uitnodiging NVPA-studieochtend
zaterdag 6 april in Locatie78 in Bunnik

Helder contracteren
door
Lieuwe Koopmans

Aan ieder begeleidingstraject ligt een contract ten grondslag; zowel een
inhoudelijk als een relatiecontract. Het inhoudelijke contract betreft
bijvoorbeeld de afgesproken begeleidingsdoelen, praktische en financiële
afspraken. Het relatiecontract bepaalt hoe je met elkaar omgaat en wat wel en
niet een begaanbaar terrein is tussen therapeut en cliënt. Dit contract ontstaat
vaak impliciet en onuitgesproken terwijl het wél een belangrijke rol speelt in
het verloop van de begeleiding; het vormt de basis voor het succes van het
inhoudelijke contract. Met name de onbewuste aspecten van het
relatiecontract kunnen het je in de begeleiding behoorlijk lastig maken;
namelijk wanneer een eigen persoonlijk patroon of een patroon van je cliënt
aan het stuur komt te zitten van het contract. Hierdoor wordt bijvoorbeeld het
benoemen van bepaald gedrag taboe of er ontstaat een ineffectieve
omgangsvorm, zonder dat dit bewust en bespreekbaar wordt. Het
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relatiecontract staat in dat geval het inhoudelijke contract in de weg. In de
Transactionele Analyse wordt dit een verborgen contract genoemd. Het leren
herkennen van manieren waarop wij als persoon geneigd zijn verborgen
contracten aan te gaan, helpt ons zo helder mogelijk te contracteren als
therapeut.

Meer over het programma
Tijdens de studieochtend helpt Lieuwe Koopmans ons aan een helder
denkkader over contracteren op relatieniveau, ontleend aan de Transactionele
Analyse. Transactionele Analyse (TA) is een stroming in de Humanistische
psychologie en van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de
psychotherapie en counselling. Een belangrijk uitgangspunt is de autonomie
van de cliënt; het vermogen om je zelfstandig te bewegen zonder hierbij
‘bepaald’ te worden door je verleden. Lieuwe heeft het ook wel over
‘relationele autonomie’; het vermogen om je in relatie met de ander(en) je
verbonden te voelen én op je eigen benen te staan.
Lieuwe wisselt korte stukjes theorie af met praktische oefening zodat wij niet
alleen begrip krijgen van het fenomeen verborgen contracten maar ook inzicht
in waar onze eigen kracht en kwetsbaarheid ligt op dit vlak. Je gevoeligheid
voor bepaalde soorten verborgen contracten kun je zo zelfs leren inzetten;
door gewaar te zijn tot welk verborgen contract je uitgenodigd wordt door je
cliënt, diagnostiseer je direct een belangrijk patroon van je cliënt dat je kunt
expliciteren en waarover je een constructief begeleidingsdoel kunt afspreken.

Over Lieuwe Koopmans
Lieuwe heeft een praktijk in het ondersteunen van leer- en verandertrajecten
in organisaties en in supervisie en coaching op het gebied van onder andere
life-work-balance, leiderschap en zingeving. Hij is in het bijzonder thuis in de
Transactionele Analyse waarin hij ook training geeft. Daarnaast heeft hij
verschillende publicaties op zijn naam staan waaronder het boek “Dit ben ik!
Worden wie je bent met Transactionele Analyse”. Meer informatie vind je op
zijn website https://www.lieuwe.net
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Locatie:
Locatie 78
Burg. van der Weijerstraat 78
3981 EK Bunnik

Tijd:
09.30 – 10.00 uur ontvangst, van 10.00-13.00 uur programma
________________________________________________________

Dagindeling:
09.30 – 10.00 uur

Welkom met koffie en thee

10.00 – 10.05 uur

Openingswoord door de dagvoorzitter

10.05 – 13.00 uur

Workshop Helder Contracteren door Lieuwe Koopmans (met

tussendoor een koffiepauze)
Na afloop van de studieochtend worden de certificaten uitgereikt en wordt een lunch verzorgd.
Aansluitend daarop vindt de ALV plaats. Het bestuur nodigt u van harte uit ook bij de lunch en
de ALV aanwezig te zijn.
Wilt u bij uw aanmelding aangeven of u blijft lunchen zodat wij dit voor u kunnen bestellen bij de
locatie? * Heeft u speciale dieetwensen: dan gaarne per e-mail melden. Dan kunnen wij dat tijdig
doorgeven. Formuleer uw dieetwens (onder vermelding van uw naam) s.v.p. duidelijk.

Algemene informatie:
Aanmelding: Uiterlijk tot maandag 1 april 2019.
Uitsluitend via de NVPA-website: https://nvpa.org/trainingen/public
Deelnamekosten:
Gratis deelname. Wilt u deelnemen aan deze workshop dan is aanmelding verplicht.
Speciale dieetwensen:
Heeft u speciale dieetwensen: dan gaarne per e-mail melden. Dan kunnen wij dat tijdig doorgeven
aan Locatie78. Formuleer uw dieetwens s.v.p. duidelijk.
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Annulering deelname: Annulering van de deelname aan de studiedag is mogelijk tot
maandag 1 april 2019 (i.v.m. catering en zaalvoorzieningen).
Bij annulering na die dag wordt de lunch in rekening gebracht!
Studie-uren: Deze studiedag is door het NVPA-bestuur aangemerkt als een scholingsactiviteit en
telt voor 3 scholings-uren. Het certificaat wordt uitsluitend uitgereikt na afloop van de
studieochtend om 13.00 uur.
Schrijfgerei: Wilt u alstublieft zelf zorgdragen voor een pen en blocnote indien u aantekeningen
wilt maken? Deze worden niet meer verstrekt door het NVPA.

Locatie:
https://www.locatie78.nl/contact/ Kies de optie ‘Gunstige ligging’.

______________________________
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