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Waar kan je terecht om de ENTRE-Spiegel in te vullen?  

 

In onderstaande lijst vind je organisaties die de ENTRE-Spiegel 2.0 gebruiken. Je kan bij hen terecht om de spiegel in te vullen.  

Het invullen van de spiegel wordt steeds gekoppeld aan een begeleiding, coaching of opleiding. Dit geeft je de kans om met goede tips en 

ondersteuning te werken aan je ondernemerscompetenties.  

Naam organisatie  Beschrijving begeleiding, coaching en of opleiding  Voor wie?   Contactgegevens  

A Heart4Work Binnen coachen naar ondernemerschap begeleiden we 

ondernemers in o.a. het vertalen van hun drijfveren en passie 

naar een succesvolle onderneming. Dit gebeurt zowel in 

individuele trajecten als onderdeel van een training. Als 

ondernemer kan je ook gebruik maken van de 

loopbaancheques (i.s.m. A-Lissome gemandateerd 

loopbaancentrum) van de VDAB. 

Entrespiegel wordt ook gebruikt binnen loopbaanbegeleiding 

 

Geen specifieke 

doelgroep 

gvanderwegen@aheart4work.com 

www.aheart4work.com  

ALIGNO 

Management NV 

De ENTRE-Spiegel wordt ingezet in het kader van loopbaan- of 

business coaching. Bij loopbaancoaching is het gebruik van de 

VDAB loopbaancheques mogelijk. Het gaat steeds om een 

gepersonalisseerde begeleiding die vertrekt vanuit jouw in 

initiatief en behoeften. De nodige inzichten worden 

verworven om verder aan de slag te gaan. 

Iedereen met een 

prangende 

loopbaanvraag, in 

het bijzonder 

hoger opgeleiden, 

experts, 

leidinggevenden, 

(startende) 

ondernemers, 

zelfstandige 

professionals, 

intrapreneurs 

 

loopbaaninactie@aligno.be 
www.loopbaaninactie.be 
 

A-Lissome  De ENTRE-Spiegel wordt gebruikt in het kader van loopbaan- 

of business coaching, al dan niet op basis van de VDAB 

Hoger opgeleiden  

voor 

annelies@a-lissome.be   

www.a-lissome.be  
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loopbaancheques, om coachees een zicht te geven op hun 

ondernemerskwaliteiten.  

leidinggevende, 

(startende) 

ondernemers en 

intrapreneurs 

Arabel  Wanneer je stappen zet naar ondernemerschap is het nuttig 

een realistische kijk te hebben op de cruciale competenties 

die daarvoor nodig zijn. Daarvoor maken we bij 

Loopbaancentrum Arabel onder andere gebruik van de 

Entrespiegel. We bekijken welke je sterktes al zijn en hoe je 

stapsgewijs ondernemerschapscompetenties verder kan 

ontwikkelen. De oefening past binnen een bredere aanpak 

waarbij je inzicht verwerft in je eigen drijfveren, motivatie en 

persoonlijkheid en de mate waarin deze aansluiten op het 

leven van een ondernemer. Zó beschik je over het inzicht en 

het vertrouwen om je eigen weg te gaan en een bewuste 

ondernemer te zijn van je eigen loopbaan. 

 

Iedereen  www.arabel.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art of Work Entre Spiegel wordt ingezet in loopbaancoaching ifv het in 

kaart brengen van de ondernemerskwaliteiten 

Geen specifieke  

doelgroep 

info@artofwork.be 
www.artofwork.be 
 

Authentiek 

Loopbaancoaching 

Inzicht verwerven rond de competenties,groeikansen 

zien,hulpbronnen inschakelen,valkuilen leren kennen,… 

Geen specifieke 

doelgroep 

greet@uwloopbaancoach.be 
www.uwloopbaancoach.be 
 

CCSI advice ENTRE-spiegel is één van de vele mogelijkheden om in te 

zetten tijdens een coaching traject om te exploreren naar wat 

belangrijk is voor de persoon en wat eventueel nodig is om 

deze naar een vervullende loopbaan te begeleiden bv. als 

ondernemer of als intrapreneur. 

Soms is er nood aan bevestiging, in andere gevallen is het een 

toetsen van een mogelijk pad of een open onderzoek naar alle 

mogelijkheden.  

Dit onderzoek kan kaderen in een loopbaan of business 

coaching, al dan niet met VDAB loopbaancheques. 

 

Experten,leidingg

evenden, 

(startende) 

ondernemers, 

zelfstandigen, 

vrije 

beroepers,intrapr

eneurs 

info@ccsi-advice.com  
corinne@ccsi-advice.com 
www.ccsi-advice.com 
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Consilia.be Wanneer je wilt gaan ondernemen of reeds zelfstandig 

onderneemt is het nuttig een realistische kijk te hebben op je 

huidige ondernemerschapscompetenties. Naast andere 

business-coaching technieken maken we hiervoor gebruik van 

de ENTRE-Spiegel. We bekijken samen je huidige talenten en 

hoe je deze en andere competenties stapgewijs kunt 

ontwikkelen. Wij beloven je een praktische no-nonsens 

aanpak. 

Ondernemers tessa@consilia.be 
 
 
 
 
 
 
 

Dialogisch coaching 

& ontwikkeling 

De ENTRE-spiegel kan ingezet worden in trajecten 

loopbaanbegeleiding (met of zonder VDAB loopbaancheques), 

coach- of opleidingstrajecten die leiden naar 

ondernemerschap en Leadership coaching. Meer info over de 

inhoud en mogelijkheden? Bezoek gerust naar onze website 

(www.dialogisch.be) of stuur een mailtje naar 

petra@dialogisch.be  

 info@dialogisch.be 

Diaspoor  Diaspoor staat voor Bewust Veranderen. We geven 

loopbaanbegeleiding met een stijl die garant staat voor een  

realistische blik op de loopbaan. We hebben regelmatig 

personen in begeleiding die interesse hebben om een eigen 

zaak op te starten of om hun ondernemerschap aan te 

scherpen. Ons doel is om de veerkracht van medewerkers en 

de slagkracht van ondernemers te versterken. Bij Diaspoor 

motiveren we werknemers,zelfstandigen en organisatie om 

andere invalshoeken te exploreren zodat ze met een frisse blik 

nieuwe situaties tegemoet kunnen treden. We gebruiken 

hierbij onder andere de Entrespiegel om de 

Ondernemerscompetenties in kaart te brengen. 

Werknemers, 

zelfstandigen en 

organisaties 

Sandra.bonny@diaspoor.be 

Divergent - UGent 

 

Divergent biedt loopbaanbegeleiding aan onder de naam 

Inzicht.  

De ENTRE-spiegel is een tool die we gebruiken binnen de 

coaching. 

Via 

loopbaancheque 

VDAB 

Lien.vandendries@ugent.be 

www.ugent.be/divergent/nl 

 

Human@Work  Geen specifieke 

doelgroep 

vanessa@humanatwork.be 

www.humanatwork.be 
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Hura Als ondernemer of kandidaat ondernemer is het uiterst 

belangrijk om een goed beeld te hebben van jouw cruciale 

competenties mbt het ondernemerschap. Hura wil als partner 

in loopbaanbegeleiding, coaching en outplacement deze 

doelgroep ondersteunen en activeren in hun groeitraject. 

Hiervoor willen we o.a. de ENTRE-spiegel tool inzetten. Door 

te coachen op deze specifieke competenties zetten wij het 

talent van de (startende) ondernemer in beweging, als sleutel 

tot succes. 

Geen specifieke 

doelgroep 

info@hura.be 

www.hura.be 

 

InnerWorx InnerWorx stimuleert jou om in contact te komen met jouw 

innerlijke (belevings)wereld, om daarin jouw authentieke en 

enthousiaste zelf te vinden en volledige (keuze) vrijheid te 

ervaren. De entrespiegel wordt gebruikt tijdens een loopbaan- 

of studiekeuzebegeleiding voor: 

- Volwassenen die na een periode van (langdurige) 

arbeidsongeschiktheid en/of met een chronische 

aandoening de arbeidsmarkt wensen te betreden als 

zelfstandige (in hoofd- of bijberoep) 

- Jongeren die vanuit innerlijke kracht (levens) keuzes 

wensen te maken en willen weten of ze de 

competenties bezitten om als zelfstandige aan de slag 

te gaan. 

Starters, 

Studenten 

hello@innerworx.be 

www.innerworx.be 

 

Karmo-zijn Wil je onderzoeken of je doelbewust op koers zit op 

professioneel vlak als ondernemer of ondernemer in wording? 

Bij Karmo-zijn wordt de ENTRE-Spiegel ingezet in het kader 

van loopbaan- of business coaching om een zicht te krijgen op 

jouw ondernemerskwaliteiten, al dan niet op met de VDAB 

loopbaancheques. 

Antwoorden op wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Dit 

onderzoeken we in de loopbaanbegeleiding, voor werknemers 

en ondernemers die geloven in de vrijheid om jezelf zijn, ook 

in je job. 

 

 

Werknemers en 

ondernemers 

kristel@karmo-zijn.be 
www.karmo-zijn.be 
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Katrien Voorspoels 

en Huis voor 

Veerkracht 

In het zoeken naar de best next step is loopbaancoaching een 

ideale werkplek. Ook als je droomt van ondernemerschap of 

verder wil groeien in je onderneming is het van belang jezelf 

goed te kennen Wat maakt mij typisch mij? Welke context 

heb ik nodig? En welke waarden wil ik leven in mijn 

(professionele) leven? We brengen dit alles in kaart en 

matchen dit aan je competentieprofiel als ondernemer. Zo 

bepalen we wat jouw doel is om naar toe te werken en 

hebben we de stappen daarnaartoe in beeld. En dus ook die 

bet next step… 

Geen specifieke 

doelgroep 

info@coachkatrien.be 

www.huisvoorveerkracht.be 

 

Liantis Liantis biedt ondernemers een integraal en kwalitatief 

coaching traject aan over alle levensfases heen. Het 

persoonlijk functioneren, de ondernemersattitude en de 

ondernemerskwaliteiten van de (potentiële) ondernemer 

worden gelinkt aan de bedrijfsvoering om zo tot succesvol 

ondernemen te komen 

alle (potentiële) 

zelfstandigen, 

ondernemers en 

vrije beroepers’ 

 Sofie.vanblaere@liantis.be 

 

Lia van Lier Coaching 

en Consultancy 

De ENTRE-Spiegel wordt ingezet in loopbaanbegeleiding en 

competentie coaching om te reflecteren over jouw 

ondernemerscompetenties. Met de spiegel gaan we concreet 

aan de slag om samen een actieplan op te stellen zodat je je 

ondernemerscompetenties verder kan ontwikkelen. De 

spiegel is een onderdeel van jouw coachingstraject op maat. 

 

Werknemers en 

zelfstandigen 

kunnen gebruik 

maken van 

loopbaancheques 

VDAB i.s.m. Vzw 

Vorm. 

 

info@liavanlier.be 
www.liavanlier.be 

 

Maak werk van je 

zaak 

Binnen het project ‘maak werk van je zaak’ wordt de ENTRE-

Spiegel ingevuld en besproken tijdens een persoonlijk 

ontwikkelingsgesprek in het kader van coaching naar 

ondernemerschap. 

 

 

werkzoekenden, 

deeltijdswerkend

en met 

inkomensgarantie 

www.maakwerkvanjezaak.be  

 

 

 

 

My Coach Coaching mikt op snelle en duurzame resultaten. Je hebt een 

uitdaging, weet waar je wilt geraken en samen kijken we wat 

er precies in de weg zit om je doel te bereiken. Het enige wat 

jij hoeft te doen is bereid zijn om je sterktes en zwaktes onder 

Geen specifieke 

doelgroep 

natacha@mycouch.coach 
www.mycouch.coach 
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ogen te zien, samen zoeken naar oplossingen om de obstakels 

te omzeilen ... en er dan vol voor gaan. Coaching is een 

creatief proces waarbij we samen de dingen in vraag durven 

stellen. En dat je inspireert om het maximum uit je 

persoonlijke en professionele potentieel te halen. 

 

Oxalis Consult Oxalis Consult is een uniek consultancykantoor van 

ondernemers voor ondernemende professionals.  

Wij stellen ons op als een deskundige en ervaren business 

partner, die advies, opleiding, begeleiding en coaching 

verstrekt in de meeste domeinen van ondernemerschap. 

Wij verbinden ons ertoe je droombedrijf samen met jouw op 

te bouwen, waar je je als mens met je innerlijke zelf kan 

verbinden en je volledige potentieel kan gebruiken om op een 

collaboratieve manier de doelstellingen van je bedrijf te 

bereiken. In onze trajecten wenden wij Entrespiegel aan om 

de sterkten en de ontwikkelpunten van de ondernemer in 

kaart te brengen. 

Ondernemers info@oxalisconsult.be 
https://www.oxalisconsult.be 
 

Securex – Go Start Securex biedt een individueel coachingstraject aan voor 

ondernemers, waarbij gefocust wordt op ondernemer én 

onderneming. Thema’s die aan bod kunnen komen: motivatie, 

kwaliteiten en valkuilen, balans privé-werk, omgaan met 

stress en ondernemerscompetenties. Daarnaast kijken we 

naar de verschillende aspecten van bedrijfsvoering. 

Begeleiding nadien door een businesscoach is mogelijk.  

 

Ondernemers Greet.raets@securex.be 
www.securex.be 
 

Shape your Future! Shape your Future helpt toekomstige en bestaande 

zelfstandigen en ondernemers om hun professionele 

toekomst zélf vorm geven door stil te staan, bewust keuzes te 

maken en actie te ondernemen. Zelfkennis is een belangrijke 

pijler die jou helpt om wendbaar en veerkrachtig om te gaan 

met opportuniteiten en tegenslagen. De inzichten uit ENTRE-

Spiegel, worden aangevuld met een individueel 

coachingstraject om van jou droom een realiteit te maken. 

Ondernemers en 

ondernemers in 

spe 

eva@shapeyourfuture.be 
www.shapeyourfuture.be  
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SCV De SCV-consultants gebruiken de ENTRE-Spiegel voor het 

uittekenen van een advies- en begeleidingstraject op weg naar 

meer effectief en efficiënt beslissen en handelen op nagenoeg 

alle domeinen van management. SCV heeft afdelingen in alle 

Vlaamse provincies. De expertise van de 130 SCV-consultants 

is gebaseerd op jarenlange ervaring in leidinggevende functies 

in bedrijven en social-profit organisaties. 

Pré-

starters,starters 

en ondernemers 

in KMO’s en 

social-profit 

organisaties 

scv@seniorconsultantsvlaandere

n.be 

Swing door je job Binnen de loopbaancoaching krijg je meer zicht op je 

ondernemerscompetenties. Je weet welke competenties en 

vaardigheden je hebt om van start te kunnen als ondernemer 

en welke competenties je nog kan ontwikkelen. Ben je reeds 

als  ondernemer actief, maar je ondervind bepaalde 

moeilijkheden? We kijken samen hoe je dit kan bijsturen en 

verfijnen. Met als doel: terug met vertrouwen en goesting 

ondernemen.  

 

Werknemer 

onder contract of 

zelfstandigenstat

uut 

info@swingdoorjejob.be 

www.swingdoorjejob.be  

    

SYNTRA  Het invullen en bespreken van de Entrespiegel past binnen de 

opleiding Bedrijfsbeheer die georganiseerd wordt binnen 

SYNTRA Limburg. Naast het de administratieve, wettelijke en 

financiële kant van bedrijfsvoering krijgen zo ook de nodige 

competenties om te starten als ondernemer een belangrijke 

plaats. 

Iedereen  www.syntra.be  

 

 

 

 

The Key Of Life Entre-Spiegel wordt gebruikt in het kader van 

loopbaancoaching al dan niet met loopbaancheques 

Loopbaancoachin

g 

coaching@thekeyoflife.be 
www.thekeyoflife.be 
 

UNIZO  GO4Business is een begeleidingstraject dat de haalbaarheid 

van jouw ondernemingsidee aftoetst. Het is een mix van 

individuele coaching en collectieve workshops. Doorheen het 

traject timmer je zowel aan je ondernemingsplan als 

financieel plan. Je UNIZO coach begeleidt je hierbij. Na afloop 

van het traject bezit je een gedetailleerd analyserapport 

waarmee je praktisch aan de slag kan om je onderneming op 

te richten of verder uit te bouwen tot je hoofdberoep. 

Pre-starters 

+ Studenten, 

Herstarters, 

Werkzoekenden 

 

Start@unizo.be 

www.unizo.be/go4business  

 



Overzicht 01/2017 

 8 

Vokans vzw De ENTRE-Spiegel 2.0 wordt in verschillende situaties in 

mensen hun loopbaan toegepast: loopbaanbegeleiding zowel 

voor werkenden als voor werkzoekenden, outplacement, 

coaching naar ondernemerschap. 

Werknemers en 

werkzoekenden  

loopbaanbegeleiding@vokans.be 

www.vokans.be  

    

 


