Loopbaanpoëzie (in navolging van Tom Stoop van Arabel)

Loopbaancompetent. Da’s ESF. Het is Tabor, het is SPK, het is Artevelde. Het is een Kick-off in ’t groot
en 1 in ’t klein. Of toch ook weer 2 in ’t klein; het is Gent en het is Kempen. En ’t is toch ook weer één.
Er zijn deelnemers en er zijn gasten. Er zijn sprekers en er zijn workshops. Het gaat over POPS en PAPs
en PIPs en PLOPS. Loopbaancompetent wordt loopbaanenthousiast. En voeten doen pijn. Het is
aftasten, plannen, matchen en opnieuw plannen. Het is bellen en het is afspreken. Het is on en offline.
Het is dropbox en het is e-mail. Het is Facebook en het is LinkedIn. Het gaat over reflecteren, over
motieven en competenties. Over de ander en over jezelf, over de organisatie en het individu. Het is
spreken en het is luisteren. Het is kerst en het is markt. ’t Gaat over blauw en groen en rood en geel.
Het is starten en het is landen. En opnieuw starten. Het is file en ’t is opnieuw file. Het gaat over doen
en denken en vaak over doenken en soms over doomdenken. Het gaat over ontwikkeling,
management, over beleid, over verantwoordelijkheid geven en verantwoordelijkheid nemen. Of over
een hobby van HR? Het gaat over citroenen en mango’s. Het gaat over samen leren en individuele
behoeftes. Het start telkens met ont-moeten. Het gaat over lippenrecht en zwijgplicht. Over thinking
environments. Over speelgoed van toen we klein waren.
Lente en zomer en herfst en winter. Opwarmertjes en afsluiters. Stretchzones en zones van stress;
Gelukkig ook van comfort.
’t Gaat over stand van zakens en gewijzigde situaties. Over afhakers, afbellers, afzeggers.
Het gaat over getuigenissen, stoefflappen, bierkaartjes. Over lekkere snoepertjes. Over mogen kijken
in elkaars recepten. Over een loopbaanmedicijn en een olievlekprincipe. Over proactief en repressief.
Over maatwerk en raamwerk. Over handvaten, toolboxen, kaders, methodieken en trukendozen. ’t
Gaat over zaaien en oogsten, mesten en wieden. Soms in proeftuinen. Over cultuur en structuur.
Er is craften en carven. Samenwerken, co-sourcen en uitbesteden. Er zijn post-its en powerpoints en
ook een prezi. Good practices en bad jokes.
We hadden het over netwerken, sturen, exploreren en profileren. Over intern en extern. Over talent-bewustwording-definities.
Over hefbomen, sleutels en do’s en don’ts. Over adviezen en percepties. En over mosterd. Over
veeeel mosterd.
’t Gaat over durven beginnen, willen geloven, leren ontdekken, mogen ervaren, laten gebeuren,
kunnen loslaten.
’t Ging over
Anne, Annelies, Barbara, Bram, Catherine, Chantal, Chris, Christa, Els, Emily, Frank, Hilde, Ingrid,
Johan x3, Joke, Leni, Lien en Lies. Lode, Luc, Maarten, Marien, Melissa, Michal, Nele, Rony, Sarah,
Sofie tot de tweede, Stef, Taina en Tanja.
’t Ging over loopbaanenthousiasme.
**Geschreven naar aanleiding van het slot van het lerend netwerk ‘Samen Loopbaanenthousiast’ door Sofie Mertens
(Arteveldehogeschool) en Tanja Camps (SPK), beide begeleiders van een leergroep.

