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l)e anders gelabelde CTA\ rverclen

Waarom'ontwikkelingsgericht'?

opnieurv ingedeeld.

Het beqrip'ont"vikkelirgsqericht' \'r'erd
geinrroduceerd om die toepassingeu varr
jLjli€@ i.Jinte rnal ion3

.infil

TA te onderscheiden die zich meer op
grrrei err ontwikkeling richten dan op
'genezirlg'.

Toch heb

ik ,rltijcl gevonden dat de drie

speciale velden ontlerling veel gemeen

er zich hierdoor op identieke
u'ijze onderscheidden van het klinische
hebben,

Toen de r-ersctrillende toepassingsgebie
den van TA r.oor het eerst geiirtrodu-

veld. (lk zal deze overeenkomsten en

ceerd w'erden, benoemde rnen .leze

beschrijven)

als'specille veltlen'.

l)e essentie liikt te zijn da. wij allen
*'erkten lanuit de nadruk op een
fllnctioneren in het hier-en-nu, uaarbij

L)e therapeutische toepassing stond
bekend als het'klinische' veld; vandaag

dc

d..rq lreer

dat hcr prvchotherapeu

ti-

!err,'hillerr verdelol' rrrcer iI] det.ril

rve niet met het thema overdracht aarr
de gang gingeu, terr-ijl rherrpeuten

sche veld.

*'erkten met regressie

In

cle

tijd d;rt ik mijn CTA exanren

decd, mochren de qt'slaagden trinnen
deze specirlc velden kiezen op s'elke

manier zij hun veld omschreven.

Hierdoor krvamen er verschillencle
beDarniDgen op de certific]telr terccht.
Z.r itcrtrrter rL rne r,,'L Jc orrr.ilrriirirrS
'C'IA A:rhitectuur': cleze intrigeert rrre

en

juist rvel

overdracht gebmikten ;rls een lniddel

om hun clieilten te helpen.
Ik l,rdocl rrirt d.rt cr rrourt \frJk. r\ \rr)
rcure..it' cr ori r'.Iaehr bU ,'nz. .lrilt.r,:
rvat ik trecloel is d:rt

s'lj proberen dczc

clidnten temg te kriigen rn het hier- en
rm. en d:rt \\-e niet in dircctc ziD met dic
verschiinselen aan de slag gaan.

nog altijd.

Uiteindelijk rverden
rr,'ouen opresplitst

ir

cle velden u'elover-

ondenvijs.

Nl.trnute hcr aantal prolbssionals,
trainers en supervisorcn in de velden

organisatie en counseling, met voor eik

organisatie en opleiding toenam, merkte

ran deze velden eigen examens.

ik dat velen van hen mijn opv.ttting
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(

deelden over de speciale l'elden r,ersus de

een tbcus op vllrdigheden om te o!'erle!-en.

kliuische veldcn.

ofvaardigheden in het kader ran ouder-

Wrj srurrrden Jalr L,f n.ru\\'cre irrtegr.rtie

en

schap, inburgering cnz.

nunicr om ons itls
collcctief te omschri jl'en. Langzaurerhanrl
hrd het label ran de spcciale vclden cen

lende sets aan vaarcligheden.

cniqszins deniggerende betekenis gekregcn

Dit

l-ratlclen behoefte arn ecn

in

dc

TA gemeenschap, .rlsoi rlleeu de

.,orsprunkelilke thrr.tpeurtsclre torpJ\.rngcn
-lA rvaren. C)ok klonk de terrn
eclrte
'speciaal' alsof rve op de 66n ofanclere

manier clainlden beter te zijn dan arderen.
N'lart het L.elangrrjkste rvas s.el d:rt deze

r(,'rr nlet pr(ar$ qene(ll .r.rrrgli rrat s ii
-fA dedennlct

D

f)iuronl besloten rve ons lls 'ontrvikkelingqericht' te bestempelen. Welisrvaar in het
bcsclt dit er rrat venrarring zou kunnen
orrrst.r:rrr omdat de trrnr orrnvilkelirrpgericht vlrk toegepast u'onlt in verband nret
opgroeiende kinderen.

Mirar reeelijkertijd vertrourvden v'e er ook
op dat rnen gau!\' gcnocg zou \!-enncn aAr)
de rernr orrtqikkelingsgerrchte transJctionc-

(DTA: Developrneutel TA).
l)at men urij vroeg dit hool-dstuk te schrijle

anal-vse

Org;anisaticgcrichre TA vraagt om vcrschilis athankelijk

ral

de corltext wrarbin-

nen de professional opereert: of hij *'crkt als
or[:Jr]r\lrtie . orr.rrltlrtt. trliner, f,rr'tltt.rt,rr.
mediator enz. Het huidige counselingvekl
onrschrijflr rvcrk clat gedaan katr lvotdcn

door zowel ecn coach en urcntor als door
een counselor. tlic zich ven olgens zorvcl
op de persoonlijke.rls op cle proGssionele
onnvikkelirrg vrrr hurr clidnten kuttnen
richten.

Ook her ps,vchotherapeutische velcl is
uitgebreid: therrrpeuren kunnen zich

in het ucrken rnet kinderer,
vokassenen. of oudercn- Maar ook kuunen
zij zich richten op verslaving, huiselijk
geu,eld en rverkeu met indivi.luen ofjuist
met gezinssvstctttelr. En dus zie je ook hier
een verscheidenheid aal toepassilrgctr.
specieliseren

Ik berr van menrng dat DTA en PTA de

allcs zich onnvikkelt zoals rve hadden

hooldindelingen zi-jn. met zoveel
onden'erdclingcn als, rekening houclcnd
mct de vereiste (ornpcter)tics. nodi!{ zijrr.

gchoopt, en aan dc andcre kaDt is het ook

Dit kornt

ven, is aan de ene kant een bevestiging dat

een geweldig;e kans vclcn ran jullie hierover

d.rn in tlc plaats van PTA als 66u
cnorrn toepassing:;lcld naast verschilleude

te vertellen.

iets kleinere, maar nog steeds r.ritgebreide
velden.

Nos cven een slotopnrerking or,er- l)TA
versus PTA (Ps_vchothcrtpic 'lA).

Onze huiclige indelingen roepen veel vragerr op bij tr.lrlc(s. \!iurneer zij lturt riucrr

Hct is rriet de bedoe|ng slcchls trvee velilcrr
tc hebbcn. Integentlccl. rve zien L.ei.le als
besraand uit vcrschillendc glocpcn mct

prolessionelc basis moeten kiezen.

onclerlinge or.ercenkonrsten. Van de vel.lcn

Ons gedeeld erfgoed

binnen l)TA zou orrdenvijs bijvootbeeld
ouderverdeeld kunnen tvordeir in ondenvijs

un kinderen ofaan

volulssenen, of in

s'erken op school vergelekerr met u'erken
nret 14r.rchtelinqen, r>f in ondenvijs rrret

DTA heeft een airntal kerneigerrschappen.
Somrrriqe gelden ook voor PTA, en andere
bepalen juist l.eer het rerschil tussen deze
trvee brede benaderingen-

De principes die door beide benaderingen
qcdeclJ rr.or,lerr. ziin onzc (,\'ernligi,)g ('nl

nu ook de co-cre:rtieve (Sruruners & Tudor
2tt00), Iiggen orrze s'erkmethoden het

vrnuit eerr nict-discriminer'ende
lr.rsr.lrou.lrns Jrter.iteit tc !!rpcctcr-rr ilr
alle vornen, het \\,erken 111et cotltrilctcn
r.l,aardoor \ve met cn niet aan clidlten

dichtst aan aegcrl dc oriliirlele klassieke TA
methodolo€tie. lJcrrle zci:
"Leet

.lienkn de t
duk on het

rverken. onzc basisiilosolie met betrekking

tot C)K zijn, onze codes met betrekking
tot etiiek en professioneel handelen, de
wijze waarop \ve open staan vool zelf;rnal,vse en de rvijze waiirop we srrpervisie sebnri

Onze enaring is dat het onderrvijzen van
TA vaak genoeg is oru mensen significlnte

ken om ons prottssioneel en persoonlijk te

veranderingen te hten doormaken: rls ze

blijven ontrvikkelen.

zich

Boverrrlien blseren rve ons allen op dezeltile

beperkingen zelf opgclegd hebben.

TA theoriedn, al velschillen u'e in onze
specifieke voor*euren drurbinnen, in de

Het moge duidelijk zijn dat parhologie bij

theorerische diepgang tlie rve harteren en

een ieder vau ons \\ie] eens orn cle hoek

ir

cle nier TA theoriedn die u,'e naast TA
in corrrbin;rtie rnet'fA gebmiken.

of

ecmlul

realisereu dirt ze zich hun

kornr kijkeu, rrraar de DTA professional
l]]jr.rkt oP zo'n nri]lrer i.{lllcn llret Ttrl

cliilrt cont:rcl dat hij daarbij de mogelijke
En dus hebber we een sterk gedeelcl erfgoed Ll:rt orN s.rrnenbindt
schap.

Dit

als

TA gerrreen

is belangrljk, omdat *,e hierdoor

prrhologie rnijdt.
Als je het vanuit het perspectief !?n systenutiek bekijkt, $'erken rve vanuit ele

o\ier er1 weer van elkaar kunnen leren. Het

opvatting dat onze patronen onderlinq

(o(F\\c

\rnveven zijn

\.rl),.lezeltilc conccpren irr tcr-

irls een spiimen$,eb, met

schillcnde situaties genereert l'oor ons allen

kernovertuigingen in het centrum en

veel g'aardevols.

observ-eerba,rr gedrag

aal de lxritenranden.
En dus z.{ elke verandeling op u'elk punt
dan ook in het rveb resoneren en drardoor

Gezondheid of pathologie

verancleringen veroorzaken.

Kijken s,e naar de verschillen. dan is in

mijn ogen 66n r,an de meest oprallende

O PTA protessiou;rls die in het cerltrulil van
het lreb iverken zrrllen clilntel helpen
andel gedrag te genereren urarmate zij hun

ve;-schillen de lbcus o1, sezondhci(I, in

basisovertuigingen verarrderd hebben.

pl;rira\ van op

pithologie. l)e blsis r,an DTA

ll l) lA

protlssionals clie a.rrI cle gedragsge

Iigt in de n:rdruk op het nensen lar eren
orll op (cll gc/()rr(l( llr. rlcr te ftrrt,'Uo rtctt
el zich hierin velcler te ontrvikkelen: het

richte periferie v.rn het web rverken zullen
htrrr ,lilrrtcrr hrgrlei.lcr Lij hrr initriren
villr collcr-ete verarderingen in hun kern-

ligt niet op het direct ornqaarr rnct
pathologie- Er ,:lus rverken rl'e rvel rnet
dezelfde theoriedn- rnaar ont$,ikkelen wij
vaak eer venimpeld lorrnat dat toegankelij
ker is voor de leek. En hoes'el ue ons baseter op allr throretische TA b< n.rJer irrgerr.

overtuigingen.
In hetde gevlllert zal de cliint a.rrrp.r.rirgerr

accenr

gilan maken orlr onqernak en cognitieve dissonantie te verrnijden (Festinger '1 957)

-

rve

hebben allen.ra,rl toch liever clrt onze ge\.oelens en ons gedr:rg consistelt aanvoelen.

{

L)TA professiou;rls onelersteunen veranelering en grcei vanuit een nadruk op het TA
colrccpt physis ()3erne 1957)
alle Ievcnde \\rezers

-

de drang v:rn

orr te r:rocien cn zich

te onflvikkeleu.
Sonrs gebruikcn

te

ook het corlccpt van

script, zodat mensen kunnen begrijpen hoe

hun phvsis vast is komen te zittell terwijl zii
opgroeidcn. En dus hcbben u'c her licver
over ontrvikkelinqsgerichte scrips dan over
deterninistische scripts.

Hter.loor.polerr \\c nler\crr

nocrrdr

dc olg,rrri:.rrier

die tlainers binnen hulden om TA aan de
rtredeu.crker. te leren, die vJaL rret tvcerzrn
of achterdocht in de tniningsmimte zater.

dlt zij gebmik

S

Op d,rt lnorrellt $'erd ook overduidclijk
dat bi-j DTA het rvelken lnet.ontracten

kunnen nukeo vln irnprovisrrtietechnieken

meestal noq ingervikkeJder is, clocxlat men

(Erqlish 1988) in plaars van te blijr.'el
steken in rn.rniererr die hurr rvarrschijnlijk

rekeninq firoet houden rner verschillende

rvel geholpen hebben te overleyen

toel

ze

jonq rvaren. maar die in hurr huidice
orrr.t..rrrdighedcrr rier larrqer rrler;rrrt zijrr.

)

Grote M.rcltterr

.r.rn irr re zren

d.rt zij de beslissingen die ze als kind m:rak-

ten, ku[rlerl verlnderen en

Bij PTA contracten zijn vooral de therapeur en r.le cliirrt bctrokkerr. clr cnig(zir{
ook Je orr:.rni:.rticr dl.rr u'.rlr er bijroorbccld sprake is r.an betalcn voor de therapie.
Fanita Inglish (1975) introduceerde het
idee ran het driehoekscontract om de
betroklienheid a:ur te geverl van rvat zij tle

€

Om phl,sis te begrijpen. helpt het je je in te
beelden dat menserl net planten zijn die in
beton gestort nog steeds uitreiken naar de

je zelfooit een patl in je tuin hebt
aaneelegd, rveet je !'ast lroe moeilijk her kan
zijn clr.,xrr tc zorgcn d.rt cr rrict. groert ol
open pleklen. Een tuimlur *'erkt hard o1r
die paden schoon te houden, tenvijl de
DTA professional blij is met irlles rvat de
zon. AIs

partten

eD r,-erschillende lagen.

Berne

9(16) verr'rnderstelde het :rdrninistra-

(1

tieve. het professionele en het psychologi

*.orden naar qelang de paradiEna's ofs,eteldsche niveau

-

deze lijst kan uitsebreid

beeldeu v'an de betrokkenen.
Veel mensen zijn zich niet be*'ust van hun
rei-erentiekaders, dus opere.el ze behah,e
mnuit hull persoor ijk scripr ook in over-

een\tellln)rnq nrcr ctllturele en orsJrri\,rtrc
paradigrrra'.s.

Zo kunnrr Lrijvo"rbeeld rrrcrrrerr drr rrrct
vluchtelingen $'erkcn onbcuust geen rekening houden rrret de $?arden cn normen
van hun land \an herkonNt: trainer: dic in

kop op steekt als teken van physis.

or-ganisaties lverken kunnen ontreu,ust hulr

:. : -

:'
C.. 1 ._.','.', ;i._ - : :.':af
CP

a.

2."- (-.': J,' i C',.',. r',
*

-'-' : ---'r:: J r-l

votciit,l citorhter ir.t.t '!t)()t i:et ievertli '/'ie7?t
?ti..z,a),.ltjt,1eze o,n i,,ti) gtt)eie.t .)aot hci

i\

l)t.

(i$rrr of\attirr*au ovar'{ocde' or(Jrrir.ltie.
doordrr.rkken: leerkrachten op scholer kunnen dilernmai qerer-eren voor kinclcren
clotx-. zil het subtiel. het gedr.rg vtn de
orrrlers te kleirreren

De gecompliceerdheid van het werken

met aontra(ten
Een ander verschil tussen de werkrvijze

l)TA en I'TA

is de r,vijze m.rnier er rnel

colltr:lcteI] gerrierkt lrordt.
S!rco* 3fril

ll\r7

v'arr

* Deze niveaus zijo liet tle cnige oorza.rk
\dn de extra co:nplexiteit.
I)TA ( orrrrJcren berrenin doorg,r.rn. nrinstens r,le drie partijer) die English benoem-

de: de profe..iorral,

dr clidnt

err Je orgJlrisa-

tie.Vaak zal ook de lijnmanager van de

clidnt erbij betrokken zijn- Deze zal de pro
flssitxal misschien nooit in levende lijve

concrete (l)TA-)uin'oering. C)p dat

ontDloetcn maa| hij of zij zal niettemin het
uiteindelijke oordeel vellen over de beteke-

a6pr:ken op zo'n lranier over \\'ctcn te
I,rerrgcu'.llt rlr cltiinrrn dc bed.rclirrg

nis v.rn de TA voor de cliEnt. L)e contact

begrijpen en ook hun toestenlming krulnerl

persoon vanuit tle olganisatie die de DTA

en rvillen ger,.en. En daarbij ook de kans

opdlacht rnitieert hoeti niet de rrrachtig5te
in hct spel te zijn. In schoolsituaties rhent er
rekening gehoutlen te rvor.len ruet oudcrs.
err .rok rrret loL.rle cr,.'t l.rnrlelrjLr ,rurori

kriigen hun eigen behoeften en voorkeuren

teiten die het ondenvijsbeleid bep.rlen.
Clcraches er counselors kururen L-imren ccu

Figuru 1 J.rat een ciiagrarr zien van een

or

qanis.rtiestructtrur terecht kornen. zolls

bijvoor-beekl een in-conrp.rrt.v opzet, hoe$,el

nloDlent moeterl zij de comPlexe contrilct-

naar \rorcrl te brengen als ondetdeel van tle
laaste fase ven het contract.

relatief eenvouclig organisatiecontract.
De stippellilnen geven ile belargrijke relaties

un.

r'vaarbi-i er geen claaclwerkelijk

direct coutnct is op het sociele nivelu, ter

zij zelf ds zeltitlnclige opereren.

u'ijJ Liir op het ps_vchologische rir.eeu rvel

*

C)nr het rverken rne[ coltracter] nog

liclrr en op het niveau

varr paradiqrna\ zeker

ctxlpiexer te rrraken, kar een l)TA profersional ook voor een consultancy brrrelu rver
ken dat op zijn beurt v'eer gecontracteerd is

irl,loed zal hebben.
Irr dir r,trorbeeld zal de ftcilitator de lijnrranagers \an tle deelnerners nooit ontnroeten

via een andere organisatie onr rlret de stu-

en zullen cle deelnerrrers cle rlanaqer van lle

denten of rrredewerkers te rverken.

licilitator nooit onamoeten, hoev'el die partijen rvel een enorme invloed hebben op
allerlei aspecten, zoals de grenzen in het

Hct k.rn zrju d.rL dc pn,frrrrrrrrrl zrjrr ciqrrr
lijke clidnten pas ontnoet op de dag van de

Participants'Line
Organisation

I

Ma

Context

n

agers

Context

Overa ll

context

figuur l:Het meerhock.J contr3.t

(

$'erk en hoe de resultaten rvorden gedl'alueerd.

l)it

diallmm rvordt zelft noq corrlple-i{er

u,e het combineren nlet

Mi.holtt

als

(1992)

ieleedn over psycholocische atitand.

len in de relatie tusseu clilnr en therapeut,
waardoor er contaca gelegd kan vorden
tttet rie clifirt op r(n nrjlnl(r'rl.rt .leze .revig
onclersteurd s'ordt, rer-r.vijl zij de ueschiedenis ran de clidnt cloorrverken en de cli[nt
l-rerbeslissingen kan nemen.

Als de lijnen van de verschillende driehoe
ken nict gelijkzijdig zijn, zal de extra nabij-

hcid

ol'rtinnd

Rr\\cri bclJ:ldc

l.rtri(n (el

L)TA u,erkt daarentegen juist op bi6is varl
Functionele Volr,vassene-Functionele

zeer ne€iatieve inr,loed hebben op de onder-

Vols,rsrrnr (Hrs

linse relaties.

positie tr:rnsacties, met een actieve lnterne

Ik noem dit cle 'r'lieger' theorie omd.lr we
ons de lijnen kuirnei] \.oorstellen in een

Volrvrsserre.

drieclimelsioneel formut als een vlieger Als
ile vorrr r.an een vlieger niet in balans is, is
het erz nroeilijk .ontrole o\,'er de koers ven

van cle Cieilrteqreercle V<rhurssene, Oftes,el,
het is de klassieke Berneaanse benaderiog
ran het uitgirngspunt d3t de cliena eer-r

deze vlieger te houden-

Ixx

l) gedr.rg.rr

r.rt

i

ge ego-

ln Berne\ terminologie is dit

Vohvassene nlarVolrv.usene onder leiding

luoctionerende Vols,assen egopositie heeli
en d:rt het onze

D

f

r:l

is via deze rveg contact

Vliesers kurnen zelt'i nog complexer zijn irr

rrret de client te rlaken.

ondenvijssitrraties, u,arrr lve vaak rekenirrg

Vervolgens kunnen cliEnten TA op zichzelf

tttoeten houden rnet leerlingeD, ouders,
hoofclondervijzers. oudet leerkrachtbetrek-

gaan toepassen en \,'oor zichzelt_, eventueel

kingerr. lokale en l.rrrJelijke orrderuijs ruto-

zoudeD kunnen doen.

riteiten, de profi:rsionele onders.ijsbonden,
de ver'.chillerrde ploti-r.iorrele vercrrigirrqcrr

Dit verontlerstelt natuurlijk dat zij in

staat

en opleidinesinstituten enz. Geen \i,onder

zijo aLrtonoorn te firnctioneren.
Mochten zij in scriptgeelrag schieten.

d:ur

dat het geven ran onderu,ljs gezien s,ordt

probeert de L)TA prottssioral hun n'eer tot

lrror leerkrachten en hoolaen v?n scllolerl

als een stressl'ol beroep.

met rvat coat-hing, uituerken rvat ze andeas

hun autonome zelf terug te brengcn.

Bl1ii het moeilijk in het hier-en-nLr te blljven, dau zal de DTA prolessional op cen
tJ('ti.(hr rl.lllicr dc.'liirrt rrrlitrrrr.rue tcrerr.
En dc nlmen v.rn rrrirrtens rlrie rnogelijke

Werken in het hier-en-nu

Ik gai in het voorgaandc al aan clat L)TA
zich aoncentleert op ,,r'erken in het hier--

therrperiten rvaar cle cliEnt contilat nlee op
kan nernen er)

\vaal

uit hij of zij k.ur kiezerr.

cn-nu en niet rve:-kt met overclracht. I )it in
tegenstel)irrg

tot PTA, u'aJr oveldracht cetr

rr'.r.rrdetr'l rtteih.rni:rrre ir t'rrr tlc

clilnt tt

Contextuele factoren

helpen. Aanhaken L.ij alles w:rt dc diEnt aan

overdracht oode.ueernt in contact met de

Cliinren doorvenvijzen naar therapie is het

thempeut en bij de proiecties op de clidnt

equivalent varr een PTA professional

\\,aarvan de therapeut zich bes'ust is, kan

die bij een intakc doorvenvi-fst naar een

irtzicht geven in saar de client mee worstek. Ook kan het een bmgfinctie vervul-

org.rrrisatie of onderlvijsgebaseerde aanp:rk
irr ple.rt. r'rrr te kic/(n vuor ccn rher.lfic

groep. (lie

riet aansluit blj tie voor herrr lig-

gende vraag

va11

ecn teanl \,!n medcr.r,'erkers

Voor elk veld geldr dat als men een
wil zijn, n.ren veel

bekrvaarn TA-professional

of een klas leerlingen.
Elke vorm ral TA bemst .loorgaans op

specifieke kennis en ervaring nroet hebben.

kennis v.rn de corte)itl.rele factorell en de

beroep op zich is. Er bcst;un cl;rn ook

gebrurkelljke rvaarden en noLlnen

vlt

de

En dus kun je stellen dat elk TA vcld een
r)(lcrd,r.ld .rrrdere pr.rte.sitrrrele

rgrnqrn

ver err

die in hun ledenbestand protessionals heb

situarie.

ben die u,el ofjuist niet TA mogcn toepas-

€ H.t

trr.pas."r, val TA in therapeutische

situaties kan van de therapeut vereisen dat

hij vertrourvd is met verslavingen, firn.rilie

sen maar die in antlere opzi<*rten hetzellde

s,erk doen.In hetVerenigd Koninkrijk zijn
er bijvoorheelcl vereniqingen vocrr- consul

svstenlel, kindernlishandeling, martelinu.
En clat hij op ile hoogte is van mouelijke

tants, voor orqanisatietrainers, r,ool leer

rreclische behandclingen, psvchiltrische

mentoren en nanrBrlijk is el cle UK

cliensnerlening etc.

Council lbr Ps,vchotherlpy en'I'he British
Associlciorr tbr Courrselirg and

S H.t

r,,.1,"r..,, r.ur TA irt org,rli'rtori

lan de prottssional <Lrt
hij rlc dlncrnieken in org,rrris,rtie' beerrlpt,
d.rt hij kennis heelt rnn leiderschap,

sche sertirrpp vereist

fitatagefilent, team\verk etc.

6

Het

t<repassen van

TA binnen een

ondenvijscontext vereist een begrip l-:rn

leer- en oudenvijsprocc'ssen, hoe r-olsassenen en kinderen leren. .le dl,namieken in
het onderv'ijssvsteern euz.

krlchten en opleitler, r,ool colches

en

Psvchothenpr,.
Als rve de eisen bekiikeo die deze verschil
lerrde qmepen stellel .ran hul prolessioneel

lidmaatsclup zie je ook hier u,eer iroe
esscnti[le niet-TA elernelten gecornbineerd

fiet zowel gelljke rls van
yerschillende
elkaar
TA theorieiin err
kunnen rr,'orden

rn(thod(rr. Hicrdoor rrorderr $'cer rrittnlc
toepassin gsvelden gecreiierd.
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