Lia
“Het is al weer jaren
geleden dat ik PDS
heb gevolgd. Mijn belangrijkste leerpunten
uit dit seminar zijn
het nemen van verantwoordelijkheid voor je
gedrag en het feit dat
je altijd een keuze hebt. Daarnaast word
je je door PDS bewust van het effect van
jouw handelen op de ander. Juist in je rol
als manager is dat van wezenlijk belang.
Samenwerking, omgevingsbewustzijn en
politieke sensitiviteit zijn belangrijke competenties in ons werk. Daarnaast hecht ik
er waarde aan dat mijn teamleiders vanuit
hetzelfde referentiekader denken en handelen. Daarom volgen ook zij het seminar.
Je merkt dat dit een band schept en dat de
–van PDS terugkerende- teamleiders de rest
weer kunnen enthousiasmeren. Zo blijft
het gedachtegoed van PDS levend!”
Lia J.C. van der Pol
Directeur Bedrijfsvoering
gemeente Noordwijk

Cor
“Het is al weer een aantal jaren geleden dat ik in de gelegenheid ben gesteld
om PDS te volgen. Dat was best wel een
heftige ervaring omdat ik het tijdens de
training toe liet, met vallen en opstaan,
om nadrukkelijk te spiegelen op mijn eigen
functioneren. En geconfronteerd worden
met mezelf is echt niet altijd lachen. Ge-

lukkig kan ik daar nu
met een glimlach op
terug kijken.
Tijdens de PDS kreeg
ik een grote gereedschapskist aangereikt
die het mogelijk
maakt om anders in
het leven te staan en
daarmee ook anders te functioneren.
Ik heb ook mogen ervaren dat alleen het
krijgen van een gereedschapskist niet voldoende is. Ik moest hem wel open maken
en daadwerkelijk gebruik maken van de instrumenten die in mijn kist aanwezig zijn.
Misschien is dat wel mijn belangrijkste les
vanuit de PDS, “de kunst van het vasthouden”. Persoonlijke veranderingen komen nu
eenmaal bijna nooit vanzelf, dat betekent
bewust zijn van en werken aan. En als het
moeilijk wordt, is het werken aan soms
weerbarstig omdat ook ik dan
geneigd ben terug te vallen op vertrouwde,
minder functionele gewoonten.
In mijn huidige werksituatie heb ik al een
aantal collega’s in de gelegenheid kunnen
stellen ook een PDS te volgen. De resultaten hiervan zijn zichtbaar en voelbaar.
Vanuit mijn rol als manager kan ik heerlijk
spiegelen op het vasthouden en het gebruik
maken van het aangereikt gereedschap.
Met elkaar timmeren we hierdoor goed aan
de weg. PDS, voor mij een heerlijke ervaring en een persoonlijke verrijking.”
Cor de Jong
Unitmanager Ruimte
gemeente Werkendam

Nardy
“Ik heb PDS ervaren als één geheel.
De training maakt
bijvoorbeeld dat je
bewuster gaat kijken.
Zo ben ik mij zeer
bewust geworden van
het feit dat je 100%
verantwoordelijk bent
voor jezelf. Een ander aspect dat mij erg
is bijgebleven, is leven, werken en denken
vanuit een positieve instelling. Daarmee
kom je als team ook verder. Zaken die in
het verleden veel energie kostten, gaan
in dat opzicht nu makkelijker, omdat je
ze bekijkt vanuit een ander perspectief.
En een positieve instelling levert ook voor
medewerkers ruimte op.
PDS is een prachtige ervaring. Naar mijn
idee komt iedereen die er aan deelneemt
rijker terug.
PDS stimuleert mensen. Daarom gun ik
deze ervaring ook aan mijn medewerkers.
Van hen verwacht ik dat ze onder andere
communicatief vaardig en assertief zijn,
mee willen sturen en grenzen willen
verleggen, maar bovenal een positieve
instelling hebben. En dat zijn zaken die ook
in PDS worden benadrukt!”
mr. Nardy M.C. Beckers
Manager Serviceplein
gemeente Alphen aan den Rijn
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Irene
“PDS was voor mij een
eyeopener, een nieuwe manier van denken
en in het leven staan.
Het is een intensieve
training met een mooi
resultaat. Waar ik nog
heel vaak aan denk is
“100% eigen verantwoordelijkheid”. Je bent
de regisseur van je eigen leven en de enige
die hier écht invloed op kan uitoefenen.
Staan voor je acties, en ook voor je fouten.
Ik adviseer PDS aan medewerkers om met
een nieuwe bril naar uitdagingen en het
leven te kijken. PDS is een interessante,
leerzame optie, bijvoorbeeld als je ergens
in vastloopt of richting wilt geven aan een
bepaalde situatie, zowel zakelijk als privé.
De meeste medewerkers die PDS hebben
gevolgd zijn enthousiast, verrast en vaak
een enorme ervaring rijker. Je ziet meer
positiviteit en merkt dat men met een heel
andere bril naar zaken kan kijken. Een
rijke ervaring. Uitdaging is wel altijd om de
ervaring ook vast te houden en te blijven
toepassen in de praktijk.”
Irene Vervelde,
Afdelingsmanager Mobiliteitscentrum
gemeente Amsterdam

Marjanneke
“Ik kijk met heel veel plezier en inspiratie
terug op PDS. Veel dingen zijn toen op hun
plek gevallen. Ik vergelijk het altijd met
een fundament waar je een huis op bouwt.
Als je fundament niet stevig genoeg is, kun
je bouwen wat je wilt aan dat huis, maar

wordt het nooit echt
sterk.
Tijdens PDS merkte
ik dat ik veel meer
kwaliteiten had dan
ik zelf besefte en die
mij ongelooﬂijk veel
energie geven. Dingen
niet moeilijker maken
dan ze zijn. In beweging komen en blijven.
Nieuwe dingen ontdekken. Dan komt de
beweging van binnenuit. En ook niet bang
zijn als er eens iets niet lukt. Aanvaardbare
risico’s durven nemen en vertrouwen op
je gevoel. Relativeer. En houd het simpel,
daar heb ik nog elke dag proﬁjt van.
Mijn medewerkers gun ik dezelfde ervaring,
omdat ik denk dat voor velen de groei niet
zit in een inhoudelijke cursus of training.
We denderen vaak maar door op de ingeslagen weg en proberen daar het beste van
te maken. PDS kan waardevol zijn voor die
collega’s die bereid zijn naar zichzelf te
kijken en zich kwetsbaar durven opstellen
naar zichzelf èn anderen. Ik zie ze ‘lichter’
terugkomen, met veel nieuwe inzichten
en ‘food for thought’. Dat is ook wel het
bijzondere: ik keek direct na het seminar
anders tegen dingen aan en zelfs jaren later
heeft het nog steeds impact. Zowel privé
als op het werk. Gemeente Zaanstad is dan
ook een werkgever die veel investeert in
haar medewerkers, op allerlei manieren, in
de overtuiging dat iedereen nog veel meer
potentie heeft dan op dat moment wordt
benut.”
Marjanneke Wiegerinck
Afdelingshoofd Contractmanagement 3D’s
gemeente Zaanstad

Bewust worden,
richting geven
en
motiveren.
De complexiteit en dynamiek in de samenleving nemen jaarlijks toe. Hiermee worden
ook de eisen aan de (gemeentelijke)
dienstverlening telkens hoger. Er wordt
steeds meer gevraagd van de ﬂexibiliteit
van medewerkers. Hoe past het Personal
Development Seminar (PDS) -vanuit dat
perspectief- binnen de gemeentelijke
organisatie? Diverse managers van verschillende gemeenten, die regelmatig gebruik
maken van de diensten van Exelix, vertellen
hierover.
Wilt u weten wat PDS voor uw organisatie
kan betekenen? Wij komen daar graag een
keer over vertellen. U kunt ons bereiken op
onderstaand adres.

Exelix

Personal Development Seminar
Postbus 9093
1180 MB Amstelveen
Tel.: +31 (0) 297 368 998
www.exelix.nl
info@exelix.nl

Wouter
“Zelf nam ik in december 2005 deel aan
deze spannende vierdaagse ontdekkingstocht. Samen met
medereizigers kreeg
ik de gelegenheid
mijn plan naar mijn
persoonlijke toekomst te trekken. Daarbij
begeleid door bevlogen mensen. Ik vond het
een cadeau en het heeft mij geholpen een
nieuwe richting te vinden. Sindsdien vind
ik het ﬁjn om deze ontdekkingstocht ook te
mogen aanbieden aan mijn mensen.
Vaak hoor ik een enthousiast ‘dankjewel’
als er een collega naar PDS is geweest.
Het programma is vooral gericht op jezelf.
Waar kom je vandaan? Waar sta je nu? Waar
wil je naar toe? Hoe kom je daar? Uitgangspunt is dat echte energie rechtstreeks en
onuitputtelijk uit jezelf komt. Je zoekt en
vindt je eigen drijfveren en energiebronnen. Je ontdekt wat je belemmert en je
beseft hoe je je eigen kracht kunt benutten. Je ontmoet verschillende mensen die
met vergelijkbare vragen bezig zijn. Maar
uiteindelijk gaat het vooral om jou. Over
de zorg voor jezelf en het vertrouwen in je
eigen kunnen.
De opbrengst van deze dagen is dan ook
bijzonder hoog. Ik ben erg blij dat door
het enthousiasme van Liesbeth van Hees
en haar mensen het programma nog steeds
wordt aangeboden en verder wordt ontwikkeld. Daardoor kan ik dit bijzondere cadeau
nog steeds aanbieden.”
ing. Wouter de Boer MA
Hoofd afdeling Samenleving
gemeente Katwijk

