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We nodigen je van harte uit om lid te worden!

NVTA
De NVTA is een vereniging voor
leden die de Transactionele Analyse (TA) gebruiken
voor hun professionele ontwikkeling en/of voor de
uitoefening van hun vak. Ook is het een vereniging
voor leden die geïnteresseerd zijn in hun eigen
persoonlijke groei en ontwikkeling met TA.
De NVTA is opgericht in 1977.

Wat is Transactionele Analyse
Transactionele Analyse (TA) is een theorie over de
persoonlijkheid, communicatie en psychologische
ontwikkeling en is ontwikkeld door Eric Berne.

Filosofie van TA
In TA gaan we uit van de volgende
veronderstellingen:
Mensen worden OK geboren
Iedereen heeft het vermogen om te denken
Mensen bepalen hun eigen lot door middel van
besluiten, die zij altijd kunnen herzien

TA is een contractuele methode
Dat wil zeggen dat elke betrokkene een
verantwoordelijkheid heeft om de gewenste
veranderingen te realiseren. In het contract
spreken ze met elkaar af wat de doelen zijn en
hoe de weg daarnaar toe eruit ziet.

V

oor wie?

Het lidmaatschap van de NVTA is zinvol voor
iedereen die enthousiast is voor TA of TA gebruikt of
wil gaan gebruiken in coaching, counseling,
organisaties, opleidingen, onderwijs of
psychotherapie.

I

nternationaal georganiseerd

De NVTA is aangesloten bij de European Association
for Transactional Analysis (EATA). Kijk voor meer
informatie op www.eatanews.org.
Daarnaast is er een actieve samenwerking met de
'International Transactional Analysis Association'
(ITAA). Meer informatie vind je op
www.itaaworld.org.

Ethische code en klachtenregeling
De NVTA voert een actief beleid op het gebied van
ethiek. We hanteren een ethische code en
klachtenregeling, die afgestemd zijn de ethische
code van de EATA. Als lid kun je gebruik maken van
de code en de klachtenregeling.

TA Magazine
TA magazine is het blad voor meer informatie over
gefundeerde toepassingen van TA. In het blad kun je
meer lezen over zowel theorie, praktijk en onderzoek
in alle werkvelden van TA. Inspirerend, uitdagend en
vernieuwend.

Voordelen lidmaatschap
Ondersteuning in het vergroten van je naamsbekendheid
als TA professional
Een platform voor ontmoeting en het delen van kennis
Mogelijkheden om je professionele kennis en kwaliteiten
als TA professional te onderhouden en te vergroten
Deelname aan workshops gekoppeld aan de Algemene
leden vergadering
Deelname aan de Actieve Werkplaatsen van de TA
werkvelden en deze eventueel mee organiseren
Je ontvangt 4 x per jaar het TA magazine
Je hebt toegang tot het uitgebreide archief van het TA
magazine
Je werkt met de ethische code en klachtenregeling van de
NVTA
Je bent met het lidmaatschap van de NVTA ook
automatisch lid van de EATA, de Europese TA associatie

Voor meer informatie over het lidmaatschap, contributie e.d,
verwijzen we je graag naar www.nvta.nl. Voor TA-studenten
geldt een aantrekkelijke korting

Je kunt je opgeven als lid door te mailen naar
secretariaat@nvta.nl

We ontvangen je graag als lid!

