
Workshop TA en faalangst
 
17 maart 2018 van 10:00 - 16:30 uur



Karel de Grotelaaan 143
3132 JS Vlaardingen
m: 06 - 47 03 64 02
e:  psycholoog.han-den-dekker@xs4all.nl

Bredabaan 57
2930 Brasschaat - België
m:  00 32 496 31 42 94
e:  koen.bosschaerts@gmail.com

Wat:  Workshop  17 maart 2018 van 10:00 - 16:30 uur

Voor wie:   Voor iedereen die faalangst heeft of werkt met faalangstige 
jongeren.

Waar:  Omgeving Utrecht (locatie nader bekend te maken)

Waarover:   Je bent als prins(es)geboren. Het besef van onvoorwaardelijk oké 
zijn raak je als mens echter deels kwijt. In onze prestatiegerichte 
maatschappij gaat het vaak veel meer om wat je doet en presteert 
dan om wie je bent. Dit creëert zo gemakkelijk faalangst. Er spelen 
dan processen in jezelf die een gezond zelfvertrouwen saboteren. 
In deze workshop krijg je meer inzicht in hoe faalangst bij jou 
werkt en hoe je deze kan verminderen.

  De Transactionele Analyse (TA) is een theorie van inter-persoon-
lijke en intra-psychische communicatie, ontwikkeling, groei en 
verandering. Het model gaat uit van respect en aanvaarding van 
jezelf en de anderen en is gebaseerd op het geloof dat iedereen 
kan bijleren en kan veranderen. In deze workshop gebruiken 
we de volgende concepten uit de TA: ego-toestanden, strooks, 
levensscript.

Door wie:   Han den Dekker (52, getrouwd, 2 kinderen) werkt sinds 15 jaar 
als psycholoog en trainer in een zelfstandige praktijk met 
vol wassenen. Han vindt het belangrijk mensen te helpen hun 
unieke waarde te zien en meer te worden wie ze ten diepste zijn. 
Hij werkte ook een aantal jaren als docent. Han is gecertificeerd 
TA-opleider in psychotherapie.

  Koen Bosschaerts (58 jaar, getrouwd, 2 zonen) werkt als wiskunde 
leerkracht en als studiebegeleider en teamcoach. Het bereiken 
van succeservaringen, waardoor mensen zich beter hechten 
aan doelen en daardoor hun zelfwaardering versterken, is een 
belangrijke eigenschap van zijn werk. Koen is gecertificeerd 
TA-opleider in de educatie.

Kosten/informatie:    175 euro per persoon. Aanmelding met z’n 2-en: 160 euro pp. 
Aanmelding met z’n 3-en: 145 euro pp. Koffie, thee en lunch zijn 
inbegrepen. Minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers. 
Inschrijven/verdere informatie via Koen of Han.

  


