
Batman, Wicky de Viking of Calimero? 

Met wie identificeerde jij je voeger? Was dat het kleine zielige kuikentje Calimero, de slimme 
Wicky de Viking, de vrijgevochte Pippi of voelde je juist verbonden met superheld Batman? 
Denk eens terug aan je vroege kindertijd, welk kinderboek, welke TV-serie, strip, sprookje of 
film sprak jou enorm aan en met welk karakter eruit voelde je je verbonden? We kunnen nog 
wel even doorgaan: Doornroosje die wacht op de kus van haar prins, Robin Hood die stal 
van de rijken en opkwam voor de armen. Aan welke eigenschap van jezelf deden deze 
figuren je denken? Of wellicht had jouw favoriet wel een eigenschap waar jij naar verlangde. 
Moed, schoonheid of dolle streken. 

TA en Voice Dialogue 

Boeiende vragen om over na te denken. Nog leuker om met deze vragen aan de slag te 
gaan in coaching of training. In ons boek Coachen met lef, waar Transactionele Analyse en 
Voice Dialogue elkaar versterken, werken we 9 werkvormen uit op het snijvlak van TA en 
VD. Vanuit onze jarenlange samenwerking en ervaring als opleider en coach, ieder vanuit 
haar eigen expertise TA en VD, hebben we de verbinding gelegd tussen deze twee 
stromingen. Kan dat wel, twee methoden gaan mengen? Ja, het kan, want we doen het al, 
met veel plezier en resultaat. Mag het wel? Wij vinden van wel. Als je het beste van twee 
stromingen weet te combineren, dan kan er iets hel moois ontstaan.  

The best of both 

Wat Transactionele Analyse en Voice Dialogue gemeen hebben is hun mensvisie. Mensen 
zijn ok en worden heel geboren. In de kern is alles aanwezig, alle potentie, alle talent is er. 
Door socialisatie passen we ons aan om te kunnen overleven. Beide stromingen gaan ervan 
uit dat mensen meer kunnen dan zij denken en dat eerder genomen besluiten nog steeds 
doorwerken en zichtbaar zijn in het leven van alledag. Wat beide stromingen ook delen is het 
idee van de regisseursfunctie. Bij Transactionele Analyse is dat de (geïntegreerde) 
Volwassene, bij Voice Dialogue is dat het Bewust Ego. Deze regisseur zorgt voor 
keuzevrijheid en balans, het kenmerk voor autonomie. Wat Transactionele Analyse en Voice 
Dialogue ook gemeen hebben is het werken met delen die elk een eigen repertoire hebben 
van denken, doen en voelen. Bij Transactionele Analyse zijn dat er 5, bij Voice Dialogue is 
dat een hele menigte. 

Het sterke van Transactionele Analyse is dat het een psychologische ontwikkeltheorie biedt, 
uitgewerkt in heldere concepten. Het sterke van Voice Dialoque is dat het een energetische 
methode is die op een diepere laag mensen in contact brengt met hun innerlijke delen. 
Mensen leren zichzelf beter kennen. Door de combinatie ontstaat er een krachtige manier 
van coachen die zowel speels en impactvol is. Een manier die zowel inzicht als bewustzijn 
oplevert als beweging en ervaring. 

Laten we eens terug gaan naar onze Wicky de Viking. 

Kleerscheuren 



In een van de werkvormen uit ons boek, Stemmen uit je Script, gebruiken we de figuren uit 
sprookjes en verhalen waarmee iemand zich in zijn kindertijd identificeerde als ingang om 
meer te weten te komen over iemands eigen script. Het persoonlijke draaiboekje dat je al 
heel jong hebt gemaakt om de wereld om je heen te begrijpen en er mee om te gaan. Het is 
gebaseerd op vroege ervaringen en boodschappen en daaraan gekoppelde interpretaties, 
overtuigingen en besluiten. Het is je richtsnoer om je op een zodanige manier te gedragen 
dat je zo min mogelijk emotionele kleerscheuren oploopt. 

In gesprek met Wicky 

In een workshop vragen wij deelnemers welk boek, sprookje, film of verhaal grote indruk op 
hen heeft gemaakt in hun jeugd en met welk karakter eruit zij zich identificeerden. In mum 
van tijd vult de ruimte zich dan met allerhande karakters: meneer de raaf uit de 
Fabeltjeskrant, de ondeugende roodharige Noortje uit de strip Tina, Sandy uit de film Grease 
en Pippi Langkous, het supermeisje met de kleefpasta. We vragen de deelnemers zich te 
laten interviewen in de energie van het karakter; een zogenaamd Voice Dialogue gesprek. 

Zie het voor je. Een coach die plotseling in gesprek is met een collega die moeiteloos 
transformeert in zijn eigen Wicky de Viking. Die haarfijn uitlegt dat er voor ieder probleem 
een oplossing is, als je maar slim bent en even goed nadenkt. Maar ook vertelt waarom het 
belangrijk is dat hij altijd meegaat naar de werkplek van de geïnterviewde: ‘Er zijn altijd 
problemen die opgelost moeten worden en anderen rekenen daar op’. Een kostelijk gezicht 
om al die archetypische karakters bij de deelnemers tot leven te zien komen 

Hoe Wicky voor je werkt? 

In de nabeschouwing laten we de deelnemers uitwisselen wat de waarde was - en nog 
steeds is - van het karakter waar ze zich zo sterk mee identificeren. Ze onderzoeken 
wanneer die identificatie soms tegen hen werkt. Welk ander deel van hun persoonlijkheid 
komt daardoor wellicht niet aan bod. We opperen het idee om eens in gesprek te gaan met 
het weggestopte deel. Zo kan de polariteit van de slimme Wicky, de kant die het allemaal 
juist niet weet en/of hulp nodig heeft, ook door de deelnemer ervaren worden. Door juist de 
andere kant van het karakter te laten beleven, ontstaat er meer balans en biedt je de cliënt 
meer keuzemogelijkheden aan. In het voorbeeld van Wicky krijgt de deelnemer toegang tot 
meerdere opties: zelf doen of hulp vragen? En dat is waar deze werkvorm in essentie over 
gaat. Hoe vergroot je je opties en hoe neem je de regie in je eigen verhaal? 

Heelheid 

Steeds weer ervaren we als coaches en opleiders dat het gebruik maken van en het 
onderzoeken van de energie achter bijvoorbeeld een scriptbesluit, veel toevoegt aan de 
beleving en de ervaring. Doordat de cliënt contact maakt met deze energie en inziet dat dit 
deel van waarde is geweest, blijkt het gemakkelijker te zijn om vanuit mildheid en acceptatie 
een nieuwe beweging te maken. Het hoeft niet weg; er mag iets bijkomen. 

En elke keer ervaren we dat coachen op deze manier leuk is. Je mag spelen zonder dat het 
oppervlakkig wordt. Het hoeft niet diep te gaan om toch impactvol te zijn. 

 


