Zij bepaalden ook al hun loopbaan,
				samen met A-Lissome:
“Op een moment van
opperste frustratie
in mijn professionele
omgeving, bracht
A-Lissome rust en
voortschrijdend inzicht.
Het inzicht dat ik het
WEL kan, was voor mij
een wonder! “
- Sabine

“A-Lissome heeft me
een wereld geopend
van zelfreflectie,
zelfkennis en inzichten.
Ik heb nu een veel
beter begrip van waar
ik naartoe wil!”
- Stefaan

“Maatwerk is wat
A-Lissome levert. Ze
zoeken mee naar de
meest geschikte oplossing
voor jouw persoonlijk
probleem.”
- Silvia

“De A-Lissome
loopbaanbegeleiding
heeft me enorm geholpen
om te kijken waar de
ontevredenheid in
geworteld zat. Mijn
waardenpatroon werd weer
duidelijk, en ik durfde er
weer voor uitkomen!”

Nee, ik wacht niet op een
mirakel,
maar neem het heft in
eigen handen! Ik kies voor
mijn werkgeluk en –plezier
in 4 eenvoudige stappen:

Heb je nog vragen?
Of heb je geen recht
op loopbaancheques?
Neem dan gerust
contact met ons op en
we kijken wat we voor
jou kunnen betekenen.

1

Ik contacteer A-Lissome, hetzij
telefonisch, hetzij per mail

2

Ik ga in op de uitnodiging tot een
(gratis) telefonische kennismaking

3

Ik bestel loopbaancheques via
www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

4

Ik ga aan de slag!

AAN JE LOOPBAAN

Voel je je goed in je job?
Ontdek pro-actief je potentieel.

- Karen

A-Lissome heeft
verschillende vestigingen
in Brussel en Vlaanderen.
Check onze website.
www.a-lissome.be

GEEF VLEUGELS

Ben je ontevreden in je job?
Kijk in de spiegel en neem actie.

Stel je je loopbaan in vraag?
Krijg de juiste vragen gesteld.
Marleen Vandevivere
Krokussenlaan 26,
9180 Moerbeke
Molenstraat 48,
9700 Eine (Oudenaarde)
T: 0494 45 32 67
info@marleenvandeviverementalcoaching.be

Loopbaanbegeleiding
			
Is iets voor mij als ik:
•

Weer plezier en voldoening uit mijn job wil halen

•

Elke avond energiek en enthousiast terug naar huis wil keren

•

Mijn ambities wil waarmaken

•

Inzicht wil krijgen in mijn competenties, talenten, waarden,
persoonlijkheidskenmerken,… en hoe ik daar het best mee om
kan gaan op de werkvloer

•

Mijn balans tussen werk en privé weer op punt wil stellen

•

Wil weten hoe ik verder moet (na aangekondigd ontslag)

•

Beroepsmatig (strategische) keuzes dien te maken

•

Wil nagaan of zelfstandigheid, een eigen zaak iets voor mij is

•

Na een burn-out op een gezonde manier terug aan de slag wil

•

Mijn droomjob ken, maar niet weet hoe ik het kan waarmaken

Alle coaches van A-Lissome zijn échte
ervaringsdeskundigen. Elk van ons
heeft een uniek verhaal waarin we
onze eigen professionele keuzes
hebben gemaakt én beleven.

Als ik kies voor loopbaanbegeleiding bij A-Lissome
dan kies ik heel bewust voor:
•

•

Een unieke en persoonlijke aanpak
Elke persoon en elke jobvraag is uniek. Aan de hand
van zijn/haar ervaring, kennis en methodes begeleidt
de loopbaancoach jou op een flexibele manier
doorheen dit proces zodat jij durft kiezen voor je
droomjob.
Kwaliteitsvolle coaching
Elke coach heeft een degelijke opleiding (loopbaan)
coaching genoten. Een aantal zijn ICF-gecertifieerd
(International Coach Federation). We stellen je de
vragen die je jezelf niet durfde of wist te stellen.

•

Coaching als kernactiviteit
A-Lissome coaches zijn voltijds bezig met hun passie.
Als opinion leaders geven ze advies én worden ze
erom gevraagd.

•

Een efficiënt (gratis) kennismakingsgesprek
Een gesprek waarin we de basis leggen van onze
verdere samenwerking. We leren elkaar kennen,
overlopen de aanpak en maken afspraken met elkaar.

•

Een team
van gedreven
coaches
Alle
coaches
van A-Lissome
zijn echte
De coaches van A-Lissome kunnen steeds op elkaar
ervaringsdeskundigen. Eén voor één
beroep doen. Ze delen hun kennis, ervaring en
hebben
we ons
verhaal
en hebben
kunde.
Verenigde
krachten
bereiken
altijd meer.
we onze eigen professionele keuzes
gemaakt en beleefd.

Ik investeer in mezelf
omdat ik het wil!

Is de voorziene
tijdspannen niet
voldoende? Dienen
zich andere thema’s
aan dan je loopbaan?
Bespreek het met je
coach en we kijken
welk traject bij je past.
Jij staat centraal!

Loopbaanbegeleiding bij A-Lissome is een
investering in jezelf, op financieel en op tijdsvlak.
Qua tijd reken je ongeveer op een totaal van
8 uur coaching, gespreid over een drietal
maanden. Daarnaast besteed je ook tijd aan het
uitvoeren van de afgesproken opdrachten.

Je investeert 80€ voor 8 uur loopbaancoaching.
Normaal kost dit traject 1100€ (excl. BTW). Een
hele besparing dus, dankzij het inzetten van de
loopbaancheques van VDAB.

Iedereen verbonden aan
een werkgever heeft recht
op loopbaancheques van de
VDAB: mensen in loondienst
én zelfstandigen.

