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Najaar 2019 en voorjaar 2020 wordt een reeks van masterclasses 

georganiseerd met Nederlandstalige trainers. 
Als je kijkt naar loopbaanprofessionals zijn er behoorlijk wat opleidingen om (loopbaan)coach of 

loopbaanbegeleider te worden. Echter ontbreekt het meestal aan diepte- en vervolmakingsopleidingen 

voor deze doelgroep. In deze masterclasses willen we daaraan tegemoetkomen door op een aantal 

onderwerpen dieper in te gaan met experten of ‘masters’ in hun vak. 

 

Wat leer je? 
 

Bij Luk Dewulf – Kiezen voor talent 

https://www.a-lissome.be/masterclass-kiezenvoortalent 
• Je maakt kennis met de basisconcepten uit het boek “ik kies voor mijn talent” 

• De beste manier om te leren hoe je anderen coacht vanuit talent is inzicht verkrijgen in je eigen 

talent: je maakt verdiepend kennis met de 39 talenten uit het referentiekader 

• Je leert wat er met je talent gebeurt onder stress en druk. En hoe je vaardigheden kunt 

ontwikkelen om meer te halen uit je talent 

• Bovendien leer je oplossingen zoeken voor datgene waar je niet goed in bent 

• En hoe je contexten kunt zoeken en creëren die aansluiten bij je talent en die je toelaten om 

mooie resultaten neer te zetten 

 

 

Bij Paul Zonneveld – Systemisch werk in loopbaanbegeleiding 

https://www.a-lissome.be/masterclass-systemiek 

• Op de bijzondere dag zal je ontdekken èn ervaren welke invloed het systeem waar jij/jouw cliënt 

vandaan komt, het systeem van herkomst, heeft op loopbaan coaching en loopbaan keuzes. 

• De systemische principes vormen een verdiepende lens die Paul graag aanbiedt voor jouw werk 

als loopbaan coach. Hiermee kan je jouw klant helpen om repeterende misstappen te 

voorkomen en lange termijn keuzes te maken die passen.  

• Je leert andere vragen te stellen, patronen bij jouw cliënt te herkennen en samen antwoorden te 

vinden. Enkele van de vele vragen die deze dag zal oproepen en mogelijk beantwoorden, zijn: 

o Welke diepere thema’s in mijn leven en druppelen door in mijn loopbaan? 

o Hoe vrij ben ik in mijn keuzes? en hoe kan ik daar vrijer in worden? 

o Welke patronen uit mijn systeem van herkomst herhaal ik in mijn werk? 

o Hoe kan ik beter mijn plek (durven) nemen 

o Aan wie ben ik (on)trouw als ik deze loopbaan keuze maak 
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Bij Annelies Quaegebeur – Waardengericht werken 

https://www.a-lissome.be/masterclass-waardengerichtwerken 

• Je maakt kennis met de basisconcepten rond waarden: wat zijn waarden, wat is het belang er 

van (op de werkvloer) 

• Je krijgt inzicht in de werking van waarden en het impact op gedrags- en identiteitsniveau 

• Je leert waarden helder benoemen voor jezelf en maakt ze bespreekbaar via hun specifieke 

betekenis 

• Als coach of leidinggevende leer je 

o hoe je in gesprek kan gaan over waarden 

o hoe je waarden kan inzetten in je communicatie  

• Je leert vrijer coachen op waardenniveau, en krijgt inzicht in het impact hiervan op jezelf en op je 

klant 

• En hoe je/je klanten contexten kunt/kunnen zoeken en creëren die aansluiten bij je/hun waarden 

 

Bij Benjamin Ball – Coach zonder blabla 

https://www.a-lissome.be/masterclass-coachenzonderblabla 
Je leert… 

• Het onderscheid maken tussen belangrijke informatie en blabla 

• Diepgaand én krachtig werken zonder zelfs te weten waarover het gaat 

• Spelen met fysieke werkvormen die een ander perspectief bieden 

• De dynamiek van het gesprek beheren waardoor je efficiënt en in 'flow' werkt 

• Op de juiste momenten stouter zijn zodat je een grotere impact krijgt 

 

Bij Els Van Laecke – Zelfwaarde als fundament 

https://www.a-lissome.be/masterclass-zelfwaardealsfundament 
Wat leer je: 

• Een dag waarbij je zal ontdekken welke (o.a. mentale) voorkeur jij en je coachees dragen rond 

waardering en zelfwaardering 

• Doeltreffende oefeningen die direct toepasbaar zijn in je praktijk en onmiddellijk een positieve 

boost geven in het zelfvertrouwen van je klant 

• Je leert hoe je zelf waarderender in het leven staat aan de hand van mindset, lichaamshouding 

en taal 

• De keuze hebben tussen slachtoffer en eigenaar van het leven zijn 

• Hoe je klant ondersteunen om vol zelfvertrouwen in zijn/haar werk of op een sollicitatie te staan 

• Een verankerende methode waarbij je klant onmiddellijk in de juiste ‘can do’ mindset komt 
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Bij Brigitte – Coachen bij demotie of professionele tegenslag   

https://www.a-lissome.be/coachenbijdemotieoftegenslag 

• Je leert hoe als coach of HR professional om kan gaan met het begrip demotie.  

• Je leert demotie bekijken vanuit een ruimere context van professionele tegenslag en het in 

perspectief plaatsen. 

• Hoe we van een taboe een logische en aanvaardbare loopbaanstap kunnen maken, wat 

daarvoor nodig is en wat de voordelen zijn voor de medewerker.  

• Je wordt ook getriggerd om de topic te belijken vanuit het standpunt van de medewerker en je 

reflecteert over hoe jij naar je loopbaan kijkt. 

• Je leert een aantal coaching tools gebruiken in deze specifieke context van demotie of 

professionele tegenslag. 

  

 

Benodigdheden 
Alles wordt verzorgd voor deze opleidingen. 

Indien er een toolbox wordt gebruikt dan ontvang je die.  

Je krijgt papier, cursusmateriaal en een pen ter beschikking.  

Kom gerust in makkelijke kleren en schoenen (of neem ze mee als reserve).  
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Over de trainers 
 

Luk Dewulf 
Luk Dewulf is talent- en burn-out coach, geeft lezingen in binnen- en buitenland en ondersteunt 

organisaties in het introduceren van talentgericht werken in de organisatie.  Luk studeerde 

pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven. Na enkele jaren onderzoek aan de KU Leuven ging 

hij aan de slag als opleidings- en organisatie-adviseur bij KBC Bank & Verzekeringen. In 2000 werd hij 

zelfstandig adviseur en op vraag van Prof. Dr. Joseph Kessels richtte hij in 2003 Kessels & Smit, The 

Learning Company op in België. In die periode kreeg hij de kans om meermaals in de Verenigde Staten 

kennis te maken met drie stromingen: 

• Appreciative Inquiry of Waarderend onderzoek. Samen met enkele collega’s organiseerde hij de 

Wereldconferentie in Gent en werkte nauw samen met één van de grondleggers van AI, Prof. Dr. 

Ron Fry. 

• Positieve Psychologie. Hij kreeg de kans deel te nemen aan internationale conferenties van de 

Positieve Psychologie en kreeg de kans grondleggers als M. Seligman en M. Csiksentmihalyi te 

interviewen. 

• Strengths Based Development. Hij leerde de ideeën van Marcus Buckingham kennen. 

 

Geïnspireerd door deze stromingen schreef Luk het boek “Ik kies voor mijn talent” (LannooCampus) en 

samen met Peter Beschuyt schreef hij “Mijn Baas kiest voor mijn talent” en maakte hij een “Ik kies voor 

mijn talent toolbox”. Daarnaast werden ook talentenkaartjes gemaakt en werd gebouwd aan het 

platform 'mytalentbuilder.com'. 

 

Daarnaast schreef Luk samen met Guido Vangronsveld het boek 'Help, mijn batterijen lopen leeg' over 

energieverlies en burn-out, dit vanuit een talentgericht, relationeel en systemisch perspectief. Dit boek 

werd recent opnieuw uitgegeven onder de titel 'Stop Burnout'. 

 

Paul Zonneveld 

Paul Zonneveld (1961) is een internationaal ervaren leiderschap consultant. Als executive coach, 

trainer/begeleider en opleider begeleidt hij leiders, professionals en organisaties in groei, verandering 

en transformatie processen. Hij benut zijn multidisciplinaire achtergrond om zijn klanten uit te dagen en 

hen te inspireren om te evolueren naar een volgend hoger niveau. Hij is toegewijd aan de kracht van 

het individu en aan de transformatie van het collectief. Door de transformatie en groei van binnenin te 

laten ontstaan benut Paul al het aanwezige (vaak onontdekte) potentieel van de klant. Hij leidt hen naar 

dieper begrip, vertrouwen en alignment met hun doelen. Plezier in samenwerking, grotere professionele 

performance en persoonlijke vervulling zijn hiervan het gevolg. Samen met hen creëert hij nieuwe 

mogelijkheden om hun logica, compassie en intuïtie te combineren met professioneel in te zetten voor 

betere resultaten. 
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Met professionele wortels in de fysiotherapie, sales, business development en Europese senior 

management posities brengt hij een brede business ervaring met zich mee. Paul combineert zijn passie 

voor persoonlijke, professionele en organisatie ontwikkeling, ‘timeless wisdom’, toegepaste psychologie 

en de nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen om te komen tot inzichten en transformaties op vele 

niveaus. 

 

Annelies Quaegebeur 
Na ruim 12 jaar ervaring in business consultancy klopte er iets niet meer. Een grondige zelfanalyse en 

diverse opleidingen rond persoonlijke ontwikkeling gedurende meer dan een jaar maakten haar missie 

helder: de passie(s) in anderen terug aanwakkeren en stimuleren om die waar te maken. Door zelf diepe 

ervaringen beleefd te hebben én terug de weg van haar verstand naar haar hart en intuïtie gevonden te 

hebben is het voor haar belangrijk mensen (terug) met hun gevoel te verbinden waarbij emoties en 

kwetsbaarheid warm onthaald worden.  

 

Vanuit eigen beleving coacht en traint ze door samen wat afstand te nemen en stil te staan bij wat er 

echt toe doet. Op deze manier begeleidt ze gemotiveerde professionals (in loondienst en als 

zelfstandige) bij het versterken van hun zelfzekerheid, door aan de slag te gaan met talenten, waarden, 

voorwaarden voor werk en zoveel meer... bottom-line gaat ze mee op zoek naar wat je energie geeft, 

waar je met plezier voor opstaat 's morgens. En dat is voor iedereen iets anders. 

 

Als persoon en consultant heeft ze geleerd om stevig in haar schoenen te staan, hanteert ze een 

uitdagende stijl en kan ze duidelijk een eigen mening overbrengen. Hierdoor nodigt ze klanten uit om 

zichzelf te zijn én verder te ontdekken, en in vertrouwen samen naar een doel toe te werken. 

Vastberaden naar de top-job van je dromen! 

 

Ondertussen is ze sinds 2014 fulltime aan de slag als (loopbaan)coach en trainer en verzamelde ze meer 

dan 6000 coaching uren. Ze is ook een vaak gevraagd schrijver voor Jobat en Mark magazine rond 

loopbaanthema’s. In 2014-2015-2016 ontwikkelde ze mee de toolbox ‘Levenswiel. Ontdek je waarden 

als sleutel tot zelfbewuste loopbaan en levenskeuzes’ (Lannoo Campus). 

 

Annelies zet dikwijls managementmodellen in en gaat ook regelmatig terug naar praktijkvoorbeelden. Er 

wordt een actief engagement gevraagd. ‘Falen bestaat niet, er is alleen feedback’. 
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Benjamin Ball 
Benjamin is een dynamische trainer en scherpzinnige coach. Hij bezit een unieke combinatie van 

confrontatie met een verrassende zachtheid. Hij blinkt uit in technische vingervlugheid en het aanvoelen 

van waar de essentie van een vraag werkelijk zit. Met een onstuitbare leergierigheid en creativiteit werkt 

hij aan steeds betere manieren om mensen in contact te brengen met hun essentie en de realiteit van 

hun situatie. En vooral: om ze in beweging te krijgen. 

 

Zijn manier van lesgeven is helder en gericht op het werkelijke aanleren van vaardigheden en 

houdingen. Hij legt uit, toont voor, zet je aan de slag. Hij werkt vanuit zijn eigen coach- en persoonlijke 

ervaring, en kent ook veel van de bekende coachliteratuur, - scholen en persoonlijkheden. 

 

Els van Laecke 
Els Van Laecke is Master Certified Coach en Breakthrough Coach. Els behaalde haar Master in Applied 

Economics op de Universiteit Gent waarna ze op Vlerick Management School haar Master in Marketing 

Management behaalde. Daarnaast behaalde ze reeds vele certificaten voor alle opleidingen die ze 

gevolgd heeft in het steeds verfijnen van haar coachingsvaardigheden met leermeesters over de hele 

wereld. Vandaag coacht ze ondernemers en bedrijven in het doorbreken van de huidige mindset en 

vastgeroeste gewoontes. Els werkt met de innerlijke en uiterlijke kwaliteiten van haar klanten, creëert 

een basis voor vertrouwen zodat een diepgaande verbinding kan plaatsvinden. Een diepgaande 

verbinding van de klant met zichzelf en met anderen.  

  

Ze ondersteunt met concrete handvaten die snel resultaat geven op persoonlijk en professioneel vlak.  

  

Haar nieuwste boek brengt een verdieping om echt het eigenaarschap te nemen over het leven: 

‘Yes2me. Start saying yes 2 the life you own.’ 

  

Naast haar rijke bagage aan kennis (Systemisch werk, Body Based Trauma work, NLP, Transactionele 

analyse, enz.), ervaring (coach, business vrouw en onderneemster) en competenties, raakt ze jou door 

wie ze is. Haar kwetsbaarheid en niet-veroordelende attitude zorgt dat je jezelf mag zijn. Daarnaast 

zorgt haar ‘kick in the ass’ energie voor het snel doorbreken van de stevigste patronen. Een vleugje 

humor zal ze ook nooit uit de weg gaan. 
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Brigitte Ballings 
Brigitte Ballings (°7/9/1964) is achterkleindochter van een Vlaamse populaire toneelschrijver en 

studeerde Romaanse filologie (VUB). In 1986 koos zij voor een carrière in de financiële sector (BBL en 

later ING) waar ze actief was in verschillende functies (zowel business als HR – waarvan 12 jaar als HR 

Manager). 

 

De meest boeiende periode van haar loopbaan en haar leven kwam op gang toen ze een stap moest 

terugzetten in het kader van een herstructurering. Ze dacht na over haar eigen innerlijk kompas en haar 

persoonlijke missie. Ze ontdekte haar passie voor duurzame inzetbaarheid, levenslang leren, coaching, 

veerkracht en authentiek leiderschap. Ze ontdekte haar missie: mensen inspireren en helpen op hun 

groeipad naar "heelheid” en authenticiteit. Ze volgde een coachingopleiding en schreef een boek over 

haar ervaring met demotie: “Een stap terug? ik denk er niet aan!” dat verscheen in mei 2016. 

 

Vandaag is ze transitie- en veerkrachtcoach, wat begeleidt dat ze mensen begeleid die op 

een cruciaal keerpunt van hun leven staan, privé of professioneel; dat doet ze in haar hoedanigheid van 

loopbaancoach, outplacementcoach, stress en burn-out coach. Ze geeft ook les bij NovaTerra Coaching 

School.  

 

Haar motto is: We all have two lives, the second begins when we realize we only have one.  
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Praktisch 
• Locatie:  

Domein Martinus (Sniederspad 133 – 2980 Halle-Zoersel – 0032 (0)3 384 02 23 -

 info@domeinmartinus.be –www.domeinmartinus.be). 
 

• Parkeren: Parking voldoende ter plaatse 
 

• Startdatum: afhankelijk van de masterclasses die je volgt 
 

• Lesdagen en tijden, Programma 

o dinsdag 8 oktober 2019 : 10-18u, Kiezen voor Talent (Luk Dewulf) 

o maandag 18 november 2019 : 10-18u, Systemisch werk in loopbaanbegeleiding (Paul 

Zonneveld) 

o maandag 9 december 2019 : 10-18u, Waardengericht werken (Annelies Quaegebeur) 

o woensdag 22 januari 2020: 10-18u, Coachen zonder blabla (Benjamin Ball) 

o donderdag 20 februari 2020: 10-18u, Zelfwaarde als fundament (Els Van Laecke) 

o dinsdag 10 maart 2020: 10-18u, Coachen bij demotie en professionele tegenslag (Brigitte 

Ballings) 

Prijs per deelnemer:   

 
 

ü Vermelding: ‘Naam Masterclass + naam bedrijf + naam deelnemer + factuurnummer 

ü IBAN: BE10  0688 9655 9004 

ü De inschrijving wordt genoteerd bij betaling 
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KMO portefeuille 
Indien u betaalt met KMO portefeuille, krijgt u momenteel  

• als klein bedrijf 40% van de prijs exclusief BTW gesubsidieerd en  

• als middelgrote organisatie 30% exclusief BTW gesubsidieerd  

door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.  

(Meer info op de volgende bladzijde) 

 

 

Meer concrete informatie vindt u op volgende pagina’s:  

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille   

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/voorwaarden-voor-subsidie-de-

kmo-portefeuille   

Dit enkel op voorwaarde dat uw aanvraag wordt ingediend voor de start van de opleiding 

(8/10/2019) of tot maximaal 14 dagen nadien. Vanaf dag 15 nadien is dit echt niet meer mogelijk. 

 

BTW en niet gesubsidieerde catering (hoger dan 25 € pp/ per dag) dient betaald te worden 

tegen de start van de opleiding op rekeningnummer: IBAN BE10 0688 9655 9004.  

Het registratienummer voor A-Lissome voor de KMO portefeuille is:  DV.O229401 

   

Als je graag met KMO portefeuille wilt betalen dan vind je hier alvast uitleg.  
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Bevestiging van mijn inschrijving 
Ik schrijf me in voor deze  ‘Masterclasses Loopbaanbegeleiding’  
(duid de masterclasses aan die je graag wilt volgen) 

o dinsdag 8 oktober 2019 : 10-18u, Kiezen voor Talent (Luk Dewulf) 

o maandag 18 november 2019 : 10-18u, Systemisch werk in loopbaanbegeleiding (Paul 

Zonneveld) 

o maandag 9 december 2019 : 10-18u, Waardengericht werken (Annelies Quaegebeur) 

o woensdag 22 januari 2020: 10-18u, Coachen zonder blabla (Benjamin Ball) 

o donderdag 20 februari 2020: 10-18u, Zelfwaarde als fundament (Els Van Laecke) 

o dinsdag 10 maart 2020: 10-18u, Coachen bij demotie en professionele tegenslag 

(Brigitte Ballings) 

 

en ga akkoord met de algemene voorwaarden van A-Lissome die van toepassing zijn op deze 

opleiding. 

 

Voor- en achternaam: 

Bedrijf: 

Middelgroot of klein bedrijf (schrappen wat niet past) 

Adres: 

BTW nummer: 

Email adres: 

GSM nummer: 

Dieet- of andere wensen: 

 

Handtekening:  

 

 

Datum handtekening: 

 

 

Stuur dit ingevulde inschrijvingsformulier naar annelies@a-lissome.be  


