Omwille van het stijgende aantal Covid-besmettingen riskeren we het niet om in
januari een cursus te organiseren. Daarom vervangen we het eerdere aanbod van de
thema-cursus door een driedaagse in februari. Dit is dus een vernieuwd aanbod:

Driedaagse opleiding: Thema’s op tafel.
Wat werkelijk van belang is op tafel krijgen, op zo’n
manier dat iedereen betrokken is, daarin zit de kracht van
thema’s. Vooruitgang boeken op vlak van taak en
samenwerking, focus krijgen op overlegtafels en als leider
mee kunnen participeren, dat is wat je met thema’s kunt.
TGI staat niet voor niets voor Themagecentreerde
Interactie. Vaak wordt het vinden, formuleren en
bewerken van een thema als ‘moeilijk’ ervaren. Daarom
deze driedaagse opleiding
van 2 tot 4 februari 2022.

Voor wie, voor jou?
Maakte je al kennis met TGI en wil je meer met thema’s aan de slag in de teams of groepen
waar je werkt? Dan is dit een methodische cursus die je daarbij kan helpen.

Werken met thema’s is een kunst en een kunde
● Thema’s vinden of herkennen die je team een stapje verder kunnen brengen. Zowel
intuïtief als met de 4 factoren analyse kom je op die thema’s die levendige ontwikkeling
mogelijk maken.
● Thema’s formuleren zodat iedereen mee kan en zich gezien en betrokken voelt. Heikele
thema’s zo formuleren dat ze verbindend werken en toch een ‘kat een kat’ noemen.
● Thema’s inleiden is transparant zijn over je eigen denkwerk en afgelegde weg, is een brug
leggen tussen jou en je team, zodat het thema als co-leider zijn rol kan spelen.
● Thema’s bewerken, een structuur en werkwijze vinden zodat iedereen aan de slag kan met
het thema en tot resultaat of engagementen komt. Veiligheid en leerspanning gaan samen.

Methode cursus, werkwijze
De cursus is een methode cursus, en wordt als zodanig erkend door het Ruth Cohn Instituut
Internationaal. Voor wie deze cursus als keuzemodule, of als voorbereiding op de
basisopleiding volgt, telt ze mee voor 14 sessies (van 1,5 uur).
We werken vanuit het denkkader en principes van TGI. Dat betekent dat we de kracht van de
groep gebruiken, dat je als mens en professional met je eigen thema’s aan de slag gaat en dat
je eigen leiderschap wordt aangesproken. Participerend leiderschap wordt net versterkt door
het werken met thema’s.
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Begeleiding
Marleen Vandenberghe, werkt al jaren met thema’s bij procesbegeleiding in teams en
organisaties en is gediplomeerd in TGI.

PRAKTISCH
WANNEER

We starten woensdag 2 februari 2022 om 9.30 uur en
eindigen vrijdag 4 februari om 15 uur.

WAAR

We werken en verblijven in Open Huis in Staden
Ieperstraat 157 - 8840 Staden
Tel: 051 70 59 95
Gsm: 0476 98 59 95
Info@openhuis.be

CURSUSPRIJS
DRIEDAAGSE
(verblijfskosten niet
meegerekend)

●
●

INSCHRIJVEN

Inschrijven doe je met een mailtje naar
marleen@detriade.be We nemen kort erna contact met je
om af te stemmen en te zien welke vragen je nog hebt.
(Max. 12 deelnemers)

VERBLIJFSKOSTEN

We verblijven als groep in het Open Huis - Staden. Wij
reserveerden voldoende kamers. De verblijfskosten
(overnachting en maaltijden) factureert Open Huis
rechtstreeks met de deelnemers. De verblijfskosten zijn in
grootteorde van 250 euro.

TWIJFELS OF VRAGEN?

Heb je interesse, twijfels of vragen over inhoud of
werkwijze, over vervoer vanaf station, prijs, KMOportefeuille…
Wil je meer achtergrondinformatie over de cursus?
Neem dan zeker contact op: marleen@detriade.be

●

Particulieren (btw inbegrepen) : 580,00 euro
Sociale organisaties, vzw's (exclusief 21% btw) :
720,00 euro
Bedrijven, zelfstandige trainers (exclusief 21% btw)
1.060,00 euro.
Als onderneming of zelfstandig trainer kan je tot 30%
subsidie aanvragen via de KMO portefeuille.
Ons registratienummer is DV.O 212145 Aanvragen bij
de Vlaamse overheid via de website van VLAIO
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