
 

 

Bevlogenheidsboost voor Nieuwe Leiders1 
Plannings-en leiderschaps driedaagse naar nog meer impact en effectiviteit 
17-19 maart 2022 (do-vrij-za) 

 

Je bent iemand voor wie het moet 
vooruitgaan. Enthousiast. 
Resultaatgericht. 
 
Je wil het verschil maken in je job. Niet ter 
eer en glorie van jezelf maar voor je team, 
organisatie, het groter geheel. 

Je bent iemand die al wat watertjes 
doorzwom. Met vallen en opstaan. 
 

 

Je hebt je door de jaren ontwikkeld als “nieuwe leider” ook al zou je jezelf niet zo noemen. 
Je doet het gewoon.  

Maatschappelijke relevantie. Menselijkheid. Verbondenheid. Ontwikkelen. Inspiratie. 
Impact… Je kan niet zonder.  

…maar je bevlogenheid is ook soms gaan vliegen.  

Je loopt al eens tegen het systeem aan waar je zelf deel van uitmaakt. Traagheid. Regels. 
Moeilijke context. Die ene uitdaging te veel in deze bijzondere tijden (van afstand). En 
toch…  

Positief zijn in een moeilijke situatie is niet naïef.  

Het is leiderschap.  

 

JE VISIE EN PLAN IN 2022 WAARMAKEN  

• Wat als je je missie, visie en strategie nog helderder zou krijgen 
 

• vanuit het beste van jezelf je plan voor 2022 effectief ten uitvoer zou brengen? 
 

• Daar concrete instrumenten en handvatten voor zou krijgen.  
 

• Inspiratie en goesting van andere, gelijkgestemde “nieuwe leiders”.   
 

 
1 ‘Leiders’ in deze context zijn vaak -maar niet perse- formeel leidinggevenden. Ook voor 
projectleiders, inhoudelijk experts, bestuurders… mensen die dingen in gang (willen) zetten.  



 

 

• Nadien nog meer zou inspireren als leider. Je impact vergroten en je prestaties 
optimaliseren?  
 

WAT JE MAG VERWACHTEN   

Je eigen praktijk en de vraagstukken waar je in je job mee te maken hebt, staan 
gedurende de 3 dagen centraal.  
 
We doen vooraf met elke deelnemer een individuele intake en werken op basis van de noden 
het finale programma uit.  

Naast het ervaren van individueel maatwerk voor jou en je mede-deelnemers tijdens de 
dagen, staat het volgende op het programma:  

• Een stevige combinatie van ratio: plannen, uitwerken, realiseren  
 

• Met … zelfinzicht als leider. Groeien. Doorbreken. Verdiepen. Verbinden. 
 

• Ruimte in tijd en in je hoofd die tot extra efficiëntie leidt 
 

• Naar huis gaan met een veel verder uitgewerkt plan. 
 

• Met nieuwe energie.  
 

• Met een valies vol inzichten en handvatten   
 

• Vol warme contacten van gelijkgestemde bevlogen mensen die ook the 
extra mile lopen en ook al eens tegen de muur lopen.  
 

• Maar ook fun. Zelfzorg. Natuur. Gezond en lekker eten. Bij het haardvuur. En 

dan in het ijskoud zwembad springen…. (optioneel 😉) 

 

Geertrui’s bakken kennis en ervaring gaan mee op 3-daagse. We putten uit haar talloze 
opleidingen en lange consulting ervaring met modellen en theorieën van 
stakeholdermanagement,  transactionele analyse, appreciative inquiry, deep democracy,…   

Sisu  

is de Finse no-nonsense  manier van met moed, kracht en vastberadenheid te 

werken en leven.  

Maar vooral veel praktijk. Voeten op de grond. No-nonsense. Stappen zetten. Doén. 
Het is vooral het beproefde Sisu dat -zonder veel poeha- als rode draad doorheen de 3 
dagen zal lopen: 1) naar binnen keren, 2) resultaat naar buiten toe neerzetten, 3) je 
organiseren en het waarmaken. En Geertrui die je, net als de andere deelnemers, 3 dagen 
ter beschikking hebt.  

 



 

 

PRAKTISCH 

• Van 17 tot 19 maart = donderdag tem zaterdag (aankomen op 
woensdagavond kan) We starten op donderdag om 10u en eindigen zaterdag 
om 16u.  
 

• Kleine besloten groep, deelname na intake 
 

• We werken met een wachtlijst > Meld je vrijblijvend aan door ons te mailen 
op geertrui@kanssa.be We bekijken samen of dit iets voor jou is en geven je 
alle details mee. 
 

• Investering: 1495€ excl BTW.  
Waarvan  

👉DEEL 1: opleiding en begeleiding voor 2 werkdagen + 1 dag op eigen tijd 

(zaterdag) 995€/persoon excl BTW.  

👉DEEL 2: verblijf en catering voor 3 dagen en 3 nachten 500€ excl BTW (all-

in behalve transport en eventueel wijn/bier) 
Indien gewenst kunnen beiden apart worden verrekend.  
 

 

 

3 DAGEN IN KLEINE GROEP IN DE ARDENNEN  

Overvloed in authenticiteit. Daartoe zal ‘Le Petit Château’, het huis in Gedinnes waar we 
logeren ons uitnodigen. Het is het buitenhuis en levenswerk van bevlogen ambtenaar Els 
Van Gyseghem, die er zelf ook bij zal zijn.  
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We worden die 3 dagen in de watten gelegd door Nadine. Deze kinesiste en yoga-docente 
zal haar wijsheid zeker met ons delen. Maar ook hier moet niets. Wil je liever tijd alleen 
doorbrengen ipv yoga te doen, dat kan.  

We blijven onder ons in de groep in ons “eigen” huis. Mits zelftest veilig en makkelijk te 
organiseren in Coronatijden.  

Transport is niet inbegrepen in de prijs. We kunnen afspreken om te carpoolen. Er is een 
station in Gedinnes.  

 

 

JE BEGELEIDER – GEERTRUI DE COCK  

Geertrui is een ervaren gids, ze ademt participatie. Brengt op haar authentieke wijze 

veiligheid in de groep waardoor dingen kunnen ontstaan. Ze doet iedereen tot zijn recht 

komen en stimuleert je als persoon en als organisatie om echt vooruitgang te boeken. 

Nancy Boucquez, Directeur van de opleidingen Vroed- en Verpleegkunde Vives 

Hogeschool 

Geertrui zet mensen en teams in beweging.  Ze slaagt erin haar eigen enthousiasme binnen 

te brengen in een team.  Ze reikt interessante tools aan en stelt de juiste vragen.  Ze is niet 

alleen een fantastische procesbegeleider maar ook een compagnon de route voor heel wat 

bevlogen ambtenaren.  Kim Van Belleghem, Directeur W13 

 

Kanssa bv – Bevlogen Ambtenaar 
Maaltebruggestraat 43 
9000 Gent 

BTW 840 863 108 
VDK Bank BE58 8915 8417 0079 

GSM 0474 506 901 
geertrui@kanssa.be 
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