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Ik nodig je daarom uit op een inspirerende plek waar je in
contact komt met gelijkgestemden die net als jij en ik
gepassioneerd en bezield zijn in wat ze doen. We delen in
openheid met elkaar hoe we onze effectiviteit kunnen
vergroten en wat ons bezighoudt in de praktijk. We
voorzien een warm onthaal en persoonlijke begeleiding. 

Dit programma is voor iedereen die verantwoordelijkheid
draagt en leiderschap wil ontwikkelen: managers, project-
of teamleiders die graag uitgedaagd worden door
duidelijke feedback, nieuwe inzichten en perspectieven.
Deelnemers die in een unieke omgeving letterlijk en
figuurlijk enkele dagen afstand willen nemen van  hun
organisaties. 

Are you in?

 Rethink yourself. Reshape your skills. Let’s get prepared for the future. 

Als manager wordt er veel van je verwacht. Het zijn niet je
titel en functie die bepalen hoe stevig je leiderschap is, het
is wel wat je doet. Onze wereld heeft nood aan goed
leiderschap, aan mensen die samen het positieve verschil
maken, een collectief dat verantwoordelijkheid kan, wil en
durft nemen voor een duurzame toekomst. Onze
complexe realiteit stretcht ons aanpassingsvermogen en
maakt de leiderschapsrol vandaag extra moeilijk voor
velen onder ons. 

Aandacht. Connectie. Impact. 

Kan jij effectief meebewegen met je veranderende
context? 
Weet jij anderen te motiveren voor het
gemeenschappelijke doel? 
Toon jij het juiste voorbeeldgedrag? 

Het is mijn missie om gedreven professionals te verbinden
in een mastermindgroep waarin we in vertrouwen
ervaringen en leading practices uitwisselen. Waar we, van
junior tot senior en executive, werken aan geconnecteerd
en duurzaam leiderschap. 
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Kick-Start Your Leadership

Spaced en Blended Learning, 4 delen, 4 maanden

Part 1 | Individuele onboarding, online
Part 2 | Shared learning, op locatie
Part 3 | Praktijkintervisie in subgroepen, op locatie of online
Part 4 | Shared learning, op locatie

Hoe vergroot je de impact op je omgeving?
Hoe toon je effectief leiderschap?
Hoe motiveer je anderen richting succes?

Ervaring en academisch onderzoek leren ons dat connectie en sociale steun
voorspellers zijn van sterke werkprestaties, net als mentale gezondheid. Steeds
meer leiders nemen daarom de tijd om individueel bij te scholen en te reflecteren
in een open groep gelijkgestemden. Dit blijkt soms effectiever, want nog veiliger
of rijker dan met je eigen collega’s.
 
Doorheen dit traject leer je praktische vaardigheden aan. We doorlopen de fases
van persoonlijk leiderschap, interpersoonlijke effectiviteit tot geconnecteerd
leiderschap. We ontdekken samen de hefbomen van bewuste en gefocuste
aandacht, de dynamiek van geconnecteerd leiderschap, het ijsbergmotiveren met
de onder- en bovenstroom, effectieve communicatie, sterke samenwerking,
emotiemanagement, functionele en disfunctionele gedachten en de impact
daarvan op je gedrag. 

De locaties zijn zorgvuldig gekozen zodat je uit de dagelijkse hectiek kan stappen
en met de juiste aandacht kan leren. 

Blauwpoort, Westouter 
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Programma 

Spaced en Blended Learning, 4 delen, 4 maanden

 Persoonlijk leiderschap
 Interpersoonlijke effectiviteit
 Geconnecteerd leiderschap

Sterker besef van je voorkeuren, behoeftes, talenten en valkuilen. 
Meer helderheid in je prioriteiten.
Inspirerende inzichten en andere perspectieven.
Nieuwe kennis en achtergrond rondom leiderschap en invloed.
Effectieve vaardigheden in motiveren, communiceren en feedback geven.
Het ontwikkelen van je coachingskills door de kunst van de juiste vraagstelling. 

Doel 

De ontwikkeling van jouw beste  leiderschapsstijl.

Dit doen we door op 3 impactniveau's  te werken:
1.
2.
3.

We werken aan:

Persoonlijk ontwikkelingsprogramma dat bestaat uit: praktische individuele
feedback, jouw Management Drives profiel, jouw gedragsvoorkeuren a.d.h.v. DISC-
gedragsmodel (waarde 500 euro)
Inzichten en toepassingen gebaseerd op evidencebased methoden uit de praktijk en
academische wereld (antropologie, psychologie, sociologie en neuroscience).
Groepsprogramma met wederzijdse feedback, reflectie en ervaringsuitwisselingen.
Direct toepasbare tips & tricks op individuele praktijkcase
Gebruik van werk- en inspiratieboek,’ Waarom aandacht de essentie is’,
LannooCampus.

Part 1 | Oline onboarding met individuele coaching en intake, bespreking en bepaling
van jouw persoonlijke doelstellingen op basis van feedback en
persoonlijkheidsvragenlijsten.
Part 2 | All-inclusive leren in groep op een bijzondere locatie (2 keer 1 dag). 
Part 3 | Intervisie in subgroepen. Je werkt aan een individuele opdracht, direct
toepasbaar in jouw praktijk. Je deelt en leert met anderen. 
Part 4 | All-inclusive doorontwikkeling in groep op unieke locatie (1 dag).
Bonus | Personalised gift, praktische tips toegespitst op je context plus individuele
lees-, luister- en kijktips.

Time spaced en blended leermethode

Opbouw programma

 

Om voldoende gefocust en individueel te kunnen werken,  beperken we dit traject 
tot een kleine groep en is het alleen toegankelijk via persoonlijke uitnodiging. 
Voor dit programma ontvangen wij uitsluitend verantwoordelijken, managers,
project- en teamleiders met ambitie (maximum 5 jaar in leiderschapsrol) die willen
leren en connecteren. 

Wil je graag deelnemen? Stuur me een persoonlijk mailtje en dan bespreken we 
jouw aanvraag. 

Inschrijving



Welkom! Klanten noemen mij een geëngageerde
change guide, hun eerlijk klankbord, bezield spreker en
gepassioneerd pragmaticus. Duidelijk en genuanceerd
tegelijkertijd. Ik ben jurist van opleiding en werk als
leiderschapsadviseur, executive coach en auteur. Ik heb
meer dan 20 jaar ervaring in het ontwikkelen van
leiderschap en organisaties, en meer dan 1.000
coachingsessies afgerond. 

Meer weten over mij, mijn visie en mijn boek?
www.biekevangool.com

                                                     

“Dankzij Bieke heb ik geleerd een betere leider te zijn door de
verschillende behoeften van de mensen in mijn team en mijn
afdeling beter te begrijpen. Bieke heeft mij en mijn team ook
geholpen om beter over dergelijke onderwerpen te
communiceren door ons te helpen een gemeenschappelijke
taal te ontwikkelen. Zeker in deze tijden van hybride werken is
dat van onschatbare waarde gebleken.” 

Pieter Huyskens, 
Director Damen Research, Development & Innovation B.V.
                                   

“Bieke slaagt er steeds in om sereen en vanuit de rust en de
juiste vragen tot de essentie te komen waar het om gaat of
waar de knoop zit bij mezelf en andere, zodat het helder is
waar we naartoe moeten werken. Zij zal geen problemen uit
de weg gaan, ze brengt ze onder de aandacht en zorgt dat er
draagvlak is voor een sterke oplossing. Zo kunnen wij als
directie verandering meer vanuit draagvlak doorvoeren, wat
uiteindelijk voor ons allen beter is zowel voor de mens als voor
het resultaat.” 

Koen Lauwerysen, 
Zaakvoerder en voorzitter RvB, Den Berk Délice 
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Bieke Van Gool,

nice to meet you!

www.biekevangool.com

http://www.biekevangool.com/
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Is dit programma ook iets voor jou?
 

Klaar voor concrete feedback en meer invloed? 
Ben je een verantwoordelijke manager, project- of teamleader die resultaatgericht wil groeien?

Wil je in jezelf investeren en je leiderschap versterken?
 

Stuur me een persoonlijk mailtje en dan bespreken we  je aanvraag. 
 

 

Wat je niet verandert, kies je.
 

Interested in joining our
network of responsible young leaders?

 
LET'S CONNECT.

 


