BLINKOUT ORGANISEERT

Samen Anders Werken
Vrijdag 2 december 2022
BlinkHuis Gent

Inspiratiemiddag: kwetsbaarheid inzetten als
talent in de samenleving én op de werkvloer
13.00 tot 18.00 uur @BlinkHuis Gent

2 DECEMBER 2022

13.00 UUR - 13.55 UUR
Toestromen,
rondleidingen en vragen
14.00 UUR - 14.05 UUR
Welkomstwoordje
14.05 UUR - 14.15 UUR
VICTOR NELEN
De route naar en voor
BlinkOut vzw

15.40 UUR - 16.05 UUR
BRAM VAN BRAECKEVELT
& ELS DE KEYSER
Een loopbaan eindigt
niet bij een burn-out
16.10 UUR - 16.40 UUR
STEFAN PERCEVAL
Kunst als motor van
verandering

14.20 UUR - 15.20 UUR
BART DE BONDT
Als je bent, dan heb je
alles wat je nodig hebt

16.45 UUR - 17.00 UUR
AN DOURS
Samenvatting en
uitsmijter door CoFounder, An Dours

15.20 UUR - 15.40 UUR
PAUZE: met stiltekamer,
hapjes en drankjes

17.00 UUR - 18.00 UUR
Receptie: verbinden met
een hapje en drankje

BLINKHUIS GENT
VLAANDERENSTRAAT 53, 9000 GENT
TICKETS VIA BLINKOUT.BE/KALENDER

V.U.: An Dours - algemeen directeur - BlinkOut vzw - Vlaanderenstraat 53, 9000 Gent - Niet op de openbare weg gooien

Samen anders werken

Victor Nelen
Victor werkt meer dan 15 jaar in de privésector, bij een grote
multinational. Een omgeving waar winst, efficiëntie en kwantiteit meer
belang hebben dan kwaliteit, menselijkheid en mentaal welzijn. Dit op
een constructieve manier aanhalen, bleek nutteloos en zelfs
contraproductief. Met als gevolg een hoog aantal bedrijfsverlaters en
burn-outs.
Pas na zijn overstap naar een jong en bloeiend bedrijf, waar welzijn
wél hoog op de agenda staat, realiseerde Victor dat hij over zijn
grenzen was gegaan, niet een beetje, maar ver.
Zo kwam hij bij BlinkOut terecht. Dankzij het ‘kLinktraject besefte hij
wat hij al langer voelde, maar niet kon benoemen: meedraaien in de
jachtige en bijna verslavende drang naar “succes”, zonder aandacht
voor het menselijke - is niet zijn droom, nooit geweest.
Vanuit deze levensles introduceert hij nu als werknemer voor BlinkOut
het DraagVvac-project. Een traject met als doel werkgevers en
werknemers handvaten te bieden en aantonen dat spanning, stress,
moeilijkheden… op een veilige manier bespreekbaar zijn en tot meer
welzijn (en dus productiviteit) leiden.
blinkout.be/draagvvac

Bart De Bondt
Na zijn carrière als CEO van ING verzekeringen België, bracht Bart De
Bondt zijn eerste boek “De ladder van leiderschap” uit. Dit werd op
korte tijd een bestseller en genomineerd voor ‘Beste
Managementboek 2010′. Ondertussen bracht hij meerdere bestsellers
uit waaronder “Happy@work” en “Change@Work”.
Zoals de titels van zijn boeken doen vermoeden, is Bart expert in
werknemersgeluk en succesvol veranderen. Hij wordt vaak gevraagd
als executive coach, spreker, trainer en begeleider van
managementteams en leiderschapstrajecten.
Het is altijd Bart zijn persoonlijk streven geweest om mensen te
helpen zichzelf opnieuw te ontdekken en hen de kracht te laten
ontwikkelen om daar op een authentieke manier vorm aan te geven. In
2017 wordt hij CEO van YouthStart Belgium, waar hij zijn grote passie
ook inzet voor kanszoekende jongeren, jongeren zonder een job of
diploma.
YouthStart is een non-profitorganisatie die kwetsbare jongeren op
een positieve manier wil activeren via een gratis kortdurend traject.
Met hun mensgerichte aanpak slagen ze erin om 73% van hun trainees
te activeren!
teamdebondt.com

youthstart.be

Bram Van Braeckevelt
& Els De Keyser
Bram (36) is Schepen bij de stad Gent, bevoegd voor Netheid, Feesten, Toerisme
en Werk. Maatschappelijk engagement loopt als een rode draad door zijn leven.
Als kind van dove ouders heeft hij van jongs af een bijzondere affiniteit met het
thema toegankelijkheid. Hij ontwikkelde ook een grotere sensitiviteit en aandacht
voor competenties en meerwaarde van anderen, zonder zich blind te staren op
de aandachtspunten van eenieder.
Bij de samenstelling van zijn team begin 2019, focuste hij op samenhang,
complementariteit en gedrevenheid. "Wanneer ik naar Els kijk, dan zie ik
engagement, drive, kennis en talent. Dát komt op de eerste plaats"
Els (46) is econome en adviseur Toerisme en Budget op het kabinet van Schepen
Van Braeckevelt. Haar baan als zeer gedreven directeur strategische subsidies bij
Stad Gent eiste enkele jaren geleden zijn tol, haar onuitputbare bron van energie
bleek toch een bodem te hebben. Een moeilijk proces. Plots moest ze leren op
de rem staan, bijtanken en rust nemen. Na een hele periode van herstel en
opbouw van nieuwe energie startte de zoektocht naar een professionele
uitdaging waar ze haar talent ten volle opnieuw kon doen bloeien met aandacht
voor haar kwetsbaarheden. Bij een jonge, startende Schepen als Bram vindt ze
begin 2019 opnieuw die match. Ze kan opnieuw vanuit haar competenties
uitblinken en als senior een meerwaarde zijn in een jong en nieuw team, met
ruimte en aandacht voor haar drempels.
bramvanbraeckevelt.be

Stefan Perceval
Stefan Perceval is naast acteur, regisseur en theatermaker, vooral
een maatschappelijk geëngageerde bruggenbouwer met de kwaliteit
om mensen opnieuw in hun kracht te plaatsen.
Al meer dan 15 jaar benut hij dit talent door theater te maken met
moeilijk bereikbare doelgroepen. Zo ook met HETGEVOLG, een
sociaal-artistiek theatergezelschap uit Turnhout waar hij sinds 2014
directeur is.
HETGEVOLG heeft een groot hart voor mensen die buiten het
reguliere maatschappelijke circuit vallen: anderstalige nieuwkomers,
jonge vluchtelingen, mensen in armoede… Samen zetten ze theater in
als middel om zo veel mogelijk mensen te laten participeren aan de
samenleving en terug de kracht in zichzelf te (her)ontdekken.
HETGEVOLG zet theaterproducties op die vertrekken vanuit de
gevoelens, dromen en ervaringen van de spelers/participanten. Door
hun verhalen te beluisteren, door met die verhalen scènes, beelden
en uiteindelijk ook een voorstelling te maken, voelt wie zoekend is,
zich opnieuw gewaardeerd.

stefanperceval.com

hetgevolg.be

Uitsmijter
An Dours
CO-FOUNDER BLINKOUT

