
Weg naar 
ondernemerschap  
= een reis 

 
 
 
 
 
All starts with the first 
question:  
 
 
«  Is this what and where 
I want to be for the rest of 
my life? » 



Een reis vol (extra) drempels 

¢  2 culturen, 2 referentiekaders – 1 mens 
§  Veel gemeenschappelijkheden én tegenstrijdigheden 
§  Hardnekkig: overtuigingen, vooroordelen, stereotiepen 
§  Latente druk om daaraan te ‘voldoen’ 
§  Anders zijn = negatieve lading   

¢  Een evenwichtsoefening IN mezelf:  
§  Wie ben ik?  
§  Waar sta ik wel/niet voor?  
§  Wat wil ik wel en wat niet? 
§  Wat is mijn passie? 



Een reis vol (extra) drempels 

¢  Loopbaan: 14 jaar werken aan Diversiteit in de onderneming 
§  Een brugfunctie 
§  Een continue oefening om te verzoenen en te verbinden 
§  Ook binnen de organisaties waar ik werkte (‘wit’) 

¢  « ‘Anders’ dan anders »:  van last naar kracht 

 
 
 

Een zoektocht  van 7 jaar die me steeds dichter  
bij mezelf bracht 

 
 
  



Look: Interieur 
en decoratie 

Feel: Lifecoach 
en Voeding 

Be: Mensen verbinden 
met zichzelf en met 
anderen = « anderszijn is 
normaal » 

Rode draad:  verbinden, dichterbij elkaar brengen en omarmen van 
mijn twee culturen 

‘Anders’ dan anders:  van last naar kracht 



De (extra) drempels wegwerken 
Van bewust worden naar acceptatie en integratie tot  

inclusie 

§  Mechanismen ( Ψ, sociologie,  overtuigingen, denkpatronen, …) 
§  Ontdekken, zien en ombuigen 

§  Acceptatie én waardering van mezelf 
§  « Anders zijn» is normaal!  
§  Iedereen is uniek! 

§  Verbinden met de ander en in team   



 
¢  Een klankbord en spiegel 

¢  Neutrale ‘proces’begeleider en focus 

¢  Blijven geloven in je potentieel  

¢  De nodige tools aanreiken om een projectidee vorm te geven en 
grondig te onderzoeken 

¢  Duurzaam ondernemerschap 

Een cruciale rol voor Starterslabo 



Het proces naar inclusie zélf doorleefd en in kaart  

gebracht: 
�  Dynamiek en proces 
�  Drempels en valkuilen 
�  Sleutels  

 
MIJN PASSIE =  
« Als coach en trainer help ik individuen en teams de  
interculturele dynamiek begrijpen zodanig dat ze spanningen  
of fricties op een verbindende manier kunnen bespreken  
Richting excellent samen werken. » 

 

Resultaat van deze reis: Een klare kijk   



 

Building Bridges of Understanding 
Van Diversiteit naar Inclusie 

 
Ø  LIFECOACH: Terug met jezelf verbinden vanuit acceptatie  

Ø  LOOPBAANCOACH:  naar jouw passie en de invloed van de 
interculturele dynamiek in je job en team 

Ø  ORGANISATIECOACH en Trainer:  Samen naar excellent 
samenwerken vanuit acceptatie van de « ander » 

 

Interculturele dynamiek = doet groeien! 

 
 

EtnicTalent Coaching & Consultancy 



 

 
 

Building Bridges of Understanding 
Van Diversiteit naar Inclusie 

 
 
 
Contact: 
Mail:  voelenveer@live.be 
Tel:   0479/90 86 64 
Life-en loopbaancoaching: www.voelenveer.com 
Organisatiecoaching: site in opbouw 

 
 

EtnicTalent Coaching & Consultancy 


