U I T N O D I G I N G
De metafoor van de Baobab
“Waarom heb jij die boom op je site staan?”
Ik ben altijd blij met die vraag. Op mijn site staat
een afbeelding van de Baobab, ofwel de apenbroodboom. Die boom is de metafoor die ik in mijn praktijk
vaak gebruik. In mijn praktijk waar mensen komen
met loopbaanvragen.
Nu eerst de Baobab, een mythe. Op de Afrikaanse savanne staat heel
autonoom een grote boom, een Baobab. Uit zijn kronkelige taken zijn bladeren gegroeid, links en rechts zie je een schitterend kleurrijke bloemen
en op ander plaatsen zijn vruchten waar te nemen. Door zijn bladerdak
geeft de boom schaduw en veiligheid aan de mensen die even rusten
tegen de stoere stam. Terwijl in de kruin vogels en apen zich voeden met
de vruchten. Een meisje steekt een heerlijk geurende bloem in het haar.
De geesten van de savanne bekijken dit schouwspel en worden jaloers.
Eén boom die veiligheid, voedsel, vreugde, nakomelingen en pracht kan
bieden. Dat is teveel.
De geesten grijpen in. Ze rukken de boom uit de aarde en als ‘straf’ wordt
deze ondersteboven in de grond gestoken. De geesten zijn tevreden over
hun ingreep. De Baobab geschrokken van de heftigheid van deze actie.
Maar de Baobab laat zich niet ontmoedigen. Hij kent zijn functie op de
savanne, hij kent zijn kwaliteiten en vooral hij heeft zin, het lef, de moed
om het anders te gaan doen. Door processen te veranderen laat hij de
takken die nu in de grond zitten voedingsstoffen opzuigen en de wortels
die nu in de lucht steken gaan blad, bloemen en vruchten dragen. Op een
totaal nieuwe manier krijgt de Baobab zijn oorspronkelijke positie op de
savanne terug.
Naast bovenstaande metafoor gebruik “de vuurtoren“ als symbool van de
kwaliteiten die de deelnemers aan processen bij KansWijzer in kunnen
zetten bij hun loopbaanplannen, voor hun toekomst. In de workshop laat
ik de deelnemers kennismaken met de werkwijze van KansWijzer en bied
ik u kansen om vragen te stellen en uw voordeel te doen bij deze middag.
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Een bureau dat sinds 1984 actief
is in de wereld van reclame,
vormgeving en communicatie.
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De kansen op de nieuwe arbeidsmarkt
Een andere strategie en een andere gedrag

Mini Symposium
Jan Bullens
KansWijzer

De eenzijdige aardverschuiving
van de arbeidsmarkt

In plaats van tegen bewegen, mee bewegen!
Door de crisis was er op de woningmarkt een zogenaamde ‘kopersmarkt’.
Op de arbeidsmarkt heeft dezelfde ontwikkeling zich voorgedaan.
Weliswaar onder een andere naam: ‘bazenmarkt’. Een term die nergens
gebruikt wordt, maar toch.
Hoe ongeëmancipeerd is de huidige arbeidsmarkt?
Wat is de manier om effectief mee te bewegen in de nieuwe situatie?

Reclamebureau DE LIJN nodigt u uit voor dit mini-symposium op donderdag
14 januari a.s. Deze presentatie is een van de activiteiten, die we organiseren
voor klanten, relaties en andere geïnteresseerden.
De bijeenkomst, waarbij maximaal 20 belangstellenden aanwezig
kunnen zijn, vindt plaats bij DE LIJN aan de Dennenbosweg 145 in Hengelo.

De aardverschuiving heeft grote gevolgen voor de
werkzoekenden! Zoals bij een aardverschuiving kun je
denken dat het een natuurlijk proces is en jij je er dus
bij neer moet leggen.
Het is mogelijk om te overzien wat de consequenties
zijn en te bedenken welke strategie je als werkzoekende kunt volgen om je voordeel te behalen bij de
veranderde situatie.
In een korte workshop laat Jan Bullens van KansWijzer
deelnemers ervaren op welke veranderde wijze zij zich
kunnen manifesteren op de tegenwoordige arbeidsmarkt. Voor de één een wijsheid die toepasbaar is,
voor een ander misschien een ramp. Hoe dan ook we
moeten met deze aardverschuiving omgaan.

U bent van harte welkom!

Meld u
snel aan,
het aantal
plaatsen is
beperkt

Binnen de praktijk van Jan Bullens ervaart hij
nagenoeg dagelijks dat de vragers naar werk op de
arbeidsmarkt de emancipatieboot hebben gemist.
Werkgevers hebben hun economische kansen gepakt
en hebben een efficiencyslag gemaakt. Werkgevers
hebben hun bedrijfsvoering ‘lean’ gemaakt. Zij hebben zich de vraag gesteld: “Welke kwaliteiten heb ik
daadwerkelijk nodig en voor hoeveel tijd precies?”.
Door deze vraag te beantwoorden maakten de werkgevers weer toekomst voor hun bedrijf en de daaraan
verbonden werkgelegenheid. Dit is een intern proces
met grote gevolgen voor de externe arbeidsmarkt, zeg
maar gerust een aardverschuiving in het denken aan
de kant van de werkgever.

Aanmelding is eenvoudig:
Ga naar www.mini-symposium.nl/agenda/
Meld u snel aan, het aantal plaatsen is beperkt
Het bijwonen van deze activiteit is voor u als
genodigde gratis. Wilt u een introducé (liefst
van buiten uw eigen organisatie) uitnodigen?
Dat kan, ook voor uw introducé is deelname
gratis.

Deze workshop is bestemd voor werkgevers en voor
werkzoekenden. Want acteren op de veranderde
arbeidsmarkt vereist van twee kanten een andere
strategie en een ander gedrag.

Programma
15:30 - 15:45 uur 		Inloop
15:45 - 18:00 uur 		Namiddagsessie
18:00 - 18:30 uur
De mogelijkheid om na te praten

Jan Bullens
Met overtuiging
onderteken ik
mijn mailtjes en
correspondentie als volgt:
“Met energieke groet”
en de functienaam luidt:
“Kansengenerator”.
Inmiddels werk ik bijna 30
jaren binnen verschillende
deelgebieden van
het HRM vak.
De laatste 10 jaren als
loopbaanondersteuner,
als kansengenerator.
Samen met anderen
onderzoeken en vinden
wat de kwaliteiten zijn die
je kunt aanbieden op de
arbeidsmarkt.
Jouw kwaliteiten waarmee
jij meer en vooral betere
kansen maakt voor
jezelf, één of meerdere
werkgevers op de
arbeidsmarkt.
KansWijzer is er voor
mensen die van werk
naar werk (moeten)
gaan, die nu als
werkzoekenden zich op
de arbeidsmarkt begeven,
voor schoolverlaters en
herintreders.
www.kanswijzer.com
info@kanswijzer.com
j.bullens@kanswijzer.com

