
     
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
TA3: De moed om te luisteren en te vragen 
 
Coachen is een vorm van ondersteuning met als doel medewerkers kritisch concrete aspecten van hun 
werkuitvoering te laten onderzoeken en hierin te professionaliseren om zo beter vorm te kunnen geven aan het 
door de organisatie uitgedragen beleid. 
Coachen is iemands potentiële kwaliteiten vrijmaken zodat hij zo goed mogelijk presteert, 
 
In deze training zetten we de TA in als instrument in het coachen van medewerkers, om een paar voorbeelden te 
geven: 

• Hoe kan je ik+ jij+ gebruiken in het creëren van eigenaarschap? 
• Hoe kan je het verschil tussen verantwoordelijk en slachtofferschap vanuit de TA uitleggen? 
• Hoe kan je vanuit de egoposities bespreekbaar maken wat maakt dat iemand steeds net niet lekker werkt 

met een duo? 
• Hoe kan je vanuit de drivers snappen waarom er gedoe is in de bouw? 
• Hoe kan je de dramadriehoek, licht, luchtig en zinvol inzetten in je begeleiding? 

Deze en meer vragen zijn leidraad voor de vervolg Training Transactionele Analyse. 
 
 

 
 
De training is bestemd voor interne coaches, IB’ers, coördinatoren en medewerkers van het stafbureau, die de 
training Transactionele Analyse gevolgd hebben en zich verder willen ontwikkelen in hun vaak coachende rol met 
behulp van het prachtige instrument Transactionele Analyse. 
 
In de bijeenkomsten besteden we tijd aan de meer complexere gesprekken waarin we vanuit het persoonlijk 
leiderschap de coachende houding gaan inzetten.  
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Tijdens de training frissen we de TA op, als instrument in het voeren van coachende gesprekken. 
We besteden aandacht aan wat is coachen wel en wat ook niet, hoe blijft het eigenaarschap bij de ander, wanneer 
kan je coachen inzetten en wanneer niet. 
We besteden aandacht aan de opbouw van een coachtraject, structuur van een coachgesprek en verder 
uitbouwen van coachende interventies met behulp van de TA.  
Daarnaast onderzoeken we met elkaar waar ieders uitdaging ligt en hoe je hierin je persoonlijk leiderschap kan 
versterken. 
 
Onderwerpen die aanbod komen uit de Transactionele Analyse 
 

• Egoposities (O/K/V) 
• Basisposities (ik+jij+) 
• Dramadriehoek 
• Eigenaarschap of slachtoffer 
• Script 
• Drivers (Wees Sterk, Doe een Genoegen, Doe je best, Maak voort, Wees Perfect) 

 
We werken met verrassende, verdiepende, speelse en creatieve werkvormen en ondersteunen je bij het 
reflectieproces. 
Na deze training van 4 dagdelen heb je concrete vaardigheden, inzichten en opgedaan om met plezier en 
vakkundigheid de regie te voeren over het coaching gesprek zodanig dat er een samenwerking met de ander tot 
stand komt en de eigen autonomie behouden blijft. 
 
 

 
 

• Voeren van coach gesprekken met medewerkers 
• Oefenen van gesprekstechnieken (o.a. LSD, Feedback, Spiegelen, Aansluiten, Doelen stellen, Reflectie 

stimuleren, Eigenaarschap bij de ander laten, Slachtofferschap bewust maken)  
• Verder uitbouwen van kennis en handvastten vanuit de Transactionele Analyse   
• Verder ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en autonomie in het voeren van begeleidingsgesprekken.  

 
 

 
 

• Theoretische inleidingen en basisbegrippen die dienen als uitgangspunt 
• Creatieve werkvormen, opdrachten en oefeningen om vooral veel te ervaren 
• Werken met eigen casuïstiek om de theorie inzichtelijk te maken en te laten beklijven 
• Van en met elkaar leren door uit te wisselen, te reflecteren en te doen 
• grope van maximaal 14 deelnemers  

 
 

 
 
Bestuurskantoor Spaarnesant 
Steeds van 14.00-18.00 uur 
Dinsdag 21 september  
Dinsdag 12 oktober  
Donderdag 4 november  
Donderdag 2 december  
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Blok 1         Focus op coachen  
 
Inhoud: theorie en trainen van vaardigheden 

• herhaling TA 
• uitgangspunten van coaching 
• theorie achter coaching 
• coachingsmodel GROW 
• competenties van de coach/coachend leidinggevende 
• oefenen van gesprekken 

 
 
 
Blok 2    Coachen en de X-factor  
 
Inhoud: theorie en trainen van vaardigheden 

• TA persoonlijkheidsmodel: zelfinzicht en zelfkennis, het eigen script kennen 
• doelen in coaching, van vage voornemens tot concrete resultaatbeschrijvingen  
• de verschillende petten van de coachende leidinggevende 
• kwaliteiten en uitdagingen 
• oefenen van gesprekken 

 
 
 
Blok 3              Coachen ‘Uit de comfortzone’ 
 
Inhoud: theorie en trainen van vaardigheden 

• werken met de gereedschapskist van coaching 
• autonomie van de coach, werken aan doelen 
• lef om te vragen en te spiegelen, feedback te geven en ontvangen 
• volgende stap in de coachingsspiraal en werken met GROW 
• procedures van coaching als interne- of externe coach 
• oefenen van gesprekken  

 
 
 
Blok 4             Coachen op groei 
 
Inhoud: theorie en trainen van vaardigheden 

• werken met de gereedschapskist van coaching 
• werken met het onbewuste, wat is het masker 
• projectie, overdracht en tegenoverdracht 
• oefenen van gesprekken 

 
 

 
 
 


