 
 

 

 

 

Datum:   

zaterdag 30 november 2013 van 9.30 u tot 17 u. Je bent welkom vanaf 9 u. 

 

Locatie:  

Huis van de Sport, zaal 3, Boomgaardstraat 22 te 2600 Antwerpen. 

https://maps.google.com/maps?daddr=Boomgaardstraat+22,+2600+Antwerpen,+BE 

 

Het Huis van de Sport kan je vlot bereiken met het openbaar vervoer en de auto. 

• Vanaf station Antwerpen-Berchem wandel je er naartoe in ongeveer 15'. Volg de 
Boomgaardstraat. Het Huis van de Sport ligt op het einde van de straat. 

• Vanaf het station Antwerpen-centraal neem je de metro nr. 2 richting Hoboken of 
nr. 15 richting Boechout. Je stapt af aan de halte Harmonie.  

• Kom je met de auto, volg dan de reisweg op 
http://www.provant.be/adressen/bestuur/departementen/recreatie_sport_en_t/apb
_sport/adres_hvds.jsp?referer=tcm:7-10285-64 

 

Deelnameprijs:  
100 euro voor VITA-leden; 150 euro voor niet-leden 

Schrijf je in voor 15 november via vitasecretariaat@gmail.com en stort de 
deelnameprijs op de VITA-rekening met IBAN: BE75 9799 3800 4351 - BIC: 
ARSPEBE22.  

 

Deelnemers ontvangen van VITA een ontvangstbewijs en vormingsattest. 


