Dinsdag 26 februari 2019

Gebalanceerd leiderschap initieert diversiteit in organisaties
Sprekers: Pascale Ameye – Co-founder Centre for Balanced Leadership
& Karen Vanherck -D&I Communication Manager.
“It takes balanced leaders to truly foster diversity of thought.”
Het ‘Centre for Balanced Leadership’ co-creëert systemische verandering door organisatieculturen
te (her)balanceren. Om inclusieve organisatieculturen te bekomen gaan zij aan de slag met het
concept van gebalanceerd leiderschap. Gebalanceerde leiders herkennen, waarderen en
ontwikkelen de masculiene én feminiene energie in zichzelf en in hun teams. Het concept gaat
evenwel verder dan gender alleen en spreekt daardoor zowel mannen als vrouwen aan.
Gebalanceerde leiders hebben een sterke connectie met de diversiteit in hun organisatie en met de
bredere maatschappelijke en economische context waarin hun organisatie zich bevindt.
De methodes die het ‘Centre for Balanced Leadership’ daartoe de afgelopen tien jaar ontwierp zijn
zeer effectief om zowel mannen als vrouwen te engageren in het proces van culturele verandering.
Programma’s om gebalanceerd leiderschap te ontwikkelen helpen organisaties bouwen aan een
diverse en inclusieve werkplek.
Door de focus te leggen op leiderschapsstijl wordt ruimte gecreëerd voor culturele verandering
terwijl de prestaties worden bevorderd en de leiders van morgen geënthousiasmeerd worden voor
het topic van diversiteit én inclusie.
Pascale en Karen willen ons laten delen in hun inzichten en de ‘best pratices’ waarvan zij kunnen
getuigen. Weer een boeiende VOCAP-activiteit waarin ieder een antwoord zal vinden op de vraag
‘what is in it for me?’.
Praktische info
Wanneer:
Waar:
Deelnameprijs:

Inschrijvingen:

Dinsdag 26 februari 2019
Ontvangst en netwerkmoment vanaf 19u - Aanvang om 19u30
Park Inn By Radisson Leuven – Martelarenlaan 36 -3010 Leuven
Gratis voor VOCAP-leden en studenten
(studenten die een broodje wensen, betalen vooraf € 2,50)
€ 120,00 voor niet-leden
€ 80,00 voor leden APTO, VVKP, VVSP, BAPS, PMC, VOV
Ten laatste op 19 februari 2019 via het inschrijvingsformulier.

Volgende activiteit:
21 maart 2019 – Colloquium – Future of Work Conference
Bij annulering door niet-leden minder dan 2 werkdagen voor de activiteit, blijft het volledige bedrag verschuldigd. U kan zich wel steeds laten
vervangen door een andere deelnemer.
De niet-leden kunnen eveneens broodjes bestellen. In dit geval is de prijs van de broodjes inbegrepen in het inschrijvingsbedrag.
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