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Een betere kennis van uzelf en de anderen kri jgen, talent en potentieel
naaI waarde schatten, streven naar een betere levenskwaliteit, werken
in harmonie met uw ambities, dromen en waarden, enzovoort: stuk voor
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eidinggevenden zijn meestaI goed
opgeteid en cognitief sterk, maar
vaak ontbreekt het hen aan oraklische

'handvatten'voor empathie, intuïfie en ge-
voe[. Een leidinggevende wordt veel effectie-
ver als hij zichzelf goed leert kennen. Vanuit
dat betere innerlijke contact kan hij dan mak-
ketijker doettreffende en volledige relaties
met anderen aanknopen. Sinds Fitip Lowette
in 1.995 met zijn adviespraktijk begon, heeft
hij zelf een persoontijk ontwikkelin gstraject
doorlopen. Met zijn jonge opteiding Je eigen
frequentie wiI hij dat traject ook anderen het-
pen afleggen.
Fil.ip Lowette vestigde zich vijftien jaar gete-
den ats zelfstandig strategie- en organisatie-
adviseur. "Na mijn veertígste nam ik zelf deel
aan ervoingsgeichte programma's, díe mij
anders ín míjn werk en Leven deden staan. Dat
ínspíreerde míj jaren later tot mijn traject'Je
eígen frequentíe', dat bínnenkort zijn tweede
jaargang íngaat. Het uitgongspunt is eigenLíjk

eenvoudíg: het contact met de andere verdíept
n aarmate je het co ntact met jezeLf verdiept."
'Je eigen frequentie'is ontstaan vanuit drie
uitgangspunten. Zij vormen de basis voor vijf
keer twee residentiëte dagen. Eerst en vooral
moeten de cognitieve capaciteiten enerzijds.
en de empathische en inturtieve anderzijds bij
een goede leidinggevende met etkaar in even-
wicht zijn. "Het hoofd en het gevoel moeten
samen kLikken, legt Lowette uit. Het komt er
eígenlijk op neer dotje de díngen leert'zien' én
benoemen die op het eerste gezicht niet waor-
neemboar zijn. Waorom verLíep díe vergadeing
stroef, bijvoorbeeLd? We hebben allemaal ge-
Ieerd om heeL gefocust te kíjken, met ons ver-
stand. Maar deelnemers Leren 'defocussed' en
i nte g ro o L wa q r te n e m e n. Kíj k vo o rbij h et eerste
geàcht, Iuíster voorbíj wat er gezegd wordt. Een
instrumente dot ons op dat vlak veel informatie
geefi., is het Lichaam. Dat Líegtimmers nooit."
Een tweede uitgangspunt l.uidt: 'De kwalitejt
van een interventie hangt afvan de innertijke

staat van hij die de interventie doet.' "Stel ik
dat. het uítermate Lastíg heb met mensen díe
beLoven iets te doen, maar die beLoftes níet
nakomen, zegt Fitip Lowefte. Ik kan dan ín een
vergadeing heel geïriteerd reageren op een on-
dergeschílde die zich daaraan bezondigt en díe
man openLíjk terechtwíjzen, wat een negatíeve
ínvloed op de hele vergadeing heeft. ALs ík me
Leer reaLíseren waaróm het voor míj zo belang-
ijk is dat beLoften worden íngelost, kan ik díe
ondergeschikte vanuit een innerlijke rust vool
zij n vera ntwoordeLíj khei d plaatsen. Dat moal<t
von míj een veeLffictievere leíder."

ËËN LANNKAART
Ten stotte hanteert'Je eigen frequentie' het
principe dat een organisatie niet verder kan
groeien dan het punt waarop personeel en
vooral leidinggevenden staan in hun persoon-
Lijke ontwikkel"ing. Lowetle: "Ik geef een voor-
beeld: de stíchter von een bedijf kan bijvoor-
beeLd niet om met mensen die íets beter kunnen
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dan hij. Dat remt de ondernemíng af. Ak híj zijn
afgunst en angst leeft kennen en aanvaorden,
kan het bedijfverder groeien."
Fitip Lowette tracht de deetnemers hun 'eigen
frequentie'te Laten ontdekken en de ruis op
hun interpersoontijke reLaties te doen verdwij-
nen door diepgaande gesprekken, jnturtieve
en [ichaamsoefeningen, visuahsaties enzo-
voori. "Het ís een heeL open programma. De
vorm is zo eruaingsgeicht, dat die moeiLijk uit
te Leggen valt, hoe hard ik ook mijn best doe",
Lacht Lowette. "Een gewone cursus ís een land-
kaart waarmee je een persoon van punt A naar
punt B stuurt. In dit traject geef ik de cursisten
ook een kaart, maar ze gaan weL zeLf op verken-
ning, naar zíchzelfen hun contact met anderen.
Dat houdt ook ín dat de uitkomst voor iedereen
anders ís, en datis prima."
Geert Van Hoof. businessunitmanager bij het
farmaceutisch bedrijf Merck Serono, is bij de
eerste lichting dje de cursus'Je eigen frequen-
tie' votgt. "Ik voelde dat ik íets miste ín míjn
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Ieí d e rsc h a p. M íj n relati o n e Le ca p a citeite n w o re n
een blínde vLek. Mensen zeiden vaak dat ze wei-
níg wisten van míj. 'Geeft laat nooit het achterste
van zíjn tong zíen.' Ik voelde dít steeds meer aan
als een gebrek. Ik had één belangijke ver'uach-
tíng van 'Je eigen frequentie', namelijk dat het
van mij een meer'holistische' Ieíder zou maken,
iemand die meer Leidínggeeftvanuit de buík."
" Het traject was nog breder en diepgaander dan
ík had gedacht. Nu weetikwaarom ík ben zoals
ik ben, en ík snap nu ook beter hoe anderen ín
elkaa r itte n. Tíj de n s verga d ei n g en bíjvoo rbeeLd
voel ik nu goed de dynamiek aan en zíe ík helder
de verbanden tussen mensen. Ik kijk meer naar
de persoon achter defunctíe. Verwachtje welníet
oan een snel resultaat. Hier Leerje niet zomaar
even een model datje meteen kunt toepassen.
Het gaat om een tmject datje aan het denken
zeten een procesinjezeLfín gang zet. Een proces
dat trouwens ook een positief effect had op mijn
persoonLijke relatíes. Je moet wel bereíd zijn om
de confrontatíe metjezeLf aan te gaan, want díe

zoektocht noar zeLfkennis ís best ingijpend. AIs
je daartoe bereid bent, ís'Je eigen frequentie'
bijzonderinspirerend. Ik ben daardoor geen sof-
tie geworden, hè. Moar í k ben wel meer recht voor
de raap, opener en authentíeker in míjn job."
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" De wereld rond ons wordt steeds chaotíscher. Er
ís te veel, het gaat te snel. Dan zoeken mensen
noar maníeren om hun gedachten te ordenen en
weer tot de essentíe te komen, of het nu in hun
professíoneeL of hun persoonlíjk leven rs." An-
neliese Monden en Chantal Smedts van Qtick-
coaching gebruiken jn hun coachingtrajecten
daarvoor graag het'tabyrint'. een krachtige
tooI om tot nieuwe inzichten te komen.
AnneHese Monden heeft een ruime exoer-
tise al"s bedrijfscoach, voornamelijk in Europa,
maarookin deVS, Azië en het Midden-Oosten.
Ze is fid van de Internatíonal Coach Federation,
en hanteert een aanpak die altijd vertrektvan-
uit de doelstetlingen van het bedrijf. In 2006
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