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Beste,  
 

Hierbij willen wij u en uw geïnteresseerde collegae heel graag persoonlijk informeren omtrent een 
seminar georganiseerd door Het Vernieuwende Denken.be in co-creatie met Vision 4 Dynamics met 
Joan DE WINNE als spreker.  
 
De titel van dit interactieve seminar is: "De Essenties van het Leiding Geven - Doen wat echt 
werkt!". 
 
Dit event gaat door in Nederland op vrijdag 11 januari 2013 in Rosmalen (nabij Hertogenbosch) en in 
België op vrijdag 18 januari 2013 in Wilsele-Putkapel (nabij Leuven) 
 
Indien u Joan DE WINNE nog niet zou kennen? 
 
Joan De Winne (° 1955) richtte het internationaal befaamde Slachtofferidentificatieteam (DVI) 
binnen de Belgische Federale Politie op. De directe aanleiding hiervoor was de ramp met de “Herald 
of Free Enterprise” te Zeebrugge (06/03/1987). Hij werd het eerste en meest gekende diensthoofd 
van deze gespecialiseerde dienst en werd (helaas) ook het meest gekende “gezicht” ervan tijdens de 
opzoekingen naar de slachtoffers van Marc Dutroux.  
Sinds zijn rustpensioen in 2009 heeft hij, samen met zijn echtgenote Hilde Clement, het 
opleidingscentrum voor leidinggevenden ‘Vision 4 Dynamics’ opgericht.  
 

De workshops die zij binnen dit centrum verzorgen kan je het best omschrijven als ‘troachingsessies’ 
(training en coaching) en worden door de deelnemers uit zowel de private, publieke en sociale sector 
alom gewaardeerd.  
 

Joan is een begenadigd spreker die zich niet enkel baseert op zijn jarenlange ervaring als inspirerend 
en toonaangevend politieofficier, maar ook beslagen is in de ‘evidence based’ achtergronden en 
theorieën over leiderschap. Deze kennis en ervaring wil hij zoveel mogelijk delen omdat het zijn 
overtuiging is dat je als leidinggevende een belangrijke verantwoordelijkheid hebt. Niet alleen voor 
het behalen van de doelstellingen van je organisatie, maar ook voor het creëren van een klimaat op 
de werkvloer waar medewerkers zich gelukkig voelen en ontwikkelingskansen kunnen benutten. Het 
is zijn overtuiging dat je productiviteit en sociabiliteit kunt verenigen en je op die manier een hoger 
welbevinden voor iedereen verwezenlijkt.  
 
Wat mag je tijdens dit interactieve seminar verwachten? 

- Waarom goed leidinggeven meer dan ooit zo belangrijk is 

- Waarom de oeverloze discussie over management en leiderschap pure tijdverspilling is 

- Hoe je medewerkers echt inspireert en intrinsiek motiveert 

- Hoe je jouw hoogstpersoonlijke visie op leiding geven, waar je recht op hebt, kunt ontdekken 
en hoe je er een win-win concept van kan maken 

- Wat de taak van de leidinggevende juist inhoudt 

- Wie en wat je ergste vijand als leidinggevende is 

- Hoe je naar medewerkers met andere ogen kunt kijken 

- Hoe je van een groep individuen een team maakt  

- Hoe je door aangepaste communicatiemethodieken wederzijds respect bewerkstelligt 

- Hoe je productiviteit en sociabiliteit verenigt 
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Als je deze inzichten verder uitdiept en omzet in de praktijk dan word jij voor jouw medewerkers die 
leidinggevende waarmee ze samen door het vuur zullen gaan. Niet omdat ze dit moeten maar omdat 
ze dit willen! 
 
PRAKTISCH 
Nederland: vrijdag 11 januari 2013 
Locatie: Windkracht 5 – Vergaderzaal 0.08 – Deltalaan 140 
5247 JT - Rosmalen (nabij ’s Hertogenbosch) - NL – tel. +31(0)73-8507880 
 
België: vrijdag 18 januari 2013 
Locatie: Grote zaal – Ontmoetingscentrum Wilsele-Putkapel, Pastoor Eralystraat 10 te 3012 Wilsele 
 
Programma:  
Ontvangst: 13:30u. 
start deel 1: 14:00u.  
pauze: 15:15u.  
start deel 2: 15:45u.  
einde lezing: 17:00u.  
De namiddag wordt afgesloten met een netwerkmoment, inclusief hapje en een drankje en eindigt 
omstreeks 18:00u.  
 
Deelnamekost (inclusief catering):  45,-€  
 
Betalingsmodaliteiten: 
Zo gepast mogelijk cash te betalen tijdens de ontvangst ter plaatse 
of 
Europese bankoverschrijving: kan enkel vooraf en ten laatste tot en met dinsdag 8 januari 2013. U 
ontvangt de bankgegevens per mail na inschrijving.  
 
Deelnameregistratie:  
Deelnameaanmelding via mail aan info@het-vernieuwende-denken.be  met vermelding van naam, 
voornaam, bedrijf/organisatie, btw-nummer (indien van toepassing), werkveld, contactgegevens, al 
dan niet factuur gewenst?, al dan niet aanwezig tijdens netwerkmoment?  
U ontvangt steeds een bevestigingsmail. De plaatsen zijn in aantal beperkt. Gelieve ons daarom tijdig 
in te lichten indien u, na inschrijving, toch zou weerhouden zijn. Dank. 
 
We hopen van harte u te mogen begroeten op deze ongetwijfeld leerrijke namiddag. 
 
Hartelijke groeten, 
 
 

Riet Vansloen - Erwin Van Waeleghem    Hilde Clement - Joan De Winne 
www.het-vernieuwende-denken.be     www.vision4dynamics.com  
info@het-vernieuwende-denken.be     info@vision4dynamics.com 
+32 (0)495 684 972       +32 (0)475 755 696  
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