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Aansteker Je hoeft niet altijd te geloven wat je denkt.  

 

Wat denk jij (nu)? 

ESF oproep 309 
Geïntegreerd strategisch 
loopbaanbeleid 
 

 

Voel je de nood om de werkbaarheid van jobs binnen je 

organisatie te verbeteren? Wil je daartoe systemen en 

processen ter ondersteuning van het strategisch 

loopbaanbeleid uitwerken? En daarbij een cultuuromslag 

inzake leidinggeven stimuleren als belangrijke hefboom? 

Dan is oproep 309 vanuit ESF op maat van jouw 

organisatie geschreven. Ontdek meer op de site van 

ESF. 

 

Er is een maximale subsidie voorzien van 60.000 euro 

per project.  

Event Loopbaanmobiliteit 
27/03/2015 - Turnhout 
 

 

Op zoek naar ideeën om de doorstroom binnen je 

organisatie te bevorderen en je mobiliteitsbeleid een 

impuls te geven? Aangevuld met ambitie om mensen in 

jouw organisatie meer ruimte te geven om te doen wat 

ze moeten, kunnen en willen doen? Om te zijn wie ze 

zijn?  

De wens om samenwerking tussen organisaties als 

hefboom in te zetten en zo competenties sneller te 

ontwikkelen en het potentieel van mensen meer en beter 

in te zetten? 

Wees erbij op 27 maart! Ontdek inspirerende gedachten 

en praktijken, genereer mee en krijg een antwoord op 

(bijna al) je vragen. 

Bekijk het volledige programma en schrijf je meteen in.  

 

Dit event is een initiatief van het lerend netwerk ‘Samen 

Loopbaanenthousiast’ en komt tot stand met de steun van 

het Europees Sociaal Fonds. 

Past of knelt het 
schoentje? Fit persoon-
werkomgeving onder de 
loepe genomen. 
 

 

Momenteel loopt er een grootschalig onderzoek aan de KU 

Leuven waarin onderzocht wordt hoe werknemers hun idee 

van persoon-omgeving fit, of het gevoel te passen binnen 

de werkomgeving, ontstaat en evolueert doorheen de tijd. 

Hiervoor is Wouter Vleugels op zoek naar werkende 

Vlamingen die minder dan 3 maanden of langer dan 6 

maanden aan het werk zijn bij hun huidige 

werkgever, die gedurende iets meer dan 3 maanden 

opgevolgd worden aan de hand van een korte wekelijkse 

bevraging (gemiddeld 6 minuten/week).  

Interesse? Jouw deelname wordt beloond met een 

http://www.esf-agentschap.be/nl/oproepen/geintegreerd-strategisch-loopbaanbeleid
http://www.lont.org/data/files/Uitnodiging%20event%20loopbaanmobiliteit%2027_03_2015%20(3).pdf
https://docs.google.com/forms/d/1mCHmNmqIK_cADp5OqY5afTKjcMjBSBqn7WW6ywsieO0/viewform?usp=send_form


Fnacbon ter waarde van 20 euro of twee filmtickets, 

aan jou de keuze! Bovendien maakt je ook kans op een 

tablet computer die na het onderzoek verloot zal worden 

onder de deelnemers. Je gegevens worden te allen tijde 

anoniem behandeld en onder geen beding gedeeld met 

jouw werkgever. Indien je dit wenst, kan je achteraf de 

resultaten van dit onderzoek opvragen. 

Interesse? klik hier indien je minder dan 3 maanden aan 

het werk bent of klik hier indien je meer dan 6 maanden 

aan het werk bent. 

Zelf geen interesse, maar je kent iemand die dat 

ongetwijfeld wel is, verspreid de boodschap (mét linken)! 

Voor bijkomende vragen of opmerkingen kan je contact 

opnemen met Wouter Vleugels 

(wouter.vleugels@kuleuven.be), doctoraatsonderzoeker aan 

de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU 

Leuven. 

 

Flanders DC heeft in samenwerking met Vlerick Business 

school en de VDAB een nieuwe tool ontwikkeld: Kies Je 

Eigen Koers. 

Deze online tool is gericht op (startende) ondernemers en 

werknemers die hun eigen carrière in handen willen nemen. 

Via doe- en reflectieopdrachten stimuleert de tool 

zelfsturing, één van de belangrijkste 

persoonseigenschappen als het over succesvolle loopbaan 

gaat.  

Deelnemers krijgen dertig weken lang één opdracht per 

week toegestuurd die hun ondernemingscreativiteit op de 

proef stelt. Elke uitgevoerde opdracht brengt de deelnemers 

een micro-overwinning. Zo zetten deelnemers niet alleen 

stappen naar een autonoom carrièrepad maar ervaren ze 

ook telkens een stimulans van het succesvol afronden van 

deze taken. http://www.kiesjeeigenkoers.be  

 

Final Conference 
European network 
“Career and age” – 
10/02/2015 
 

 

Brussel, 10 februari, tussen internationaal gezelschap, 

genietend van verschillende sprekers over duurzame 

loopbanen. Kon je er zelf niet bij zijn, maar toch 

geïnteresseerd?  

Je vindt alle presentaties op hun website. Pik meteen 

een filmpje mee en ontdek verschillende praktijken in de 

ontwikkelde toolbox.  
 

 

Wist je dat organisaties die een loopbaan-en 

diversiteitsplan indienen maar liefst 3 op 4 in de plannen 

opgenomen acties effectief uitvoeren? En dat 9 op 10 

organisaties tevreden zijn over de ondersteuning van de 

projectontwikkelaars? Ontdek nog meer facts en figures op 

de website van Steunpunt WSE en bekijk meteen of je ook 

wil gebruik maken van deze dienstverlening voor het 

vormgeven van je loopbaanbeleid. 

 

https://kullocthomasmore.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_2gTI2kiMihppcot
https://kullocthomasmore.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_9o9cR7sw6MEHgXj
mailto:wouter.vleugels@kuleuven.be
http://www.kiesjeeigenkoers.be/
http://www.careerandage.eu/site/info/page/1/26/workprogramme.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Bk2AM4zRTcU
http://www.careerandage.eu/site/info/page/1/6/toolbox.htm
http://www.steunpuntwse.be/node/3242
http://www.talentontwikkelaar.be/diversiteitsbeleid-starten-met-een-diversiteitsbeleid/loopbaan-en-diversiteitsplannen
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