
Oproep  aan  alle  TA-‐schrijvers  (in  spe)  
	  
Na	  30	  jaar	  Strook,	  gaan	  wij	  over	  op	  een	  nieuw	  Tijdschrift	  voor	  Transactionele	  Analyse!	  
	  
Het	  Tijdschrift	  voor	  Transactionele	  Analyse	  wil	  naast	  de	  leden	  van	  NVTA	  en	  VITA	  ook	  een	  
breder	  publiek	  aantrekken.	  	  
	  
Missie	  van	  Tijdschrift	  voor	  Transactionele	  Analyse	  (TTA)	  
De	  missie	  van	  het	  TTA	  is:	  	  
• Transactionele	  Analyse	  toegankelijk	  maken	  voor	  een	  breder	  publiek	  van	  TA	  	  

geïnteresseerde	  coaches,	  consultants,	  opleiders,	  counselors	  en	  psychotherapeuten,	  
• Theorievorming,	  toepassing	  en	  debat	  rond	  TA	  stimuleren,	  
• Nederlandstalige	  maar	  ook	  internationale	  artikelen	  en	  evenementen	  onder	  de	  aandacht	  

brengen	  
• Via	  de	  TA-‐	  en	  andere	  associaties,	  via	  websites,	  via	  hogescholen	  en	  bibliotheken	  
• Om	  zo	  uiteindelijk	  de	  ontwikkeling	  van	  onze	  'klanten'	  in	  de	  diverse	  werkvelden	  te	  

ondersteunen.	  
	  
Opzet	  en	  inhoud	  van	  het	  nieuwe	  Tijdschrift	  
Het	  nieuwe	  tijdschrift	  zal	  als	  vanouds	  artikelen	  rond	  een	  thema	  van	  eigen	  bodem	  
aanbieden,	  maar	  ook	  een	  CTA-‐casestudie	  belichten	  en	  een	  internationaal	  artikel.	  Naast	  een	  
opleidingsagenda	  zullen	  er	  ook	  een	  estafette-‐column	  en	  	  TA-‐nieuwtjes	  zijn.	  
	  
Voor	  2016	  heeft	  de	  redactie	  de	  volgende	  vier	  thema’s	  gekozen:	  
	  
Community	  building:	  emigratie	  en	  integratie	  	  
Volgens	  de	  laatste	  cijfers	  (BBC	  News,	  15	  okt.	  2015)	  zijn	  er	  de	  afgelopen	  9	  maanden	  700,000	  
vluchtelingen	  in	  Europa	  aangekomen.	  Buiten	  de	  humanitaire	  gevolgen	  van	  deze	  
vluchtelingenstroom,	  heeft	  massale	  emigratie	  langdurige	  effecten	  op	  onze	  maatschappij.	  
Door	  de	  massale	  exodus	  ontstaan	  er	  vragen	  rond	  het	  openen	  of	  sluiten	  van	  grenzen	  in	  
Europa,	  vragen	  rond	  identiteit	  en	  integratie,	  angst	  voor	  competitie	  en	  verwelkoming	  van	  
diversiteit.	  Welk	  perspectief	  kan	  Transactionele	  Analyse	  bieden	  op	  deze	  problematiek?	  
Welke	  tools	  biedt	  TA	  voor	  community	  building	  in	  bange	  tijden?	  
Deadline	  15	  Januari	  2016:	  
	  
Grenzen	  aan	  de	  autonomie:	  de	  veranderende	  rol	  van	  ouders,	  opvoeders	  en	  kinderen	  	  
Ouderschap	  staat	  onder	  druk	  in	  een	  samenleving	  die	  geteisterd	  wordt	  door	  concurrerende	  
eisen.	  Het	  is	  altijd	  zo	  geweest	  dat	  de	  rol	  van	  ouders	  verandert	  naarmate	  het	  kind	  groeit,	  
ontwikkelt	  en	  leert.	  Het	  zal	  altijd	  zo	  zijn	  dat	  kinderen	  in	  een	  bepaald	  stadium	  afhankelijk	  zijn	  
van	  de	  zorg	  die	  ouders	  bieden.	  Maar	  de	  balans	  tussen	  werk	  en	  gezin,	  ouders	  en	  andere	  
opvoeders,	  technologie	  en	  relatie	  biedt	  andere	  uitdagingen	  voor	  ouders	  van	  nu.	  De	  vraag	  is	  
hoe	  de	  snel	  veranderende	  omgeving	  de	  rol	  van	  ouderschap,	  opvoeding	  en	  de	  autonomie	  
van	  kinderen	  beïnvloed.	  Welke	  instrumenten	  kan	  TA	  ouders	  en	  kinderen	  bieden	  in	  de	  
ontwikkeling	  van	  een	  eigentijdse	  autonomie?	  
Deadline	  1	  Maart	  2016	  
	  



Macht	  en	  onmacht	  in	  organisaties:	  TA-‐organisaties	  onder	  de	  loep	  
In	  Structure	  and	  Dynamics	  of	  Groups	  and	  Organizations	  heeft	  Berne	  het	  over	  drie	  niveaus	  
van	  organisatie,	  die	  ieder	  een	  eigen	  machtsdynamiek	  met	  zich	  meebrengen.	  Op	  structureel	  
niveau	  hebben	  we	  toegang	  tot	  positionele	  macht.	  Op	  interpersoonlijk	  niveau	  hebben	  we	  
toegang	  tot	  relationele	  invloed.	  Op	  psychodynamisch	  niveau	  spelen	  er	  archaïsche	  
overdrachtsrelaties,	  die	  gedrag	  beïnvloeden.	  	  
Sinds	  jaar	  en	  dag	  bieden	  TA-‐associaties	  een	  vereniging	  voor	  alle	  mensen	  die	  TA	  gebruiken	  
voor	  professionele	  doeleinden	  of	  persoonlijke	  ontwikkeling.	  In	  de	  regel	  brengen	  dit	  soort	  
associaties	  het	  beste	  en	  het	  slechtste	  aan	  machtsdynamieken	  boven.	  Ontwikkeling,	  relatie,	  
een	  thuishaven	  versus	  dominantie,	  uitsluiting	  en	  afsluiting.	  Welke	  instrumenten	  biedt	  TA	  
om	  TA-‐associaties	  levend,	  onafhankelijk	  en	  gezond	  te	  houden?	  
Deadline	  15	  Mei	  2016	  
	  
Maskers	  en	  nieuwe	  jassen:	  heling	  in	  relatie	  
In	  haar	  boek	  over	  de	  psychotherapeutische	  relatie	  zegt	  Clarkson	  (2002)	  dat	  er	  vijf	  niveaus	  
van	  relatie	  kunnen	  ontstaan	  tussen	  klant	  en	  helper:	  de	  werkende	  relatie,	  overdrachtsrelatie,	  
helende	  relatie,	  dialectische	  relatie	  en	  de	  transpersoonlijke	  relatie.	  Dit	  themanummer	  gaat	  
over	  het	  werken	  op	  basis	  van	  de	  relatie	  tussen	  klant	  en	  helper.	  Wat	  maakt	  een	  klant	  relatie	  
helend?	  Hoe	  kan	  je	  van	  een	  destructieve	  overdracht	  naar	  een	  gezonde	  alliantie	  bewegen?	  	  
Hoe	  kijken	  mensen	  uit	  verschillende	  werkvelden	  hiernaar?	  	  
Deadline	  1	  September	  2016	  
	  
	  
	  
	  
	  
Oproep	  tot	  actie	  
Wij	  zijn	  naarstig	  op	  zoek	  naar:	  

-‐ Mensen	  die	  een	  artikel	  willen	  schrijven	  over	  een	  van	  de	  thema’s	  
-‐ Mensen	  die	  hun	  CTA-‐casestudie	  willen	  omzetten	  in	  een	  artikel	  

	  
Je	  hoeft	  het	  niet	  alleen	  te	  doen!	  Je	  wordt	  in	  het	  schrijfproces	  ondersteunt	  door	  een	  
redactielid	  en	  een	  ervaren	  reviewer.	  	  
	  
Ben	  je	  geïnteresseerd	  om	  een	  bijdrage	  te	  leveren	  als	  auteur?	  Neem	  contact	  op	  via	  
red@nvta.nl	  
	  
	  


