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Dienende leiders, leiders van alle tijden
Inspirerende en impactvolle leiders uit de geschiedenis waren niet belust op macht en aanzien. Integendeel. Het
was zelfs nooit hun doel dit na te streven. Nelson Mandela, Martin Luther King, Ghandi, de Dalai Lama en vele
anderen, waren en zijn gedreven om goed te doen voor de mens.
Ze belicha(a)m(d)en en vertegenwoordig(d)en waarden die onderling respect en verbondenheid promoten. Hun
leiderschap was en is inspirerend en dienend. Hun leiderschap dragend en voedend.
Een dienend leider zet bewustwording, zingeving, groei en ontwikkeling centraal. Het is een leiderschapsstijl die
alle kenmerken heeft van de archetypische vuurdrager en vuurhoeder.
Het vuur en de vuurhoeder
Al van oudsher was de firekeeper deze persoon die verantwoordelijk was voor het vuur van een stam. Hij had de
opdracht het vuur wakker te houden, ook op de lange trektochten die onze nomadische voorouders ondergingen.
Het vuur verzekerde onze voorouders van warmte, gezondere voeding en bescherming.
De firekeeper was deze persoon die zijn leven zo inrichtte zodat het volk verzekerd was van die warmte en
bescherming. Het vuur stond centraal en verzekerde het leven en overleven van de generaties.
Een diendende leider is een vuurhoeder.
De firekeeper als moderne dienend leider
De overeenkomsten tussen een firekeeper en een dienend leider zijn heel opvallend. De bescheiden houding
waarmee de firekeeper zijn meesterlijk vakmanschap als een autoriteit neerzet, maakt hem een inspirerend leider
en versterkt het gevoel van veiligheid en onderlinge verbondenheid. Net als een firekeeper zal een dienend leider
oog hebben voor alle betrokkenen, persoonlijke ontwikkeling centraal zetten en (zelf)reflectie mogelijk maken.
Het vuur voeden, bewaken en beveiligen behoorde voor de firekeeper tot zijn kernproces, zoals een dienend
leider ook de kernprocessen van zijn bedrijf voedt, bewaakt en beveiligt. Een dienend leider worden is veeleer een
ontwikkelingsproces dan een leerproces. Het speelt zich af in de spanning die kan bestaan tussen meesterschap
en bewustwording, tussen doelgerichtheid en empathisch verbonden zijn, tussen overtuigend aanwezig zijn en
ruimte scheppen voor een organische ontwikkeling.
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Waarom deze training?
Omdat dienend leiderschap een menswaardige, duurzame en verbindende leiderschapsstijl is. Een stijl die persoonlijke
ontwikkeling van leiders en medewerkers centraal zet, die op verschillende manieren bijdraagt tot betere prestaties
en ons samen-leven opbouwt.
Omdat deze leiderschap een stijl is die het middel eert en levendig maakt.
Om alle aspecten van dienend leiderschap inzichtelijk en eigen te maken, leren we via de taken en vaardigheden
van traditioneel firekeeper deze stijl te belichamen. Deze training zet niet jouw bedrijf als eerste centraal, maar wel
het vuur. Het vuur wordt de metafoor en het middel om dienend leiderschap te verkennen en eigen te maken. Deze
training is dan ook veel meer dan een training in dienend leiderschap. En deze training is ook veel meer dan een
training tot firekeeper. In deze training wordt je firekeeper en dienend leider.
Het vuur buiten jou is ook in jou aanwezig
Het is een taal waar men ‘met hart en ziel’ aan toegewijd is. Jouw verbinding zal bestaan met het vuur en ‘al wat is’.
Wie van vuur houdt en er mee werkt, leert om gaan met de vele dynamieken van het vuur. Het vuur waar je mee zal
werken, zal mogelijks een metafoor worden voor het symbolische vuur dat in jou leeft, in jouw relatie belangrijk is,
jouw werken inspireert.
Wat is een ceremoniële firekeeper, naast dienend leider?
Deze firekeeper zal het vuur hoeden voor datgene wat voor hem of haar belangrijk, eigenlijk en sacraal is. De
firekeeper werd en wordt ingezet in vele ceremonies. Ceremonies zijn deze gebeurtenissen waar verbinding, heling
en vernieuwing op een bewuste en sacrale manier worden ingezet. Het is een heel bewuste ervaring, die een anker
vormt voor de deelnemer. Deze training bereidt je voor om ook het vuur te kunnen hoeden van oude en nog steeds
levende traditionele ceremonies, zoals zweethut-, vuurloop en dansceremonies bijvoorbeeld.
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What’s in it for you?
De firekeeper… de autoriteit in dienend leiderschap
Naast het oefenen van vuurtechnieken en ceremoniële vaardigheden zal elke student leren over
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•

De kracht van het verhaal (storytelling als middel)

•

Verbinding en afstemming

•

Respectvol omgaan met elkaar en hiërarchie

•

De levendigheid van alles wat bestaat

•

Samenwerken

•

Een ruimte betekenisvol en sacraal maken: tipibouw, zweethutbouw

•

Veiligheid

•

Als firekeeper ontwikkel je een autoriteitschap, waarin jouw handelen als een voorbeeld staat voor
dienend leiderschap.

•

Een dienend leider handelt uit en met liefde. Hij of zij kent de kracht van nederigheid en is
onbaatzuchtig.

•

De dienend leider handelt met een visie en met vertrouwen. Zijn of haar handelingen dienen een ander,
een groep of een groter Iets.

•

Zijn of haar bijdrage versterkt niet alleen zichzelf, maar vooral de ander en anderen.

•

Een dienend leider ontstaat in het natuurlijke gevoel dat iemand wenst dienstbaar te zijn. Het zijn jouw
individuele karakteristieken die jou als een dienend leider vormen.

OPBOUW TRAINING

Opbouw van de training en stage

Trainingsformat eerste en tweede cyclus

De totale training bestaat uit 11 bijeenkomsten van 2 of 3 dagen. Deze zijn verspreid over 2 jaar. Deze
bijeenkomsten vormen samen de 2 cycli.

Module

Dienend Leiderschap kenmerken

Methode

Wat komt aan bod

1 en 6

Bouwen aan een betekenisvolle
gemeenschap

Tipi-bouw

Kennismaking
Storytelling
Alles is sacraal
Vuur-, hout- & kaptechnieken
Vuurmeditatie

Al tijdens de eerste cyclus start de student met het oefenen in het hoeden van vuren en het eigen maken van
dienend leiderschap. Dat doet de student bij zij die ceremonies aanbieden.

2 en 7

Bescheidenheid en empowerment

Vuurloop

Vuurtechnieken
Kracht en focus
Vuurmeditatie

Wij verwachten dat de stuent minstens 8 vuren hoedt in de loop van de training. De training wordt afgesloten
met een initiatie.

3 en 8

Richting geven

Dienend leiderschap

Teaching dienend leiderschap
Reflecties en presentaties
Omgaan met hiërarchie
Vuurmeditatie

4 en 9

Gecompassioneerde liefde

Zweethutbouw

Storytelling
Zweethutbouw
Samenwerking
Vuurmeditatie

9 bis

Gecompassioneerde liefde

Stage 2-daagse

Vuur hoeden en mensen dienen
Samenwerken
Energie en focus beheren

5 en 10

Authenticiteit

Zweethutceremonie

Werken in balans
Steenceremonies
Vuur hoeden

De eerste cyclus legt de fundamenten, biedt kennis, vaardigheden en technieken aan.
De tweede cyclus verdiept de eerste en krijgt een extra oefenmoment (9bis, stage 2-daagse).
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Wist je dat... ?
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•

Deze training een volwaardige training is tot ceremonieel firekeeper?

•

De firekeeperstraining één van de oudste trainingen is die AgapeBelgium aanbiedt?

•

Al honderden firekeepers door ons werden opgeleid?

•

Steeds meer bedrijfsmensen deze opleiding volgen?

•

Onze studenten zich gelukkiger, steviger en veerkrachtiger voelen na deze training?

•

Onze firekeepers geëerd en gerespecteerd worden door menig leiders?

•

Firekeepers een hechte groep vormen en vrienden zijn -vaak- voor het leven?
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INSCHRIJVEN EN PRIJS

Praktische informatie
Module 1/6

27 - 29 oktober 2022

Do 19u30 - za 17u

Tipi

Module 2/7

2 - 3 december 2022

Vr 9u30 - za 15u

Vuurloop

Module 3/8

17 - 18 februari 2023

Vr 9u30 - za 15u

Dienend leiderschap

Module 4/9

4 - 6 mei 2023

Do 19u30 - za 15u

Zweethutbouw

Module 5/10

26 - 27 mei 2023

Vr 9u30 - za 15u

Initiatie

Module 9bis

30 maart - 1 april 2023

Do 14u - za 16u

Stage voor de 2e-jaars

Trainer en assistenten

Niek Ghekiere, Dirk Ghekiere, Alain Verriest en andere

Kostprijs training
per cyclus

€650 (excl. BTW) of
€766,34 (incl. BTW)

Inbegrepen: trainers, materiaal

Kostprijs verblijfskosten per cyclus

€405 (excl. BTW) of
€453,60 (incl. BTW)

Inbegrepen: catering, overnachting

Opleidingsformat

Residentiële training. Studenten worden verwacht een tent bij te hebben om in te overnachten. Ook in de koudere seizoenen.

Data 2022-2023

Contacturen

Totaal

Module 1/6

27 - 29 oktober 2022

15,5u

Module 2/7

2 - 3 mei 2022

11,5u

Module 3/8

17 - 18 februari 2023

11,5u

Module 4/9

4 - 6 mei 2023

15,5u

Module 5/10

26 - 27 mei 2023

11,5u

65,5 contacturen

Module 9 bis
(2e cyclus-studenten)

30 maart - 1 april 2023

10u

75,5 contacturen

Aanmelding & Inschrijving: Noodzakelijk. Kan via de website. Na aanmelding ontvang je nog meer
praktische informatie over en voor deze training.
Deze training is een residentiële training. Catering kan daarom niet uitgesloten worden uit de training.
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Humor

Respect

Leiderschap

Verbinding

Creatief

Leerrijk

Dienende
kracht
Dankbaarheid

Hartelijk

Schoonheid

Avontuurlijk

Levenshouding

Focussen

Buiten

Samen

Vurig

Meditatief

Steun
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