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Competentieatelier heeft als doel de competenties en talenten van professioneel actieve personen te
ontwikkelen en te versterken via loopbaancoaching en mentoring.

Een bloemlezing over wat onze klanten vinden van onze
loopbaanbegeleiding
Ik kom nog even terug op onze loopbaangesprekken, die me veel energie en voldoening hebben
gegeven. ADC 2019
Professionele aanpak, interessante persoonlijkheidstesten en oefeningen om je sterktes en zwaktes
beter te leren kennen en op een positieve manier te benaderen. Toepasbaar voor loopbaan en ver
daarbuiten! - Stijn De Mulder raadt CompetentieAtelier aan - 27 november 2018
Heel bekwame loopbaanbegeleiding. Een echte aanrader! - Matthias Struyvelt heeft
CompetentieAtelier beoordeeld — 5 sterren - 4 juli 2018
Langs deze weg nog een keer bedankt voor de loopbaanbegeleiding. er kwam wel meer werk bij
kijken dan ik vooraf had ingeschat, maar de nieuwe inzichten die ik verworven heb helpen mij wel op
de weg vooruit. KS 2017

In ieder geval kan ik je enkel en alleen maar bedanken daar je mij enorm goed geholpen
hebt op alle vlakken en is mijn beslissing ook genomen dankzij de resultaten van al de
testen die ik met jou gemaakt heb. MP 2017

Ik werk nog altijd bij dezelfde werkgever, maar heb het gevoel dat ik de taken die ik krijg,
en dat zijn er nog altijd veel, beter kan verdelen over de tijd. Om de twee weken heb ik ook
gesprekken met mijn leidinggevende hierover. De communicatie over hoe ik het werk wil
verdelen loopt vlotter en er is ook duidelijk begrip voor. Wat er uiteindelijk voor zorgt dat
het werk ook vlotter gaat. In mijn vrije tijd heb ik ook het gevoel dat er meer tijd komt voor
de dingen die ik echt graag doe. Vooral door de agenda bewust vrij te houden en
energievreters (overal bij willen zijn, te veel ja zeggen) te schrappen. PDK 2016

Een warme ontvangst, een en al empathie en positivisme. Advies op maat, tips en een luisterend
oor, want soms kan je de pedalen ook op professioneel vlak kwijtraken. Dan is loopbaanbegeleiding
met cheques dat duwtje in de rug, een andere kijk op je werk of krijg je de energie om eindelijk je
talenten te laten spreken.
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Isabelle coacht je met een warme persoonlijke toets door het 'job'labyrinth en geeft je inzicht in je
eigen kennis en kunde, zodat je (opnieuw) fluitend naar het werk gaat! Bedankt! - MV 2015

Van bij de eerste kennismaking, waarbij tijd nog moeite werd gespaard, was duidelijk dat alles hier
op een zeer professionele manier wordt aangepakt. Samen met Isabelle werd ik mij terug bewust
van mijn competenties en zocht ik naar mogelijkheden om deze op andere manieren en / of andere
plaatsten aan te wenden. Een prachtige P.O.P. en allerlei andere aangereikte tools waren het
resultaat van twee keer 4 uur loopbaanbegeleiding. Hiermee verwierf ik heel wat nieuwe inzichten
en kan ik verder aan de slag. - EB 2015

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding is de professionele ondersteuning van de professioneel actieve persoon
(werknemers én zelfstandigen) bij het nemen van onderbouwde loopbaankeuzes en -beslissingen
tijdens een proces waarbij het ontdekken, het versterken en het ontwikkelen van de
loopbaancompetenties centraal staan zodat de arbeidsmarktpositie kan worden versterkt.
De visie en het motto van Oxalis Consult hebben wij geïntegreerd in onze loopbaanbegeleiding. Wij
brengen “Happiness in your career” .
Onze benadering is waarderend.
We wenden sterkten en mogelijkheden aan om duurzaamheid en zelfsturing tot stand te brengen in
de individuele jobs, loopbanen en (interne en externe) arbeidsmarkt.
De inzichten van de Neurocognitieve Gedragsmethode van het IME, Institut de Médecine
Environnementale, en het model van Jacques Fradin zorgen voor de noodzakelijke wetenschappelijke
en pedagogische onderbouw en dragen bij tot een duurzaam resultaat.
Wil je er meer over weten? Neem een kijkje op onze kalender en schrijf je in voor een gratis
infosessie.
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