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Beste kaderlid, 

 
U wordt van harte uitgenodigd door de West-Vlaamse afdeling van de Circle of Police Leadership 

op vrijdag 18 oktober 2019: 
 
In het aangename kader van de meeting- en eventtoren van de brouwerij Sint-Bernardus (Trappistenweg 23 
8978 Watou) wordt u een namiddag geprikkeld door inspirerende keynotes van Nele VERREZEN en Sonja 
REKKERS: 
 

Nele VERREZEN 

Als auteur van het boek “Gekonkelfoes in organisaties, Roddelen is niet onschuldig!” brengt Nele de eerste 
keynote. Nele is criminologe en zaakvoerder van het bedrijf Marcells Journey (www.marcellsjourney.be), waar 
ze bedrijven en organisaties ondersteunt in veranderprocessen en aan de slag gaat met teams en 
leidinggevenden om het beste uit zichzelf te halen.  

Als we de hand in eigen boezem stoppen, moeten we 
toegeven dat we allemaal wel eens roddelen. Het kan 
immers deugd doen om je hart te luchten, je “ei” kwijt te 
raken en je gesteund te voelen door anderen. 
Toch is roddelen niet zo onschuldig als het lijkt en kan het 
heel wat negatieve gevolgen teweegbrengen voor het 
individu, het team én de organisatie. Kom tijdens de 
keynote alvast alles te weten over deze uitermate boeiende 
problematiek! 
Wat mag je verwachten? 

• Wat is roddelen? 

• Waarom roddelen mensen? 

• Hoe werkt een roddelsysteem? 
▪ Wanneer is het niet meer onschuldig en wordt het 

een probleem? 

• Wat zijn de effecten? 
▪ Tips en tricks om ermee aan de slag te gaan  

binnen de organisatie 
 

Sonja RECKERS 

Sonja Reckers is master in de gezondheidswetenschappen, erkend bemiddelaar, coach bij stress en burn-out, 
en o.a. auteur van “Burn-Out en Leiderschap – vitamines voor zelfzorg en teamzorg”. Ze is gepassioneerd door 
welzijn, engagement en werkbeleving en dit zowel naar leidinggevenden als naar medewerkers. 

Sonja brengt ons twee keynotes, waarbij vanuit leiderschap eerst ingezoomd wordt op zelfzorg om daarna de 
focus te leggen op burn-out: 

http://www.cplbelgium.be/
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Zelfzorg - Om dagelijks het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagende situaties waarvoor je als leidinggevende 
staat voor jezelf en je team, is het essentieel dat 
je zelf goed in je kracht zit. Je kan immers pas 
goed voor je team zorgen als je eerst goed voor 
jezelf zorgt! 
Of om het met de instructies van de hostessen 
te zeggen aan boord van het vliegtuig alvorens 
je opstijgt: indien je de veiligheidsinstructies 
moet toepassen, doe je eerst jezelf het 
zuurstofmasker aan, daarna pas dat van je kind. 
Tijdens deze namiddag maken we alvast kort 
kennis met jouw zuurstofmasker. 
 
Burn-out - Als leidinggevende heb je impact op de werkbeleving van je medewerkers. Er zijn een aantal hefbomen 
die je bewust kan bedienen in het voordeel van meer tevredenheid en betrokkenheid op het werk. 
Tijdens deze sessie gaan we alvast op verkenning naar de hefbomen. 
 

PROGRAMMA 
13.00-13.30  Onthaal 
13.30-15.00  Inspirerende keynote door Nele VERREZEN – roddelen 
15.00-15.15  Pauze 
15.15-16.15   Inspirerende keynotes Sonja RECKERS – zelfzorg 
16.15-17.15  Inspirerende keynotes Sonja RECKERS – burn-out 
17.15-18.45  Netwerkmoment in skybar van bar Bernard (https://www.sintbernardus.be/nl/barbernard) 

 

INSCHRIJVEN 
• Prijs: 40 leden, 60 niet-leden 

• Inschrijven kan tot en met vrijdag 11 oktober 2019 door te mailen naar de secretaris op 
wvl@cplbelgium.be met vermelding van uw naam, zone, identificatienummer en dat u wenst deel te 
nemen aan de studienamiddag ‘TEASER’. De inschrijving is pas definitief na betaling op rekeningnummer 
BE45 7340 2725 5389 met vermelding ‘TEASER + volledige naam’. 

 

AGENDATIPS (volledige lijst op www.cplbelgium.be) 
• 9 dec 2019 - Verdiepende sessie met als thema ‘roddelen’, gebracht door Nele VERREZEN. Vorming 

beperkt tot MAX. 20 deelnemers (indien grote belangstelling kunnen meerdere voorzien worden, 
eventueel opgesplitst volgens doelgroep): 

o Locatie - Grote Hulststraat 6 TIELT 
o Programma 

▪ 13 onthaal 
▪ 13.30 – 16.30 vorming 

• 11 dec 2019 - Verdiepende sessie met als thema ‘Burn-out en leiderschap’, gebracht door Sonja 
RECKERS. Vorming beperkt tot MAX. 20 deelnemers (indien grote belangstelling kunnen meerdere 
voorzien worden, eventueel opgesplitst volgens doelgroep): 

http://www.cplbelgium.be/
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o Locatie – Ieperstraat 109 8840 STADEN (het ‘AC/DC’)  
o Programma 

▪ 9 onthaal 
▪ 9.30 – 12.30 vorming 

• 11 dec 2019 - Verdiepende sessie met als thema ‘Zelfzorg en leiderschap’, gebracht door Sonja 
RECKERS. Vorming beperkt tot MAX. 20 deelnemers (indien grote belangstelling kunnen meerdere 
voorzien worden, eventueel opgesplitst volgens doelgroep): 

o Locatie – Ieperstraat 109 8840 STADEN (het ‘AC/DC’)  
o Programma 

▪ 13 onthaal 
▪ 14.00 – 17.00 vorming 

• 13 dec 2019 – CPL AWARDS, dit tijdens een gala-avond in het prestigieuze kader van het Martin’s 
Château du Lac Hôtel in Genval. 

 
 
Hopend jullie op 18 oktober massaal te mogen begroeten, 
 
 
Bruno DEBACKERE         Mia GOBERT 
Secretaris          Voorzitter 

 

 
 

Bezoek onze nieuwe website op www.cplbelgium.be ! 
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