
Verdiepingscursus 

Haptonomische Fenomenen in de Transactionele Analyse 
 
Een verdiepingsslag voor coaches, trainers, therapeuten en andere professionals. 
 
Een belangrijk principe van de Transactionele Analyse is de gelijkwaardige driehoek 
denken-voelen-handelen. TA geeft echter voornamelijk cognitieve betekenis aan het 
voelen en exploreert voornamelijk het denken over voelen. Het voelen zelf kan veel 
beter geëxploreerd en benut worden. De Haptonomie kan jou als professional meer 
handen en voeten bieden waarmee jij ‘voelen’ volwaardiger aandacht kan geven, ook 
in je professionele relatie.  
 
Naar aanleiding van de NVTA-Actieve Werkplaats van november 2016 hebben wij, op 
veler verzoek, een verdiepingstraining Haptonomie en TA gemaakt in de vorm van een 
drietal workshops. Deze bouwen voort op elkaar. De workshops vinden vanaf januari 
2018 plaats op twee plaatsen in Nederland: ’t Harde en Benschop. 
 
Doel van de workshops 
 aanscherpen van jouw vermogen tot waarnemen en  
 aanscherpen van je vermogen tot voelen van dat wat jou en de ander beweegt, 
 daardoor de relatie met je cliënt kunnen verdiepen om zodoende: 
 nieuwe wegen voor fundamentele veranderingsprocessen te vinden. 
 
Inhoud van de workshops: (van 9.30-13.30 uur inclusief lunch) 
Workshop 1 Waarnemen  
Workshop 2 Gewaar worden, gewaar zijn: voelen 
Workshop 3 Aan-zijn; de ander in beweging brengen, raken 
 
Workshop 1 13 januari 2018 Benschop  /  14 januari 2018 ’t Harde 
Workshop 2 27 januari 2018 Benschop  / 28 januari 2018 ’t Harde 
Workshop 3 10 februari 2018 Benschop / 11 februari 2018 ’t Harde 
 
Tijden: 10.00 (ontvangst vanaf 9.30 uur) tot 13.30, met als afsluiting een lunch.  
NB de 3 workshops bouwen voort op elkaar. Na iedere workshop kun je kiezen of je 
door wilt gaan met de volgende.    

 
Voorkennis van Haptonomie is niet vereist. Kennis van de basisconcepten van TA is wel 
gewenst; zo nodig is er een inleidende handout beschikbaar.  
 

Cursusleiders:  
 

 
 
Monique Duran 
 werkt met Haptonomie en 

Transactionele Analyse 
 op het gebied van opleiden en 

begeleiden van individuen en 
paren  

 ruim 30 jaar ervaring binnen de 
gezondheidszorg 

 17 jaar gewerkt als begeleider en 
therapeut 

 stijl: empathisch, intuïtief, 
verrassend onconventioneel. 
 

Nathalie Gispen 
 werkt met Transactionele Analyse en 

diverse relevante modellen  
 o.h.g.v. opleiden en ontwikkelen van 

mensen in organisaties  
 ruim 25 jaar ervaring in zakelijke en 

not-for-profit dienstverlening  
 12 jaar gewerkt als trainer, adviseur, 

coach, counselor en manager bij 
Boertiengroep, nu 7 jaar eigen 
onderneming 

 stijl: empathische advocaat van de 
duivel, psychologisch detective, 
sprekende (intelligente) spiegel.  

 
 

Kosten per workshop (incl lunch) € 50,- incl BTW voor leden NVTA 
                                                      € 60,- incl BTW voor andere deelnemers 

Locatiegegevens: 
 Benschop: De Oude Bakkerij, Benedeneind 289B, 3405 CK Benschop (bereikbaar 

met bus 195 en 106, je kunt evt. opgehaald worden bij Bushalte van Iperen in 
IJsselstein)  

 ‘t Harde: Optimum, Houtrustweg 70, 8084 CE ‘t Harde  
 
Aanmelden  
Opgave voor het geheel of de eerste workshop via info@opti-mum.nl 


