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Beste kaderlid,
U wordt van harte uitgenodigd
door de afdelingen Oost- en West-Vlaanderen
van de Circle of Police Leadership
op vrijdag 26 oktober 2018
voor onze studienamiddag

“GOESTING”
13:45 – 14:00

Onthaal en ontvangst

14:00 – 17:00

Goesting: Luc Vermeersch aan het woord

17:00 – 18:00

Netwerkmoment met een knipoog naar de selfmade brouwerij

ADRES:

De Leiteweg 32, 8020 Ruddervoorde

West-Vlaamse ondernemer Luc Vermeersch -CEO van het Ruddervoordse Helbig- legt de lat hoog. Hij is niet alleen een erg
gedreven bedrijfsleider maar is gebeten door het ethisch of mens gedreven ondernemerschap. Met zijn eerste bedrijf
(Helbig) biedt Vermeersch interieuroplossingen aan voor speciaalzaken zoals bakkerijen of beenhouwerijen. Daarnaast
groeide zijn passionele hobby uit tot de selfmade brouwerij De Leite. Hij is erg gepassioneerd en geïnspireerd is door
mensen en waarden. Ooit begon hij zijn loopbaan bij een multinational, en het bracht hem tot inzicht dat het anders kan
en anders moet. Van manager werd hij ondernemer, en met volle goesting en gisting. In zijn visie kan je nooit dicht genoeg
bij je mensen, je klanten of leveranciers staan.
Met al deze kwaliteiten in huis, heeft hij recht van spreken. Hij schreef er een boek over met de veelzeggende titel:
“Ondernemen met hoge goesting en met hoge gisting”. Dat laatste is een knipoogje naar zijn activiteit als brouwer van
speciale bieren. Het boek vertaalt zijn visie aan de hand van een hele reeks concrete tips en adviezen die letterlijk uit het
leven zijn gegrepen. De vijf pijlers van een waarden gedreven en mensgericht bedrijf zijn: waarden omzetten in gedrag,
duidelijke doelstellingen formuleren, zinvol werk voor allen, een positieve omgeving creëren en tenslotte inzetten op talent.
KOSTPRIJS: 40€ leden, 60€ niet-leden
Iedereen ontvangt een exemplaar van het boek “Ondernemen met hoge goesting en met
hoge gisting”
INSCHRIJVEN: Inschrijven kan tot en met vrijdag 19 oktober 2018 door te mailen naar de
secretaris op cpl.wvl@gmail.com met vermelding van uw naam, zone, identificatienummer
en dat u wenst deel te nemen aan de studienamiddag ‘Goesting’. De inschrijving is pas
definitief na betaling op rekeningnummer BE45 7340 2725 5389 met vermelding ‘Goesting
+ volledige naam’.
VOORTGEZETTE VORMING:
De activiteit wordt erkend als voortgezette vorming (1/2dag) aan de West-Vlaamse
Politieschool.
Hopend u op 26 oktober met volle goesting te mogen begroeten,
Bruno DEBACKERE / Heidi NOET
Secretarissen

Mia GOBERT / MARIA DE STERCK
Voorzitters

