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Ingrediënten voor succes @ opleiding & werk  

 

Welkom op de eerste editie van de nieuwsbrief Ambassadeurs IN-Gent! 

Elke editie zetten we een pakkend fragment van een ambassadeursverhaal in de kijker. Een 

leerkracht van een opleidingscentrum getuigt over de verrijkende ervaring van een getuigenis. 

Een werkgever neemt het woord over het diversiteitsbeleid op de werkvloer.Je vind het laatste 

nieuws over de ambassadeurswerking of over een activiteit van onze partners. 

 

We starten met een traktatie van Mariam: Briwat van talent & ontwikkeling. 

 

"De ingrediënten voor succes zijn talent & ontwikkeling. Al de rest is dessert." 

Mariam Dhakouani 

° in België, Tunesische roots 

Klantenadviseur bij EDF Luminus. 

   

 

http://kompasgent.us5.list-manage.com/track/click?u=b0eabdbfb897653ec88c32a2b&id=180491c2d6&e=084accf24d


 

 

 

 

Verhaal in de kijker 

 

"Wees niet bang voor wat je niet kent." 

Afsar Un Nesa 

° Bangladesh 

Begeleidster in de kinderopvang, Stad Gent 

 

Afsar is één van de nieuwe ambassadeurs 

2017 van IN-Gent vzw. We leerden haar 

kennen tijdens een vormingsmoment rond 

ouderbetrokkenheid voor haar team van het 

kinderdagverblijf. 

In juli 2017 verscheen een artikel in DMAX, 

het tijdschrift voor OCMW personeel.  

   

 

http://kompasgent.us5.list-manage2.com/track/click?u=b0eabdbfb897653ec88c32a2b&id=d9a3476841&e=084accf24d
http://kompasgent.us5.list-manage2.com/track/click?u=b0eabdbfb897653ec88c32a2b&id=d9a3476841&e=084accf24d


 

 

Een ervaring rijker 

 

Op 15 juni getuigden 6 ambassadeurs voor 

pas afgestudeerde leerkrachten secundair 

onderwijs. De klemtoon lag op de ervaringen 

van de ambassadeurs tijdens hun 

secundaire schoolloopbaan: wat stimuleerde 

hen, welke leerkrachten maakten het 

verschil? Een aantal impressies van 

deelnemende leerkrachten. 

    

 

 

 

VDAB aan het woord  

 

"Een goed HR-beleid implementeert de 

culturele rijkdom uit de samenleving." 

 

VDAB Gent zet reeds geruime tijd in op 

diversiteitsbeleid bij hun werknemers. VDAB wil 

hun klanten een goede dienstverlening geven en 

wil kansen bieden aan divers talent. Yoeri Van 

Hullebusch, regiomanager Eeklo-Gent vertelt 

over diversiteit binnen het personeelsbeleid van 

de VDAB en bij werkgevers. In de video-

opname zoomt hij in op de aanwerving en carrière 

van Abdelouaheb Kerrou, projectmedewerker 

hoger opgeleiden en sinds 2012 Ambassadeur 

IN-Gent.  

 

http://kompasgent.us5.list-manage1.com/track/click?u=b0eabdbfb897653ec88c32a2b&id=a3cb16b159&e=084accf24d
http://kompasgent.us5.list-manage.com/track/click?u=b0eabdbfb897653ec88c32a2b&id=6e2f36bb1f&e=084accf24d
http://kompasgent.us5.list-manage.com/track/click?u=b0eabdbfb897653ec88c32a2b&id=6e2f36bb1f&e=084accf24d


 

 

"Talent heeft geen kleur of nationaliteit, in mensen moet je geloven."   Abdel 

 

 

 

 

 

Nieuw! 

Op de Meet & Greet  van 26 april kon je 

kennismaken met de nieuwe ploeg 

Ambassadeurs IN-Gent 2017: wie zijn ze, 

welke opleiding genoten ze, waar werken ze 

en waar streven ze naar.  

 

 

 

6 oktober  

Ambassadeursdag 

9.00 - 17.00, De Centrale 

Kom op vrijdag, 6 oktober met je klasgroep 

(vanaf 16 jaar), je collega's of je werkgever 

naar De Centrale. Ontdek hoe talent en 

persoonlijkheid leidt tot succes in opleiding 

& werk. Laat je inspireren door de verhalen 

van de Ambassadeurs, leerlingen, 

leerkrachten, opleiders en werkgevers.  

 

   

 

http://kompasgent.us5.list-manage1.com/track/click?u=b0eabdbfb897653ec88c32a2b&id=833fdafd98&e=084accf24d
http://kompasgent.us5.list-manage1.com/track/click?u=b0eabdbfb897653ec88c32a2b&id=8fc056cebc&e=084accf24d


 

 

 

Graag een getuigenis? 

Contacteer ambassadeurs@in-gent.be, 

0488/ 565 895. 

De getuigenissen zijn gratis voor Gentse 

scholen en organisaties. 

http://in-gent.be/voor-jouw-

organisatie/vorming (klik op ambassadeurs) 

 

 

   

 

 

 

Groepsfoto uitreiking certificaten op Meet & Greet van 26 april 2017, Stadhuis Gent  

   

mailto:ambassadeurs@in-gent.be
http://kompasgent.us5.list-manage.com/track/click?u=b0eabdbfb897653ec88c32a2b&id=298cc56c4f&e=084accf24d
http://kompasgent.us5.list-manage.com/track/click?u=b0eabdbfb897653ec88c32a2b&id=298cc56c4f&e=084accf24d


Geef ons jouw nieuws door!  
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