
je bent erdoor 
gepassioneerd

je kan het erg goed de wereld heeft 
er nood aan

je wordt ervoor
betaald

passie missie

beroep roeping

My Future Works

The Future Alliance is reeds 20 jaar actief in het 
begeleiden van mensen in hun loopbaan. 

Door een uitstekende kennis van de 
arbeidsmarkt helpen we mensen 

zichzelf oriënteren in een 
boeiende en complexe 

wereld.

Attent voor Talent:
Door vanuit waardering 

naar talent van mensen , teams 
en organisaties te kĳken, vinden we samen 

nieuwe mogelĳkheden om uitdagingen te realiseren.

De normale prĳs van een loopbaantraject van 8 uur 
bedraagt 1100 euro. Dankzĳ de tussenkomst 

van de Vlaamse overheid betaal je 
slechts 80 euro.

Bekĳk de voorwaarden 
voor je financiële tegemoetkoming

 op  www.vdab.be/loopbaanbegeleiding 

www.myfutureworks.be

En die van jou?

Contacteer Elie Naudts:
09 / 222 17 27

elie@myfutureworks.be

My Future Works is het loopbaancentrum van:



in jouw job al je talenten gebruiken?

jouw job zo boetseren zodat hĳ helemaal 
aansluit bĳ waar je energie van krĳgt?

werken in een omgeving die stimule-
rend is voor jou?

jouw dromen realiseren in jouw job?

Elie Naudts luistert graag naar je 
loopbaanvragen op:
elie@myfutureworks.be
09 / 222 17 27

Hĳ brengt je in contact met één van onze 
loopbaancoaches bĳ jou in de buurt.

Na een eerste telefonisch contact met 
een loopbaancoach, beslis jĳ of je met 
hem/haar in zee gaat.

Je bestelt een loopbaancheque online 
bĳ: www.vdab.be/loopbaancheques of 
via het gratis nummer 0800/30700.

En dan ben je vertrokken!

We gaan op zoek naar wat wel werkt, 
eerder dan naar problemen en moeilĳk-
heden te zoeken.

We maken samen jouw Talentportfolio 
op aan de hand van oefeningen en 
coachinggesprekken.

Samen boetseren we dan jouw job, zodat 
deze aansluit bĳ jouw dromen, talenten, 
ambities en energie.

We helpen je in het opstellen van jouw 
persoonlĳk ontwikkelingsplan, waardoor 
je concrete stappen kan ondernemen.
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Kan jij...
(voor werknemers en zelfstandigen)

Heb je interesse
in loopbaanbegeleiding ? Waarom 

My Future Works?

V.U. The Future Alliance NV, P. Clementinalaan 92, 9000 Gent
Niet op de openbare weg gooien aub


