
 

11 life hacks voor 

doorbraak* 
* slimme onconventionele manier om problemen op te lossen, met een vleugje MacGyver  

 

In deze MOTIVATIONAL KEYNOTE  brengen we 11 life hacks om door te breken, te 

groeien en systemische verandering teweeg te brengen. Koenraad en Peter tonen 

aan een hoog tempo strategieën die helpen om je impact, ambitie en effectiviteit te 

verhogen.  

We gaan verder dan theoretische modellen. We brengen persoonlijke verhalen en 

cases van succesvolle doorbraakbedrijven. We zoeken wat jou of jouw organisatie 

blokkeert en tonen hoe het anders kan. 

 

 

 
 

 

Voor iedereen met goede bedoelingen én ambitie: voortrekkers, leiders, leidinggevenden, directies, medewerkers, 

management van organisaties en bedrijven die de vlucht vooruit willen nemen. 

Voor profit bedrijven en non-profit organisaties die de motor van maatschappelijke of ecologische verandering zijn.  Voor 

organisaties met ambitie die hun missie willen realiseren, die het potentieel hebben te groeien, of op een kantelpunt staan.  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

HET EFFECT VAN DEZE KEYNOTE IS: 

 
KEYNOTE - 11 LIFE HACKS VOOR DOORBRAAK   

> Koenraad Depauw en/of Peter Depauw 

> 1 uur + opties voor meer of minder 

 

 

 

 

 

 

 

1. Je staat stil bij de strategie 

van je organisatie en hoe die 

haar impact vergroot. 

2. Je gaat naar huis met nog 

meer ambitie, maar ook met 

de nodige kapstokken 

  VOOR WIE? 

  HET EFFECT VAN DEZE KEYNOTE IS: 

3. Je krijgt een trigger om 

meer effectief aan de slag te 

gaan.  

. 

  CONCREET 

Bel voor meer info 

of prik alvast een datum  
Strategies and Leaders (S&L) is een adviesbureau dat bestaat uit een 8-koppig team 

van ervaren sociale ondernemers met een stevig engagement. We hebben 

expertise en ervaring in alle aspecten waar de strategie kan ‘schuren’: Missie, 

productdesign, leiderschap, financiële strategie, teamontwikkeling, marketing, 

sales, change processen. Deze bagage brengen we mee. 

Peter: 0498/83 07 59  

peter@strategiesandleaders.com  

 www.strategiesandleaders.com  

Kantoor: Ferdinand Lousbergskaai 32, 9000 Gent 

Koenraad: 0476/64 28 49 

koenraad@strategiesandleaders.com   
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