
Tweedaagse workshop

Zelfsturing door Zelfcoaching 
uit fight-flight-freeze naar flow

We worden geboren als prinsen en prinsessen. 
De opvoeding maakt kikkers van ons.

(Eric Berne grondlegger van de Transactionele Analyse)

Gedrag is ons belangrijkste instrument om in contact met anderen 
te zorgen dat we krijgen wat we nodig hebben: voeding, aan-
dacht, erkenning en uitdaging. 

Onze unieke gedragspatronen leren we aan in onze vroege 
jeugd wanneer we volledig afhankelijk zijn van de volwassenen 
om ons heen en een beperkte, magische blik op de werkelijkheid 
hebben. Overlevingsstrategieën ontstaan in de wisselwerking 
tussen nature (de werking van ons brein gericht op overleven) 
en nurture (de tegemoetkoming aan onze primaire behoeften 
aan voeding en aandacht).
Onbewuste overlevingsstrategieën uit onze jeugd kunnen leiden 
tot stressreacties op situaties in het hier en nu en belemmeren 
onze ontwikkeling.

In deze workshop leer je jezelf te ‘ontkikkeren’. Je leert hoe je 
ineffectieve overlevingstrategieën kunt transformeren naar be-
wuste invloed op  gebeurtenissen in het hier en nu. Afgestemd 
op jouw actuele behoeften en mogelijkheden. In contact met je 
omgeving. 
We werken met :
• Het model van Functional Fluency en de TIFF® vragenlijst 
ontwikkeld door Susannah Temple, TSTA onderwijs. 

• De methode van Logosynthese®ontwikkeld door Willem 
Lammers, TSTA psychotherapie.
Het model van Functional Fluency en de bijbehorende TIFF vragen-
lijst geven op een verfrissende manier inzicht in jouw unieke 
gedragsvoorkeuren en patronen en de triggers die leiden tot 
ineffectief gedrag. 
Logosynthese is een innovatieve nieuwe methode, afgestemd 
op de werking van ons brein, die helpt om deze triggers te 
neutraliseren en daarmee de weg vrij te maken voor groei en 
ontwikkeling vanuit eigen talent en kwaliteit.

Wat levert het op?
Na deze 2 dagen heb je een instrument tot je beschikking om 
jezelf te coachen in lastige situaties. Dat versterkt  je autonomie 
en verhoogt je zelfsturend vermogen in samenleven en werken. 

Voor wie? 
Ben je een professional met basale kennis van de Transactionele 
Analyse? 
Wil je meer invloed leren uitoefenen op processen die spelen in 
je gezin en je werk? De positie van de integrerende Volwassene 
versterken en daarmee je rubberband lanceringen verminderen? 
Beperkende overtuigingen leren neutraliseren en beter afstem-
men op je actuele behoeften en mogelijkheden? 
Kortom je Bewust Zijn vergroten? Dan ben je van harte welkom 
op deze 2-daagse met aandacht voor jezelf!



Werkwijze
Voorafgaand aan de workshop vul je online de TIFF-vragenlijst in.
De TIFF (Temple Index of Functional Fluency) reflecteert op jouw 
unieke gedragsvoorkeuren, gewoontes en patronen, zowel ef-
fectief als ineffectief, gezien in het licht van een verscheiden-
heid aan situaties en relaties. 
In een persoonlijk feedbackgesprek van 2 uur onderzoek je samen 
met Nicoline (gecertificeerd TIFF provider) de uitkomsten. Je  
krijgt inzicht in je unieke interactie patronen. Deze inzichten 
helpen je optimaal resultaat uit de workshop te halen.

Tijdens de workshop wisselen korte stukken theorie en prak-
tisch oefenen elkaar af. Aan de hand van een aantal concrete 
stappen leer je de Zelfcoachings-methode van Logosynthese:
• Focussen op een persoonlijk vraagstuk.
• Met behulp van metavragen dit vraagstuk onderzoeken.
• De methode van Logosynthese toepassen op dit vraagstuk.
• Het effect ervaren.
• De methode oefenen in verschillende werkvormen
Als voertaal maken we gebruik van de inzichten en het begrip-
penkader van de Transactionele Analyse.

Informatie bij model en methode
Het Functional Fluency Model ordent sociaal menselijk 
functioneren aan de hand van drie levenstaken:  Opgroeien – 
Overleven -  Laten opgroeien.

Deze drie taken vormen de essentie van ons bestaan en dragen 
bij aan de kwaliteit van ons leven. Iedere levenstaak is gekop-
peld aan gedrag. Gedrag is effectief wanneer het ons helpt om 
onze doelen te realiseren en wanneer het goed is voor onszelf en 
de ander(en). Wanneer we ineffectief gedrag vertonen herhalen 
we, vaak onbewust, strategieën uit onze jeugd die zijn ont-
staan in de afhankelijkheidsrelatie met onze directe omgeving.                                                           

De TIFF (Temple Index of Functional Fluency)is een 

wetenschappelijke gevalideerd instrument gebaseerd 

op het FF model en geeft inzicht in jouw unieke 

gedragspatronen. Susannah Temple won voor het 

ontwikkelen van de vragenlijst en methodiek de Eric 

Berne Award.

Begeleider
Nicoline van der Heijden
trainer,coach en acteur
Opgeleid in Transactionele Analyse (BTA), Systemisch werk en 
Logosynthese® (Practitioner en Instructor)
Gecertificeerd TIFFprovider

Duur: 
Twee aaneengesloten dagen. Niet residentieel.

Groepsomvang: 
Maximaal 10 deelnemers. 

Data:
Wanneer 6 mensen zich hebben aangemeld worden de uit-
voerende dagen met behulp van een datumprikker bepaald.

Locatie: 
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt een geschikte 
ruimte gezocht in het midden van het land. 

Kosten 
2-daagse + de TIFF en feedbackgesprek van 2 uur 
Inclusief koffie, thee en lunch € 650,00
(wanneer je al een TIFF hebt gedaan betaal je € 500,00)

Voor informatie en aanmelden:
Nicoline van der Heijden
06 53517323
nicoline.v.d.heijden@gmail.com

Logosynthese® is een nieuwe loot aan de boom van energie 
psychologie en  verwant aan EMDR en EFT. De methode com-
bineert op geheel eigen wijze elementen en technieken uit 
verschillende methodes voor verandering zoals NLP, Systemisch 
werk, Mindfulness en richt zich op het neutraliseren van blok-
kades in je emotionele brein.
Twee uiterst eenvoudige principes vormen de kern van de 
methode:
• Energie stroomt of zit vast.
• Energie hoort bij jou of niet.
Logosynthese betekent letterlijk ‘met woorden bij elkaar brengen’. 
De kracht van woorden en specifieke zinnen brengt energie die 
vastzit weer in beweging en verwijdert energie van anderen 
uit je systeem. Daarmee worden beperkende overtuigingen en 
stressreacties geneutraliseerd en ben je beter in staat keuzes 
te maken die zijn afgestemd op je actuele behoeften en moge-

lijkheden.


