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Wind onder je vleugels  
als ambtenaar met SISU

Niemand leidde ooit een team  
door een pandemie.
Laat staan zichzelf.

Bijzondere tijden lieten sporen na. Thuiswerk heeft teams verbrokkeld.  
Medewerkers voelen afstand ten opzichte van hun organisatie. Velen zijn onzeker en 
ervaren een gemis aan erkenning. We zoeken ongeduldig naar een ‘nieuw normaal’. 

Meer dan ooit beseffen we: moeilijkheden en obstakels maken deel uit van ons leven 
en van de organisaties waarin we werken. We kunnen maar beter wennen aan dit 

soort van onvoorziene omstandigheden en ze als standaard-modus instellen…

“
Interactieve keynote

SISU of Fins zelfleiderschap  
biedt antwoorden

• Een onvertaalbaar Fins concept met vele lagen.

• Een actiemindset waarmee we samen  

 de top bereiken.

• Een woord dat uitdaagt en inspireert om  

 moeilijkheden om te zetten tot mogelijkheden.

• Noem het zinnige eigenheid. Daadkracht  

 die je stap voor stap je doel doet bereiken.

• Integere actie.

• Fins zelfleiderschap.

Geertrui vertaalt het concept SISU naar 5 concrete en behapbare stappen.  
 
Vanuit haar expertise en ervaring op maat van de publieke sector. Dat teams en individuen  
inzichten en handvatten geeft om positief vooruit te kijken en met daadkracht in leven  
en werk te staan. 



Over Geertrui De Cock
Procesbegeleider en overheidscoach Geertrui De Cock studeerde  
en werkte jarenlang in Finland. De voorbije 10 jaar verzette ze bakens 
bij alle mogelijke overheden via haar werk bij Levuur www.levuur.be  
In 2019 richtte ze ‘Bevlogen Ambtenaar’ op met als missie: nog meer 
ambtenaren te begeesteren vanuit de rotsvaste overtuiging dat de 
overheidssector waardevolle inspiratie kan halen in Finland. 

Praktisch

Totale duur 3u (1u voor de keynote en 2u voor de aansluitende interactieve sessie).  
  Enkel keynote mogelijk 
Tijdstip In onderling overleg, op maat. Lunchssessie mogelijk.
Locatie Bij voorkeur live, online (Zoom) kan
Deelnemers Van 6 tot 30 personen (grotere groepen mogelijk na overleg)
Kostprijs 590€ excl. btw en transportkosten, incl. voorbereidend telefoongesprek
Contact Email:  geertrui@kanssa.be  
  Tel:  0474 506 901
  Adres:  Maaltebruggestraat 43, 9000 Gent
  BTW:  BE 0840 863 108

Meer Sisu?

 Podcast ‘Bevlogen ambtenaar’  Boeiende gesprekken over  
    publiek (zelf)leiderschap en SISU 

 
 Sisu in 3 minuten  

 
 

 www.bevlogenambtenaar.be
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volg de podcast

bekijk de video

Sisu is voor mij de reddingsboei in tijden van storm of overrompeling. Ik kom uit de 
private sector en bij momenten heb ik het gehad met de logheid van het systeem.  
Dan gaat het te traag en verlies ik mijn energie aan ergernis.  
Met dank aan Sisu heb ik nu handvatten om rustig en gestaag verder te doen.  
Met impact én plezier”

Directeur Dienst Klimaat en Duurzaamheid van een stad

“
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