Over wat we delen en waarin we verschillen
Op het internet is dit Deens filmpje een grote hit. Het toont hoe je naar verschillen en
overeenkomsten kunt zien. Uiteindelijk hebben we allemaal zo veel gemeen. Toch lopen we
vaak vast op waarin we anders zijn.
Deze e-zine gaat over omgaan met verschillen. Hoe mensen met een (arbeids)handicap een
plek vinden op de arbeidsmarkt lees je bij onze getuigenis en in de media. Wil je meer leren
over hoe je zelf in elkaar zit en hoe die andere denkt? Dan is de workshop MBTI misschien
iets voor jou. Of voor je hele team?
Juist door samen - vanuit verscheidene brillen - om ons heen te kijken, krijgen we een
genuanceerd beeld van de werkelijkheid.

“Eindelijk kan ik mijn gave
waarmaken om mensen te
verbinden”
Philippe Boone (44j) was jaren een trouwe
medewerker bij Bpost. Hij werkte in het
postsorteercentrum, maar voelde dat hij veel
meer in zijn mars had.
Hij zette verschillende stappen in zijn
zoektocht maar botste toch vaak tegen
obstakels aan. Omgaan met iemand die
stottert vraagt geduld. Dat hebben
werkgevers vaak niet.
Philippe vertelt hoe hij met steun van
zijn loopbaancoach het pad effende

Nieuwe rubriek: Omdat een loopbaan verder loopt
Sinds 2013 verzamelen wij verhalen van klanten die hun persoonlijke zoektocht met onze
lezers delen.
Omdat loopbanen blijven evolueren en een verhaal nooit af is, zijn we nieuwsgierig naar
waar diezelfde mensen intussen staan. De komende nieuwsbrieven stellen we hen de vraag:
"hoe zou het nog zijn met..."
Ben je als lezer nieuwsgierig naar één specifiek verhaal en hoe het verder ging? Laat het
ons weten. Wie weet, lees je het antwoord in de volgende e-zine.
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Hoe zou het nog zijn met ...Yent'l?
Als één van onze eerste getuigen vertelde Yent'l in 2013
hoe ze als volwassen vrouw terug ging studeren om haar
droom waar te maken.
In deze reeks gaan wij, nieuwsgierig als we zijn, eens horen
hoe het werkend leven haar nu bevalt. Welke weg ze heeft
afgelegd? En durft ze nog te dromen?

Lees hier haar verhaal en waar ze nu staat

Leerrijke workshops (MBTI) over jezelf of voor je team

Een boeiende wereld van
verschillen

Samenwerken is omgaan met
verschillen

Hoe zit ik in elkaar? Waarin verschil ik van
anderen?

Tussen sommige mensen klikt het meteen.
Tussen anderen lijkt het alsof ze wel kunnen
blijven zoeken naar een goede (werk)relatie.
Waarom zijn die anderen toch zo
tegendraads? Waarom lukt het hen niet om
overeen te komen?.

Welke zijn mijn specifieke kwaliteiten? Zet ik
ze professioneel voldoende in? Worden ze
door collega’s en chefs genoeg erkend?
MBTI is een persoonlijkheidstypologie. Op
basis van een aantal belangrijke verschillen
leunen we meeraan bij het ene of bij het
andere type aan.
Op 25 maart kun je in een
workshop kennismaken met je type.
Bekijk de workshop en schrijf je in

MBTI benoemt de verschillen tussen
mensen in vier verschillende dimensies.
Zit er bij jullie veel onbegrip? Loopt het wel
eens mis met die verschillen? Plan je een
teamdag?
Dan komen wij graag ter plaatse en doen
een voorstel op jullie maat.
Lees meer over de teamworkshop

Werk met Zin in de media
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Minder mobiel en online

Laat je inspireren: Pinterest

Enkele jaren geleden volgde Anja
loopbaancoaching bij ons. Nu vertelt ze
enthousiast haar verhaal voor de VDAB in
het artikel Dankzij de Loopbaanbegeleiding
vond ik de job van mijn leven.

Onze Facebook-pagina wordt intussen al
ruim gevolgd. Maar wist je dat we het
prikbord van Pinterest ook actief gebruiken?

“Omdat ik minder mobiel ben, was de
mogelijkheid om mijn loopbaanbegeleiding
grotendeels online te doen de perfecte
oplossing.”

Inspirerende sprekers, verdiepende artikels,
tips voor sollicitaties, persoonlijk leiderschap
en infographics. Je vindt ze allemaal op de
Pinterest-pagina van Werk met Zin.

Nog vier nieuwe locaties loopbaanbegeleiding
Er zijn weer heel wat nieuwe plaatsen bijgekomen waar je terecht kunt voor
loopbaanbegeleiding. Je vindt vanaf nu ook een coach van Werk met Zin in Aalst,
Eindhout-Laakdal, Hoegaarden en Schellebelle.
Dat betekent dat we nu in totaal op deze 37 locaties over heel Vlaanderen en Brussel te
vinden zijn.

Activiteiten

Volgende workshops en infosessies staan gepland voor de komende maanden.
INFOSESSIE / 20.02.2017
Gratis Infosessie Loopbaanbegeleiding - Brussel
WORKSHOP / 25.02.2017
Wandel loopbaancoaching - Hasselt
INFOSESSIE / 02.03.2017
Gratis Infosessie loopbaancoaching – Overpelt
WORKSHOP / 10.03.2017
Workshop De Stress Voorbij – Huldenberg
WORKSHOP / 14.03.2017
Assertiviteit en Zelfvertrouwen - Overpelt
WORKSHOP / 25.03.2017
Workshop MBTI: een boeiende wereld van verschillen - Antwerpen
WORKSHOP / 25.03.2017
Wandel loopbaancoaching - Hasselt
INFOSESSIE / 20.04.2017
Gratis infosessie loopbaanbegeleiding - Antwerpen
WORKSHOP / 09.05.2017
Workshop Grenzen – Huldenberg
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Meer info en aanmelden kan via onze website bij activiteiten.

Werk met Zin cvba
Lange Leemstraat 372
Antwerpen,
België
Uitschrijven kan hier
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