
Het programma-aanbod 
van Tweeperenboom

  Voorjaar 2016 
  Opleidingen en workshops 
  die u of uw organisatie
  stimuleren, inspireren en 
  wendbaar maken.
  

SEASON



We leven in exponentiële tijden. De impact van technologie is enorm. Wat 
we in 1980 in een kamer moesten plaatsen, past nu in een telefoon. Digitaal 
is niet vernieuwend meer, het is de norm. (Koen Vingerhoets, @IthronKoen) 

De komst en exponentiële groei van het internet bouwt onze samenle-
ving razendsnel om van een gestructureerd, hiërarchisch, centraal aan-
gestuurd model naar een organisch model, georganiseerd in netwerken 
en vloeibare verbanden.

Dat doet wat met een mens. Volgens Eddy Obeng (consultant en TED 
spreker) heeft de snelheid van verandering ons leervermogen ingehaald. 
Ons klassiek leervermogen is failliet en we moeten slim leren experi-
menteren (en falen). 

En dat gaat niet zonder slag of stoot. Maar liefst 15% van de werkne-
mers krijgt tijdens de loop van zijn of haar carrière te  maken met een 
burn-out (dr. Luc Swinnen). Volgens prof. Raf Wetzel mislukken tot wel 
70% van de rationeel geplande projecten rond verandermanagement en 
strategie-implementatie. Dat leidt tot frustraties, ‘verandermoeheid’, en 
een gebrek aan vertrouwen en engagement.

Klopt het? Leven we dan écht in zo’n uitzonderlijke tijden? Dat is een 
vraag waar we vandaag moeilijk op kunnen antwoorden. Daarvoor zou-
den we ons in de toekomst moeten kunnen verplaatsen om vervolgens 
met de blik van een geschiedschrijver naar vandaag te kijken. 

Van vandaag ons verplaatsen naar morgen om dan naar gisteren (of 
eigenlijk vandaag) te kijken. Beetje schizofreen? We zijn gewoon om de 
toekomst te zien als een verderzetten van het verleden. Op vele vlakken 
is dat een relevante manier van kijken, maar de grote doorbraken en 
veranderingen breken net met het verleden! Ze worden gedreven vanuit 
een droom, een nieuw gewenst toekomstbeeld en bouwen verder op de 
scherven van het verleden. 

Als ik me dan toch aan één voorspelling mag wagen dan vermoed ik dat 
de geschiedenisboeken van 2050 zullen terugblikken op de afgelopen 
50 jaar als een periode waarin tijd- en ruimtegrenzen werden doorbro-
ken. Een periode waarin we worstelen met een overvloed aan infor-
matie en keuzemogelijkheden en een schaarste aan tijd en ruimte. Een 
periode waarin we proberen samen te werken over grenzen van landen, 
disciplines, opvattingen, culturen en religies heen. Een periode waarin 
we zelf aan het stuur van ons leven worden gezet. 

We voelen dat we weinig met zekerheid kunnen zeggen en dat we toch 
keuzes moeten maken, stappen moeten zetten. Meer van hetzelfde werkt 
niet langer. Zorgvuldig opgebouwde structuren worden continu opge-
broken en koortsachtig bouwen we nieuwe vormen in de hoop rust, 
stabiliteit en zekerheid te vinden.  Totdat we uiteindelijk rust vinden in 
het besef dat beweging, verandering, versnelling, vervloeiing het nieuwe 
normaal is en dat we vooral in onszelf op een identiteitsniveau stabiliteit 
moeten zoeken. Als rationeel optimist ga ik ervan uit dat de geschiede-
nisboeken zullen beschrijven hoe we met vallen en vooral opstaan erin 
geslaagd zijn om als samenleving naar een nieuw evenwicht te groeien. 

We voelen dat we 
weinig met 
zekerheid kunnen 
zeggen en dat we 
toch keuzes moeten 
maken, stappen 
moeten zetten. 
Meer van hetzelfde 
werkt niet langer.

Robuustheid gaat over weten wie je bent als individu of 
organisatie, waar je vandaan komt en waar je kernambities liggen zonder 
precies te weten wat je uiteindelijk zal doen of hoe je het gaat aanpakken. 
 
Wendbaarheid gaat over het doelgericht zetten 
van stappen zonder een gedetailleerd stappenplan te hebben. 
Het gaat over uitproberen, leren en bijsturen. Het gaat erom drempels 
te zien als springplanken en te denken in termen van mogelijkheden.
 

Verbinding gaat over een integrale kijk op mensen en de wereld. 
Een systemisch perspectief waarin we de complexiteit in zijn geheel omarmen. 
Verleden en toekomst komen samen in het nu.  Het gaat om kijken voorbij grenzen, 
vakjes en structuren en het herstellen van verbindingen.

Tweeperenboom wil graag mensen en organisaties helpen om dit 
transitieproces op een duurzame manier door te maken. Zowel in de 
doorbraakprocessen op maat (2P Leap) als in ons eerste programma 
dat nu voorligt (2P Season) willen we onderliggend werken aan 
3 kerncompenties: ‘robuustheid’, ‘wendbaarheid’ en ‘verbinding’:

Bij Tweeperenboom willen we graag dat mensen en organisaties heel be-
wust in het nu staan, stevig geworteld in opgebouwde kennis en ervaring 
en met een rationeel optimistische bli k op de toekomst. 
Met ons allereerste programma-aanbod willen we dit graag concreet 
maken. We zetten daarbij in op vier thematische clusters waarbij we tijd als 
rode draad nemen:

THEMA 1 /  Investeren in de toekomst(ige) generaties
THEMA 2 /  Werken met het geheugen van een plek
THEMA 3 /  Kiezen: de winst van het nu
THEMA 4 /  Leren uit de toekomst: 
 van best practice naar next practice

Met elk thema leggen we een andere focus en bieden we een aantal 
concrete workshops of trajecten aan. Blader eens door deze brochure, 
neem er de tijd voor, snel of traag. 

Uiteraard is dit aanbod niet af. Houd zeker onze website en/of nieuws-
brief in de gaten voor nieuwe initiatieven.

Echt leven is het gevoel van continu opwinding te voelen over wat er 
straks en morgen te gebeuren staat. Net zoals je als kind of jongere uit-
keek naar Sinterklaas, de 1e schooldag, een 1e date. Met Tweeperen-
boom willen we graag inzetten op dat gevoel, elke dag opnieuw.  

Bert Smits



Thema

Investeren in de 
toekomst(ige generaties)

Met dit thema willen we vooruit kijken. 
Wat heeft de toekomst ons te bieden? Welke ontwik-

kelingen komen op ons af? Wat zijn trends en 
(r)evoluties waar we rekening mee moeten houden? 
Hoe bereiden we onszelf, onze kinderen, medewer-
kers en organisatie hierop voor? Expliciet willen we 
vanuit de toekomst ook zoeken naar continuïteit. 

Waar kunnen we verder op bouwen? 
Hoe maken we verbindingen tussen generaties?

Mini-conferentie voor het onderwijs: 
“Ik was 10 in 2015: Kinderen vandaag opvoeden 

voor de toekomst.”

Na een succesvolle boeklancering in De Vooruit in Gent, stellen Pedro De Bruyckere en Bert Smits nu voor 
het eerst opnieuw samen hun boek voor in Winksele. Deze keer doen ze dit exclusief voor een onderwijspu-
bliek. Na een algemene introductie over het boek is er de gelegenheid om in parallelle sessies op een aantal 
onderwerpen van het boek dieper in te gaan. 

Vroeger ging het zo: mensen kregen kinderen, voedden hen op zoals dat bij henzelf was gebeurd, en kon-
den erop rekenen dat die kinderen het beter zouden hebben dan zij. Die gedachte is vandaag niet meer zo 
vanzelfsprekend. Onze jobs zullen overgenomen worden door robots. Er is steeds minder plaats om te leven. 
Vluchtelingenstromen en oorlogen zijn dagelijkse kost. Moeten we onze verwachtingen dan bijstellen?

Ik was 10 in 2015 beschrijft tendensen die een invloed zullen hebben op de levens van kinderen en jongeren. 
Daarbij doet het niet aan glazenbolvoorspellingen, maar toont het aan waar we staan en waar het met de 
wereld nu echt naartoe gaat. Dit boek formuleert een duidelijk en optimistisch antwoord op de vragen van 

ongeruste ouders, opvoeders en leraren.

De namiddag start om 14u stipt (inloop vanaf 13u30 met koffie) in de kerk van Winksele. 

Het programma ziet er als volgt uit:

14u00:  keynote Pedro en Bert, auteurs van ‘Ik was tien in 2015’.

15u00:  keuze uit: parallelsessie 1: “over tijd, ruimte en vergeten” (Pedro De Bruyckere) 
OF parallelsessie 2: “omgaan met angst en terreur in de klas” (Jan Royackers, Schoolmakers)

15u45:  koffiepauze

16u15:  keuze uit:parallelsessie 1: “Leren kiezen: omgaan met overvloed en schaarste” 
(Bert Smits) OF parallelsessie 2: omgaan met angst en terreur in de klas (Jan Royackers, Schoolmakers)

17u00: einde

WOENSDAG 1 JUNI, 14U – 17U IN DE KERK VAN WINKSELE.
50 EURO INCLUSIEF BTW, KOFFIE EN BOEK 

inschrijven via info@tweeperenboom.be

Voor al wie in en rond het onderwijs werkt. Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool Gent), 
Jan Royackers (Schoolmakers)
en Bert Smits (Tweeperenboom).

ism Lannoo Campus.

 

WAT ?

HOE ?

VOOR WIE ? DOOR WIE ?

THEMA 1 /  Investeren in de toekomst(ige) generaties



VUCA:
Aan de slag met de opportuniteiten 

van vandaag en morgen

THEMA 1 /  Investeren in de toekomst(ige) generaties

We leven in een VUCA wereld: Volatile, Uncertain, Complex & Ambigue. Een wereld waarin we soms het 
noorden kwijt zijn, en de weg niet meer helder is. Maar tegelijk zijn het ook de meest boeiende tijden, we 
staan aan de vooravond van zoveel veranderingen. Meegaan met de flow en genieten van al deze verande-
ringen vraagt in de eerste plaats inzicht in de veranderingen om er dan vervolgens mee aan de slag te gaan.

Dat is ook wat we in deze workshop beogen: anderhalf uur inspiratie om dan anderhalf uur aan de slag te 
gaan. Op deze manier verwerft u niet alleen inzicht maar bekijkt u tegelijk welke opportuniteiten deze veran-
deringen voor u of uw organisatie kunnen betekenen.

We houden een avond- en een ochtendsessie, maar voor wie wil kunnen we deze sessie ook incompany 
organiseren, en bijgevolg ook meer toespitsen op uw sector. 

WAT ?

Voor iedereen die geinteresseerd is in de toekomst, 
de trends en evoluties die zich aandienen, zowel 
voor uw persoonlijk leven als voor uw professioneel 
leven of organisatie.

Max. 25 deelnemers.

Deze sessie wordt gegeven door Annemie Lemahieu.

De sessies op maat worden begeleid door meerdere 
experten van Tweeperenboom.

VOOR WIE? DOOR WIE?

AVONDSESSIE OP DONDERDAG 2 JUNI VAN 19U TOT 22U30
OCHTENDSESSIE OP ZATERDAG 25 JUNI VAN 9U30 TOT 12U30

50 EURO PER DEELNEMER, EXCL BTW 
en incl. karaktervolle omkadering en dranken

inschrijven via info@tweeperenboom.be
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Thema

Werken met het 
geheugen van een plek

Met dit thema kijken we naar het verleden van 
plaatsen en organisaties. Vaak spelen er vandaag 

in systemen allerlei dynamieken die hun verklaring 

vinden in gebeurtenissen uit het verleden, of dit nu 
in familiaal verband is of in de context van een bedrijf 

of een dorp. Mensen, functies én ook de fysieke 
omgeving zijn vandaag dragers van dit verleden en 
reageren onbewust vanuit die dynamiek. Door dit te 

begrijpen kunnen oude spanningen worden 
aangepakt en/of krachten beter worden benut. 

“Trauma in organisaties” – sneak preview nieuw 
boek Philippe Bailleur

“Wat als je kijkt naar organisaties 
als levende systemen?”

We staan op een kantelpunt als het gaat over hoe we or-
ganisaties ontwerpen. De klassieke hiërarchische orga-
nisatiemodellen blijken niet bestand tegen de snelheid 
en onvoorspelbaarheid waarop de wereld verandert. 
Dat lijkt te veel op het bevaren van een wild water rivier 
met een schip voor de binnenvaart. Met “Architect van 
je organisatie. Haal het beste uit mensen naar boven.” 
schreef Philippe een handleiding om organisaties op 
een andere manier te ontwerpen.

Door vervolgens met organisaties aan de slag te gaan 
met die inzichten werd steeds duidelijker hoe we orga-
nisaties op een andere manier kunnen ontwerpen. Cru-
ciaal daarbij is dat we ze leren benaderen als levende 
systemen en niet als machines. Dat blijkt geen kleine 
verandering te zijn, noch voor de bestuurders van orga-
nisaties, noch voor de medewerkers.

Start-ups kunnen starten op een nieuwe manier van 
bij de start. Andere organisaties moeten door een in-
grijpende transformatie en dat maakt heel wat los. Zo 
ontstond een nieuw boek over trauma in organisaties. 
Inderdaad, organisaties die niet aangepast raken aan de 
noden van de markt maar wel druk blijven zetten om te 
blijven presteren, raken beschadigd en soms onomkeer-
baar. Maar ook bij een ingrijpende transformatie naar 

een nieuwe organisatievorm, blijkt er heel wat naar bo-
ven te komen. De stap naar een dynamische, circulaire 
of vlakkere organisatie blijkt oud zeer los te maken. Dat 
is nodig om verder te kunnen maar niet zo evident om 
te hanteren.

Eens je organisaties als levende systemen begint te zien, 
ontvouwen zich een aantal nieuwe principes. Wat is het 
karakter van een organisatie? Hoe vormt de geschiede-
nis van een organisatie haar toekomst? Hoe ontwerp je 
een organisatie opdat ze levendig kan blijven? 

Tijdens deze interactieve lezing krijg je een sneak-pre-
view van een aantal aspecten uit het nieuwe boek van 
Philippe: “Trauma in organisaties”.
 

Leidinggevenden en begeleiders binnen HR, 
strategie en organisatie, innovatie

Philippe Bailleur (Living Systems Coaching)

VRIJDAG 10 JUNI, 14U – 16U 
met mogelijkheid om na te praten met Philippe

De sessie gaat door bij Tweeperenboom te Winksele
50 EURO PER DEELNEMER, EXCL BTW 

en incl karaktervolle omkadering en dranken
inschrijven via info@tweeperenboom.be

WAT ?

VOOR WIE ? DOOR WIE ?
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THEMA 2 /  Werken met het geheugen van een plek



Lerend netwerk: over dorpen waar herinneringen, 
ambities en ruimte samenvloeien

Tweeperenboom is gevestigd in Winksele: een levend 
dorp aan de rand van Leuven, en net zo goed van Brus-
sel en Mechelen. Een dorp is een bevattelijke plek met 
een duidelijke structuur: een plein, een kerk in het 
midden en enkele voorspelbare straten erom heen. 

De keuze voor een dorp als ‘ruimte’ voor het begeleiden 
van complexe (maatschappelijke) doorbraakprocessen 
is wat ons betreft niet toevallig. Dorpen zijn knooppun-
ten van relaties, levende systemen die vandaag in be-
weging zijn. We zien ze als experimenteerruimtes voor 
nieuwe vormen van samenleven. Als een plek waar 
de grenzen vervagen tussen privé en publieke ruimte, 
tussen eigendom, beheer en gebruik, tussen sectoren 
en interessegebieden. Waar grenzen vervagen tussen 
werken, wonen, leren en ontspannen., voorbij het hok-
jesdenken. 

Niet alleen ruimtegrenzen vervagen, ook tijdsgrenzen. 
Elk dorp heeft zijn verleden dat soms eeuwen terug 
gaat. Een open dorp met ambities voor de toekomst 
durft ook kijken naar dat verleden. 

Vaak ligt daar immers de verklaring voor hoe een dorp 
vandaag (dys)functioneert. Zo is Winksele vandaag een 
plek waar opvallend veel loopbaanbegeleiders, therapeu-
ten, artsen, psychologen, … wonen. Het is een plek waar 
aandacht voor de mentale gezondheid van mensen en 
organisaties top of mind is. Het is dan interessant te ont-
dekken dat Winksele sinds oudsher een bedevaartsoord 
is tegen krankzinnigheid. Die wetenschap, wat een deel is 
van de identiteit van het dorp, geeft inspiratie en voeding 
voor de toekomstige ambities van het dorp. Dit voorbeeld 
illustreert hoe het de moeite loont om het (ruimtelijke) 
verleden van een dorp mee te nemen in de ontwikkeling 
van actieve dorpsgemeenschappen vandaag en morgen. 

Vanuit Tweeperenboom zien we een dorp als een levend 
systeem ingebed in een tijd-ruimtelijke context. We willen 
graag onderzoeken en begrijpen wat er nodig is om zo’n 
systeem te laten evolueren naar een open leef- en leer-
gemeenschap. Een plek waar zaken integraal en dus niet 
meer louter in hokjes worden bekeken. 

We initiëren een lerend netwerk waarbij we in een 4-tal bijeenkomsten tot nieuwe inzichten komen en, waar 
mogelijk, tot experimenten of acties te komen.  We willen dit thema graag verkennen vanuit een multidisciplinaire 
bril: architecturaal, sociologisch, historisch en cultureel. 

Voor elke bijeenkomst voorzien we een inleider. Sarah Martens neemt de kick off voor haar rekening, op 12 sep-
tember van 18u tot 21u. 

Sarah Martens studeerde architectuur, architectuurwetenschappen en filosofie. Aan de Universiteit Hasselt (onder-
zoeksgroep Arck) werkte ze aan een project rond instrumenten voor ruimtelijke, participatieve processen, gevolgd 
door het project ‘Mooiste dorpen van Haspengouw’ (Leader, Europees fonds voor plattelandsontwikkeling). Sinds 
2014 bekijkt ze als doctoraatsbursaal de rol, de betekenis en het gebruik van publieke ruimte in landelijke dorpen. 
Hoe kan je een publiek debat vormgeven zodat het open is en blijft voor diverse actoren (collectieve reflectie)? En 
waar raakt zo een debat aan het gedrag van de bewoners; hoe kunnen zij er naar ‘handelen’ (collectieve actie)?

We voorzien aansluitend nog drie andere bijeenkomsten: in oktober, november en december. (exacte data volgen nog)

We willen graag op de kick off met de leden van het lerend netwerk bepalen rond welke subthema’s we ons verder 
willen verdiepen. Tweeperenboom engageert zich om dan in haar netwerk een gepaste inleider te engageren.

Zo zijn we bijvoorbeeld reeds in gesprek zijn met architect Thierry Langrange, die een doctoraat maakte over het 
inrichten van analoge ruimtes (zie ook verder matrixmethode). Daarnaast denken we aan Guus Peeters van het 
Nederlands Limburgs Maasdorpje Elseloo, die een boek schreef over de identiteit van dit Dorp ‘De Stiefkoppige 
Maaskentjer’. Verder kan het perspectief vanuit de participatiemaatschappij een interessante invalshoek toevoe-
gen: hoe kan het dorp een tussenruimte zijn waar burgers samen collectieve beslissingen nemen? 

Voor iedereen die interesse heeft in community 
building,  in ontwikkeling en gebruik van publieke 
ruimtes, in dorpen als menselijke systemen. 

Maximum 20 deelnemers.

Moderator: Bert Smits (Tweeperenboom)

Inleider kick off op 7 september: Sarah Martens
Inleiders vervolgsessies: te bepalen samen met 
lerend netwerk

HOE ?

VOOR WIE ? DOOR WIE ?

KICK OFF: MAANDAG 12 SEPTEMBER 2016 VAN 18U TOT 21U
Drie vervolgsessies, respectievelijk in oktober, november en december. Exacte data volgen nog.

DE REEKS GAAT DOOR BIJ TWEEPERENBOOM TE WINKSELE.
60 EURO VOOR ÉÉN SESSIE, OF AAN 195 EURO VOOR DE REEKS. 

Je kan beslissen om de hele reeks te volgen aan het einde van de kick off bijeenkomst. 
Broodjes, soep en dranken zijn inbegrepen. 

Prijzen zijn exclusief BTW voor professionele deelnemers, 
en BTW inclusief voor particulieren. 

INSCHRIJVEN VIA INFO@TWEEPERENBOOM.BE

THEMA 2 /  Werken met het geheugen van een plek



Thema

Kiezen: 
de winst van het nu

In dit thema kiezen we resoluut voor het nu.
We focussen op persoonlijke ontwikkeling met 

als onderliggende focuspunt ‘leren kiezen’ om op die 
manier goed geworteld en met vertrouwen 

stappen te kunnen zetten. 

BELEAF
buiten begint binnen

In dit persoonlijk ontwikkeltraject begeleiden Lies Daenen en Annemie Lemahieu mensen in hun zoektocht 
naar hun diepere waarden, wortels en identiteit. Als deelnemer word je aangespoord en ondersteund om 
deze persoonlijke waarden en drijfveren in te zetten om met meer daadkracht en autonomie persoonlijke 
doelen te realiseren. 
 
Tijdens het traject gaan de deelnemers op zoek naar hun eigen unieke potentieel en talent. Dankzij de groep 
en een veilige context ervaren de deelnemers niet alleen de waarden van hun eigen ideeën, maar ook de 
inspirerende kracht van het beluisteren van de ideeën van anderen. 

Creatieve technieken en meditatie geven ruimte aan intuïtie en gevoel. Gesprekken, voorbeelden en kaders 
uit marketing, human resources en procesbeheer bieden rationele houvast en duidelijkheid. Door middel van 
een mix van technieken worden de resultaten gaandeweg tastbaar gemaakt, met collages, tekeningen, een 
imagobeeld, een tekst of een andere creatieve vorm. 

TWEE ZATERDAGVOORMIDDAGEN: 
28 MEI EN 4 JUNI, TELKENS VAN 9U TOT 12U30.

DE SESSIES GAAN DOOR BIJ TWEEPERENBOOM TE WINKSELE.
200 EURO INCLUSIEF BTW, DRANK, BROODJES 

inschrijven via info@tweeperenboom.be

Lies Daenen en Annemie Lemahieu, samen bezielers van Beleaf (www.beleaf.be), 
Annemie is tevens één van de vijf oprichters van Tweeperenboom.

 

WAT ?

VOOR WIE ?

Voor wie sterker wil worden in: 
het kennen en kenbaar kunnen maken van zijn of haar identiteit, 
waarden en talenten
het maken van persoonlijke, authentieke keuzes
het realiseren van persoonlijke doelen op een autonome 
en daadkrachtige manier

Jong en oud, man en vrouw, 
werknemers, leidinggevenden, studenten, leerkrachten, …

Wij vertrekken van de kracht van elke mens,
om verbindingen en verhalen te maken 
die we vorm geven voor de buitenwereld.

workshops - coaching - procesbegeleiding - visualisering

DOOR WIE ?

THEMA 3 /  Kiezen: de winst van het nu



Lerend netwerk: 
ruimte voor (netto) tijd

We richten een lerend netwerk in waarvoor we op 7 oktober een kick-off moment plannen. We starten met 
een ontbijt om 8u om vervolgens om 8u30 een inspirerende inleiding op het thema te krijgen van Koen Hae-
gens, auteur van onder andere het boek ‘Neem de tijd’, een zoektocht naar de politieke en maatschappelijke 
wortels van het haastige nieuwe Nederland. Vervolgens willen we met elkaar in gesprek gaan over onze kijk 
en visie op tijd om samen te onderzoeken rond welke aspecten er precies een doorbraak nodig is. 

Deze doorbraken vormen voor ons de rode draad voor het lerend netwerk waarvoor we graag vier momen-
ten plannen. Daarin willen we volgende ingrediënten laten terugkomen:

•  Inspiratie door kennis of inzichten van buitenaf binnen te laten

•  Kennis delen en samen leren

•  Onderzoeken wat elk van ons en we samen concreet kunnen 
 doen om ook echt tot doorbraken te komen in onze organisaties en de ruimere samenleving

•  Een ervaring van netto vrije tijd

KICK OFF: VRIJDAG 7 OKTOBER 2016, 
vanaf 8u ontbijt, sessie van 8u30 tot 11u30

vervolg lerend netwerk: vier bijeenkomsten, gespreid tussen najaar 2016 en voorjaar 2017, 
van telkens een halve dag. we zoeken daarbij samen naar het beste tijdslot.

De reeks gaat door bij Tweeperenboom te Winksele.

75 EURO EXCL. BTW VOOR DE KICK-OFF OP 7 OKTOBER. Ontbijt en drank inbegrepen.
Vervolgens is er de mogelijkheid om in te tekenen 

op het hele lerend netwerk van vier bijeenkomsten. 
Kostprijs van de vier bijeenkomsten is 250 euro excl. BTW. 

In elke bijeenkomst is één broodjesmaaltijd, drank en versnaperingen inbegrepen. 

inschrijven via info@tweeperenboom.be

We mikken op mensen die vanuit een professionele 
rol willen inzetten op dit thema. We denken daarbij 
bijv. aan beleidsmakers uit overheid, middenveld, 
bedrijfsleiders, HR-verantwoordelijken, innovatie-
managers, externe begeleiders – en dienstverleners, 
onderzoekers, experten…  

We voorzien plaats voor maximum 20 deelnemers.

Bert Smits (Tweeperenboom) 
en Kris Daniëls (Pasar).

Pasar en Tweeperenboom slaan de handen in elkaar om 
ruimte te creëren om het te hebben over één van de grote 
uitdagingen van onze Westerse samenleving: het gebrek 
aan ‘tijd’. Hoewel het thema tijd heel actueel is, is het ook 
eeuwenoud. Tijd is in feite een tijdloos begrip waar al veel 
denkers over hebben nagedacht. Net zoals lucht is tijd ook 
altijd aanwezig maar wordt het pas een onderwerp wan-
neer er zich een verandering opdringt. Ook nu is het weer 
zover. We zijn opnieuw op zoek naar een andere manier 
om tijd te benaderen en straks weer te beleven. Pasar heeft 
als organisatie van de beleving van tijd haar missie ge-
maakt. Ze lanceren daarbij het concept ‘netto vrije tijd’. De 
klassieke opdeling van werktijd en al de rest is ‘vrije tijd’, 
klopt niet meer. Met het concept netto vrije tijd mikt Pasar 
op een ander soort tijd, een beleving van tijd waarin je als 
mens kan genieten, jezelf kan verrijken en uiteindelijk ook 
gelukkig bent. Precies in de netto vrije tijd krijg je als mens 
de kans om te herstellen van het werk professioneel of in 
het gezin, om inspiratie op te doen, om jezelf te horen in 
plaats van overstemd te worden door het geluid van een 
snelle, drukke samenleving.

Tweeperenboom biedt dan ook graag ruimte aan voor tijd: 
letterlijk door mensen samen te brengen in een netwerk 
aan de rand van de stad. Een plek waar er overzicht en rust 
is om na te denken over wat onze visie is op de beleving 
van tijd. Een plek waar we samenkomen om tot inzichten 
en vooral tot initiatieven kunnen komen die medewerkers, 
cliënten, partners,…. kan helpen om naar een nieuwe op-
vatting en beleving van tijd te komen.  

HOE ?

VOOR WIE ? DOOR WIE ?

THEMA 3 /  Kiezen: de winst van het nu



Een agile denkkader om persoonlijke 
dromen te realiseren

Heb je zin om dromen waar te maken? Zit je te broeden op iets dat groter is dan jezelf? Heb je het gevoel 
dat het beste nog moet komen? En vind je dat tegelijkertijd spannend en maakt het je onzeker en onrustig?

Velen van ons hebben een droom: persoonlijk of professioneel, latent en borrelend of duidelijk omschreven, 
klein of groot. Tegelijkertijd vergt het heel wat om dromen te realiseren: moed, lef, omgaan met onzekerheid 
en risico, optimisme, … 

Er is geen simpel antwoord. Durven gaat niet zonder bang zijn. Punt. Toch wordt het realiseren van dromen 
en doelen die groter zijn dan jezelf simpel, eenmaal je beslist hebt dat je er aan begint.

In deze sessie reikt Nele Smets (Tweeperenboom) kaders aan vanuit agile management die helpen om stap-
pen te zetten en successen te vieren. Ze licht ook principes en technieken toe vanuit The Artist Way en lean 
start up die komaf maken met onproductieve overtuigingen en blokkades op de weg naar je doel.

Perfectionisme kan helpen om te focussen en de lat hoog te leggen… Tegelijkertijd doodt het ook elke vorm 
van creativiteit en weerhoudt het je ervan om kleine, onvolmaakte stappen te zetten. Toch is dit laatste essen-
tieel wanneer je je ambitie wilt waarmaken. Incrementeel denken en handelen is daarbij een goede techniek 
om je op weg te helpen, werken in timeboxes ook. Beiden vinden hun oorsprong in agile management, een 
gedachtegoed dat zijn oorsprong vindt in IT projectmanagement en ontstaan toen men komaf wenste te 
maken met jarenlange, te saaie en te dure IT projecten.

Nele zat tien jaar ‘gevangen’ in haar eigen perfectionisme en voelde dat ze een ‘onvervuld leven’ leidde. Tot 
ze kennismaakte met lean, agile en The Artist Way. Ze maakte stelselmatig komaf met valse overtuigingen en 
het onproductieve wikken en wegen. Ze werd agile coach, richtte haar eigen zaak op en vervulde daarmee 
een levensdroom. In deze sessie vertelt Nele vanuit eigen ervaring en laat ze je kennismaken met enkele 
eenvoudige oefeningen, zodat je zelf verder aan de slag kunt.

Als je na deze sessie zin hebt gekregen om verder werk te maken van je dromen, persoonlijk of professioneel, kan je 
aansluitend bij Tweeperenboom verder begeleid worden door een coach op maat van jouw vraag en persoonlijkheid.

Al wie het gevoel heeft op het punt te staan om zijn of haar leven anders aan te willen pakken, maar nog net 
die stap niet durft of kan zetten.
Al wie broedt op een persoonlijke of professionele doorbraak, maar daar nog net geen vat op heeft.
Al wie voelt dat hij of zij ‘dé rode draad’ van zijn of haar leven nog niet gevonden heeft, 
en daar wel nood aan heeft.
Al wie uitgebreide pro’s en con’s lijstjes maakt om te kunnen beslissen, en toch nog moeite heeft om knopen 
door te hakken.

Maximum 15 deelnemers.

Keuze uit: 
• ZATERDAG  2 JULI 2016, 9U30 – 12U30
• ZATERDAG 12 NOVEMBER 2016, 9U30 – 12U30 

De sessie gaat door bij Tweeperenboom te Winksele.
45 EURO, INCL BTW, DRANKEN EN LICHTE LUNCH

INSCHRIJVEN VIA INFO@TWEEPERENBOOM.BE

Nele Smets (Tweeperenboom)  

WAT ?

VOOR WIE ?

DOOR WIE ?

Tweeperenboom: maakt doorbraken mogelijk.
Bij mensen, in organisaties en in het dorp.

Tweeperenboom is een ondernemende groep van experten 
met diverse kennis en veel goesting om organisaties en bedrijven 
in transitie bij te staan. Stuk voor stuk toffe peren. 

2P Leap 2P Season 2P Meet 2P Lab

Ontwerpen en 
begeleiden van 
doorbraaktrajecten 
op maat.

Samenbrengen van een 
mix van experten en 
state- of-the-art sprekers. 
Sneak previews rond de 
nieuwste thema’s binnen 
het domein van transitie.

Verhuren van 
karaktervolle ruimtes 
in het dorp.

Experimenteren met en 
ontwikkelen van formats
om te versnellen.

twee
peer
en
boom

Hefboom voor
groei en versnelling
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Thema

Leren uit de toekomst 
Met dit laatste thema willen we vooral 

ondersteuning bieden aan verander – en 
innovatieprofessionals om hun toolbox uit te bouwen.

 We focussen daarbij op het leren uit de toekomst. Echte 

innovatie of doorbraken vertrekken best vanuit hoe iets 
zou kunnen zijn om vervolgens de kiemen van

 verandering vandaag te onderzoeken en te activeren. 
We willen daarbij de toekomst niet zien als iets beters of 
iets hogers maar als een volgende stap. Innoveren is een 

proces van continu uitproberen, leren en bijsturen 
om op die manier op de best mogelijke manier 
de uitdaging van dat moment aan te kunnen,

 zonder uitspraken te doen over het 
verleden of de verdere toekomst.

Van best practice naar next practice: 
een verjongingskuur voor bedrijven en organisaties

Dat we in een wereld van verandering zitten, is onderhand duidelijk. Een organisatie kan zich niet veroorloven stil te staan. 
Doet ze dat toch, wordt ze ingehaald. Door de concurrenten, disruptieve starters of door de consument.

Hoe blijf je als organisatie of bedrijf en als leidinggevende ‘fit’ in zo’n veranderende en onvoorspelbare wereld? We leren uit 
de dierenwereld dat een Japanse kwallensoort zichzelf letterlijk verjongt bij levensgevaar en terug een poliep wordt.  Wat 
betekent dit voor organisaties en bedrijven? Hoe houden die zichzelf jong? Wat is een goed ‘model van de kwal’?

Het komt er op aan om te evolueren van “best practice” naar “next practice”. Bij ‘best practices’ leer je uit het verleden, bij 
‘next practice’ leer je uit de toekomst.

Daar zijn nieuwe culturen en attitudes voor nodig. Bepaalde overtuigingen moeten herbekeken worden en vervangen door 
nieuwe.  Oude overtuigingen en modellen zijn groei, winstmaximalisatie, hiërarchie, optimalisatie, spin-offs, …. .  Jongere 
overtuigingen zijn radicale innovatie, shared values, agile, visualiseren, experimenteren en bijsturen, …

Daarbovenop dringen zich nieuwe organisatievormen op. Een organisatievorm waarin performantie en innovatie mekaar 
versterken in plaats van tegenwerken. In zijn boek ‘Versnellen’ vertelt Kotter over een duo-systeem, waarbij hiërarchie en 
netwerkorganisatie in evenwicht zijn. Maar er is meer.

Er is de hype rond start-ups. Met afgunst kijken klassieke, mature bedrijven naar de creativiteit, wendbaarheid en het onder-
nemerschap die van nature zijn bij start-ups. Het antwoord is niet dat we allemaal start-ups moeten worden, wel dat we ze 
in ons netwerk moeten integreren. Vloeibaar verbonden met de interne organisatie, zodat kruisbestuiving in twee richtingen 
mogelijk wordt. Zo spreken we van spin-ins, in plaats van spin-offs.

Tijdens deze dynamische netwerk- en workshopdag nemen Tweeperenboom en Lannoo Campus je mee in de wereld van 
next practice, spin-ins en het ‘model van de kwal’.
Tijdense deze dag krijg je keynote inspiratiesessies voorgeschoven en ga je in werkgroepen concreet aan de slag om het 
framework van jouw ‘model van de kwal’ vorm te geven. Dit vormt een eerste basis om in jouw organisatie aan de slag te 
gaan met wijziging in cultuur, vaardigheden en organisatievorm.

Een natraject op maat van jouw bedrijf is mogelijk via het ‘2P Leap’ aanbod van Tweeperenboom. 

VRIJDAG 21 OKTOBER 2016, VAN 9U TOT 16U. 

350 EURO, EXCL BTW, INCL UNIEKE LUNCH, 
DRANKEN EN ÉÉN BOEK VAN DE AUTEURS NAAR KEUZE

inschrijven via info@tweeperenboom.be

Bedrijfsleiders en CEO’s, strategiemanagers, change 
leaders en innovatoren van bedrijven en organisa-
ties die met intensieve, complexe veranderingen in 
de markt en/of intern geconfronteerd worden.

Wil je graag een persoonlijke uitnodiging  en dagin-
deling ontvangen, geef dan een seintje via info@
tweeperenboom.be.

Doorbraakarchitecten van Tweeperenboom, 
samen met experts en 
auteurs via Lannoo Campus

 

WAT ?

VOOR WIE ? DOOR WIE ?

THEMA 4 /  Leren uit de toekomst



We mikken op:

coaches/therapeuten/hulpverleners – de matrix 
methode kan hier één op één ingezet worden. 

veranderingsdeskundigen, consultants, HR, 
begeleiders van  innovatietrajecten (change leaders) 
en co-creatietrajecten, platformwerking, 
facilitatoren, participatiedeskundigen, …

begeleiders in leeromgevingen 
en onderwijscontexten

Maximum 15 deelnemers.

Thierry Lagrange (ALT) en 
Bert Smits (Tweeperenboom)

 

- DAG 1 EN 2: TWEEDAAGSE OP DONDERDAG 27 OKTOBER 
EN VRIJDAG 28 OKTOBER 2016

- DAG 3: VRIJDAG 18 NOVEMBER 2016
- DAG 4: DONDERDAG 15 DECEMBER 2016

telkens van 9u tot 17u
De reeks gaat door bij Tweeperenboom te Winksele.

1.200 EURO, EXCL BTW
maaltijden, dranken en cursusmateriaal inbegrepen

Indien gewenst, kunnen we je helpen om voor de tweedaagse een overnachtingsplek te boeken. 
Dit is niet inbegrepen in de prijs.

INSCHRIJVEN VIA INFO@TWEEPERENBOOM.BE

Samen betekenis creëren: 
de matrix methode

WAT?

Zit jouw veranderproces vast? 
Lijken mensen naast elkaar te praten? 

Vraag je je af of je wel de juiste vraag geformuleerd hebt?

VOOR WIE ? DOOR WIE ?

De matrix methode is een hands-on methode die mensen samenbrengt rond een bepaald thema, draagvlak 
creëert en cocreatie mogelijk maakt. De methode scherpt het denken aan van de groep en leidt tot een 
gezamenlijk begrippenkader voor een probleem of uitdaging. In de context van Theory U, helpt de matrix 
methode om de u-curve te doorlopen, tot voorbij het moment van presencing.

Deze methode is implementeerbaar in processen om:
- de juiste vraag te formuleren;
- perspectieven te ontwikkelen;
- concepten, beelden, visies te formuleren;
- een mentale ruimte te creëren, een tussenruimte, welke fysiek zichtbaar wordt;
- een nieuwe, andere manier van werken, denken en kijken te introduceren;
- een cultuuromslag te realiseren.

De matrix methode is een robuuste methode, getest en onderbouwd:
- Het is hands-on (er is een toolbox, je leert een script schrijven, 
 je verkent verschillende werkwijzen (methode)). 
 Er is m.a.w. een tastbaar resultaat die zich uit in verschillende vormen.
- Er is wetenschappelijk onderzoek gebeurd 
 (doctoraatswerk: Lagrange, T.,  (2013). Look Here Now. Mapping Design Trajectories, 387 + 261 pp.)
- Het is een open proces (met structuur en houvast) met garantie op een resultaat (outcome). 
 Er is een uitgewerkte balans tussen het verlenen van vrijheid en het genereren van structuur.
- De methode kan grote groepen aan (getest tot 100 personen).
- Het introduceert je in Design Thinking.
- Er ontstaat met zekerheid een tussenruimte, een zogenaamde analoge ruimte, die tastbaar wordt.
Bij de opstart van Tweeperenboom werd de methode toegepast om met een nieuw samengestelde groep 
mensen. Deze groep formuleerde een gezamenlijk begrippenkader dat het fundament vormde voor de ar-
chitectuur van de verbouwing én voor de werking van Tweeperenboom in relatie met het dorp en de lokale 
omgeving. Tweeperenboom is dan ook de plek bij uitstek om dit unieke traject te volgen!

Het traject is als volgt opgebouwd:

Er is de mogelijkheid om na het traject een extra consult te organiseren bij/voor jouw organisatie.

DAG 1: ‘CONTEXTUALISERING, SITUERING’ 
- In welke fase van een groepsdynamiek 
 bevinden we ons? 
- Het belang van te leren omgaan met wicked 
 problems en onduidelijkheid. 
- Wat is het belang van Theory U, in deze context 
 en meer algemeen? 
- De methode creëert een mentale publieke ruimte,  
 wat kan dit betekenen?

Tijdens dag 1 zal ook een matrix methode sessie 
plaatsvinden met de groep.

DAG 2: ‘PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN, RUGZAK’
- kijken
- omgaan met onduidelijkheid
- vormen van intuïtie
- analoge ruiimtes
- de connectie met Theory U
- de matrix
- zelf-reflectie
Tijdens dag 2 zal ook een matrix methode sessie 
plaatsvinden met de groep. De deelnemers krijgen de 
opdracht mee naar huis om een uitdaging, probleem 
of vraag te zoeken waarop ze de matrix methode wil-
len toepassen.

DAG 3: ‘ONTWERPEN’
de concrete werking van de matrix methode:
- toolbox
- script
- game & playfulness
- coach & players
- graad van ruimtelijkheid
- matrix methode implementeren 
 in een proces of alleenstaand
- implementeren van muzen …
Dit alles wordt geïllustreerd met voorbeelden uit 
praktijk en onderzoek. Er wordt ook gewerkt aan de 
vragen of uitdagingen die de deelnemers hebben 
meegebracht als case. We selecteren drie cases die 
op dag 4 zullen worden uitgetest.

DAG 4: ‘UITPROBEREN EN TOE-EIGENEN’
Drie matrix methode sessies, toegepast op de cases 
die door de groep eerder geselecteerd werden. 
Terugkoppeling, al doende leren en bijsturen.

THEMA 4 /  Leren uit de toekomst



Leren uit de toekomst: 
werken met toekomstscenario’s

Ben jij (bege)leider van een verander- of innovatietraject, 
en word je geconfronteerd met een complex, onoverzichtelijk landschap? 
Vind je het moeilijk om iedereen op dezelfde lijn te krijgen? 
Lijkt het eeuwen te duren eer je collectief tot keuzes kunt komen?

Toekomstscenario’s kunnen je hierbij helpen, ze zijn een flexibel instrument dat je gericht kan inzetten om:
• complexiteit overzichtelijk te vatten
• gezamenlijk visie te vormen
• inhoudelijke keuzes te maken met elkaar

Bovendien draagt het doorlopen van een scenarioproces er toe bij dat mensen en organisaties veranderings-
bekwaam en wendbaar worden en dat ze leren omgaan met onzekerheid.

Philippe Vandenbroeck (ShiftN – “Clarity in complexity”) en Bert Smits (Tweeperenboom – “Hoe maak jij jezelf 
en je organisatie wendbaar?”) ontwerpen en begeleiden voor u dit vierdaags programma rond de techniek en 
toepassing van toekomstscenario’s. 

Doorheen de vier dagen wordt er dieper ingegaan op volgende aspecten:
• principes van toekomstscenario’s en doorbraakmanagement, en de link tussen beide
• de mogelijke toepassingen van toekomstscenario’s, 
 gaande van het technische uiteinde van het spectrum naar een eerder procesgeöriënteerd uiteinde.
• ontwerpen van toekomstscenario’s, technieken en modellen om van ongestructureerde 
 complexiteit over te gaan naar gestructureerde complexiteit
• management van scenarioprojecten: praktisch en tactisch (diagnose van de context, 
 grondwerk, scope, agenda, actoren, samenstellen van een team, faciliteren van workshops, 
 kritische succesfactoren, fasering, communicatie)
• toekomstscenario’s in een participatief proces, werken aan een duurzame verandering 
• toekomstscenario’s als leerinterventie, ontwikkelen van nieuwe vaardigheden 
 (omgaan met onzekerheid en vaagheid, keuzes maken, wendbaarheid…)
• speciale scenario’s en gevalstudies
• …

Als rode draad doorheen het traject wordt gewerkt aan een eigen case uit de organisatie 
van de deelnemer, waarbij het geleerde onmiddellijk wordt toegepast op de praktijk.

Leidinggevenden, (bege)leiders van
 verander- en innovatieprocessen.

Maximum 15 deelnemers.

Philippe Vandenbroeck (ShiftN) 
en Bert Smits (Tweeperenboom)
 

Vier dagen in het voorjaar van 2017
Meer info volgt. Indien je graag op de hoogte blijft van dit aanbod, 

geef ons dan een seintje via info@tweeperenboom.be
De reeks gaat door bij Tweeperenboom te Winksele.

1.200 EURO, EXCL BTW
maaltijden, dranken en cursusmateriaal inbegrepen

INSCHRIJVEN VIA INFO@TWEEPERENBOOM.BE

VOOR WIE ? DOOR WIE ? WAT?
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BERT SMITS is één van de oprichters van Tweeperen-
boom, en begeleidt als doorbraakarchitect organisaties 
doorheen moeizame en complexe vraagstukken en tran-
sitieprocessen. Bert is sociaal pedagoog en maatschap-
pelijk ondernemer. Hij richtte mee Levuur op, een co-
operatieve van participatie experten, en is een van de 
gezichten achter Schoolmakers, een coöperatieve die 
leer- en veranderprocessen in scholen begeleidt. Daar-
naast is hij voorzitter van het platform voor onderwijsin-
novatie Mysterie van Onderwijs.
Bert publiceerde oa ‘De Jeugd is Tegenwoordig’ (Lannoo 
Campus, 2011), ‘Leren uit de toekomst – aan de slag met 
scenario’s in het onderwijs’ (Lannoo Campus, 2013), en 
‘Ik was tien in 2015’ (Lannoo Campus, 2015). Hij is een 
creatieve denker en een sterkhouder in moeilijke, span-
nende en zelfs conflictueuze processen in organisaties.

NELE SMETS is handelsingenieur en agile coach. Wend-
baarheid is haar centrale thema: durven dromen, de din-
gen stap voor stap aanpakken, en leren al doende. Zo 
heeft ze ook de opstart van Tweeperenboom geconcipi-
eerd en mee waargemaakt.
Ze werkte voordien als logistiek manager bij IKEA, als 
IT analist en als strategie, change & agile coach bij KBC. 
Haar kracht bestaat er in om complexe systemen en 
vraagstukken bevattelijk te maken voor anderen. Ze on-
dersteunt teams om vat te krijgen op onzekerheid en on-
duidelijkheid. Vandaag doet ze dat, samen met andere 
doorbraakarchitecten, via Tweeperenboom.

ANNEMIE LEMAHIEU, marketeer, communicatie-expert, 
vormgever, creatief facilitator, procesbegeleider.
Annemie heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidingge-
vende posities bij diverse bedrijven: Roularta, DDB, BBDO, 
Mc Cann, DuvalGuillaume, Davidsfonds, CD&V en Unizo. 
Ze gelooft dat marketing en communicatie een meer-
waarde zijn voor organisaties met een maatschappelijk 
doel. Vanuit die opvatting ontwierp ze ook de huisstijl 
van Tweeperenboom.
Annemie heeft ervaring in quasi elke sector maar heeft 
een junior mind: altijd op zoek naar nieuwe inzichten, 
trends en innovatie. Visual harvesting is ook één van haar 
passies. Dus, veelzijdigheid troef.

LIES DAENEN, filosofe, kunstenaar, procesbegeleider, 
schrijver, moderator en coach. Van 2000 tot 2011 was 
Lies programmacoördinator maatschappelijke projecten 
voor Cera cvba. Ze begeleidde projecten in de domeinen 
Kunst & cultuur, Land- & tuinbouw en Armoedebestrij-
ding. Sinds 2003 is ze actief in de vzw SPES-forum (Spi-
ritualiteit in Economie en Samenleving). Ze modereert 
geregeld debatten en schrijft levensverhalen en teksten, 
vooral over hedendaagse kunst. Daarnaast werkt ze als 
beeldend kunstenaar aan een eigen oeuvre.

Toffe
peren

Meer informatie over onze begeleiders



PEDRO DE BRUYCKERE is onderzoeker en pedagoog aan 
de Arteveldehogeschool in Gent en verdiept zich al jaren 
in de leefwereld van jongeren. Hij heeft ruime ervaring 
in e-learning en in change management. Hij publiceerde 
diverse boeken bij Lannoo Campus: naast de publicaties 
die hij samen met Bert Smits schreef (zie hoger), is hij ook 
de auteur van ‘Jongens zijn slimmer dan meisjes’ (2013) 
en ‘Meisjes kijken – meisjescultuur in de spiegel’ (2013). 
Hij is een zelfverklaarde verslaafde aan populaire cultuur.

JAN ROYACKERS stond gedurende 9 jaar met veel goes-
ting voor de klas en heeft ervaring in ASO, BSO en TSO. 
Gedurende 6 jaar was hij ook leerlingenbegeleider. In al 
die tijd bouwde hij als leraar heel wat expertise op rond 
didactische werkvormen, evaluatiebeleid, onderwijsin-
novatie en klasmanagement. Als leerlingenbegeleider 
spitste hij zich vooral toe op het creëren van een warm 
schoolklimaat, met een focus op preventie en interventie 
bij pesten en cyberpesten. Jan studeerde Romaanse ta-
len en volgde het postgraduaat leerlingenbegeleiding. Hij 
gaf gastlezingen aan de UCLL, Groept T, KULeuven en de 
UA over het voeren van een doordacht zorgbeleid in al 
zijn facetten. Daarnaast zetelt hij in de raad van bestuur 
van Ahazaza International School, een school in Rwanda 
waar hij als vrijwilliger werkte. Een onvoorwaardelijk po-
sitieve kijk op jongeren en de maatschappij kenmerken 
zijn aanpak: constructief, kritisch en oplossingsgericht. 
Sinds 2015 maakt hij deel uit van het Schoolmakers team. 

THIERRY LAGRANGE is een ingenieur architect. Hij runt 
het architectenbureau ALT (www.alt-architectuur.be). Hij 
is een onderzoeker en lesgever aan de Faculteit Architec-
tuur KU Leuven. Hij is actief als fotograaf en videokun-
stenaar. Beide, architectuur en fotografie waren centrale 
elementen in het doctoraat ‘Look Here Now, Mapping 
Design Trajectories’ 2013. Op dit ogenblik leidt hij de on-
derzoeksomgeving Analoge Ruimtes.

PHILIPPE VANDENBROECK ligt mee aan de start en ba-
sis van ShiftN, een coöperatieve van professionals die 
organisaties begeleiden in het ontwerpen van nieuwe 
toekomstbeelden, experimenten en waardecreatie mo-
dellen. Hij is bio-ingenieur en behaalde bijkomende 
masters in filosofie en in Human Settlements. Hij is een 
sterke conceptuele denker en is overtuigd van de kracht 
van respectvolle dialoog en van creatief ontwerp.

KRIS DANIELS is directeur kennis, mens & organisatie bij 
vrijetijdsorganisatie Pasar vzw. Hij heeft tien jaar ervaring 
met het coachen van vrijwilligers en met bewegingswerk. 
Als socio-cultureel vormingswerker startte hij bij de Toe-
meka vzw als stafmedewerker en werkte hij voornamelijk 
op projecten rond inspraak van mensen met een verstan-
delijke handicap en politiek. Nadien werkte hij drie jaar 
voor het toenmalige ACW en Wereldsolidariteit.

SARAH MARTENS studeerde architectuur, architectuur-
wetenschappen en filosofie. Aan de Universiteit Hasselt 
(onderzoeksgroep Arck) werkte ze aan een project rond 
instrumenten voor ruimtelijke, participatieve proces-
sen, gevolgd door het project ‘Mooiste dorpen van Has-
pengouw’ (Leader, Europees fonds voor plattelandsont-
wikkeling). Sinds 2014 bekijkt ze als doctoraatsbursaal de 
rol, de betekenis en het gebruik van publieke ruimte in 
landelijke dorpen. Hoe kan je een publiek debat vormge-
ven zodat het open is en blijft voor diverse actoren (col-
lectieve reflectie)? En waar raakt zo een debat aan het 
gedrag van de bewoners; hoe kunnen zij er naar ‘hande-
len’ (collectieve actie)?

PHILIPPE BAILLEUR is (co)-auteur van een aantal boeken 
en artikels. Hij benadert de dingen graag op een “out-of-
the-box” manier en geeft zijn ervaring graag door onder 
verschillende vormen (opleiding, coaching, keynotes, 
schrijven, ...). Daarnaast begeleidt hij al bijna 20 jaar men-
sen, groepen en organisaties bij verander- en transitie pro-
cessen. Hij houdt er van om nieuwe ontwikkelingen uit te 
vlooien zodanig dat de onderliggende principes helder en 
bruikbaar worden en dit vanuit één van zijn leidende prin-
cipes:” A fool with a tool is still a fool.” Meer info via www.
philippebailleur.be of www.livingsystemscoaching.be
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