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Locatie: Arteveldehogeschool, Campus 

Goudstraat, Goudstraat 37 (Willem De 

Beersteeg), 9000 Gent 

 
 
 

UITNODIGING: Loopbaan-kerstmarkt – 19 december 2014, van 9u-12u30 te GENT 
 
 
 

PROGRAMMA 

 

Ben je op zoek naar kennis, inspiratie 

en nieuwe contacten om duurzaam 

loopbaanbeleid mee vorm te geven? 

Proef je graag van wat smaakmakers 

voor duurzaam loopbaanbeleid? Kom 

dan op 19 december shoppen en blijf 

plakken.  

Ontdek het inspirerende programma 

voor iedereen die met loopbaanbeleid 

het verschil wil maken. Er valt voor 

iedereen wel iets te beleven.  

Jouw kerstcadeau: 16 marktstanden, 3 

uur proeven van smaakmakers rond 

duurzaam loopbaanbeleid, je 

stopplaatsen zelf kiezen naar eigen 

nood en goesting. 

 

Zijn 3 uren niet voldoende? Laat je dan 

verder inspireren door de persoonlijke 

verhalen en contacten tijdens het 

kerstnetwerk-buffet. 

 

 
Deze loopbaanmarkt is een initiatief van het 
lerend netwerk ‘Samen Loopbaanenthousiast’ 

en mogelijk dankzij de steun van het Europees 
Sociaal Fonds. 

Moeite om te kiezen of meer info gewenst?  

 melissa.plasschaert@tabor.be 

 sofie.mertens@arteveldehogeschool.be 

 tanja.camps@spk.be 

 

Inschrijven is GRATIS en kan tot 15 december 
via volgende link: ik schrijf me in! 

Burnout 
(1u) 

http://www.arteveldehogeschool.be/campus-goudstraat/ligging-en-bereikbaarheid
http://www.arteveldehogeschool.be/campus-goudstraat/ligging-en-bereikbaarheid
https://docs.google.com/forms/d/1aE0RTYuXQXCVeLnopnLjnhYXH9exPECZGUdG0GHeOeQ/viewform?usp=send_form


Marktstand In de aanbieding duur 

Loopbaangesprek 

 

 
 

Elke Lernout, stafmedewerker HR & 

communicatie 

Adinda Taelman, medewerker 

infrastructuur 

 

“Je loopbaan in gesprek, hoe gaat dat bij jullie in het werk?” 

 

2 organisaties vertellen hoe zij loopbanen bespreekbaar (willen) stellen, 2 madammen, 1 grote 

organisatie, 1 kleine organisatie. 

 

Benieuwd naar hun praktijken? Luister, ontdek en vertel jouw verhaal mee. 

1u 

Drijfveren 

 

 
 

Sabien Verhulst 

Consultant P&O 

 

“Ontdek je drijfveren ! ” 

 

Drijfveren zeggen iets over je motivatie, houding, voorkeur en waarden. Je drijfveren kunnen 

als gevolg van tijd, ervaring veranderen. Hoe meer je drijfveren terug te vinden zijn in je werk, 

hoe groter het werkplezier. Tijdens deze workshop ontdek je twee methodieken om je 

drijfveren in kaart te brengen. Beide methodieken zijn toepasbaar in 1-op-1 gesprekken, maar 

zijn ook te gebruiken in dialoog met je team. 

 

1u 

Amuse-gueuls 

 

 
 

Leen Van Nooten  

stafmedewerker Vokans 

 

 
 

 

“Loopbaantools als Amuse-Gueuls voor het opzetten van een intern en/of extern 

loopbaanbeleid” 

 

- STARTER: Een venster op interne en externe loopbaanbegeleiding: het belang voor 

werknemer en werkgever  

- MAIN COURSE: Loopbaanbegeleiding: what’s in it for me?  

- DESSERT: Aan de slag met enkele loopbaantools, voor u geselecteerd uit het handboek 

‘Loopbaancoaching volgens de loopbaanlemniscaat’ (2012, Vokans)  

 

1u 



Marktstand In de aanbieding duur 

TIA 

 

 
 

Nathalie Bijnens  

initiatiefneemster van TIA 

 

“Thuistalent in Actie: de vraag en aanbod match!” 

 

We zullen met z’n allen meer, en vooral, langer moeten werken. Van citroenloopbanen naar 

levens-gefaseerde loopbanen’, dat klinkt mooi. Maar hoe ver reikt uw flexibiliteit om het werk 

gedaan te krijgen? 

Ontdek de uitgangspunten en mogelijkheden van TIA ! 

 

30’ 

Muziek 

 
 

Olv Annelies Maes (zoetgevooisde 

loopbaancoach) en Bart Poppe 

(groepschef met gitaar) 

 

“Daar zit muziek in!” 

 

Workshop waarbij je uitgenodigd wordt om je creatieve talenten aan te spreken om je visie op 

loopbaancompetentie op een alternatieve manier kenbaar te maken en te communiceren. We 

zoeken samen naar mogelijkheden, wisselen ervaringen uit en gaan ten slotte zelf aan de slag 

met tekst en muziek: zoek mee naar een cache song met een thema dat blijft hangen… 

 

Zelf een instrument en/of ander creatief materiaal meebrengen kan. 

 

1u 

Beleidscommunicatie (new school) 

 

 
Geert Stox, Arteveldehogeschool 

Communicatiemanagement 

 

 

 

 

 

 

 

“Communiceer je loopbaanbeleid new school” 

 

Beleid old school: "Dat is ons plan, dat doen we". Bijhorende communicatie: "Jullie mogen nu 

even luisteren hoe wij dat aangepakt hebben". CB-link (new school): "We hebben een 

idee/probleem. We zoeken samen naar een plan/oplossing. Wie kan daar allemaal bij betrokken 

zijn?" enz. 

Met andere woorden: CB-link integreert de communicatie in het beleid en reikt hiervoor een 

methode aan om dit in goede banen te leiden. Tijdens een korte workshop geven we je een 

inkijk in deze nieuwe aanpak.  

 

30’ 



Marktstand In de aanbieding duur 

Open mindspel 

 

 
 

Joke Vanmeensel 

Adjunct van de directie  

Dienst Loopbaanbegeleiding en 

Vorming - Departement HR - Stad 

Gent 

 

“Het open mindspel” 

 

Oplossingsgericht denken gaat er van uit dat personen en teams zelf over de nodige veerkracht 

en resources beschikken om hun problemen aan te pakken.  

Het Open Mindspel is een bewustwording van deze kwaliteiten en vaardigheden. Het creëert 

een context waarin de speler centraal staat en zijn eigen oplossingen kan ontwikkelen. 

Niet alleen de eigen hulpbronnen zijn daarbij belangrijk, maar ook de ontdekking hoe andere 

teamleden daarbij een ondersteuning kunnen bieden.  

 

30’ 

Energie 

 

 
Barbele Kindt 

Totaalaanpak in stresshantering 

www.menssanahealth.be 

 

“Van stress naar energie” 

 

Wist je dat meer dan 80% van de mensen zich in een chronische stresssituatie bevindt en 

hierdoor slechts een fractie van hun mogelijkheden kan benutten? Tijdens deze workshop krijg 

je inzicht in verschillende vormen van stress en de impact hiervan op jouw functioneren. Je 

krijgt een aantal tools aangeboden om je stress om te buigen naar energie. 

 

2u 

Generationmix 

 

 
 
Tim Vanden Hende 

Projectmedewerker Generationmix 

“Generationmix.be 4 generaties, 1 team” 

 

Hoe breng ik het generatiethema ter sprake? En hoe kan ik generaties beter laten 

samenwerken? Een antwoord op deze en meer generatiegerelateerde vragen krijg je in deze 

workshop. 

 

1u 

http://www.menssanahealth.be/
http://www.menssanahealth.be/


Marktstand In de aanbieding duur 

Burnout 

 

 
 

Veerle Scevenels 

Gecertificeerd Coach  

Preventie en herstel van burn-out  

Bevrijding van perfectionisme (OCP) 

 

“Ervaar op lichte wijze ernstige antwoorden op al je burn-outvragen” 

 

• Hoe herken je de symptomen van een (dreigende) burn-out? 

• Wat gebeurt er precies met je lichaam en geest? 

• Typisch profiel van de burn-outer (en hoeveel risico loop je zelf?) 

• Wat kan je als HR professional/directie concreet doen ter preventie en bij re-integratie 

op de werkvloer? 

 

Ontdek een praktische tool voor jezelf en je medewerkers om burn-out vroegtijdig op te 

sporen. 

1u 

Wablieft? 

 
Farida Barki 

redactrice en trainer Wablieft 

 

“Duidelijke taal, op maat van je doelgroep” 

 

Visieteksten over loopbaanbeleid, folders omtrent loopbaanbegeleiding, tools/oefeningen die je 

doen stilstaan bij en vooruit denken over je loopbaan. 

Te lange zinnen, vage woorden en moeilijke uitdrukkingen hinderen soms het effect dat we met 

deze teksten en tools willen realiseren. Farida herschrijft samen met jou richting duidelijke taal 

op maat van je doelgroep. 

 

Aan personen die wensen deel te nemen aan deze workshop, vragen we om de tekst die je 

graag onder de loepe neemt op voorhand (ASAP) door te sturen naar farida.barki@wablieft.be  

30’ 

Jobcrafting 

 
 

Bart De Lathouwer 

LONT, projectmedewerker 

 

 

 

“Als het kriebelt, moet je …craften” 

 

We moeten met zijn allen steeds langer werken. En wie doet dat niet graag in een uitdagende 

en motiverende job? Jobcraftingtechnieken helpen je om zelf actief te sleutelen aan je job 

zodanig dat je werk optimaal aansluit bij je motivatie en talenten. 

 

Tijdens deze workshop maak je kennis met het principe van jobcraften en ontdek je waarom 

jobcraften zinvol is. We gaan daarna meteen aan de slag met de eigen functie en zoeken naar 

mogelijke kleine aanpassingen binnen je takenpakket, werkrelaties, werkomgeving of de 

betekenis die je aan het werk geeft. 

1u 

mailto:farida.barki@wablieft.be
https://be.linkedin.com/reg/join-pprofile?_ed=0_1juIla4xhA4CFr0Cj73Lsht1xr0t0ZUqIgoujj7RAh3uH0Vau1JKr7-fHowOjsO1RD5t5Aj4hGeKKrZCAlce1k&trk=pprof-0-ts-view_full-0


Marktstand In de aanbieding duur 

Handmethodiek 

 

 
 

Myriam.Camerlynck en Luc Tachelet, 

loopbaancoaches 

 

“Visueel en/of concreet ingesteld?” 

 

Al gemerkt dat niet elke werkvorm bij elke medewerker werkt? Ontdek dan de handmethodiek: 

een kennismakings- en/of analysemethodiek voor mensen die gebaat zijn met een concrete en 

visuele aanpak. Meteen bruikbaar! 

1u 

Rollen 

 

 
 

Brecht De Schepper 

LONT, projectmedewerker 

 

“Wie doet wat in loopbaanontwikkeling?” 

 

Rollen, verantwoordelijkheden en resultaatsgebieden: wie doet wat in het loopbaanverhaal?” 

Ontdek, bespreek en maak je eigen concept. We kijken naar waar je meer mogelijkheden dan 

beperkingen en zoeken samen een antwoord op de vraag: wat past voor jouw organisatie? 

 

1u 

Speedcoaching 

 

 
 

Catherine De Kesel 

 

“Proeven van loopbaancoaching”  

 

Zoek je een antwoord op de volgende vragen:  

Wat zet me in beweging ? Wat wil ik in de wereld neerzetten ? Wat vind ik belangrijk ? Wat 

geeft mij energie ? 

 

Kom dan naar deze speedcoaching ! 

30’ 
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