
 
Jobadvertenties vind je zowel  
in dit weekendkatern als elke  
werkdag verspreid in je krant.  
En natuurlijk op Jobat.be.                  

LEF KUN JE LEREN

Lef is een belangrijke sleutel tot meer succes en voldoening in je werk en leven. 

En wat blijkt? Je kan het je eigen maken, lezen we in het boek ‘Lef kun je leren’ 

van Egbert Edelbroek. “Veel mensen zijn niet goed in het inschatten van risico’s. 

Ze schatten ook hun eigen veerkracht te laag in.”

“De overtuiging 
dat je geen lef hebt,

is meestal een excuus
om in je veilige

comfortzone te blijven”
Egbert Edelbroek

Veel mensen denken bij lef vooral aan korte, fysieke 

uitdagingen, zoals parachutespringen. “Maar voor de 

meeste mensen zijn vooral de minder explosieve en 

minder zichtbare vormen van lef belangrijk”, oppert 

Egbert Edelbroek. Hij omschrijft lef als het vermogen 

om je angsten te trotseren en risico’s aan te gaan om 

daarmee een waardevol doel te bereiken. Denk hier-

bij aan belangrijke keuzes over veranderingen in je 

werk: zal ik solliciteren voor deze baan? Of spreek ik 

die collega aan op ongepast gedrag?

Lef bestaat overigens in diverse varianten. Dat gaat 

van samenwerken (sociaal lef), omgaan met tegen-

slagen (psychologisch lef), ondernemerschap (zake-

lijk lef), je lijf en leden riskeren (fysiek lef) tot durven 

afwijken van kaders en regels (innovatief lef). Hoe dan 

ook, het concept zit in de lift. “Steeds meer zaken vra-

gen om organisaties met ondernemende, wendbare 

en innovatieve medewerkers.”

1. WAAROM HEB JE MEER LEF NODIG?
In je werk kan extra lef je op diverse manieren helpen. 

“Het kan je impact vergroten, je persoonlijke groei ver-

snellen en zorgen voor meer voldoening.” Maar ook 

privé kan extra lef je winst opleveren. Edelbroek wijst 

op die zaken waar mensen aan het eind van hun le-

ven doorgaans spijt van hebben. “Vaak gaat het dan 

over onvoldoende ontwikkeld en getoond lef. Zoals 

mensen die zeggen dat ze meer hun eigen dromen 

hadden moeten waarmaken, in plaats van te doen 

wat anderen van hen verwachtten. Of die vinden dat 

ze tijdens hun leven meer hun gevoelens hadden 

moeten uiten, in plaats van ze te onderdrukken.”

2. KAN JE LEF LEREN?
Ja, want uit onderzoek zou blijken dat lef ruwweg voor 

een derde wordt bepaald door aanleg en voor twee 

derde door hoeveel je het ontwikkelt. “De overtuiging 

dat je geen lef hebt, is meestal een vorm van zelf- 

sabotage, een excuus om in je veilige comfortzone te 

blijven”, oppert de auteur, die in zijn boek een stap-

penplan biedt om die comfortzone te vergroten. “In 

steeds meer situaties die je nu eng en oncomfortabel 

vindt, voel je je dan op je gemak.” Edelbroek paste zijn 

eigen plan ook toe om een eigen ruimtevaartbedrijf 

te starten.

3.  WAAR HOU JE BEST REKENING MEE? 
Sommige zaken helpen je om de juiste doelen te kie-

zen. “Bij bepaalde keuzes, waarbij veel op het spel 

staat – een job, een huis, een relatie, … – heb je meer 

tijd nodig om de knoop door te hakken. Bij het vergro-

ten van lef in niet-acute situaties, kan je het meest en 

het makkelijkst impact realiseren op de kwaliteit van 

je leven en werk.”

Een ander punt is dat we lef meestal associëren met 

het nemen van risico’s. Maar in de praktijk brengen 

risicovolle keuzes ook kansen met zich mee. Wanneer 

iemand van baan verandert, dan houdt dat zowel 

kansen als bedreigingen in. Alleen onderschatten we 

vaak de kansen en overschatten we de risico’s. “Heel 

wat mensen nemen bedreigingen waar die niet reëel 

zijn. Ze zijn niet goed in het inschatten van risico’s. 

Veel mensen schatten daarnaast hun eigen veer-

kracht te laag in. En vaak onderschatten ze ook de 

steun uit hun omgeving, waardoor ze risico’s onnodig 

uit de weg gaan.”
William Visterin

Lef kun je leren
Vergroot je comfortzone 
in 7 stappen

 

Egbert Edelbroek, 
Business Contact,
ISBN 9789047015703, 
april 2022, 256 pagina's

Waarom een extra dosis lef 
nooit kwaad kan

  Ondernemer Elon Musk is het prototype van zakelijk lef.



Heb jij ook flexibele uren? 

Belgen lopen hiermee licht voor in Europa. Tegenover 
57 procent van de Belgische bedienden heeft gemid-
deld 53 procent van de Europese bedienden flexibele 
uren. Dat blijkt uit onderzoek van HR-adviseur SD Worx, 
in samenwerking met softwarebedrijf Protime. Zij vroe-
gen zowat 5.500 bedienden uit tien Europese landen 
naar hun werktijd. Landen die het flexibelst omgaan 
met werkuren zijn Finland en Duitsland (59 procent), in 
Spanje is dat het minst (41 procent). “We zien dat flexibi-
liteit een belangrijk gegeven is om werknemers aan te 

trekken en te behouden”, stelt Cathy Geerts, Chief HR 
Officer bij SD Worx. “Werknemers zijn meer dan ooit op 
zoek naar vrijheid om werk en leven zelf in te delen, en 
zo hun work-life balance te verbeteren.”
Vier op de tien Belgen geven ook aan hun mail te chec-
ken na de werkuren. In Noorwegen loopt dit zelfs op tot 
56 procent, een contrast met Duitsland waar slechts 
drie op de tien bedienden na de uren sporadisch be-
zig zijn met werkgerelateerde telefoons of e-mails. 
      (WiVi)

De meerderheid van de Belgische bedienden heeft flexibele uren. 
Een kader dat onder meer glijdende werkuren en telewerk toelaat. 

Je bent verantwoordelijk voor 
de algemene leiding, organisa-
tie en coördinatie van de dienst 
ouderenzorg en thuisdiensten. 
Deze dienst heeft de specifieke
opdracht om ouderen te onder
steunen om zolang als moge-
lijk thuis te wonen. Samen met 
de teamleider thuisdiensten 
coördineer je de thuisdiensten 
(gezinszorg, dienst diensten-
cheques en AT) en het 

opnamebeleid van de huurap-
partementen voor ouderen (De 
Meidoorn en Het Bloesempad). 
Je hebt ook de leiding over de 
dagelijkse werking van dag-
opvang Het Klaverblad.

Profiel: Bachelordiploma (of 
gelijkgesteld). 

Wij bieden: Een voltijdse 
contractuele tewerkstelling 
voor onbepaalde duur (B4-B5).

Het lokaal bestuur Wijnegem is op zoek naar:
Een coördinator ouderenzorg en thuisdiensten (B4-B5)

Interesse? Solliciteren kan tot en met 30 mei 2022.

Voor meer informatie over deze functie surf je naar: 
www.wijnegem.be/vacatures.

Overtuigd? Stuur je sollicitatiebrief met alle nodige documenten 
door naar personeelsdienst@wijnegem.be of naar Lokaal Bestuur 
Wijnegem, Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem.

Het lokaal bestuur Edegem is op zoek naar een (m/v/x)

PROJECTMEDEWERKER 
ICT (B1-B3)

Je werkt graag bij een organisatie die digitalisering hoog in het vaandel draagt?  
Als projectmedewerker bij lokaal bestuur Edegem werk je mee aan de transitie 
van onze organisatie naar een digitale werkplek met nieuwe ICT-infrastructuur, 
mobile devices, endpoints en security.

Wat vragen we?
Je behaalde een bachelordiploma 
informatica, een diploma in de lijn 
hiervan of een gelijkgesteld diploma. 
Ook met een ander bachelordiploma 
en drie jaar relevante beroepservaring 
kom je aanmerking. 

Wat bieden we?
Een brutowedde van minimum 
2 663,62 euro en maximum 
4 488,12 euro. Je mag alle relevante 
privé-anciënniteit en/of alle jaren 
gepresteerd in overheidsdienst 
meenemen. Maaltijdcheques 
van 8 euro, 32 vakantiedagen, 
gratis hospitalisatieverzekering, 
fietsvergoeding (0,25 cent per 
km), terugbetaling abonnement 

woon-werkverkeer, aanvullende 
pensioenverzekering (3%), opleidings- 
en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Je start met een vervangingscontract 
tot 31 maart 2023. Aansluitend 
maak je kans op een contract van 
onbepaalde duur. We leggen met deze 
oproep een werfreserve van 3 jaar aan.

Solliciteren?
Uiterlijk maandag 16 mei 2022 via 
www.edegem.be/vacatures. 

Meer info?
Stuur een mailtje naar 
personeel@edegem.be of 
bel 03 289 22 50. 

De kennismaking: Verbalu is een jong en dynamisch bedrijf met een familiaal karakter. 
Het enthousiaste team staat in voor het vakkundig fabriceren van aluminium ramen 
en deuren. Verbalu streeft naar de beste kwaliteit en werkt uitsluitend met Reynaers 
Aluminium. Stel jij kwaliteit en een persoonlijke aanpak ook voorop? Dan ben jij de sales 
representative die ze zoeken! 

SALES REPRESENTATIVE    
Gedreven vertegenwoordiger b2b

De uitdaging: • Je staat in voor de verkoop van aluminium ramen en deuren aan 
businessklanten • Je neemt een bestaande klantenportefeuille over, bouwt die uit en 
prospecteert in de regio’s Limburg, Antwerpen, Vlaams- en Waals-Brabant • Je bent het 
aanspreekpunt voor klanten en volgt projecten op van a tot z • Je geeft support en 
advies aan klanten • Je rapporteert aan je rechtstreekse manager 

De perfecte match: • Je volgde een hogere opleiding met commerciële oriëntatie (of 
gelijkwaardig door ervaring) • Je bent service- en kwaliteitsgericht en hebt een 
enthousiaste, professionele houding • Teamwerk en zelfstandigheid weet je vlot te 
combineren • Een goede kennis van de Franse taal is een meerwaarde 

Het aanbod: • Jezelf blijven ontwikkelen in een innovatief bedrijf • Een interessant 
salarispakket aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques, bedrijfswagen, 
gsm, laptop en groepsverzekering) • Thuiswerk is mogelijk

Meer info? Contacteer Julie Willems op 011 36 10 67     www.motmansenpartners.be 
Klaar om te groeien? Solliciteer online via www.motmansenpartners.be/ 
overzicht-vacatures. De selectieprocedure verloopt exclusief via Motmans & Partners.

Er
ke

nn
in

gs
nu

m
m

er
: V

G.
 15

60
/B

O

OFFICEMANAGER
     
- Bachelor Bedrijfsmanagement-Vastgoed
- Ervaring met beheer van gebouwen, 
 financieel management, huurcontracten, 
 plaatsbeschrijvingen, verzekeringen.
- Beheersing Officepakket.
- Perfecte kennis Nederlands en degelijke kennis Engels.

Contract van onbepaalde duur of freelance, voltijds of 4/5
Onmiddelijke indiensttreding nabij Centraal Station Antwerpen

Aprodec bouwonderneming, info@aprodec.be

Check onze
beurskalender!

Vind jouw 
job op

Bezoek onze jobbeurzen.
Ontmoet tientallen werkgevers op één dag, 
op één locatie, bij jou in de buurt.
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