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Op “Check-Up”-gesprek bij het Kunstenloket: het gesprek dat je
zakelijk op het juiste spoor zet.
Creativiteit is je hoofddoel. Zakelijk goed in het zadel zitten, laat je net
toe om je creativiteit nog meer in de focus te plaatsen
Het Kunstenloket kan je hierbij begeleiden via een persoonlijke audit.
Je kan spontaan een check-up gesprek aanvragen, of een van onze
consulenten kan dit voorstellen tijdens een consultatie.
Het check-up gesprek bestaat uit een overleg van +/-2u. Het opzet van
dit gesprek is een inzicht te verkrijgen in je creatieve activiteit, ambitie en
(zakelijke) vaardigheden: “Waar sta je en waar wil je naartoe?”
Als voorbereiding op het gesprek bezorg je ons :
- je CV
- een beschrijving van je huidige activiteit
- je beoogde ambities.
Tijdens het gesprek:
- brengen we de zakelijke gegevens van je huidige activiteit in kaart:
infrastructuur, tijdsgebruik, investeringen, enz.
- bespreken we je ambities
- duiden we zakelijke scharniermomenten.
Op basis van het gesprek word je doorverwezen naar het dagelijkse
aanbod van het Kunstenloket (informatie, opleiding, advies, consultaties)
of kan je in persoonlijke trajectbegeleiding komen.
Deze persoonlijke begeleiding bestaat uit:
-

-

het uitzetten van een traject: to do’s en timing
begeleiding bij de zakelijke beslissingen in functie van het
uitgestippelde traject : wat behoud ik, wat doe ik weg, wat doe ik in
de plaats, wat moet ik (meer) doen?
begeleiding naar gepaste organisatievorm
5 periodieke gesprekken (check-up evolutie) gespreid over 1 jaar.
voor verdere artistiek-inhoudelijke ontwikkeling verwijzen we je
door naar het sectorgebonden steunpunt.
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Het beoogde resultaat:
-

Stimuleren van het zelfmanagement en/of het gecontroleerd
delegeren/uitbesteden (uit handen geven, in handen houden).
Het moment leren herkennen waarop je moet advies vragen en
waar je dit kan bekomen.
Duiden hoe een onderneming kan (leren) gebruik maken van jouw
creatief talent.

HOE SCHRIJF JE IN VOOR EEN CHECK-UP GESPREK?
Je zendt je CV en contactgegevens naar info@kunstenloket.be
Je geeft volgende informatie:
1. Wat is je artistieke/creatieve activiteit?
2. Doe je dit in een bijberoep, als hoofdberoep, of wil je er een beroep
van maken?
3. Doe je dit als werknemer, zelfstandige, freelancer, …
4. Sedert wanneer beoefen je deze activiteit?
5. Hoeveel uren per week spendeer je vandaag aan deze activiteit?
6. Wat is je ambitie in je creatieve activiteit?
Uiteraard is de informatie die je ons schriftelijk of mondeling verstrekt
strikt vertrouwelijk!
Je wordt door ons gecontacteerd om een afspraak te maken.
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