
Leiding geven aan jezelf en 
aan groepen of teams! 

TGI-opleiding voor jong volwassenen van 21-27 jaar
Een initiatief van 4D organisatieontwikkeling & opleiding

Leren werken met TGI



1	 Zelfsturing	|	driedaagse	Persoonlijk 
leiderschap, keuzes maken en prioriteiten stellen 
 
2	 Persoonlijkheids-	en	methodiek-	
ontwikkeling	|	vijfdaagse	Verdere ontwikkeling 
van de eigen persoonlijke houding in groepen. 
Leren werken met de TGI-methodiek. 

3	 Analyse	van	een	groepssituatie	|	tweedaagse	
Voorbereiden en anlyseren van een groepssituatie 
met behulp van het TGI-vierfactorenmodel. 

4	 Zelf	leiden	|	driedaagse	In de leergroep zelf 
een sessie leiden en feedback geven en krijgen. 

5	 Participerend	leiderschap	|	tweedaagse	
Tegelijkertijd leiden én deelnemen, verant-
woordelijkheid nemen én delen. 

6	 Dynamisch	balanceren	|	driedaagse	
Leren balanceren tussen inhoud en proces- 
begeleiding, tussen vakmatig én persoonlijk zijn, 
tussen de eigen groep en de grotere context. 

7	 Conflict-	en	crisishantering	|	vijfdaagse	
Jezelf en anderen leiden in het omgaan met 
conflicten en crisissen in groepen. 

8	 Afronding	opleiding	|	tweedaagse	
Perspectieven op de toekomst, loopbaan- 
ontwikkeling. Uitreiking van certificaten.

Data	zie website: www.vier-d.nl

Programma	van		
de	opleiding

Informatie	/	intake
Je kunt contact opnemen met Marleen 
Vangrinsven voor een oriënterend 
gesprek waarin van beide kanten wordt 
onderzocht of deze opleiding iets voor  
jou is. (06 20139454, vervan@wxs.nl)
>  Locatie: Soestdijkseweg-zuid 202 

Bilthoven.
Er worden ook regelmatig informatie-
bijeenkomsten georganiseerd. 
Zie website!

Locatie	Priorij Emmaus, Maarssen

Kosten	vaste	leergroep	
De opleiders in deze opleiding werken  
pro deo, zodat de deelnemers alleen de 
verblijfskosten en een beperkt bedrag aan 
cursuskosten hoeven te betalen. 
>   Verblijfskosten: 65 euro per dag voor 

huur van werkruimtes, overnachting 
en maaltijden.

>   Cursuskosten: 10 euro per cursusdag 
voor studenten of werkzoekenden.  
Heb je een baan, dan wordt een 
redelijke bijdrage afgesproken.

De kosten kunnen in termijnen worden betaald.

Kosten	losse	cursus
Deelnemers kunnen in overleg gaan met 
de aanbieder van de cursus. 
De meeste TGI-opleiders hebben zich bereid 

verklaard voor deelnemers uit deze opleiding  

een goedkoper tarief aan te bieden.

                       

In	een	TGI-opleiding	ontwikkel	je	
methodische	vaardigheden	en	een	
basishouding	die	ondersteunend		
zijn	om	jezelf	en	anderen	te	leiden.	
Het	is	een	ervaringsgerichte	oplei-
ding	waarbij	inzichten	en	oefeningen	
verbonden	worden	met	de	concrete	
praktijk	van	de	deelnemers.	
De	opleiding	wordt	afgesloten	met		
een	door	de	internationale	TGI-	
vereniging	(Ruth	Cohn	Institute		
International)	erkend	TGI-certificaat.	

De	opleiding	is	bedoeld	voor	jong	
volwassenen	van	21-27	jaar.

Doel	Je leert in deze opleiding:
>  effectief samenwerken
>  helder communiceren 
> jezelf leiden, zelfsturing ontwikkelen
>  leiding geven aan groepen of teams

Opzet	De opleiding bestaat uit 30 
cursusdagen, verdeeld in twee-, drie- en 
vijfdaagsen, telkens inclusief overnachtin-
gen. De opleiding wordt doorlopen met 
een vaste leergroep (25 dagen). Daarnaast 
volgt iedere deelnemer nog een losse 
cursus (5 dagen) uit het open aanbod van 
erkende TGI-opleidingsinstituten. 

	
Tweedaagse	

workshop

Ontdek of de opleiding 
iets voor jou is!	

Je	betaalt	alleen	de
verblijfskosten

	
Kosten 130 euro 

Data zie website: www.vier-d.nl

Een	opleiding	in	de	
Themagecentreerde	
Interactie	(TGI)

maak 
kennis	

met	TGI



4D	organisatieontwikkeling	&	opleiding

Koningin Julianalaan 1
6301 GT Valkenburg aan de Geul
info@vier-d.nl
www.vier-d.nl

Contactpersonen:
Marleen Vangrinsven: 06 20139454
Ineke van de Braak: 06 51845978

Deelnemers over de opleiding:

‘Ik ben blij dat ik op jonge leeftijd bekend ben geraakt met TGI. 
Het maakt dat ik grote stappen zet in mijn persoonlijke groei 
en in de interactie met anderen.’

‘TGI creëert ruimte voor diversiteit.’

‘Al na het eerste TGI-weekend was ik in staat wat ik geleerd 
had op mijn werk te herkennen.’

‘TGI geeft mij niet alleen handvatten tijdens het werken met 
groepen maar het is een levenswijze geworden.’

info/aanmelden > www.vier-d.nl


