
3  D A A G S E  T R A I N I N G 

OVER PLEK EN ORDENING  
ALS BRON IN VERBINDEND LEIDERSCHAP

Deze 3-daagse over verbindend leiderschap leert je de samenhang te zien 
in wat zich voordoet bij jezelf, in de ontmoeting en samenwerking  

met anderen en de context van de organisatie als geheel.

Wie de tekens verstaat, begrijpt in welke richting het antwoord ligt.

Evolvere biedt deze training aan in primeur voor België 
in samenwerking met Morten Hjort, 

directeur en eigenaar van Phoenix Opleidingen Nederland.

SUCCESVOLLE NIEUWE FORMULE VAN 2-DAAGSE 
NAAR 3-DAAGSE WORDT BEHOUDEN IN 2023! 

4DE EDITIE DTV
14 - 15 - 16 JUNI 2023

De tekens
verstaan

Trainer Morten Hjort 
(1967) is directeur en 
eigenaar van Phoenix Op-
leidingen te Utrecht en in-
spirerend trainer, voorman 
en mede-ontwikkelaar van 
een groot aantal opleidin-
gen. Met zijn ervaringsveld 
van verschillende manage-
ment- en leiderschaps-

functies in binnen- en buitenland heeft hij veel 
affiniteit met het begeleiden van organisaties en 
leiderschapsvraagstukken en het ontwikkelen van 
de grote lijn in veranderingsprocessen. Hij is op 
zijn plek als hij oude levensprincipes kan verbin-
den met de voorwaartse energie van organisaties. 
Zijn Deense achtergrond zie je terug in zijn stijl 
van werken: direct, van hart tot hart, betrokken 
en met humor. De zin ‘het gemiste als inspiratie’ 
reist al jaren met hem mee en is een belangrijk 
uitgangspunt in zijn werkwijze. 

Co-trainer Jos Meekers 
(1960) zijn jarenlange 
ervaring in de om-
gang met managers en 
leidinggevenden en zijn 
eigen ontwikkeltraject re-
sulteerde in het oprichten 
van Evolvere - Mens en 
Organisatie in Ontwik-
keling. Hij werkt op het 
snijvlak van persoonlijke 

thematiek en organisatiethematiek. Wat speelt 
zich af in het verborgene en welke rol spelen 
deze thema’s en wetmatigheden? Het verken-
nen en bewust ‘gewaarworden’ van de fysieke 
dimensie loopt als een rode draad doorheen zijn 
werk. Contact met het lijf in de ontmoeting 
speelt een essentiële rol binnen de verschillende 
thematieken van Leiderschap en beïnvloedt de 
dynamiek binnen de organisatie. Jarenlang ging 
hij in de leer bij Phoenix en vormde een belang-
rijke bron van inspiratie voor zijn werk.

Evolvere BVBA | Jos Meekers | +32 (0)478 380 296 | jos.meekers@evolvere.be| www.evolvere.be 

4DE EDITIE DTV-B23/04 DATA 2023:  
WOENSDAG 14, DONDERDAG 15 EN VRIJDAG 16 JUNI 2023 
LOCATIE: Heerlijckyt van Elsmeren, Weg op Halen 2 te 3450 Geetbets (Locatie conform 
Covid-19 veiligheidsprotocol indien van toepassing)
ARRANGEMENT: Dit is een residentieel programma inclusief 2 overnachtingen op woens-
dag en donderdag in een éénpersoonskamer. De totaalprijs omvat de training en het verblijf: 
inclusief accommodatie, overnachtingen, catering, gebruik van het domein, doorlopend kof-
fie, thee, water gedurende de dag. Avondbuffet met voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. 
KOSTEN: De totaalprijs bedraagt € 1750 excl. BTW en € 2117,50 incl. BTW.  
Schrijf je in als particulier, dan betaal je € 1750 incl. BTW.
INFO of heb je vragen?  
Stuur een email of bel: Jos Meekers, +32 478 380 296,  jos.meekers@evolvere.be
AANMELDEN: Via jos.meekers@evolvere.be met vermelding ‘DTV-B23/04’   
of via deze link: https://www.evolvere.be/aanmelden-dtv04. Na je aanmelding ontvang je 
verdere richtlijnen via e-mail. Aantal deelnemers: max. 20 personen.
ORGANISATIE: Evolvere biedt deze training aan in primeur voor België in samenwerking 
met Morten Hjort, directeur en eigenaar van Phoenix Opleidingen Nederland. 

DE KUNST OM ALLES IN  
EEN ANDER LICHT TE ZIEN
H E T  O O G  V A N  H O R U S :  
K I J K E N  O P  M E E R D E R E  L A G E N
In het oude Egypte bestuurden de farao’s het 
land met behulp van het oog van Horus om vanuit 
een grotere context te kijken naar hun hande-
len. Ook het leiderschap van nu vraagt een ruim 
perspectief, om zo het verband te zien tussen wat 
er op de verschillende lagen in een organisatie 
speelt. Je hebt een helder zicht op wat er van je 
gevraagd wordt en hoe je anderen uitnodigt tot 
hun bijdrage en verantwoordelijkheid.

V O O R  W I E
Deze driedaagse open training is toegankelijk 
voor iedereen: van particulieren tot medior en 
senior leidinggevenden uit alle sectoren: open-
bare besturen, het bedrijfsleven, de wetenschap, 
de overheid, het onderwijs, de zorg, non-profit 
organisaties, managers, teamverantwoordelijken, 
coaches en adviseurs…die willen zoeken naar 
dienende antwoorden op wat de context van hen 
vraagt en die bereid en in staat zijn om de eigen 
ervaringen in te brengen en de nog onontgonnen 
gebieden in henzelf willen ontginnen.

P R O G R A M M A
Deze 3-daagse training is een visie op heden-
daags leiderschap. De uitnodiging is te kijken op 
meerdere lagen: een boeiende combinatie van 
diagnostiek en eenvoud, gebaseerd op een diep 
besef van plek en ordening. Je leert de kunst om 

de tekens in jezelf en in je leef- en werkcontext 
te lezen en in een ander licht te zien. Leiders die 
koersen op deze ordening van wat geleerd, geëerd 
of hersteld wil worden verstaan de kunst om de 
eenvoud terug te vinden van wat werkelijk dient. 
Je ontwikkelt een leiderschap dat nabij, aan-
spreekbaar, betrouwbaar en integer is en waarin je 
instrument van ontwikkeling leert te zijn. De rode 
draad van dit programma kenmerkt zich door:
• Aandacht voor het verkennen, het ervaren en

het bewust ‘gewaarworden’ hoe onze fysieke
dimensie en contact met het lijf van wezenlijk
belang zijn in de ontmoeting en hoe deze een
belangrijke en essentiële rol spelen binnen de
verschillende thematieken en dynamieken van
Leiderschap;

• Een fundamenteel bewustzijn op: vanaf welke
plek je je leiderschap vormgeeft;

• Je eigen overdracht als leerlandschap te onder-
zoeken;

• De consequenties van je handelen als richt-
snoer te nemen;

• De tekens in essentie te verstaan;
• De ordening als gids te beschouwen;
• Duurzame verandering als leerproces te zien;
Door de verschillende programma-onderdelen 
heen is er voldoende afwisseling tussen theorie, 
werkpraktijk, ervaringsoefeningen, reflectie en 
casuïstiek. 
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“Morten en Jos zijn meesters in wat ze brengen. 
Hands down. De impact van de tweedaagse is niet 
te onderschatten. Het heeft me weer duidelijk 
laten zien waar ik naar verlang en wat ik te doen 
heb om antwoord te geven aan dat verlangen. Het 
heeft me nog nieuwsgieriger gemaakt naar mijn 
plek in mijn familiesysteem en hoe dit van invloed 
is op mijn taaksysteem. De oefeningen van Jos 
zijn een weldaad voor mijn geest en lichaam. 
Dankbaar ook voor de warme, mature groep waar 
ik in terecht kwam.”

*****

“Dank aan Morten en Jos voor twee magische da-
gen! Het is alsof ik tot nu toe in zwart-wit en een 
beetje grijs naar de wereld keek en nu mezelf, de 
mensen en de dingen in kleur zie. Ik zie meer dan 
voordien, het beeld is dieper en mooier. Ik neem 
de tijd om de kleurenpracht te vatten, en neem de 
uitdaging aan nooit nog terug te gaan naar zwart/
wit. Ik ga alle kleuren, hun rol en samenspel leren 
kennen, punt. Wie leert zien wil nooit meer blind 
worden. Er is iets in mij wakker gemaakt. Ik neem 
nu initiatieven die ik vroeger ondenkbaar vond. De 
aandacht en ervaringen rond de fysieke dimensie 
verhoogde het draag- en absorptievermogen 
tijdens deze dagen.” 

*****

“De Tekens Verstaan was voor mij een emotionele 
achtbaan in een geweldige omgeving. Morton en 
Jos dagen je uit en laten je opnieuw kijken naar je 
eigen patronen en zintuigen. Ik ben na twee dagen 
milder thuis gekomen.”

*****

“Een eerdere ontmoeting met Jos jaren geleden 
heeft me terug gebracht in verbinding met m’n 
gevoel en het kunnen voelen met mijn lijf. De 
deelname aan de Tekens Verstaan was een ont-

zettend mooie en bijzondere ervaring om samen 
onvoorstelbare niveaus van bewustzijn, overgave 
en inzicht te verkrijgen in mijzelf en de invloed 
van mijn verleden in het handelen en plek in het 
heden. Nog nooit heb ik zoveel moois mogen 
delen en ontvangen om mee te nemen naar de 
toekomst. Een blijvend inzicht en bewustzijn dat 
voor altijd je perspectief en plek verandert in je le-
ven. Ik voel me een rijker en mooier mens dankzij 
Morten en Jos en de tekens verstaan. Een mooier 
kado kun je jezelf of een ander niet geven.”

*****

“Schokkende, maar super waardevolle inzichten 
opgedaan over mezelf. Soms beangstigend hoe 
je gelezen wordt. Het is alsof Morten en Jos jouw 
gebruiksaanwijzing hebben die je zelf nooit hebt 
gehad”

*****

“Erg genoten van deze trip naar de onderstroom 
van mijn eigen leiderschap. Een tweedaags stil-
staan op een kruispunt van lijf en geest, verleden 
en heden, gekende thema’s en blinde vlekken. 
Meesterlijk begeleid, vele lagen rakend en im-
pactvol doorwerkend. Bedankt voor deze rijke en 
deugddoende ervaring voor lichaam en geest” 

*****

“Ik heb de tweedaagse als bijzonder prettig 
ervaren. Vanuit professionele hoek is de weder-
kerigheid tussen leiderschap en lidmaatschap, als 
voor- en achterkant van eenzelfde medaille voor 
mij een eye-opener. Hoezeer de rol in je huidige 
leven, werk, en omgeving samenhangt met je 
geschiedenis waar je uit voortkomt. De duiding 
en de meerledigheid  tijdens deze 2 dagen is voor 
mij een zeer waardevol inzicht geweest, waar ik 
graag op door zou willen studeren/werken. In die 
zin is De Tekens Verstaan voor mij echt uniek 
met name in de verbinding die het maakt tussen 

het persoonlijke en professionele. Zeer prettig dat 
jullie de mens centraal stellen en niet wat iemand 
is of doet. Het contact met jullie heb ik als zeer 
fijn ervaren, bij momenten best uitdagend en pittig 
en tegelijk warm en integer. Ik had het liefst nog 
meer dagen doorgegaan en kijk alvast uit naar een 
volgende editie.”

*****

“Lieve Jos en Morten, ik wil jullie graag ontzettend 
bedanken voor alle waardevolle inzichten die ik 
tijdens de tweedaagse heb mogen ontvangen. Wat 
een impact hebben jullie, en het programma, op 
mij. Er kwam voor mij heel veel bij elkaar. Ik heb de 
laatste dagen nagedacht hoe ik deze impact kan 
verwoorden, maar merk dat ik nog niet de juiste 
woorden heb gevonden. Jullie hebben beiden zoveel 
veiligheid en vertrouwen aan mij gegeven, dat ik 
jullie cadeaus heb durven en kunnen ontvangen. 
Met open hart en open armen. Jullie hebben mij 
dwars door het donker heen, naar het licht toe 
begeleid. Naast het grote verdriet dat ik elke dag 
doorleef (en vaak kan omarmen), voel ik echt meer 
ruimte en licht. En daar ben ik jullie zo ontzet-
tend dankbaar voor! Ik ben dankbaar dat ik erop 
vertrouw dat ik jullie beiden nog ga ontmoeten in de 
nabije toekomst. De inzichten hebben mij aan het 
tekenen gezet om mijzelf te openen voor gedachten 
en gevoelens uit mijn geschiedenis. Ik ben aan de 
slag gegaan om meer te oefenen met lichaamswerk. 
Oefeningen die mij toelaten meer te durven voelen 
en die meer rust, ontspanning en bezinning brengen 
in mijn functioneren zowel persoonlijk als professio-
neel. Heel veel dank lieve beiden.”

*****

De training was voor mij heel indrukwekkend. 
Jullie zetten als team een erg hoog niveau neer! De 
verkregen inzichten tijdens deze 3-daagse geven 
mij handvatten om mee verder te gaan. Ik werk veel 
vanuit mijn “denken”, en heb tijdens deze dagen 

ook leiderschap. Hierbij worden zowel de geeste-
lijke als lichamelijke aspecten op een door jullie 
aangename manier betrokken. En dit alles in een 
prachtige rustige omgeving, voorzien van heerlijke 
gerechten, op het landgoed de Heerlijkckyt van 
Elsmeren. Deze dagen heeft me in beweging gezet 
en vertrouwen gegeven “hoe nu verder te gaan”. 
Dat brengt ook allerlei emoties met zich mee, 
doch zonder hierover een oordeel te willen hebben. 
Ik ben Morten, Jos, Veronique en de fijne zeer 
betrokken mensen heel dankbaar, dat ik onderdeel 
mocht zijn van deze groep en de gelegenheid had 
om deel te nemen aan deze onvergetelijke training 
“de Tekens Verstaan”.

*****

Ik wil Morten, Jos, Veronique en de groep lieve 
mensen danken voor de intense 3 dagen. Terug-
keren naar de Heerlijckyt was voor mij heel erg 
spannend. Mijn deelname twee jaar geleden aan 
de DTV was immers een keerpunt in mijn leven. 
Gesteund door de geborgenheid en de veiligheid 
van de groep ben ik teruggegaan naar dat moment 
en heb ik de omwenteling in mijn leven een plekje 
kunnen geven.  Ik heb de kracht en het vertrouwen 
gevonden om de weg die mij gekozen heeft ten 
volle te bewandelen. De keuze van mijn hart is me 
duidelijk geworden. Nu moet het in mijn hoofd 
nog vorm krijgen. De hele mooie woorden die 
Veronique mij schreef hebben mij hierin vertrou-
wen gegeven: “Het moment dat je hoofd en je hart 
samenvallen dan klopt het helemaal. “ 
Ik ben heel erg dankbaar dat ik getuige mocht zijn 
van de verhalen van al die mooie mensen. Elk ver-
haal maakte indruk, ontroerde me, greep me vaak 
bij de keel. In elk verhaal herkende ik een stukje 
van mezelf en helpt me om alles een plek te geven 
en te helen. Terug thuis had ik even tijd nodig om 
te landen. De vraag is nu niet langer of ik bereid 
ben mijn weg te kiezen, het antwoord werd me 
duidelijk tijdens deze 3-daagse. 

 *****

Beste Morten, Jos en Veronique, hartelijk dank 
voor deze prachtige 3-daagse. Het blijft een 
prachtige belevenis en een reis die zich moeilijk 
in woorden laat vatten. Mijn beleving kan ik 
als volgt beschrijven: wat een uitzonderlijke en 
bijzondere ervaring is de 3 daagse met een niet 
te onderschatten impact. Het is met recht: de 
tekens verstaan! Julie zijn meesters in wat jullie 
brengen: veiligheid, vertrouwen en openheid in 
de tekens verstaan. Heel bijzonder hoe goed jullie 
de ander kunnen lezen en inleven waardoor je 
hart opengaat. Zelden heb ik zoveel moois mogen 
delen en ontvangen wat ik meeneem op mijn weg. 
Niet alleen mijn eigen verhaal maar zeker ook de 
ervaringen van de anderen hebben mij verrijkt. 
Het geeft mij meer ruimte, rust en evenwicht in 
mijn functioneren en “zijn”, zowel persoonlijk als 
professioneel. Leiderschap in alle dimensies! 

*****
“Drie dagen met een groep mooie mensen op een 
mooie locatie, even weg van werk en gezin. Naast 
ontspanning bracht het mij reflectie en een paar 
belangrijke bevestigingen en inzichten. Over mijn 
achtergrond, neigingen en leiderschap. 
Het meest bijzondere vond ik hoe snel de trainers, 
per deelnemer, tot de essentie kwamen. Zo ook 
bij mij. Nu een aantal weken later, voel ik mij nog 
altijd meer ontspannen en open dan gewoonlijk. 
Meer tot mezelf, tot rust.”

*****
Toegang vinden
tot iets wat we niet kennen. 
Niet kunnen kennen 
behalve
vanuit innerlijke verbondenheid 
en de zin tot deelname.
De taal achter de tekens 
leren verstaan
het verwarrrende vreemde 
binnenlaten
en ons eigen maken.
Zintuig van deelname

Joke Goudswaard

gemerkt dat werken vanuit “het gevoel” anders kan 
zijn... Me bewust zijn van deze gevoelens “je lijf” en 
deze van binnenuit te ervaren voelt nu aan als zou 
het mijn leven kunnen veranderen. Het lukt me nu 
beter om echtere contacten/verbindingen te leggen 
met de mensen om mij heen en laat me toe me ge-
lukkiger te voelen. Tijdens de training heb ik, naast 
andere gevoelens, voor het eerst ook “gevoeld” 
hoe “troostend” menselijke nabijheid kan zijn bij 
intens verdriet. Het was ook best wel confronterend 
voor mij, dat geef ik toe… Er zijn zaken terug in 
mijn bewustzijn gekomen die blijkbaar verdrongen 
waren of op de achtergrond geraakt, waar ik niet 
meer aan dacht.  En onbewust is het blijkbaar 
blijven doorwerken…  Vandaag komen de beelden 
terug, zelfs tot in detail en pas nu realiseer ik mij de 
impact ervan op mijn persoonlijk en professioneel 
leven. Ik heb er nooit veel aandacht aan geschon-
ken, doch ik begrijp ik nu beter waar ze vandaan 
komen en vertrouw op mijn gevoel om het in het 
‘nu’ een plaats te kunnen geven en vooruit te kijken. 
De steun, de veiligheid en het vertrouwen dat ik heb 
mogen ervaren brengt me rust om alles een plek 
te geven. Ik wil Morten, Jos en Veronique hartelijk 
bedanken!
 

*****

Ik wil graag jullie nogmaals bedanken voor de fijne, 
ontroerende en leerzame dagen. Ik heb de 
3-daagse bijeenkomst “de Tekens Verstaan” als zeer 
verhelderend ervaren. Ik wist niet goed wat me te 
wachten stond en ben met een open houding het 
avontuur aangegaan, net zoals de andere mensen 
in de groep. De training is erg leerzaam zowel op 
persoonlijk als professioneel gebied. Er worden 
inzichten en antwoorden aangereikt op de oorzaken 
van bepaalde gedragingen in het dagelijkse leven 
en hoe daarmee om te gaan. Op een intensieve, 
diepgaande, hartverwarmende – maar gelukkig ook 
soms humoristische - manier wordt aanschouwd en 
vervolgens ingegaan op de wijze waarop systemen 
van invloed kunnen zijn op je leven en daarmee 
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