
	  

 
 

INTERACTIEVE WORKSHOP 
CO-CREATIEF COACHEN MET TA 

 

 

Lieuwe Koopmans (P)TSTA-O  

Wil	  jij	  ervaren	  wat	  co-‐creatie	  werkelijk	  betekent?	  En	  hoe	  je	  deze	  vorm	  van	  in	  
het	  hier-‐en-‐nu	  samen	  creëren	  in	  jouw	  coachgesprekken	  kan	  bereiken	  met	  
behulp	  van	  TA?	  

Ben	  jij	  ook	  nieuwsgierig	  naar	  hoe	  je	  als	  coach	  de	  ontmoeting	  tussen	  “ik	  en	  
jij”	  kan	  transformeren	  tot	  een	  “wij”?	  

Neem	  dan	  deel	  aan	  de	  workshop	  
'Co-‐creatief	  coachen	  met	  TA'	  

In	  deze	  praktische	  eendaagse	  workshop:	  

-‐	  maak	  je	  kennis	  met	  co-‐creatief	  TA	  en	  de	  uitgangspunten	  hiervan.	  

-‐	  leer	  je	  door	  tal	  van	  oefeningen	  een	  8-‐tal	  vaardigheden	  toepassen	  die	  je	  
helpen	  om	  in	  het	  hier-‐en-‐nu	  te	  werken	  met	  cliënten.	  	  

-‐	  verhoog	  je	  je	  professioneel	  vertrouwen	  als	  een	  coach	  die	  werkt	  met	  de	  
diverse	  ervaringen	  die	  zich	  voordoen	  in	  het	  moment.	  

-‐	  ervaar	  hoe	  het	  TA-‐begrip	  autonomie	  zelf	  een	  relationeel	  gebeuren	  is.	  

	  

Kom	  nieuwsgierig	  ontdekken,	  spelen	  en	  ervaren	  want	  het	  geheel	  is	  meer	  
dan	  de	  som	  van	  de	  afzonderlijke	  delen.	  

	  



	  

	  

	  

Schrijf	  je	  nu	  in!	  
	  

Wanneer?	  Zaterdag	  8	  oktober	  2016	  van	  10u	  tot	  17u.	  Welkom	  vanaf	  9u30.	  

Waar?	  De	  zolder	  van	  het	  Roze	  Huis	  Antwerpen	  te	  Berchem	  
(www.hetrozehuis.be	  Draakplaats	  1,	  2018	  Antwerpen,	  op	  750	  meter	  van	  
Berchem	  station.)	  

Prijs?	  	  	   Particulier	  VITA-‐lid:	  60	  €	  

Professioneel	  VITA-‐lid:	  80	  €	  

Niet-‐lid:	  100	  €	  

Je	  lunch	  breng	  je	  mee	  of	  koop	  je	  ter	  plekke.	  Wij	  zorgen	  voor	  een	  drankje	  
tijdens	  de	  lunch.	  

Je	  inschrijving	  is	  definitief	  na	  storting	  van	  je	  inschrijvingsbedrag	  op	  
rekening	  van	  VITA	  met	  vermelding:	  	  Naam	  +	  VITA-‐Co-‐creatief	  Coachen	  

IBAN:	  BE75	  9799	  3800	  4351	  
BIC:	  ARSPEBE22	  	  

Deze	  opleiding	  is	  geschikt	  voor	  iedereen	  ongeacht	  je	  opleiding,	  consultancy	  
of	  coach-‐ervaring.	  

Deelnemers	  ontvangen	  van	  VITA	  een	  betalingsbewijs	  en	  een	  
deelname-‐attest	  voor	  6	  uur	  TA-‐training.	  

	  

Lieuwe	  Koopmans	  werkt	  sinds	  1994	  als	  trainer,	  coach	  en	  organisatie-‐
adviseur	  in	  zowel	  de	  profit-‐	  als	  de	  non-‐profitsector.	  Hij	  werkt	  vanuit	  de	  
Transactionele	  Analyse,	  NLP	  en	  het	  systeemdenken.	  Hij	  schreef	  het	  boek	  
“Dit	  ben	  ik.	  Worden	  wie	  je	  bent	  met	  transactionele	  analyse.”	  (ISBN	  code	  
9789058716866).	  Op	  1	  december	  verschijnt	  zijn	  nieuwe	  boek	  “Dit	  zijn	  wij”	  
waarin	  co-‐creatie	  in	  het	  hier	  en	  nu	  centraal	  staat.	  	  



	  

Wil	  je	  nog	  meer	  weten	  over	  Lieuwe?	  Neem	  dan	  een	  kijkje	  op	  
www.lieuwe.net	  of	  www.tagilde.nl	  


