
 

Inspirerend leiderschap voor politici  

Leuven, 7 juni 2016  
 
Voor burgemeesters, OCMW–voorzitters en schepenen die hun (innerlijk) kompas willen 
vitaliseren. Een ervaringsgerichte training voor politieke leiders die zich bewust zijn dat de 
kwaliteit en de effectiviteit van hun optreden en het zichzelf manifesteren in het politieke 
werkveld, onmiddellijk gerelateerd is aan hun innerlijke connectie of eigen bezieling. 
 

 
 

Inspirerende leiders werken vanuit verbinding, vertrouwen en authenticiteit. Ze geven leiding 
vanuit hun waarden, visie, en drijfveren: ‘Wat wil ik bijdragen aan mijn gemeenschap?’ 
Centraal in deze dag staat het verkennen van wie u bent als politicus: hoe sta ik er als politicus? 
Wie ben ik en wat wil ik bereiken? Welke koers wil ik gaan? Wat is mijn ambitie? Hoe kan ik daar 
bewuster in groeien? Welke steun en zorg heb ik daar bij nodig? 
 
Inspirerende leiders staan in contact met zichzelf en met hun samenleving, burgers, organisatie 
en medewerkers. Ze werken vanuit hun eigen kwaliteiten en kunnen die ook in moeilijke 
werksituaties, maximaal inzetten. Elke politicus heeft een (innerlijk) kompas waar u zich 
gaandeweg meer bewust van kan worden, door naar binnen te gaan, er woorden aan te geven, 
in wisselwerking met elkaar. Zo kan u beter en bewuster uw eigen koers bepalen en uzelf helder 
manifesteren als burgemeester, schepen of voorzitter.  

Doel 
x Bewust worden van uw eigen handelen: wie bent u, wat wilt u bereiken en wat vraagt jouw taak 

in de samenleving? 
x Groeien in zelfbewustzijn als leider. 
x Vanuit uw unieke kracht openstaan voor het onbekende. 
x Individuele en collectieve kracht om dat te doen wat het bestuur toe te voegen heeft in de 

samenleving. 



 
Inhoud 
x Contact maken met uw eigen passie, behoeftes en twijfels 
x Bewustzijn van belemmerende patronen en hoe deze te veranderen  
x Experimenteren met nieuwe mindsets en een breder handelingsrepertoire 

  

Werkwijze 
Training in kleine groep (maximaal 16 deelnemers) 

  

Begeleiding 
Ria Verlinden is senior coach, trainer, supervisor vanuit gestalt- en systemisch werk. Ria werkt vooral 
met teams, leiders en organisaties die de groei van zowel individu als de grotere groep ondersteunen 
en bevorderen.  
Leen Van Lindt werkt als coach en trainer. Haar professionele drijfveer is mensen verbinden en hen 
uitnodigen tot leren en ontwikkelen in hun leiderschap. Leen begeleidde voor de VVSG herhaaldelijk 
het leertraject rond politiek leiderschap voor uitvoerende mandatarissen en het traject 
leiderschapsontwikkeling voor secretarissen en leidinggevenden. 

  

Waar en wanneer 
Dinsdag 7 juni 2016, van 9.00 tot 16.30 uur 
Park Inn by Radisson Leuven Hotel, Martelarenlaan 36, 3010 Leuven (vlakbij het station) 
  

Deelnameprijs 
220 euro per deelnemer, inclusief koffiepauzes en lunch. 

  

Inschrijven 
Schrijf nu in langs www.vvsg.be/kalender/Paginas/20160607InspirerendLeiderschap.aspx 
Graag ontvangen we uw inschrijving ten laatste op dinsdag 31 mei 2016. 
U betaalt na ontvangst van onze factuur. 

  

Info inhoudelijk 
Leen van Lindt, coach en procesbegeleider: leen.vanlindt@telenet.be, 0486 844 613 

  

Info praktisch 
Willem Ceulemans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen VVSG-
academie: willem.ceulemans@vvsg.be, 02 211 55 06 


