
STUDIE EN
ONTMOETINGSDAG

25 MAART 2022

Clemenspoort Overwale 3
9000 Gent (vlakbij Station
Gent Sint Pieters)

Programma

 OP WELKE MANIER KUNNEN WIJ
VANDAAG INVLOED NEMEN

GEINSPIREERD DOOR HANNAH
ARENDT EN RUTH COHN

 



Studie en ontmoetingsdag 

Schrik ook jij soms van de heftige tegenstellingen en botsende ideeën, en hoe
moeilijk het is om toch in dialoog te gaan?

Ervaar je in je (werk) context de nood aan passend, ethisch leiderschap?
Ben je ook bezorgd over de manier waarop wereldwijd (niet goed) wordt
omgegaan met de ecologische uitdagingen?

Wil je mee onderzoeken hoe jij en wij invloed kunnen nemen?

Welkom op vrijdag 25 maart ’22 op de studiedag- en ontmoetingsdag van de
School voor TGI, met als thema: 

OP WELKE MANIER KUNNEN WIJ VANDAAG INVLOED NEMEN GEINSPIREERD
DOOR HANNAH ARENDT EN RUTH COHN

Wanneer: vrijdag 25 maart 2022 van 9.30 u (onthaal) tot 18.00 u (receptie
inbegrepen)
Waar: Clemenspoort Overwale 3, 9000 Gent (op 300 stappen van de achteruitgang
van Gent Sint Pieters, zijstraatje Voskenslaan)
Prijs: € 95,- eerste inschrijving - € 60,- voor de tweede en volgende inschrijving,
indien deze inschrijvingen tegelijkertijd gebeuren. Broodjes en receptie inbegrepen. 
Inschrijven is noodzakelijk, de plaatsen zijn beperkt.
Mail naar katboone@skynet.be of naar inschrijvingen@schoolvoortgi.be

mailto:katboone@skynet.be
mailto:inschrijvingen@schoolvoortgi.be


Studie en ontmoetingsdag 

10.00
"Welke opdracht zien Hannah
Arendt en Ruth Cohn voor het
individu in onze Globe/wereld
nu?"

Deze 2 joodse vrouwen leefden in een extreem
woelige tijd en dachten scherp na over antwoorden
om daar bewust en geëngageerd mee om te gaan.
Hoe inspireren zij ons NU, in onze woelige tijd ?
Dialoog met Dirk De Schutter en Phien Kuiper.
Dirk De Schutter is filosoof en vertaler van veel
werken van Hannah Arendt.
Phien Kuiper is TGI-opleider, romanist en psycholoog,
en vertaalde veel teksten van Ruth Cohn.

13.00
"Op welke manier kunnen we
deze opdracht concretiseren in
ons dagelijks handelen?"

In 3 parallelworkshops gaan we op TGI-wijze aan de
slag.

Workshop 1:  Horizonversmelting en pluraliteit
als antwoord op polarisering:

In dialoog gaan als je fors van mening verschilt, of uit
elkaar gespeeld wordt, is niet evident. Ruth Cohn had
een geliefd thema: ‘Wat doe ik met mezelf als de
ander niet zo is als ik zou willen?’ Hoe helpt dit om
onze horizonten weer bij elkaar te brengen?
In samenwerking met Tanné Bogaerts (‘Kind van
extreem rechts’)

PROGRAM

Middagpauze  (12.00- 13.00)



13.00
"Op welke manier kunnen we
deze opdracht concretiseren 
in ons dagelijks handelen?"

Workshop 2: Amor mundi en volwassen willen als
antwoord op het gevoel van machteloosheid t.o.v.
een overvloed aan wereldproblemen:

Hannah Arendt beschreef het begrip ‘Amor Mundi’
en daagt ons uit om verantwoordelijkheid te nemen.
En hoe helpen de axioma’s van Ruth Cohn hierbij ? 
In samenwerking met getuigenissen van mensen die
zo’n antwoord proberen bieden.

Workshop 3: Verantwoordelijkheid en leiderschap
opnemen als antwoord op afwachten en door
hobbelen: de beste leider is niet 1 persoon, maar
zijn wij, het gehele team: 

In veel organisaties overheerst een gevoel van
(werk)druk en regelgeving. Leidinggevenden en
medewerkers ervaren te weinig dat ze er toe doen.
Hoe nemen we het heft weer in handen en creëren
we waarde in het dagelijks samenwerken?
In samenwerking met Annemieke Algra, coach van
teams en leidinggevenden en ontwerper van de
‘Interventie box’, een toolbox vol interventies die
concreet houvast bieden.

Studie en ontmoetingsdag 

PROGRAM

Vooravond receptie (16.30)
We leggen samen waar we toe kwamen en vertellen bij een glas en een hapje wat we ons voornemen 


