Training voor interne & externe loopbaancoaches
& HR-consulenten
Zorg - werk - leven balans
Zorgen voor een kind met een handicap, een ernstige chronische ziekte of voor een
hulpbehoevend familielid leidt er vaak toe dat ouders (vooral moeders) en werknemers in
een mantelzorgsituatie hun beroepsleven stopzetten of reduceren, of een sterk
spanningsveld ervaren om de zorg, het gezinsleven én de arbeid te combineren .
"Ik moet gaan werken, omdat het financieel nodig is. Maar ik zie niet hoe ik alles
gecombineerd kan krijgen. En er is niemand die me kan helpen…"
Een beter inzicht in de wereld van werknemers die ouder zijn van een zorgenkind en andere
mantelzorgers is belangrijk om je coaching effectiever te maken.
Je kan in deze training aan de slag met de toolbox die ontwikkeld en getest werd door een
groep zorg– en loopbaanactoren.
Ook is het een unieke kans om je ervaringen te delen met andere loopbaancoaches.
Je krijgt voor de start van de vorming een opdracht die 1 uur van je tijd neemt. Het laat ons
toe tijdens de training concreet aan de slag te gaan.

Leuven 17 mei 2018
9u tot 16u

Van Den Heuvelinstituut, lokaal VHI 01.64
Dekenstraat 2 (opgelet; ingang via de Vesaliusstraat)
3000 LEUVEN
Programma
Vanaf 8u30
9u

10u30
10u45
12u30
13u15
14u30
14u45

Onthaal met koffie
In de schoenen van ouders van een zorgenkind
Kennismaking met het zorglandschap
Toelichting bij enkele tools
Pauze
Case
Broodjeslunch
Oefensessie tools
Pauze
Valkuilen en kansen
Vraag en antwoord

16u

Einde

Prijs
199 € excl. BTW (omvat een broodjeslunch en een basismap met tools)

Trainers
De training wordt verzorgd door Noor Seghers (Magenta) & An Thys (Pulso). Beiden hebben
nauw samengewerkt in het kader van het ESF-project “Loopbaan met zorg” (2013-2015).
Inschrijving
Schrijf je nu in via info@pulso-europe.eu . Gezien het interactief karakter van de training is het
aantal deelnemers beperkt tot 20.
Info

www.loopbaanmetzorg.be
www.pulso-europe.eu

www.magentaproject.be

Enkele reacties van loopbaancoaches die de training reeds volgden:
“ Zeer bruikbaar in de praktijk. Fijn dat we konden oefenen met een aantal
tools.”
“ Het heeft mijn blik verruimd. De onderdompeling in de wereld van mantelzorg
is zeer verrijkend.”
“De toolbox is zeer breed en biedt keuzemogelijkheden om in concrete
begeleidingen in te zetten. Uniek!”

