
2  D A A G S E  T R A I N I N G  

OVER PLEK EN ORDENING  
ALS BRON IN VERBINDEND LEIDERSCHAP

Deze 2-daagse over verbindend leiderschap leert je de samenhang te zien  
in wat zich voordoet bij jezelf, in de ontmoeting en samenwerking  

met anderen en de context van de organisatie als geheel.

Wie de tekens verstaat, begrijpt in welke richting het antwoord ligt.

Evolvere biedt deze training aan in primeur voor België 
in samenwerking met Morten Hjort, 

directeur en eigenaar van Phoenix Opleidingen Nederland.

Trainer Morten Hjort 
(1967) is directeur en 
eigenaar van Phoenix Op-
leidingen te Utrecht en in-
spirerend trainer, voorman 
en mede-ontwikkelaar van 
een groot aantal opleidin-
gen. Met zijn ervaringsveld 
van verschillende manage-
ment- en leiderschaps-

functies in binnen- en buitenland heeft hij veel 
affiniteit met het begeleiden van organisaties en 
leiderschapsvraagstukken en het ontwikkelen van 
de grote lijn in veranderingsprocessen. Hij is op 
zijn plek als hij oude levensprincipes kan verbin-
den met de voorwaartse energie van organisaties. 
Zijn Deense achtergrond zie je terug in zijn stijl 
van werken: direct, van hart tot hart, betrokken 
en met humor. De zin ‘het gemiste als inspiratie’ 
reist al jaren met hem mee en is een belangrijk 
uitgangspunt in zijn werkwijze. 

Co-trainer Jos Meekers 
(1960) zijn jarenlange 
ervaring in de om-
gang met managers en 
leidinggevenden en zijn 
eigen ontwikkeltraject re-
sulteerde in het oprichten 
van Evolvere - Mens en 
Organisatie in Ontwik-
keling. Hij werkt op het 
snijvlak van persoonlijke 

thematiek en organisatiethematiek. Wat speelt 
zich af in het verborgene en welke rol spelen 
deze thema’s en wetmatigheden? Het verken-
nen en bewust ‘gewaarworden’ van de fysieke 
dimensie loopt als een rode draad doorheen zijn 
werk. Contact met het lijf in de ontmoeting 
speelt een essentiële rol binnen de verschillende 
thematieken van Leiderschap en beïnvloedt de 
dynamiek binnen de organisatie. Jarenlang ging 
hij in de leer bij Phoenix en vormde een belang-
rijke bron van inspiratie voor zijn werk.

DATA: Maandag 27 en dinsdag 28 januari 2020 van 09u30 tot 17u.

LOCATIE: Heerlijckyt van Elsmeren, Weg op Halen 2 te 3450 Geetbets 

ARRANGEMENT: Dit is een residentieel programma inclusief overnachting van maandag op 
dinsdag in een éénpersoonskamer. De totaalprijs omvat de training en het verblijf: inclusief 
accommodatie, overnachting, catering, gebruik van het domein, doorlopend koffie, thee, 
water gedurende de dag. Avondbuffet met voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. 

KOSTEN: De totaalprijs bedraagt € 1250 excl. BTW en € 1512,50 incl. BTW.  
Schrijf je in als particulier, dan betaal je € 1250 incl. BTW.

INFO of heb je vragen?  
Stuur een email of bel: Jos Meekers, +32 478 380 296,  jos.meekers@evolvere.be

AANMELDEN: Via jos.meekers@evolvere.be met vermelding ‘DTV-B20/01’   
of via deze link: www.evolvere.be/trainingen/. Na je aanmelding ontvang je verdere richtlijnen 
via e-mail. Aantal deelnemers: max. 12 à 16 personen.

ORGANISATIE: Evolvere biedt deze training aan in primeur voor België in samenwerking 
met Morten Hjort, directeur en eigenaar van Phoenix Opleidingen Nederland. 
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P R O G R A M M A

Deze 2-daagse training is een visie op hedendaags leiderschap. De uitnodiging is te 
kijken op meerdere lagen: een boeiende combinatie van diagnostiek en eenvoud, geba-
seerd op een diep besef van plek en ordening. Je leert de kunst om de tekens in jezelf 
en in je leef- en werkcontext te lezen en in een ander licht te zien. Leiders die koersen 
op deze ordening van wat geleerd, geëerd of hersteld wil worden verstaan de kunst om 
de eenvoud terug te vinden van wat werkelijk dient. Je ontwikkelt een leiderschap dat 
nabij, aanspreekbaar, betrouwbaar en integer is en waarin je instrument van ontwikke-
ling leert te zijn. De rode draad van dit programma kenmerkt zich door:

• Een fundamenteel bewustzijn op: vanaf welke plek je je leiderschap vormgeeft;

• Je eigen overdracht als leerlandschap te onderzoeken;

• De consequenties van je handelen als richtsnoer te nemen;

• De tekens in essentie te verstaan;

• De ordening als gids te beschouwen;

• Duurzame verandering als leerproces te zien;

• Aandacht voor de fysieke dimensie en hoe deze een belangrijke en essentiële rol 
speelt binnen de verschillende thematieken en dynamieken van Leiderschap.

Door de verschillende programma-onderdelen heen is er voldoende afwisseling tussen 
theorie, werkpraktijk, ervaringsoefeningen, reflectie en casuïstiek. 

H E T  O O G  V A N  H O R U S :  K I J K E N  O P  M E E R D E R E  L A G E N

In het oude Egypte bestuurden de farao’s het land met behulp van het oog van Horus 
om vanuit een grotere context te kijken naar hun handelen. Ook het leiderschap van 
nu vraagt een ruim perspectief, om zo het verband te zien tussen wat er op de verschil-
lende lagen in een organisatie speelt. Je hebt een helder zicht op wat er van je gevraagd 
wordt en hoe je anderen uitnodigt tot hun bijdrage en verantwoordelijkheid.

V O O R  W I E

Deze tweedaagse open training is toegankelijk voor iedereen: van particulieren tot me-
dior en senior leidinggevenden uit alle sectoren: openbare besturen, het bedrijfsleven, 
de wetenschap, de overheid, het onderwijs, de zorg, non-profit organisaties, mana-
gers, teamverantwoordelijken, coaches en adviseurs…die willen zoeken naar dienende 
antwoorden op wat de context van hen vraagt en die bereid en in staat zijn om de eigen 
ervaringen in te brengen en de nog onontgonnen gebieden in henzelf willen ontginnen. 

DE KUNST OM ALLES IN  
EEN ANDER LICHT TE ZIEN

https://www.heerlijckyt.org/ontwikkelen/activiteit/2173/in-beeld



