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Partners in ontwikkeling 

Leren 

 

Soms is het zo evident  

 

Met de uitkomst zo bekend 

 

Dat je weet wat er komen gaat 

 

Precies naar de verwachte maat 

 

Alleen wordt soms heel onverwacht 

 

Iets onbekends in het licht gebracht 

 

Dan weet je niet meer waar naartoe 

 

En ook niet meer helemaal hoe 

 

Dat vraagt om heel nieuwe wegen 

 

Om vol moed op voort te bewegen 

 

Het avontuur en spanning vol te eren 

 

Dan zijn we  echt in staat om te leren! 

 

 

 

Ponjee Advies Opleidingen 

  

Ponjee Advies Opleidingen is een CRKBO erkend opleidingsinstituut en 

biedt een tweetal leergangen aan met als basis de karakterstructuren van 

Reich. De leergang professioneel werken met karakterstructuren en de 

leergang coachen met karakterstructuren vinden elk tweemaal per jaar 

plaats.  

  

De leergang professioneel werken met karakterstructuren is breed inge-

stoken en gericht op het doorgronden van de theorie van karakterstruc-

turen en het verdiepen van de kennis. De leergang biedt diverse waarne-

mingsmethodieken zodat het herkennen van de verschillende karakter-

structuren een brede en accurate analyse oplevert. In deze leergang komt 

ook aan bod hoe om te gaan met de eigen karakterstructuren en die van 

de ander. 

  

De leergang coachen met karakterstructuren is specifiek voor mensen die 

mensen begeleiden. Deze leergang reikt concrete tools aan om effectief 

en ervaringsgericht te werken vanuit de leer van de karakterstructuren. 

Het doeltreffend zichtbaar en voelbaar maken van de structuren is een 

van de belangrijkste opbrengsten van deze leergang. Een vereiste is dan 

ook dat de deelnemers tussen de dagen door in de begeleiding aan de slag 

gaan met de oefeningen die aangereikt worden.  

  

Om zowel in de breedte als in de diepte vakbekwaam te worden is het 

effectief de beide leergangen na elkaar te volgen. Naast dat je de volledige 

theorie leert begrijpen, ben je daarna in staat om op verschillende manie-

ren de structuren te onderscheiden en hier concreet en ervaringsgericht 

mee te werken.   
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Praktische info 

 

Data driedaagse leergangen 

2018 

• 21 september 

• 5 oktober 

• 26 oktober  

 

2019 

• 15 maart 

• 29 maart 

• 12 april  

  

  

De leergangen starten om 10.00 uur en 

eindigen om rond 17.00 uur.  

 

 

Locatie 
Trainingsruimte in Wijchen (GLD) 

Dichtbij NS station en uitvalswegen. 

 

 

Kosten 

De kosten voor deze driedaagse leergang 

bedragen € 595,-  Inclusief koffie, thee, 

lunch en lesmateriaal.  De maximale 

groepsgrootte is 12 deelnemers. De dien-

sten van Ponjee Advies zijn vrijgesteld van 

BTW. 

Leergang professioneel werken  

met karakterstructuren 

 

Voor iedereen die in zijn of haar professie wil werken met karakterstruc-

turen en hier kennis en vaardigheden voor aangereikt wil krijgen. Maar 

ook voor diegene die interesse hebben in zelfontwikkeling is deze leer-

gang zeer geschikt. In deze leergang van drie dagen ligt de nadruk op het 

leren werken met karakterstructuren; naar je eigen ontwikkelpunten toe 

en in de interactie met anderen. We zoomen in op de eigen karakterstruc-

turen en onderzoeken hoe dit doorwerkt in je professionele rollen en op 

jou als mens. Je krijgt in deze drie dagen ook handvatten aangereikt om 

effectief te leren omgaan met de verschillende karakterstructuren waar je 

mee te maken krijgt in je professionele en privé omgeving.  

Deze leergang is bedoeld voor professionals die willen leren werken met 

karakterstructuren en persoonlijke groei als focus hebben. Dit kunnen 

professionals zijn die mensen begeleiden, maar ook een HR manager of 

Recruiter kan veel baat hebben bij het werken met Karakterstructuren. 

Deze leergang is ook bedoeld voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de 

theorie en/of willen groeien in hun persoonlijkheid. 

 

Programma 

We starten met het verdiepen in de karakterstructuren. Kijken en obser-

veren: je leert hoe je karakterstructuren scherp kunt onderscheiden op de  

verschillende niveaus en op diverse manieren. We zoomen verder in op 

de effecten van de karakterstructuren op je eigen acteren, hierbij ligt de 

nadruk op ervaringsgericht leren. We werken zowel theoretisch als prak-

tisch; we koppelen theorie aan gevoel en ervaringen. Hierbij gebruiken we 

sprekende voorbeelden uit de praktijk en breng je eigen casuïstiek in. we 

werken plenair en in subgroepen. 

 

Resultaat 

Na deze leergang ben je in staat om de verschillende karakterstructuren 

adequaat van elkaar te onderscheiden. Je hebt inzicht in je eigen karakter-

structuren en de daarbij behorende patronen. Je bent je bewust van wat 

het effect is van je eigen patronen en je hebt handvatten om daar soepe-

ler uit te stappen.  
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Zie mij 

 

Zie mij, voor wie ik ben 

 

Zie mij, voor wie ík ben 

 

Zo zeiden ze tegen elkaar 

 

Steeds maar weer opnieuw 

 

En bleven tot het einde  

 

Maar roepen naar elkaar 

 

Je bent beter in staat om karakterstructuren bij anderen te onderscheiden 

en weet welke interventies je kunt doen om de relatie en interactie met 

de ander te optimaliseren. Aan het einde ontvang je een certificaat van 

deelname.  

  

Docent 

De leergangen worden begeleid door Tijn Ponjee. Tijn is arbeid- en organi-

satiepsychologe en heeft door de jaren heen verschillende opleidingen 

gevolgd bij het ITIP, de Academie voor Psychodynamica, School voor Coa-

ching en Phoenix Opleidingen Utrecht. Kijk voor meer informatie over 

haar op: www.ponjeeadvies.nl. 

  

Studiebelasting 

De studiebelasting voor deze driedaagse leergang bedraagt exclusief de 

contacturen circa 11 uur. Voorafgaand aan en tussen de bijeenkomsten 

door krijg je opdrachten om thuis mee aan de slag te gaan. 

  

Informatie en aanmelden 

Op de website www.ponjeeadvies.nl is meer informatie te vinden over 

karakterstructuren. U kunt ook mailen of bellen naar: 

tijn@ponjeeadvies.nl of Tijn Ponjee 06-47023540. Het aanmeldformulier 

maakt deel uit van deze brochure of u kunt zich direct aanmelden via de 

website.  

http://www.ponjeeadvies.nl
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Praktische info 

 

Data driedaagse leergangen 

2018 

• 8 november 

• 29 november 

• 20 december  

 

2019 

• 10 mei 

• 31 mei 

• 21 juni 

  

De leergangen starten om 10.00 uur en 

eindigen om rond 17.00 uur.  

 

 

Locatie 
Trainingsruimte in Wijchen (GLD) 

Dichtbij NS station en uitvalswegen. 

 

 

Kosten 

De kosten voor deze driedaagse leer-

gang bedragen € 695,- inclusief koffie, 

thee, lunch en lesmateriaal.  De maxima-

le groepsgrootte is 12 deelnemers. 

 

De diensten van Ponjee Advies zijn vrij-

gesteld van BTW. 

Leergang professioneel coachen  

met karakterstructuren 

Voor coaches, therapeuten, trainers, leiders en begeleiders die al kennis 

hebben opgebouwd over Karakterstructuren en hier verdere verdieping in 

aan willen brengen of op een ervaringsgerichte manier willen werken met 

Karakterstructuren in hun praktijk. In deze driedaagse leergang ligt de na-

druk op het werken met karakterstructuren in het begeleiden van anderen 

en leer je welke specifieke oefeningen en interventies je kunt doen in het 

begeleiden van individuen of groepen. Je bouwt een ‘gereedschapskoffer’ 

op met oefeningen die werken en een diepe impact maken bij iedere 

structuur. Deelname aan deze driedaagse coachleergang is mogelijk na 

het volgen van de leergang professioneel werken met karakterstructuren. 

Of als vervolg op het werken met karakterstructuren in andere opleidin-

gen of vanuit ervaring met het werken met karakterstructuren in begelei-

dingssituaties.  

 

Programma 

Deze driedaagse verdiepingsleergang gaat verder in op het leren werken 

met oefeningen om de karakterstructuren zichtbaar te maken in begelei-

dingssituaties. We starten de eerste dag met een korte introductie. Je 

krijgt tools en tips aangereikt om heel gericht “in het moment” te interve-

niëren. Je leert per structuur welke specifieke oefeningen relevant zijn om 

te doen en op welke manieren je deze kunt toepassen. We maken hierbij 

gebruik van diverse methodieken en oefeningen uit het systemisch wer-

ken, psychodrama, bio-energetica en spel. We werken in deze leergang 

vooral interactief, waarbij we zowel plenair als in subgroepen aan de slag 

gaan om de verschillende interventies in de vingers te krijgen.  

 

Resultaat 

Na deze verdiepingsleergang ben je op de hoogte van verschillende inter-

venties die je vanuit de leer van karakterstructuren kunt toepassen in be-

geleiding van groepen en individuen. Je bent in staat om deze interventies 

toe te passen in je begeleiding en door met de interventies te oefenen in 

de groep voel je het vertrouwen om dat te doen. Je kan inspelen op iedere 

structuur met effectieve oefeningen en ervaringsgericht te werk gaan, 

waardoor de leerervaring bij de cliënt beklijft. Aan het eind van de leer-

gang ontvang je een certificaat van deelname. 
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Leven 

 

Te kort. 

 

Om niet te zien. 

 

Om niet te weten hoe. 

 

Of waar te zoeken en te vinden. 

 

Om te weten hoe. 

 

Om te zien. 

 

Leven! 

 

Studiebelasting 

De studiebelasting voor deze driedaagse leergang bedraagt exclusief de 

contacturen ongeveer 15 uur. Voorafgaand aan en tussen de bijeenkom-

sten door krijgen de deelnemers opdrachten. 

  

Docent 

De leergangen worden begeleid door Tijn Ponjee. Tijn is arbeid- en organi-

satiepsychologe en heeft door de jaren heen verschillende opleidingen 

gevolgd bij het ITIP, de Academie voor Psychodynamica, School voor Coa-

ching en Phoenix Opleidingen Utrecht. Kijk voor meer informatie over de 

docent op: www.ponjeeadvies.nl. 

 

Voor wie? 

Voor coaches, therapeuten, trainers, HR managers, recruiters en leiding-

gevenden die in hun werk gebruik (willen) maken van karakterstructuren. 

In alle opleidingen staat het werken met karakterstructuren centraal. Wij 

werken met casuïstiek uit de eigen praktijk en de nadruk ligt op het ver-

diepen van kennis en het leren werken met oefeningen die gerelateerd 

zijn aan het ervaringsgericht leren vanuit de invalshoek karakterstruc-

turen. 

 

Informatie en aanmelden 

Op de website www.ponjeeadvies.nl is meer informatie te vinden over 

karakterstructuren. U kunt ook mailen of bellen naar: 

tijn@ponjeeadvies.nl of Tijn Ponjee 06-47023540. Het aanmeldformulier 

maakt deel uit van deze brochure of u kunt zich direct aanmelden via de 

website.  

http://www.ponjeeadvies.nl

