GESPECIALISEERDE LOOPBAANBEGELEIDING

Burn-out &
Psychische klachten

Kanker

Chronische
Klachten

Autisme

Onze loopbaanbegeleiding is helemaal afgestemd op mensen die met (of na)
een gezondheidsprobleem een nieuwe wending aan hun loopbaan willen geven.
Ik heb een burn-out achter de rug en vraag me af
wat de eerste stap is om opnieuw aan de slag te gaan.
Na mijn behandeling tegen kanker heb ik heel wat
vragen rond mijn professionele mogelijkheden en
carrière.
Ik heb een ernstig ongeval gehad met pijnlijke
restletsels. Mag, kan en wil ik nog wel werken?
Mijn autisme heeft invloed op mijn werk. Vraag ik aangepast werk bij mijn huidige werkgever of zoek ik een
nieuwe job?
Om medische redenen kan ik mijn huidige job niet
meer aan. Ik wil mij in mijn toekomstige loopbaan
laten leiden door mijn (verborgen) talenten.

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging die binnen
je mogelijkheden past? LIV aan het werk heeft meer
dan 30 jaar ervaring.
Je persoonlijke LIV coach kent en begrijpt jouw
uitdaging.

HOE VERLOOPT DIT TRAJECT?
4 uur begeleiding voor 40 euro
Kosteloos en vrijblijvend intakegesprek
Persoonlijk actieplan
Opvolging door jouw LIV coach
Jij bepaalt mee het traject
Meer weten? Surf naar
www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

IN DE KIJKER: RENTREE
Samenwerkingsverband met Kom op Tegen Kanker
In dit project, ondersteunen we werknemers en werkzoekenden die na een kankerbehandeling terug aan de slag willen,
of die graag blijven werken tijdens hun behandeling. Weer gaan werken na kanker is immers geen evidentie.
Veel mensen botsen op obstakels en zitten met vragen, twijfels en onzekerheden.
In Rentree gaan we samen op zoek naar de juiste antwoorden.
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LIV
LIV is een team van experten die zich elke dag inzet om het beste uit medewerkers te halen en hun zo goed
mogelijk in te zetten. Helaas is dit niet altijd vanzelfsprekend.
We hebben slechts één doel: zowel de werknemer als de werkgever de juiste ondersteuning aan te reiken. Want
iedereen verdient een unieke aanpak.

DE WAARDEN VAN LIV
Perfectly imperfect
• Zoeken naar de perfecte match rekening houdend met imperfecties in de kandidaat, functieomschrijving of werkcontext
• Gespecialiseerde coaches gaan aan de slag met imperfecties/ functiebeperkingen
• Focus op talenten en persoonlijke ontwikkeling om te komen tot een (re-)match
Be strong, keep going
• Veel cliënten legden een moeilijke weg af en toonden daarin vaak onvoorstelbaar veel doorzettingsvermogen.
• Een succesvol reïntegratieproces vraagt doorzettingsvermogen van zowel werkgever als werknemer
• Wij gaan tot het uiterste om een (re-)match te creëren en begeleiden beide partijen in de aanpassingen
die hiervoor nodig zijn.
• We gebruiken al onze expertise om tot het beste resultaat voor beide partijen te komen
Work is part of life is part of work
• We kijken naar de werkcontext (meer dan de jobinhoud), én de andere aspecten van het leven.
• LIV gaat verder dan enkel “geluk op het werk”, het is een algemeen welbevinden, een manier van leven, een balans,
harmonie vinden in alle verschillende facetten van je leven
High impact, sustainable improvements
• No short-cuts, no easy-way-out
• Op zoek naar een win-win voor werkgever en werknemer
• Reïntegratieproces ingebed in de algemene HR visie
• Creëren van een beleid op vlak van werkbaar werk
• 90% mensen die nog altijd aan het werk zijn (iCARE)

011 81 94 30 - BODDENVELDWEG 11, 3520 ZONHOVEN
INFO@LIVAANHETWERK.BE - WWW.LIVAANHETWERK.BE
LIV+ is een organisatie van AZERTIE 2.0. cvba so
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