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WHEN HIGHER PURPOSE AND WORK COME TOGETHER

New foundation is er voor de rebellen en avonturiers, de changemakers, bezielers en
ondernemers, maar ook voor de creatievelingen, dromers, believers en spiritual seekers.
Kortom, voor iedereen die zich op een kantelmoment bevindt op de weg naar bewustwording
en voelt dat de tijd voor verandering is aangebroken.
Voor ondernemende mensen met een missie of droom, die de wereld net dat tikkeltje beter
willen maken door het inzetten van hun unieke set van talenten, met respect voor anderen en
onze planeet.

DE ZIN VAN LOOPBAANBEGELEIDING

Loopbaancoaching werkt! Nadenken over je loopbaan en leven creëert nieuwe inzichten en
daardoor verandering en beweging. 
Elke sessie brengt je dichter bij je levensmissie, waar je je ook bevindt op je pad. Het resultaat?
Helderheid en inzicht in wie je bent, wat je wil en wat je kan.

LOOPBAANCOACHING, VAN INZICHT NAAR ACTIE!

We gaan op zoek naar jouw unieke Zelf, naar jouw kwaliteiten, waarden en talenten. Alleen
als jij weet waar je sterk in bent, kan je een duurzame job creëren die helemaal bij je past! Leer
terug je innerlijk kompas gebruiken en luister naar jouw intuïtie. We zoeken samen naar wat jij
nodig hebt om helemaal te stralen in je baan.

Wil je terug met enthousiasme naar je werk? Wil je uitzoeken of ondernemen jouw ding is? Of
wil je een work/life balance met een optimaal prikkelniveau? Voel je een sterke drive om je
levensmissie te ontdekken en in de wereld te zetten? Wat ook je vraag is, tijdens de
loopbaanbegeleiding zoomen we in op jouw droom en zorgen we voor een shift in je denken.
We evalueren hoe jij functioneert in je job en wat je kan veranderen. 

Je stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan en actieplan op zodat je een tool hebt waarmee je
aan de slag kan. Je krijgt tips en taken mee naar huis. Ook ontvang je tijdens de eerste sessie
een notitieboekje waarin je jouw inzichten, dromen en gedachten kan neerpennen. Want
schrijven werkt!
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VOOR WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN

Loopbaanbegeleiding is er voor werknemers, maar ook voor zelfstandigen! Als
ondernemer is het van cruciaal belang om te groeien en inzicht te krijgen in hoe je
functioneert. We gaan op zoek naar belemmerende overtuigingen die je verhinderen om
voluit te leven en te werken. Ondernemer zijn betekent ook dat je jezelf laat zien aan de
wereld! Coaching kan je net dat duwtje in de goede richting geven.

SOUL-FIRE-SESSIES EN INSPIRERENDE WORKSHOPS

Ben je een startende ondernemer? Dan kan je na loopbaanbegeleiding soul-fire-sessies
boeken! Die sessies gaan verder waar loopbaanbegeleiding stopt. Denk aan creatieve,
inspirerende brainstormsessies waar we jouw (Soul)brand onder de loep nemen en verder
werken aan je ondernemerscompetenties. 

Of zien we jou terug tijdens een van onze wijze/inspirerende workshops?

WERKWIJZE

New foundation werkt met de loopbaanlemniscaat. Dat is een algemeen model dat de vorm
heeft van het oneindigheidsteken. Het model is een weergave van de continue zoektocht naar
evenwicht tussen enerzijds het individu (zelfanalyse) en anderzijds de arbeidsmarkt. Hierbij is de
kernvraag: ‘Hoe kan ik op een persoonlijke en zinvolle manier maatschappelijk bijdragen?’
Dat proces is nooit af en kan bij elke loopbaanvraag opnieuw gebruikt worden. Het proces
hoeft ook niet helemaal doorlopen te worden. Dat hangt af van jouw unieke, persoonlijke
vraag. Elk loopbaantraject is tenslotte maatwerk.



JOUW UNIEK EN PERSOONLIJK LOOPBAANTRAJECT, OOK ONLINE!

Waar je je ook bevindt op je pad, nadenken over je werk helpt. Je kan kiezen voor gesprekken
op kantoor. Blijf je liever thuis? Dan kunnen de gesprekken ook online doorgaan. Zo hoef je je
traject niet uit te stellen maar blijf je bezig met jouw dromen en het werken aan nieuwe doelen.
De online begeleidingen gaan door via zoomsessies. Bij het boeken krijg je automatisch een
link en paswoord toegestuurd. 

EVEN PRAKTISCH

De eerste loopbaancheque geldt voor 4 u. Deze sessies gaan door op kantoor of online.
Je boekt 3 sessies.

Sessie 1: 1.5u
Sessie 2: 1.5u
Sessie 3: 1u

Tweede loopbaancheque geldt voor 3 u. Deze sessies gaan door op kantoor of online.
Je boekt 3 sessies.

Sessie 4: 1u.
Sessie 5: 1u.
Sessie 6: 1u.

TIP!

Neem je graag je tijd voor loopbaanbegeleiding? Boek dan zelf je sessies in wanneer je er
nood aan hebt.
Ben je van het uitsteltype en heb je soms een schop onder de kont nodig? Boek dan ineens
meerdere sessies tegelijkertijd in. Laat minimum 2 a 3 weken tussen een sessie tenzij een heel
urgente situatie. Zo blijf je toch op dreef en geef je jezelf geen kans om sessies, dromen en
doelen uit te stellen! 
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NAZORG

Na elk loopbaantraject (4 of 3 uur) heb je recht op een half uur nazorg, en dit binnen het jaar
na het afsluiten van jouw traject. Dat kan telefonisch, online of schriftelijk via mail. 

Wil je in het kader van nazorg liever in groep deelnemen aan een terugkomsessie? Dat kan!
Op de website vind je de eerstvolgende sessie. Je ontmoet er gelijkgestemden, eveneens
onderweg op hun pad van bewustwording, en we reflecteren over de stappen die we nog willen
zetten.
Uiteraard is deze sessie gratis en vrijblijvend.



ONDERWEG NAAR JE MISSIE MET VDAB-LOOPBAANCHEQUES

Ben je werknemer, technisch werkloos of zelfstandige? Dan kan je aanspraak maken op VDAB-
loopbaancheques. Wijs toch?
Als je een job hebt, kan je elke 6 jaar 7 uur loopbaanbegeleiding volgen met VDAB-
loopbaancheques. Via loopbaancheques betaal je slechts 40 euro voor 4 of 3 uur
loopbaanbegeleiding. Wil je meer weten over VDAB-loopbaanbegeleiding? Surf dan naar
https://www.vdab.be/loopbaanbegleiding en ga na of je in aanmerking komt.

Heb je andere vragen? Mail naar lb.cheque@vdab.be
of bel naar 02 506 12 05. Opgelet, sinds januari 2020 moet je 2.555 werkdagen of 7 jaar
gewerkt hebben vooraleer je recht hebt op loopbaancheques.

Heb je geen recht op VDAB-loopbaancheques? Dan kan je alsnog een soul-fire-sessie boeken!
Zo kan jij toch nog loopbaanbegeleiding volgen.

KOM IN ACTIE

Kom je in aanmerking? Yes! Dan kan je je loopbaancheque bestellen. Dat kan op 2 manieren:

- online via ‘mijn loopbaan’: www.vdab.be/mijnloopbaan 
- telefonisch op het gratis nummer 0800 30 70
 
Hou er rekening mee dat het een tweetal weken kan duren vooraleer je de cheque ontvangt.
Ondertussen kan je online een afspraak maken voor een intakegesprek van 1,5 uur. Let wel,
zonder loopbaancheque of bewijs van betaling wordt de begeleiding niet gestart! Dus boek je
afspraak niet te snel in.

Je kan pas je tweede pakket van 3 uur loopbaanbegeleiding aanvragen als je de eerste 4 uur
hebt doorlopen.
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GEZONDE AFSPRAKEN

- Ben je verhinderd en kan je niet komen naar een afspraak? Mail dan zo snel mogelijk
(minimum 24 uur op voorhand) naar info@newfoundation.be.
Bij een no-show wordt de sessie aangerekend en de factuur opgestuurd (VDAB-tarief: 169,70
euro per uur). Toch maar even mailen dus!

- Weet je ruim op voorhand dat je niet aanwezig kan zijn op onze afspraak? Verwittig ons dan
ook zo snel mogelijk en we verplaatsen jouw afspraak. Zo kan een andere klant ook geholpen
worden.

- Is er iets niet duidelijk? Heb je vragen? Stel ze gerust! We zijn voorstander van een open en
eerlijke communicatie. Dat werkt zoveel fijner!

- Last but not least: we wensen je een verhelderende reis toe! Met veel inspiratie en een
gezonde dosis actie. 

Jij bent de ontwerper van je loopbaan & leven, have fun en geniet ervan!
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VOORBEREIDING LOOPBAANBEGELEIDING

Zingeving, autonomie en uitdaging, 3 noodzakelijke pijlers in je leven en werk.

Wanneer je een missie hebt, voeg je zingeving toe aan je leven. Daarnaast hebben veel
mensen een uitdaging nodig. Niet te veel natuurlijk, maar ook niet te weinig. Ten slotte gaan
we na of je wel genoeg autonomie ervaart in je leven. Is dat niet het geval, dan bekijken we
samen hoe het wel kan.
 
Duid voor die drie pijlers aan waar jij je bevindt, op een schaal van 0 tot 10.
 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    1 0

1    2    3    4    5    6    7    8    9    1 0

1    2    3    4    5    6    7    8    9    1 0

7

ZINGEVING

UITDAGING

AUTONOMIE
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Beschrijf zo duidelijk mogelijk waarom je loopbaanbegeleiding wil volgen, wat je
loopbaanvraag is en wat je verwachtingen zijn.

WAAROM?
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AANLEIDING LOOPBAANBEGELEIDING.

Beschrijf de aanleiding voor het volgen van loopbaancoaching zo uitgebreid mogelijk.

Welke stappen heb je al ondernomen in jouw loopbaan?



10

WIE WIL JE ZIJN, WAT WIL JE DOEN/CREËREN, WAT WIL JE GEREALISEERD ZIEN?

ZIJN
(inspiratie)

DOEN
(creëren)

HEBBEN
(resultaat)



REDEN LOOPBAANVRAAG

Kruis hieronder aan wat de aard van jouw loopbaanvraag is:

-Werkbaar werk: In mijn huidige werksituatie heb ik te hoge werkdruk, stress, 

signalen van burn-out of overspanning,...

-Relaties in de werkcontext: In mijn huidge werksituatie heb ik het moeilijk met een collega,

teamleider enz...

-Jobdoelwit: Ik wil weten welk werk en/of statuut(werknemer, zelfstandige...) echt bij me past

en ik wil me heroriënteren op de arbeidsmarkt.

-Zingeving: Ik wil meer voldoening, plezier of uitdaging in mijn werk

-Kwaliteiten-reflectie: Ik wil weten wat mijn sterke en zwakke kanten zijn en hoe hiermee best

om te gaan

-Motieven-reflectie: Ik wil weten wat voor mij belangrijk is in het werk (waarden, interesses &

drijfveren)

-Balans werk-privé: Ik wil een beter evenwicht tussen mijn beroeps- en privéleven

-Arbeidsmarkt-verkenning: Ik wil een zicht op de arbeidsmarkt

-Leiderschap: Ik heb vragen rond promotie, demotie, leiderschap...

-Groei & uitdaging: Ik wil ontdekken hoe ik mijn talenten en competenties beter kan

inzetten.

-HSP&loopbaan: ik ervaar moeilijkheden door mijn hoogsensitiviteit op het werk.

-Andere: ...
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