Coachingstraject voor bevlogen ambtenaren
Van vastzitten naar impact en goesting in 6 maanden
Je werkt bij een overheid omdat je weet dat je van daaruit mee het verschil kan maken. Je hebt al
veel kunnen bereiken, al blijf jij daar best bescheiden bij. Je bent warm ambitieus, zonder capsones.
Gedreven van nature. Je kan niet anders dan je talent in te zetten voor een maatschappelijk relevant
thema. Je gaat sowieso the extra mile…
Maar je bent ook moe. Je organisatie voelt soms als een tanker aan. Je hebt niet altijd de impact die
je voor ogen had. Je vraagt je af… Waarom doe ik dit eigenlijk? Hoe kan ik stoppen met energie
verliezen aan ergernis en frustratie?
Dit 1:1 coachingstraject biedt antwoorden.
Je kijkt fris naar jezelf.
Leert hoe je met gerichte actie meer resultaten kunt boeken.
Je leert te focussen op wat wél lukt.
Je leert hoe je anderen nog meer mee kunt krijgen.
Minder energie verliezen.
Stap voor stap.
Geertrui heeft als geen ander voeling met waar jij tegenaan loopt. Ze geeft je af en toe een
liefdevolle schop onder je kont. Spiegelt. Zoekt mee naar wat wél kan. Ja, ook bij jou. Ze reikt
concrete en toepasbare handvatten aan uit SISU, de Finse manier van met moed, kracht en
vastberadenheid te werken en leven. Op jouw maat en volgens jouw noden.

Over Geertrui De Cock
Consultant, procesbegeleider en overheidscoach Geertrui De Cock
studeerde en werkte jarenlang in Finland. De voorbije 10 jaar verzette
bakens bij alle mogelijke overheden via haar werk bij Levuur. In 2019
richtte ze ‘Bevlogen ambtenaar’ op met als missie om nog meer
ambtenaren te begeesteren vanuit de rotsvaste overtuiging dat de
overheidssector waardevolle inspiratie kan halen in Finland. Op naar
een betere, performantere en warmere overheid!

Help! Ik heb geen tijd… en toch
“De druk op mijn agenda is de laatste jaren exponentieel toegenomen. Nu met Corona bijna onhoudbaar. Telkens ik een
sessie met Geertrui ingepland zie staan in mijn agenda denk ik: “Oh help! Dit kan er deze week echt niet bij.” Maar ik weet
intussen dat ik dit prioriteit moet geven, wat achteraf telkens bevestigd wordt. De sessies herijken me. Halen me uit de
tredmolen van mijn organisatie. Geven mij de nodige nieuwe inzichten waar ik concreet mee aan de slag kan voor mijzelf,
mijn team, mijn organisatie. Net als bij het lopen, weet ik dat ik het moet doen voor het effect nadien en nog meer voor het
rendement op lange termijn voor mijn organisatie.”
Nele Huys – Vervoerregio Manager De Lijn

Reddingsboei
“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
Geertrui en Sisu heb ik nu handvatten om rustig en gestaag verder te doen. Met impact én plezier”
K, Directeur Dienst Klimaat en Duurzaamheid van een stad

Reserveer snel je plaats!
Geertrui is zelf bevlogen en betrokken van nature. Ze put in
haar begeleidingen uit bakken kennis en ervaring. Als jouw
executive coach denkt en voelt ze met je mee… Ze begeleidt
slechts een beperkt aantal coachees tegelijk om hen de volle
aandacht te geven. Doén, dat moet je zelf. Check of er plaats vrij
is!
Denk je dat dit iets voor jou is? Neem contact op en we maken
kennis met elkaar bij een virtuele koffie.
Boek je virtuele koffie op
https://calendly.com/debetrokkenpartij_bevlogenambetnaar/vi
rtuelekoffie
In een vrijblijvend gesprek van een half uur help ik jouw vraag
helder te krijgen en mag je al minstens 3 concrete tips
verwachten waar je al mee aan de slag kan. We bekijken samen
of er een match is. Geen enkele verplichting!

Aanpak
SISU is onze leidraad. SISU is de Finse manier om met moed, kracht en vastberadenheid te werken en
te leven. Met jezelf als maatstaf én het grotere geheel voor ogen. SISU leert je om nog beter
beperkingen om te zetten tot mogelijkheden. SISU leert je om je context op een slimme en integere
manier beter in te zetten. En dit alles met ‘je waarom’ als centrale as, ‘je onmogelijke voor elkaar
krijgen’.
Sisu in 3 minuten op YouTube https://www.youtube.com/watch?v=pGfDBO6wbs8

Het pakket
1. Live begeleiding
3 ontmoetingen in Gent en 1 nacht dichtbij de natuur (hotel)
Ontmoetingen in onze ruimte in Gent of al wandelend in de Gentse regio van telkens 3u. (Een andere
locatie is bespreekbaar. Online afspreken kan, als het niet anders kan).
Ervaring leert dat ontmoetingen van 3u meest doorwerkeffect hebben.
Er is een structuur, een logica achter onze live bijeenkomsten, gedragen door SISU, maar jouw noden
staan centraal. Samen werken we JOUW programma uit. Voorbeelden van thema’s: (persoonlijk)
leiderschap, je team, de politiek en hoe jij je daar best in beweegt, strategie, maar ook heel
praktische zaken zoals een keynote die je moet geven op een congres of een belangrijke bijeenkomst
voorbereiden.
Sessie 1 Naar binnen
Lef en moed, starten bij jezelf, zichtbaarder worden.
Sessie 2 Naar buiten
Je context slim inzetten, integer en met zorg.
Sessie 3 Actie
Actiemindset, je plan uitwerken, resultaten boeken.
We overnachten samen dicht bij de natuur, doen een avondwandeling en ’s ochtends neem ik je mee
voor een unieke ervaring. We ontbijten samen en vervolgen onze gebruikelijke coaching van 3u.
Sessie 4 Terugblik
We overschouwen het geheel, bespreken de vooruitgang en verankeren de nieuwe inzichten.

2. Online programma SISU-atelier
Je krijgt toegang tot het online programma SISU-atelier, waar je op eigen tempo en zo intens of licht
als je zelf wil de stappen van SISU leert kennen en toepassen. Je kiest zelf of je daar al dan niet verder
op in wil gaan tijdens je live sessies.

3. Continue link via Whatsapp
Ik ben dagelijks beschikbaar gedurende die 6 maanden voor jouw concrete vragen. Een virtuele koffie
(intense sessie van 30 minuten) als je vastzit of een duwtje nodig hebt, is niet ongewoon.
Een half jaar lang focussen op nieuwe gewoontes.
Anders kijken naar je dagelijkse realiteit. Er fris mee omgaan.
Nieuwe handvatten. Focussen op resultaat.
Dit niet alleen voor jezelf maar met effect voor je collega’s, je team en je hele organisatie.

Interesse?
Boek je virtuele koffie! We maken kennis, voelen meteen of het klikt en je krijgt meteen waardevolle
tips die je op weg zetten! https://calendly.com/debetrokkenpartij_bevlogenambetnaar/virtuelekoffie

Jouw investering
Jouw tijd en commitment
• 4x 3u live samenkomen
• 1 avond en overnachting op hotel
• tussentijds online traject, dat je zo intens of light doet als je wil
• tussentijds contact, virtuele koffies, whatsapp
2995€ excl BTW
(Logement bij de overnachting en eventueel diner niet inbegrepen.)

Geertrui De Cock
Maaltebruggstraat 43
9000 Gent
Tel 0474 506 901
geertrui@kanssa.be
www.bevlogenambtenaar.be

