blide koffie, thee of anderszins…
Neem – geheel vrijblijvend en uiteraard gratis – eens
plaats aan een van onze keukentafels in Peize voor
een kop koffie of thee. Dan overleggen we wat zoal
de mogelijkheden zijn. Uiteraard kunt u ook terecht
op een van onze gratis inloopspreekuren: elke tweede
maandag van de maand van 16:00 – 18:00 uur kunt u
zonder afspraak of verplichtingen bij ons terecht voor
advies, antwoord op een vraag of een prettig gesprek.
U bent van harte welkom!

Werken met
plezier

Floreren in uw werk?
Het blide wybertje!
Bereikbaar?
U kunt ons zeven dagen per week telefonisch bereiken
tussen 09:00 en 21:00 uur, op telefoonnummer 050
50 3 50 50. Heel soms kunt u uw boodschap inspreken
op de voicemail, maar meestal zijn wij persoonlijk
bereikbaar. U kunt ook een e-mail sturen naar
info@blide.nl. Een afspraak is altijd snel gemaakt!
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Bij ONS: Oefenen, Netwerken & Solliciteren
Voordat u de arbeidsmarkt op gaat, gaan we veel en
grondig oefenen. Gewoon met behulp van de eigen
blide mensen. Zodat u elk gesprek daarna met gemak
kunt voeren. Ook introduceren we u in onze netwerken
om uw perspectief te verbreden en precies de nieuwe
focus te vinden.

Werk: belangrijk onderdeel van een mensenleven
Plezier hebben in uw werk is een belangrijke
behoefte. Als werk niet goed (meer) aansluit op uw
persoonlijkheid en capaciteiten, kunnen vermoeidheid,
ontevredenheid en zelfs ziek worden de nare gevolgen
zijn. Ook het gevoel dat uw ontwikkeling stilstaat is
een teken dat er iets moet gebeuren. In al die situaties
kunt u terecht bij blide. Wij van blide – Drents voor
blij! – zijn mensen graag en vakkundig behulpzaam bij
het vinden van werk waarin je kunt floreren.
Hoe kunnen we u van dienst zijn?
• Klankbordgesprek: spar eens met een professional op
gebied van mens en werk
• Loopbaanadvies: waarin komt u het beste uit de verf?
• Koersonderzoek: kort en krachtig de richting helder
krijgen
• Reïntegratietrajecten: bij werkloosheid (IRO’s)
• Coaching in het werk: los steeds terugkerende
problemen écht op
• Outplacementprogramma: begeleiding bij het
wisselen van werk
• Super-visie
• Persoonlijke ontwikkeling: een groeistap maken,
verder komen als mens in het werk
• Leiderschapsontwikkeling: van managen naar
leiderschap

wyber!
Wybertje: model voor verandering
Als plattegrond gebruiken we het model van het blide
wybertje. De linkerkant symboliseert de mens, de
rechterkant de (arbeids)markt. De horizontale as is de
tijdlijn. De bovenste helft van de wyber beschouwen
we als gegevens. Nuttig om helder op een rijtje te
hebben, en daarbij zijn we graag behulpzaam. Maar:
onze toegevoegde waarde zit aan de onderzijde.
We helpen u om helder te krijgen waaraan alle
ingrediënten van werk voor u moeten voldoen: een
plezierige zoektocht. En als het helder is? Dan gaan we
nog even verder.

In de wyber filteren we op wat wél kan. De groene
driehoek zorgt er voor dat dát duidelijk wordt. En pas
dan is de (eventuele) sollicitatiefase aangebroken.
Onze ervaring is dat op die manier in een paar gerichte
schoten de voltreffer wordt gemaakt: een nieuwe
uitdaging, een nieuwe baan of een nieuwe koers!
Werken met plezier geeft energie!
Bij de zoektocht aan de hand van het wybertje zijn
we zowel zelfstandig ondernemers, werknemers als
werkgevers behulpzaam om voortdurend zo goed
mogelijk uit de verf te komen. Immers: genieten van
goed werk, dat maakt blide.

