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Word een betere versie van jezelf en  
versnel je leiderschapsontwikkeling  

(én die van je medewerkers)!

WRITER’S CLASS

Ontwikkel je  
leiderschap

Onder de deskundige leiding van:

Joël Aerts
Auteur, spreker en Adviseur over leiderschap  

en leiderschapsontwikkeling

www.ifbd.be/nl/ 
writers-classes

INCLUSIEF VOOR  
ELKE DEELNEMER



WAAROM  
DIT PROGRAMMA?

ONTWIKKEL JE LEIDERSCHAP EN MAAK HET 
VERSCHIL
Leiderschap is geen doel op zich. Het is slechts een middel. 
Een middel om het verschil te maken in je eigen leven, in je 
organisatie en in de wereld om je heen. Daarom is het absoluut 
noodzakelijk om je leiderschap te ontwikkelen. Bij jezelf en bij 
anderen!

HET VERSCHIL TUSSEN EEN GOEDE LEIDER 
ZIJN EN EEN GOEDE LEIDER WORDEN
Hoe ontwikkel je je leiderschap eigenlijk? Wie zijn leiderschap 
wil ontwikkelen, zal zelf de regie moeten nemen. Maar waar 
begin je? Welke aanpak werkt echt en waar moet je op letten? Er 
zit een groot verschil tussen wat goede leiders doen en hoe je 
een goede leider wordt. Deze Writer’s Class gaat over hoe je een 
goede leider wordt. Over hoe je jouw leiderschapsontwikkeling 
een ‘boost’ kunt geven.

LEIDEN EN LEREN ZIJN ONLOSMAKELIJK MET 
ELKAAR VERBONDEN
Jij kan leiderschap ontwikkelen. Maar het gaat niet vanzelf en 
niemand anders kan het voor je doen. Leiderschapsontwikkeling 
heeft niets te maken met toeval maar alles met bewuste en 
gerichte ontwikkeling. Inspirerende leiders leren heel bewust: 
door middel van training, door de mensen om hen heen en door 
hun ervaringen. 

JEZELF ONTWIKKELEN ZONDER JEZELF TE 
VERLIEZEN
Voor inspirerende leiders betekent ‘jezelf ontwikkelen’ niet 

dat je iemand anders wordt: je wordt juist meer jezelf. Echte 
leiders werken bewust vanuit hun sterke punten, maar 
rekenen ondertussen wel af met hun fatale gebreken. Door je 
leiderschapsstijl te ontdekken kun je de kracht ervan inzetten en 
de zwakte ervan ondervangen.

JE LEIDERSCHAP ONTWIKKELEN DOE JE 
NOOIT ALLEEN
Hoewel je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen 
leiderschapsontwikkeling, kun je niet zonder de hulp van de 
mensen om je heen. Het benutten van feedback, advies en 
inspiratie is essentieel. 

JE LEIDERSCHAP ONTWIKKELEN IN DE 
PRAKTIJK
Ervaring is essentieel, weten inspirerende leiders. Maar ze weten 
ook dat niet elke ervaring even waardevol is. Ze zoeken dan ook 
juist die ervaringen op met een hoog leerpotentieel. Daarbij 
verleggen ze hun focus van presteren naar leren, want ervaring is 
geen garantie op ontwikkeling. 

AAN DE SLAG
Deze workshop behandelt krachtige principes voor het versnellen 
van je leiderschapsontwikkeling (én die van je medewerkers). 
Gebaseerd en geïnspireerd op wetenschappelijk onderzoek 
aangevuld met veel voorbeelden en oefening. Raak geïnspireerd,  
gemotiveerd en ga naar huis met een concreet plan op 1 A4 om 
je leiderschap verder te ontwikkelen.

DE WRITER’S CLASS
Unieke & inspirerende workshops over leiderschap,  
management en communicatie.

“Ontwikkel je leiderschap” maakt deel uit van de Writer’s 
Class. Het IFBD selecteert voor u de beste  
managementboeken, maar ook de beste schrijver-trainers.  

Na deze Writer’s Class gaat u uitgedaagd, gemotiveerd en 
geïnspireerd terug aan de slag met nieuwe inzichten, nieuwe 
energie en nieuwe haalbare doelstellingen.

DE DOCENT
Joël Aerts, MsC spreekt, schrijft en adviseert over leiderschap en leiderschapsontwikkeling.  

Hij is auteur van het veel geprezen boek ‘Ontwikkel je leiderschap - 14 krachtige principes voor het versnellen van je leiderschap-
sontwikkeling en die van je medewerkers’. Eerder schreef hij samen met Ben Tiggelaar de nummer 1 bestseller MBA in één dag – Het 
boek en werkte aan de totstandkoming van twintig audioprogramma’s over de beste ideeën van de belangrijkste managementdenkers.

Joël verzorgt workshops, lezingen en seminars. Zijn lezingen zijn energiek en interactief, vol met onderbouwde inzichten en ontzettend 
praktisch. De afgelopen jaren heeft hij lezingen en trainingen verzorgd voor meer dan vijftig profit- en non- profitorganisaties. 

Naast spreker en auteur is Joël een ervaren organisatieadviseur. Joël studeerde cum laude af in International Business & Management 
en heeft meerdere internationale teams geleid voor een internationale non-profitorganisatie. 



MODULE 1:  HOE ONTWIKKELEN INSPIRERENDE LEIDERS 
ZICH?

Je leiderschapsontwikkeling versnellen begint bij het begrijpen van de 
essentie van leiderschap en hoe leiders zich ontwikkelen. 

◆ ‘De ladder’ van leiderschap als startpunt van je ontwikkeling.
◆ De essentie versus de expressies van leiderschap.
◆ Het verschil tussen wat goede leiders doen en hoe je

een goede leider wordt.
◆ De 3+1 ontwikkelroutes van leiders.

MODULE 2:  JEZELF ONTWIKKELEN ZONDER JEZELF TE 
VERLIEZEN

Jezelf ontwikkelen betekent niet dat je iemand anders wordt, maar 
juist meer jezelf. En dan het liefst een betere versie van jezelf. Zo blijft 
leidinggeven leuk. 

◆ Authentiek zijn, zonder een eikel te worden.
◆ Hoe om te gaan met sterke punten, fatale gebreken en alles

daar tussen ...
◆ De zin en onzin van leiderschapsstijlen en wat is jouw

leiderschapsstijl.

MODULE 3:  BETREKKEN EN BENUTTEN VAN DE MENSEN 
OM JE HEEN 

Jij bent verantwoordelijk voor je leiderschapsontwikkeling, niemand 
anders. Maar toch kan en hoef je het niet alleen te doen. Gelukkig maar! 

◆ Waarom feedback een massa-ontwikkelingswapen is en hoe je
het inzet.

◆ Vijf typen adviesgevers waar je voor advies bij terecht kan.
◆ Hoe je inspiratie bij jezelf opwekt.

MODULE 4:  JE LEIDERSCHAP ONTWIKKELEN IN PRAKTIJK 

Uiteindelijk is leidinggeven een praktijkvak. En waar kun je dat anders 
leren dan in de praktijk? Toch is ervaring op doen geen garantie op 
ontwikkeling. Maar hoe dan wel? 

◆ De ervaringsmatrix: waarom de ene ervaring de andere niet is?
◆ Reflecteer, van ervaring zelf leer je niets.
◆ Van presteren naar leren: een shift in mindset.

BONUS: ONTWIKKELPLAN OP 1 A4

‘Ontwikkel je leiderschap’ is je persoonlijke 
gids bij het versnellen van jouw leiderschap-
sontwikkeling én die van anderen.

“Verfrissend en ontzettend praktisch!”  
- Ben Tiggelaar, schrijver, spreker, gedrags-
wetenschapper, auteur van ‘Dromen Durven
Doen’

“Een helder, praktisch en inspirerend boek over 
leiderschapsontwikkeling!”  
- Gabriël G. Anthonio, bijzonder hoogleraar in
de Sociologie van Leiderschap, Organisaties
en Duurzaamheid

“Hét startpunt voor het ontwikkelen van krachtig 
leiderschap!”  
- Ingrid van Tienen, adjunct-directeur ORMIT 
en expert in talent- en leiderschapsontwik-
keling

INCLUSIEF VOOR  
ELKE DEELNEMER

08.30
09.00

12.30
17.00

Ontvangst , registratie & koffie.
Start van de cursusdag met 
voorstelling van de docent.
Lunch.
Einde van de cursusdag.

Zowel in de voor- als namiddag wordt 
een korte (koffie-)pauze gehouden.

VERLOOP VAN DE CURSUSDAG

Programma
Ontwikkel je leiderschap



INSCHRIJVINGS-
FORMULIER

FIRMA: 

STRAAT / NR. / BUS:  .................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  .................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.: FAX-nr. : 

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel q horeca 

q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .............................................................................................  AANTAL WERKNEMERS:  ...............................................

BEDRIJFSINFORMATIE

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ..................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMERS

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 795 Euro excl. 21 % BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme 
dranken en een uitgebreide lunch tijdens de cursusdag(en). U ontvangt bovendien een documentatiemap die u 
als naslagwerk kunt raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid (zie verder) geeft 
het IFBD per extra deelnemende collega 5 % extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 
20 % (= 5 deelnemers of meer).

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 40% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt be-
talen met de subsidies toegekend door de Vlaamse Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien 
uw bedrijf voldoet aan de vooropgestelde criteria kan u tot 40% besparen op de opleidingskost. Meer informatie 
omtrent het systeem kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:

• Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be
• U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
• Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. +32 50 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke bevestiging ech-
ter blijft vereist. Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur.  Een tweetal 
weken voor de cursus ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een routebeschrijving.
Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijven en de cursus. Indien wij 2 weken 
voor de cursus uw schriftelijke annulatie mogen ontvangen wordt u 75 Euro annulatiekost doorgerekend. 
Minder dan 2 weken voor de eerste cursusdag bent u ons het integrale bedrag verschuldigd. Wij zijn uiteraard 
steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

HOTELOVERNACHTING OP DE LOCATIE 
VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainings-
locaties veelal een overnachting 
boeken om zodanig de cursus op 
een ontspannen manier te kunnen 
aanvatten en/of afsluiten.

Meer informatie hieromtrent vindt 
u op onze website of via volgende
link:
www.ifbd.be/nl/over-ons/
algemene-voorwaarden

ONTWIKKEL JE LEIDERSCHAP

KOSTPRIJS: 

795 € excl. BTW

IFBD-DATABASE & GDPR
We houden u graag op de hoogte van de 
laatste evoluties binnen uw sector. 
Daarom hebben we uw gegevens opge-
nomen in onze database. Uw informatie 
is voor eigen gebruik, wordt beveiligd 
en nooit aan derden doorgegeven. 
Hiertoe nemen we alle nodige 
maatregelen. Te allen tijde heeft u - 
overeenkomstig de wet “verwerking 
persoonsgegevens” van 8/12/1992  en 
de “AVG-reglementering” van 24/5/2016 
- recht op inzage, wijziging of 
verwijdering van uw gegevens. 

Meer informatie via onze webpagina 
www.ifbd.be/nl/GDPR of via e-mail: 
DPO@ifbd.be.

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 31 04 21 of e-mail naar info@ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: 

Dhr. / Mevr.:

Functie:  .............................................................................................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  .......................................................................

>>> zie hiertoe onze website  
 www.ifbd.be

INSCHRIJVEN

DATUM & LOCATIE:

http://www.ifbd.be/nl/management-opleiding/1451/ontwikkel-je-leiderschap/inschrijven

