
Levuur is een coöperatieve 
vennootschap met 8 vennoten. 
Afhankelijk van de aard van de 
opdracht, de vereiste competenties 
en ervaring, doen wij een beroep op 
een netwerk van ervaren collega-
consultants waar we in 
onderaanneming mee werken. Voor 
de uitvoering van de coaching-
opdrachten bedoeld in dit 
raamcontract vullen we onze eigen 
competenties aan met die van 

ervaren collega-coaches.

Leen Van Lindt

Annick Vanhove

Trekker & 
Verantwoordelijke 
vanuit Levuur

Trekker & 
Verantwoordelijke 
vanuit het Netwerk

transformatie
systeem-dynamieken
procesinnovatie
lerende netwerken
gedragsverandering

individuele personen 
groeiproces 
individu 
waarden 
talentontwikkeling 
keuzes

Samenwerken met een groep coaches waarmee ik 
dingen kan ontwikkelen en uitwisselen

Het verschil maken dankzij een co-creatief netwerk van inspirerende 
en ervaren mensen in wie ik het volste vertrouwen hebCoachen rond 

samenwerking, 
professionele ontwikkeling 
en verandering zodat 
leidinggevenden en 
medewerkers vanuit een 
gezonde organisatie 
kunnen instaan voor een 
goede dienstverlening

Organisaties bijstaan om van hun obstakels hun unieke 
krachtbronnen te maken

An Baert Anne De Smet

Ewoud

Geertrui Hade

Mark

Leen

Stef

Bert
Annemie

teamcoaching
executive coaching
managementteams 
lokale besturen
systemisch
samenwerken 

teamcoaching
executive coaching
managementteams
lokale besturen
organisatieverandering



Anne Geerts

Lieve Jansen

Lieven Godderis

Stien Michiels

Edward Burvenich

Hans Vanhuyck

Met zorg voor welzijn en duurzaamheid transformeren 
van individuele en structurele weerstanden tot het 
behalen van gewenste resultaten.

innerlijke transitie
bewustwording van 
individuele kwaliteiten
respecteren van de eigen en 
elkanders grenzen
comfortabele en stimulerende 
werkomgeving

Mensen bewust maken van hun krachten en hen 
helpen wat in hen aanwezig is te laten ontluiken 
en te laten zien

leren met, in en van nature
persoonlijke ontwikkeling
stress en spanningen
communicatie
time management

teamcoaching
executive coaching 
management teams
organisatieverandering
talentontwikkeling

teamcoaching en leertrajecten 
conflict en spanningen
leiderschap
organisatiecultuur
communicatie

Ingrid Coremans

executive coaching
management teams
leiderschap
transities
groeiproces individu & teams

 Mensen maken het verschil in organisaties 
en groeien en ontwikkelen zich door coaching

Verandering begint bij stilstaan bij wat er is 

Teams, leiders en organisaties begeleiden in het 
zichtbaar maken van wat onder de oppervlakte speelt

Een andere, vernieuwende vorm van 
samenwerken rond een opdracht die mij ligt: 
coaching for impact

persoonlijke coaching
coaching van leidinggevenden
loopbaancoaching
training
stress management

Begeleiden van gewenste veranderingen, authentiek, 
sensitief, respectvol en met de nodige humor

Chris Aertsen

executive coaching
teamstrategie
teambuilding
leiderschap
zelfsturende teams

Leidinggevenden en teams coachen in hun zoektocht 
naar enthousiasmerende oplossingen

ontwikkelingsgericht trainen 
en coachen
waarden en gedrag
(innerlijk) leiderschap
bezieling en effectiviteit


