interim-management en adviesbureau. Anne
de Graaf geeft leiding aan het platform dat het
alle 2000 medewerkers mogelijk maakt hun
persoonlijke ontwikkeling en professionele
opleiding ter hand te nemen. Hij de co-auteur
van het succesvolle (30.000 exemplaren
gedrukt) management werkboek ‘Einstein en
de kunst van het zeilen’. In november 2009
verscheen van zijn hand het boek ‘Managen
zonder macht’.
Anne verzorgt deze laatste bijeenkomst met
als thema: Integratie. Het gaat hierbij vooral
om het geleerde binnen de activiteiten van
de organisatie adviseur een plaats te geven.
Voertaal is Nederlands!
U ontvangt het boek ‘Einstein en de kunst
van het zeilen’ (als u wilt in de inmiddels
verschenen Engelse vertaling) en het boek
‘Managen zonder macht’ bij deelname
tijdens de afsluiting van de Masterclass.

Dagvoorzitter
Leo Kind leidt het geheel in goede banen.
Leo is als organisatie adviseur sinds 1975
betrokken bij vorming en training van mensen
in bedrijven en organisaties. Sinds 1986 werkt
hij als zelfstandig gevestigd management
consultant. Leo is ondermeer verbonden
aan IMD in Lausanne in Zwitserland (prof. dr.
George Kohlrieser TSTA) en aan de Goethe
Business School van de Universiteit van
Frankfurt am Main in Duitsland.

Van deelnemers wordt verwacht dat zij, naast
hun klantsysteem, ook zichzelf ter sprake
willen brengen. Om het leereffect zo maximaal
te doen zijn, is er gekozen voor een maximum
aantal deelnemers voor deze Masterclass. In
de class staan zestig (60) stoelen rond tafels
met ruimte voor tien (10) personen. De tafels
staan in een grote ruimte in vergader en
conferentiehotel Kontakt der Kontinenten in
Soesterberg.

Investering
Deelname aan alle vier masterclass, inclusief
diner, hand-outs en een boek van de masters,
vraagt van u investering van € 1495,-, inclusief
BTW. Leden van de Ooa en leden van de NVTA
ontvangen een korting van 10%. Mocht met
meerdere personen van hetzelfde bedrijf of
dezelfde organisatie willen deelnemen dan
kunt u voor een kortingsregeling contact
opnemen met ons secretariaat.

Inschrijving
De inschrijving geschiedt op basis van wie
het eerst komt... U kunt zich inschrijven via
de website www.ta-academie.nl Na betaling
van het totale bedrag bent u verzekerd van
deelname. Informatie over de Masterclass kunt
u krijgen bij Leo Kind op 06-20958920 of bij
Anne de Graaf op 06-53354952.

TA academie
De TA academie organiseert in samenwerking met de
Orde van Organisatiedeskundigen en –adviseurs (Ooa) een

Masterclass

Wie, wat waar?
De masterclass in ontworpen
voor de consultant (trainer/
coach) met een paar jaar
ervaring in het adviesvak.

TA academie

TA in de context van
organisaties en bedrijven

Interesse of aanmelden? www.ta-academie.nl

Persoonlijk

Creatief

Autonoom

De winst is voor u!

TA: toegankelijk & toepasbaar
Steeds meer consultants in de private en
publieke sector ervaren de kracht van de
Transactionele Analyse (TA) als denkmodel en
als handelingsperspectief. Deze, oorspronkelijk
in de sfeer van de sociaal psychologische
hulpverlening ontwikkelde, modaliteit
binnen de humanistische psychologie
blijkt een blijvertje. TA is in de afgelopen
decennia doorontwikkeld tot een belangrijk
en sterk denkmodel om vraagstukken in
organisaties te begrijpen en aan te pakken.
De toegankelijkheid van de TA concepten
en de toepasbaarheid van de TA methoden
& technieken verklaren een stukje van het
geheim van de TA als succesvol gereedschap
voor de consultant. TA is geen gesloten,
afgerond model, maar moedigt juist alle
gebruikers aan er zelf mee te ‘spelen’ zodat
de gedane ontdekkingen werken in de
eigen praktijk. De door de TA academie te
organiseren Masterclass nodigt u uit verder
kennis te maken met de mogelijkheden die
TA biedt voor toepassing in de context van
organisaties en bedrijven. Een aantal uiterst
succesvolle TA professionals uit buiten- en
binnenland nemen u steeds mee in hun ‘kijk
op de mogelijkheid (en onmogelijkheid!) tot
veranderingen & verbetering in organisaties en
bedrijven’.

krijgt u volop de kans tot een verrassende
ontmoeting. U gaat niet een hele dag naar de
‘master’ luisteren, al gaat deze u wel degelijk
informeren en inspireren. U gaat direct aan de
slag met uw eigen vragen en kanttekeningen.
U bent in gesprek met andere deelnemers aan
de Masterclass.
De formule van de zogenaamde ‘ronde
tafel gesprekken’ in een beproefd concept
waarbij zowel de ‘master’ als de deelnemers
volop kunnen bijdragen aan het eigen
en aan andermans leerproces. Zes tafels
met maximaal tien deelnemers werken in
steeds verschillende samenstellingen aan
de oplossing of ontwikkeling van real life
vraagstukken. De TA vormt steeds het denk- en
planmodel.

Data & Planning
De vier masterclasses vinden plaats op:
Donderdag 11 februari
Donderdag 11 maart
Donderdag 22 april
Donderdag 3 juni

Masterclass:
spannend & aantrekkelijk

De bijeenkomsten kennen de volgende
tijdsplanning:
13.00 h. inloop met broodjes
14.00 h. start Masterclass
18.00 h. diner
19.00 h. vervolg Masterclass
21.00 h. afsluiting Masterclass +
informeel samen zijn

Om de beschreven ambitie waar te maken
is de Masterclass opgezet volgens een
spannende en aantrekkelijke formule. U gaat
niet aan de voeten van de ‘master’ zitten, al

Locatie
Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS Soesterberg

Het woord ‘masterclass’ kan in eerste instantie
verwarring stichten. Is het een class van of
voor masters? Beiden! In de class zitten ervaren
(master) consultants die dagelijks in de praktijk
complexe organisatievraagstukken bestuderen
en van een oplossingsrichting voorzien. Voor
de class staat een ervaren (master) trainer/
coach die de praktijk van organisaties kent en
Transactionele Analyse gebruikt als analyse- en
interventiekader. U verlaat de masterclass met
nieuwe, onverwachte en spannende inzichten
en voornemens. Dat is winst voor u en uw
klanten!

Masters:
van binnen & van over de grenzen
De TA academie is op dit moment in gesprek
met een aantal TA professionals die hun sporen
verdienden in het werken met bedrijven en
organisaties.
Uit Nederland komt Maarten Kouwenhoven!
Zie www.kouwenhovenenpartners.nl
Maarten Kouwenhoven TSTA is psycholoog,
psychotherapeut, management consultant en
internationaal erkend opleider. Hij publiceerde
in diverse vaktijdschriften en is auteur,
redacteur en uitgever van de handboeken
Transactionele Analyse in Nederland. In
het Handboek Strategisch Coachen deelt
Maarten Kouwenhoven een schat aan kennis
en inzichten die nuttig zijn om strategisch te
coachen.
De thema’s van deze eerste bijeenkomst zijn:
Grondbeginselen van de Transactionele
Analyse + Coaching & de S-curve in
persoonlijke ontwikkeling en in de
ontwikkeling van organisaties. Voertaal is
Nederlands!
U ontvangt het Handboek Strategisch

Coachen bij deelname tijdens de afsluiting van
de Masterclass.
Uit Amerika komt Abe Wagner!
Zie www.abewagner.com
Abe Wagner TSTA has over 35+ years of
experience as a corporate trainer, convention
speaker and author. He has worked with
organizations in 30+ countries, ranging from
start-ups and fortune 500 companies to
governments and non-profits. He is the author
of Say It Straight Or You’ll Show It Crooked and
The Transactional Manager.
Het thema voor deze bijeenkomst is:
Breaking the communication barrier. Abe
gaat, met veel humor, in op de valkuilen
en kansen die de Transactionele Analyse in
organisaties biedt. Voertaal is Engels!
U ontvangt de boeken ‘Say It Straight Or
You’ll Show It Crooked + The Transactional
Manager’ bij deelname tijdens de afsluiting
van de Masterclass.
Uit het Verenigd Koninkrijk komt Julie Hay!
Zie www.adinternational.com
Julie Hay TSTA, is a consultant, coach,
supervisor, author of numerous books, packs,
audiotapes and articles, internationally
accredited as Teaching & Supervising
Transactional Analyst (Organisational and
Educational) and internationally licensed NLP
Trainer.
Het thema van deze masterclass is:
Teams & cooperation! begrepen vanuit de
Transactionele Analyse. Voertaal is Engels!
U ontvangt het boek ‘Working it out at work’
(in het Nederlands: We lossen het samen wel
op) bij deelname tijdens de afsluiting van de
Masterclass.
Uit Nederland komt Anne de Graaf!
Zie www.alberteinstein.nl.
Anne de Graaf TSTA is programmamanager van
de BMC academie. BMC is een uiterst succesvol

