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Sessie 2: Door de bomen het bos weer zien – Thema Gecentreerde 

Interactie als framework voor inzicht, overzicht en interventie 

 

“De themagecentreerde interactie houdt zich bezig met de relaties van de drie ‘hoekpunten’ 

tot elkaar en hun inkadering binnen de globe. De rijkdom van deze eenvoudige structuur 

wordt duidelijk, wanneer men de complexe natuur van het ik als psycho-biologische eenheid 

opvat, het wij als onderlinge relatie tussen alle groepsleden, en het thema als de oneindige 

combinatie van alle in aanmerking komende concrete en abstracte factoren.” 

(Ruth Cohn) 
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Relevantie van het thema  

Werken met conflicten in organisaties is soms overweldigend. Er is zoveel informatie, 

er zijn zoveel verhalen, issues en belangen, dat je soms door de bomen het bos niet 

meer ziet. Het (op het eerste gezicht!) eenvoudige kader van de Thema Gecentreerde 

Interactie (TGI), met 4 factoren die in elke vorm van samenwerking aanwezig zijn, is 

een handig kompas. Het vormt een effectief ordeningskader om te observeren, een 

assessment van een conflict te maken of om mensen uit te nodigen om zelf te 

inventariseren wat bronnen van spanning zijn. Daarnaast is het een houvast om een 

afgestemde interventie voor te bereiden, zodat het conflict bespreekbaar wordt. In 

deze workshop maak je kennis met de kracht van dit model en praktische/methodische 

toepassingen in conflictsituaties. 

 

Voor wie  

Deze workshop is voor bemiddelaars die actief zijn in de wereld van organisaties. Ook 

conflictprofessionals die een faciliterende rol opnemen bij het bespreekbaar maken 

van gespannen samenwerkingsrelaties zijn van harte welkom.  

Er is geen specifieke voorkennis nodig.  

Voeling met samenwerkingsconflicten in groepen of teams en met de realiteit van 

organisaties is een pluspunt. 
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Doelstellingen  

De deelnemer 

• Maakt kennis met de visie en werkzame principes van het TGI model en de 

relevantie voor conflicthantering 

• Kan een assessment maken van een conflictsituatie aan de hand van het 

vierfactorenmodel  

• Weet wat een krachtig ‘thema’ voor interventie is en zet eerste stappen in het 

formuleren van ontwikkelingsgerichte thema’s ter ondersteuning van een 

conflicthanteringsproces 

 

 

Thema’s op de agenda 

Een workshop voor bemiddelaars en conflictprofessionals over: 

• Themagecentreerde interactie en de 4 dimensies in samenwerking: globe, het, ik en 

wij als ankerpunten 

• TGI: een systemische visie, axioma’s in het werken met groepen en een handig 

werkkader voor interventie en ontwikkeling 

• De complexiteit en gelaagdheid van samenwerkingsconflicten in kaart brengen: 

dimensies in conflict en bronnen van spanning 

• Zelf-assessement in conflict: empowerment van cliënten, met methodische tips 

• Werken met thema’s in conflicthantering en bemiddeling: een aandachtsveld 

formuleren en bespreekbaar maken – de kenmerken van een werkzaam thema met 

voorbeelden 
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Aanpak van de opleiding 

Voor de sessie ontvang je de programmabeschrijving en een korte voorbereiding, zodat 

je gefocust kunt deelnemen. 

De sessie is opgebouwd uit korte introducties over het onderwerp, voorbeelden en 

casuïstiek, ruimte voor oefening in subgroepen, vragen en dialoog. 

Na afloop ontvang je de presentatie van de workshop.  

Na het terugsturen van je evaluatieformulier, ontvang je een attest van deelname via 

mail (voor je erkenning bij de Federale Bemiddelingscommissie).  

 

Praktische info 

Woensdag 16 november 2022 – van 9u30 tot 13u00 (met 15 min pauze) 

Deze workshop kan los van de andere worden gevolgd.  

Het volgen van sessie 1 “De onderstroom in conflicten” vormt een meerwaarde. 

Een online sessie via het Zoom platform. Een uur voor de opleiding, ontvang je de link in 

je mailbox.  

Aanmelden doe je via het inschrijvingsformulier op de website. Liefst ten laatste een 

week voor de sessie, zodat je nog tijd hebt om je voor te bereiden. 

Opleiding erkend door de Federale Bemiddelingscommissie voor 3 uur permanente 

vorming. 

 

Deelnameprijs  

150,00 € (excl. btw) 

Als je de reeks van 7 sessies volgt, krijg je een korting op de totaalprijs: 900,00 € 

(excl.btw) 

KMO Portefeuille is mogelijk. Alle info op de website. 


