
          

 

 
Waarom werk ik samen met My Future Works? 

 
My Future Works is het loopbaancentrum van The Future Alliance en Attent voor Talent. Als 
loopbaancoach werk ik graag met My Future Works samen. Hier heb ik verschillende redenen voor, 
die ik je graag toelicht in dit artikel. 
 

 
 
Wie is My Future Works? 
 
My Future Works is een relatief nieuwe speler op de markt van loopbaanbegeleiding. Zij hebben, 
dankzij hun succesformule, al enorm veel mensen geholpen met het creëren en uitstippelen van hun 
droombaan. En laat dat nu net zijn wat ik enorm graag doe! 
 

 
 
De succesformule van My Future Works 
 
Een jobcoach of loopbaancoach is iemand die je helpt bij jouw loopbaan. De kracht van My Future 
Works schuilt in hun aanpak/methodiek en hun netwerk van jobcoaches. 
 
 
 

 
De aanpak van My Future Works  

Ik ben als jobcoach getraind en ervaren in het achterhalen van talenten en dieperliggende 
wensen. Het doel is telkens om de ander weer regisseur van zijn of haar leven te laten zijn. 
Hierbij maak ik gebruik van het talentportfolio of –kompas van My Future Works. Samen met 
Attent voor Talent hebben zij een methodiek ontwikkeld die zich focust op iemands talent. 
Deze positieve benadering legt met andere woorden het accent op iemands sterktes en op 
de dingen die wel werken in plaats van op zaken die niet goed gaan. 

 

 
 
Het netwerk van jobcoaches  

Behalve deze methodiek, vind ik het netwerk van professionele jobcoaches, dat My Future 
Works is, zeer krachtig. Wij volgen regelmatig opleidingen die onze coachingsvaardigheden 
verder aanscherpen. Bovendien hebben wij op regelmatige basis intervisies die ons toelaten 
coachingservaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. 
 
De coaches bevinden zich doorheen alle Vlaamse provincies en bevinden zich in steden als 
Antwerpen, Mechelen, Leuven, Brugge, Brussel en Gent. Hierdoor hoef jij nooit ver te reizen 
en dat maakt loopbaanbegeleiding zeer toegankelijk.  
Zelf werk ik als coach vanuit mijn praktijk in Kampenhout en in Antwerpen.  

 

 
 
 
 
 
 



          

 

 
Loopbaancheques 
 

My Future Works is een erkend loopbaancentrum via de VDAB.  

De Vlaamse Overheid subsidieert loopbaanbegeleiding via loopbaancheques. Als werknemer of 
zelfstandige heb je recht op twee loopbaancheques om de zes jaar. Eén loopbaancheque kost je 40 
EUR en geeft je recht op 4 uur loopbaanbegeleiding. Je betaalt met andere woorden 10 EUR per uur 
loopbaanbegeleiding. 

 

Informeer zeker eens of je in aanmerking kan komen voor deze loopbaancheques. Meer info hierover 
vind je op: http://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding/ 

 
Wil jij ook van jouw loopbaan jouw droombaan maken of wil je graag wat meer informatie? 
Neem vrijblijvend contact op voor een eerste kennismaking.  
 
Je kan me bereiken via: ann.stockmans@myfutureworks.be of op het nummer: +32 (0) 494 91 12 05 
 
 
 
Ik kijk er alvast naar uit! 
 
 
 
Hartelijke groet, 
 
 
Ann Stockmans 
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