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Themagecentreerde Interactie (TGI) in jouw 
praktijk:  Supervisie  over  het toepassen van TGI  

 
Supervisie aanbod 
Steeds meer leidinggevenden zijn gefascineerd door 
de visie en werkwijze van TGI, en gaan ermee aan 
de slag.   TGI biedt richting en houvast om te werken 
aan meer gedeelde verantwoordelijkheid en eigen 
leiderschap van teams en medewerkers.   

Niet elke leidinggevende die werkt met TGI heeft ook de ambitie of 
mogelijkheid om op korte termijn meer TGI  opleiding te volgen.  We 
merken de behoefte en nood aan laagdrempelige ondersteuning en 
blijvende ‘voeding’ om verder te kunnen werken met TGI.  Vandaar dat 
we graag een supervisie aanbod willen doen.   

Voor wie, voor jou? 
Voor leidinggevenden die TGI meer willen toepassen op hun werk.   
Er is geen vereiste wat betreft gevolgde modules in TGI.     
Het boek ‘Inspireren tot medeverantwoordelijkheid’ kan als basiskennis 
volstaan. 

Het is wel nodig dat je ervaring hebt  als leidinggevende, en bereid bent 
om die te delen.  Je engageert je voor de drie sessies.   
We adviseren om met twee personen uit één dienst in te schrijven. Zo 
heb je intern ook nog een intervisie-maatje.  We kijken ook hoe tussen 
de twee sessies met opdrachten of kleine intervisie groepjes gewerkt 
kan worden.  Zo verhogen we het effect van de supervisie momenten. 

 
Doelen en werkwijze 
Kennis en toepassingsmogelijkheden van het werken met TGI 
verdiepen en verruimen.   
Collegiale steun vinden in het werken met TGI.  Een supervisie groep 
biedt inspiratie en de energie en moed om verder te gaan en bij te 
sturen waar nodig.   
Ervaren hoe TGI werkt in de supervisie zelf.  De supervisie wordt geleid 
vanuit de werkwijze van TGI 
 

Supervisor  Marleen Vandenberghe is gediplomeerd in TGI en 

begeleidt al jaren teams in het welzijnswerk. 

Praktisch - Locatie:  

De Punt nv - Kerkstraat 108 - 9050 Gentbrugge 

Data    Telkens van 13.30 tot 16.30 uur. 
 Maandag namiddag 23 september 2019   

 Vrijdag namiddag 15 november 2019  

 Donderdag namiddag 9 januari 2020 

 
Inschrijven vòòr 15 augustus 2019, 
Gezien de interesse die er is, wacht je best niet zo lang. 
Inschrijven (of informatie vragen) kan via mail marleen@detriade.be 

met vermelding van je naam, of de namen van wie effectief deelneemt, 
de facturatiegegevens van de organisatie (met BTW nummer)   
Je ontvangt van ons een bevestiging van de inschrijving. 

KOSTPRIJS:  269 € (incl BTW) voor de eerste inschrijving en  
210€ (incl. BTW) voor de tweede persoon uit dezelfde organisatie, 
waarmee je tussendoor aan intervisie kunt doen. 

http://www.schoolvoortgi.be/
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