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Fabienne Renders mikt op een betere wereld door betere leiders

Keerbergse pioniert met online leertraject
voor beginnende leidinggevenden
03/05/2018 om 17:46 door Conny Justé - Print - Corrigeer
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KEERBERGEN - Fabienne Renders brengt het eerste online leer- en begeleidingstraject voor

beginnende leiders op de Belgische markt. En hoopt zo en passant ook bij te dragen tot
een betere wereld.
Jarenlang begeleidde Fabienne Renders bedrijfsleiders bij de ontwikkeling van een bedrijfsvisie.
Steeds vaker ondervond ze hierbij dat het menselijk kapitaal, alhoewel dit door diezelfde leiders
wel als essentieel voor hun bedrijf werd beschouwd, in de praktijk grondig werd verwaarloosd,
met een stijgend aantal burn-outs als een van de kwalijke gevolgen. "Bijna overal merkte ik een
gebrek aan autonomie, eerlijke communicatie en goede feedback", aldus Fabienne. "Mensen
lopen met maskers op de bedrijfsvloer, arbeidsvreugde is vaak ver te zoeken."
Beter dan erover te klagen, zoals velen doen, besliste Fabienne afgelopen jaar om er zelf iets
aan te proberen te veranderen. Vanuit de vaststelling dat startende leidinggevenden vaak niet
alleen te weinig worden begeleid maar ook nog eens verkeerde rolmodellen, de leiders van het
old school leiderschap, voor zich hebben, besliste ze zich tot deze groep te richten. Het resultaat
van een maandenlange voorbereiding werd Start-to-Lead©, een 12 weken durend leer- en

begeleidingstraject, met waarachtige communicatie en zelfreflectie als sleutelbegrippen, meteen
ook het eerste onlineprogramma van België dat startende leidinggevenden helpt hun
leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. "Door mensen online te laten leren besparen ze niet
alleen tijd, iets wat leiders altijd te kort hebben, maar kunnen ze ook leren wanneer het hen past",
gaat ze verder, waarbij ze verklapte dat één van de testpersonen het zelfs tijdens haar vakantie
aan het zwembad had gevolgd. "Waar en wanneer je het volgt is onbelangrijk", gaat ze verder.
"Het enige dat telt is dat je er een betere leider van wordt. En zoals geweten maken betere
leiders ook een betere wereld, en daar draait uiteindelijk alles om."
Dat het haar bij dit laatste menens is, bewijst ook haar band met Bednet dat internetonderwijs
voor zieke kinderen mogelijk maakt. Zo mochten niet alleen 2 jonge managers van deze
organisatie de cursus gratis volgen, maar staat ze er ook een deel van de opbrengst van haar
programma aan af. " Bednet is een logische keuze en een mooie synergie", besluit ze. "Elke
leidinggevende die in zijn ontwikkeling en toekomst investeert, draagt bij aan een betere
toekomst voor een ziek kind."
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