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True Colours breidt uit. 
True Colours is een "partner in crime" voor organisaties die voor belangrijke, soms lastige, 
strategische keuzes staan, voor teams die hun samenwerking willen versterken, voor individuen die 
geconfronteerd worden met professionele uitdagingen. We hebben een niche opgebouwd binnen 
onderzoeks- en academische organisaties en werken anderzijds voor profit, non profit, productie- 
en dienstenbedrijven. We werken voor klanten in heel Vlaanderen, Brussel en ook steeds meer 
internationaal. 

Via organisatieveranderingstrajecten, teambegeleidingstrajecten, opleidingstrajecten en 
individuele coaching dagen we organisaties, teams en individuen uit om in de spiegel te kijken 
en gedurfde nieuwe keuzes te maken.  We zetten volop in op de ‘nieuwe’ organisatie en het 
‘nieuwe’ leiderschap dat daarvoor nodig is.  We begeleiden strategie-workshops, 
cultuurverandering, uitwerken van nieuwe organisatievormen, ontwikkelen van shared leadership 
en nieuwe samenwerkingspraktijken in organisaties.  True Colours treedt hierbij op als sparring 
partner, coach en trainer. 

In al onze projecten zijn de ‘true colours’ de rode draad: talenten, sterkte, zwaktes, voorkeuren, 
allergieën… van de organisatie, de teams, de medewerker.  We gaan voorbij bestaande patronen 
en gewoontes en experimenteren met nieuwe, creatieve, verrassende acties en praktijken om de 
realiteit een ‘nieuwe’ vorm en kleur te geven. We werken steeds oplossingsgericht (cfr. 
http://www.solworld.org). 

True Colours is een coöperatieve vennootschap.  We werken binnen een coöperatieve 
vennootschap als remote team vanuit ons thuiskantoor, bij elkaar, ergens onderweg of bij de klant. 

We zoeken een ondernemende trainer 

die meebouwt aan de trainingspoot van True Colours 
• Je werkt op maat, creatieve trajecten uit voor leervragen. 
• Je voert zelf opleidingstrajecten uit van A tot Z (intake, trajectontwerp, uitvoering en 

opvolging).Je bent mee met de nieuwste trends en werkt creatieve, vernieuwende 
concepten uit: van idee tot verkoopbare diensten en producten. Je zal worden ingezet in de 
niche die True Colours ontwikkeld heeft binnen academia en onderzoeksinstellingen voor 
leiderschap en samenwerkingsopleidingen (zowel voor academisch als niet-academisch 
personeel). 

• Je ontwikkelt mee het unieke begeleidingsaanbod van True Colours rond het ‘nieuwe’ 
leiderschap en het ‘nieuwe’ samenwerken (op afstand) in de VUCA realiteit: actiegerichte 
begeleidingen, zelfinzicht als rode draad, beperkte set relevante kaders, leerproces op maat 
en focus op toepassing en integratie. 

• Je maakt elke begeleiding uniek en onvergetelijk voor elke deelnemer. Deelnemers voelen 
zich uitgedaagd én zijn geïnspireerd én hebben goesting om er mee aan de slag te gaan.  

• Je werkt oplossingsgericht. Je brengt deelnemers steeds naar wat ze wel willen, wat wel 
werkt en welke stappen ze kunnen zetten. 
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Jouw profiel 
• Je hebt minstens 5 jaar werkervaring als trainer, leidinggevende, projectleider, interne 

consultant of postdoc. Ervaring in academische organisaties, onderzoeksinstellingen, spin-
offs is een bijkomende troef.  

• Je bent een ervaren trainer-consultant die mensen kan inspireren en in beweging kan 
krijgen op vlak van leiderschap en samenwerkingsvaardigheden. 

• Je hebt een Master-diploma in menswetenschappen en bent beslagen in psychologie, 
groepsdynamica en communicatietechnieken. Evidence based werken is voor jou ‘gewone 
kost’ 

• Inzetbaarheid voor teambegeleiding, persoonlijke coaching en interventies in 
veranderingstrajecten is een voordeel. 

• Je hebt een brede kijk op diverse sectoren en je bent bereid de taal van de klant te spreken 
als het gaat om gepaste werkwijzes, problematieken en context. 

• Samenwerken is ook voor jou onontbeerlijk: teamdagen, maakdagen, skype meetings, 
samen projecten voorbereiden, … 

• Je beheerst de oplossingsgerichte methodiek of bent bereid deze kennis te verwerven. 
• Je bent hands-on en creatief om materiaal en werkvormen te bedenken en uit te werken 
• Je begeleidt vlot in het Nederlands en Engels. 
• Je bent handig met MS Office en online systemen.  

Ons aanbod:  
• Je stapt binnen in de rijkdom van meer dan 10 jaar True Colours imago met een brede 

naamsbekendheid. Je krijgt toegang tot onze uitgebreide verzameling van aanpakken, 
werkvormen, kennisbronnen die True Colours de afgelopen 10 jaar heeft uitgewerkt. 

• Je maakt deel uit van het True Colours team: in alle projecten werken we samen, minstens 
achter de schermen. Onze samenwerking typeert zich door intervisie, leeruitwisselingen en 
samen projecten voorbereiden. We garanderen je een vleugje Rock’n’roll (*) op team en 
maakdagen.   

• Je maakt deel uit van een multidisciplinair en progressief extern netwerk van adviseurs, 
ondernemers en onderzoekers. 

• Je ontdekt en ontwikkelt in de samenwerking ook je eigen guerillero/a die je kan uitleven 
binnen projecten én binnen ons team. 

• We verwachten geen exclusiviteit, wel een actief meebouwen aan True Colours. We 
garanderen een zeer degelijk dagtarief 

• We bieden je een state of the art digitaal platform voor samenwerking en communicatie 
binnen het team en met klanten. 

Overtuigd ? Goesting ? 
• We verwachten van jou een mail, brief, videoboodschap, … waarin je  

o Ons een zicht geeft op je loopbaan tot nu 
o Uitklaart hoe onze vraag aansluit bij jouw avontuur: waar ben jij naar op zoek en 

hoop je te vinden in deze job, wat vind je belangrijk? 
o Ons overtuigt waarom jij onze nieuwe partner bent: op welke punten van de 

verantwoordelijkheden en profiel beschik jij over de geschikte geloofsbrieven? 
o Vertelt vanaf wanneer je beschikbaar bent 

• We organiseren daarna een -gesprek. 
• Nadien hebben kennismaking met het team, het uitwerken van onze samenwerking. 

 

(*) mag ook klassiek, stoner, reggae, grunge, blues, techno, country, dance, … zijn 


