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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.

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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"De mening van een opdrachtgever"
Wij hebben een zeer goede samenwerking gehad met Oxalis. Het project van de in-company
opleidingen heeft Isabelle zeer goed beheerd. Wij zijn zeer tevreden over de workshops en de
opleider. Voorbereiding, opvolging, administratie en logistiek verliepen heel vlot en de verhouding
prijs/kwaliteit was uitstekend. CBA.
Waarom Oxalis Consult?
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