U droomde vast wel eens van een geolied
bedrijf, met voorsprong in de markt, uw
personeel is betrokken en gemotiveerd, u
hebt het juiste talent op de juiste plaats en
u weet precies welke koers u moet varen
voor een zorgeloze toekomst.
Uw droom hoeft geen droom te blijven.
Actief met talent helpt u graag bij de
realisatie van deze droom. Het team weet
zich snel in te leven in uw organisatie en
helpt u op een efficiënte manier verder. Het
laat u niet verweesd achter met een duur
rapport, maar zet mee de eerste stappen
die leiden tot de nodige actie.
Kortom: Actief met talent.
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Strategisch traject
Beleidsadvies
Coaching
Uw sparring partner
Deelname in uw Raad van Bestuur of
Adviesraad
Personeelsbeleid uitbouwen
Efficiëntie en effectiviteit
Lean denken
Betrokkenheid en tevredenheid van
medewerkers

ACTIEF MET TALENT

De Sagrada Familia is één van de meest
bekende bouwwerken van Antoni Gaudi.
Na meer dan 100 jaar bouwen is dit
kunstwerk nog niet voltooid. Met
talentvolle architecten, kunstenaars en
bouwvakkers wordt er ijverig verder
gewerkt. Net als bij vele ondernemingen is
er een voortdurende uitdaging tot
activering en creativiteit. Kortom, de
Sagrada is een metafoor voor Actief met
talent.
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Gudrun Thiry,met
zaakvoerster
van IntegHR,
Maak Kennis met de experten van Actief
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Marijke Beel, zaakvoerster van Actief met

	
  

Marijke Beel
Mijn motto
We hebben sterke en gezonde
ondernemingen nodig om welvaart en
welzijn in ons land te kunnen garanderen.

Mijn passie
Bijdragen aan het welslagen van deze gezonde ondernemingen
door hun zaakvoerders bij te staan en te adviseren, op maat van
de KMO.
Met mijn externe kijk op de zaak nieuwe inzichten geven en de
bedrijfsleider weer of nog meer goesting doen krijgen in het
ondernemen.
Waarvoor ik uit mijn bed kom`
Ondernemers en managers ondersteunen zodat ze hun
bestaansreden en doelen kunnen verwoorden. Dit kunnen ze
gebruiken zowel in de interne als externe communicatie. Op deze
manier draag ik bij tot het creëren van een houvast voor zowel de
leidinggevende als de medewerker. Op die manier zorg ik dat
beiden (weer) met een vreugdekreet uit hun bed komen om een
werkdag te beginnen.
Terugblikkend op de voorbije jaren
Als master in de economie bouwde ik een rijke bedrijfservaring op.
Rode draad door mijn carrière was projectgericht werken,
strategische concepten uitrollen (met ondersteuning van Vlerick)
en coachend leidinggeven. Sinds de opstart van Actief met talent
waren strategische trajecten, creëren van spin-offs en het
coachen van moeilijke teams de meest voorkomende opdrachten.
Een nauwe samenwerking met Jef Staes zorgt ervoor dat ik tijdig
nieuwe oerwouden opzoek om geïnspireerd terug te keren naar
het vertrouwde oerwoud.

Gudrun Thiry, zaakvoerster van IntegHR,
Marijke Beel, zaakvoerster van Actief met
talent en Chantal Brosens zaakvoerster van
Chantal Brosens Consulting, zijn drie samenwerkende ondernemende dames die actief
zijn in het begeleiden van KMO’s op diverse
vlakken. Ze beginnen bij missie, visie en strategie, aantrekken van de juiste profielen en
begeleiden deze mensen in hun groei samen
met het bedrijf door middel van een professioneel personeelsbeleid. Vorming, via training en het coachen van de medewerkers, is
een belangrijke succesfactor tot het bereiken
van de ondernemingsdoelstellingen.

Marijke is niet alleen actief met talent, maar
ook actief in de vrije tijd. Ze zingt in 4-tune,
een koor voor volwassenen in Retie, speelt
tennis en leest graag. Dit alles combineert zij
met een gezin met 4 kinderen.
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Onze klanten getuigen:

Gudrun heeft een creatief talent dat ook
zichtbaar is in haar dagelijks leven. Zij houdt
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Marjan Denie, Hoebenschot Plant en Tuin.

Marijke: Ik sluit me aan bij de collega’s.
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