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Als TAKING WING-team geven deze uitgangspunten richting en inspiratie hoe we ons willen inzetten in de
wereld. Deze heldere woorden zijn daarenboven sterk geconnecteerd met het werk dat André Pelgrims
reeds meer dan 20 jaar in de wereld zet. De duurzaamheid en geloofwaardigheid van deze eenvoudige en
krachtige aanpak verdient een stevige doorstart naar de toekomst. Het is dan ook logisch dat TAKING WING
zelf ook in beweging blijft en daardoor een duidelijk signaal wil geven aan de wereld van organisaties,
bedrijven, verenigingen.
Een aantal professionals voelden zich al een tijdje aangetrokken tot waar TAKING WING voor staat.
Allemaal échte mensen die een commitment genomen hebben om samen met André TAKING WING naar de
toekomst toe op de kaart te houden. Deze collega’s ambiëren om van TAKING WING meer te maken dan
een pure trainingsorganisatie. We merken hoe verschillende expertises en verschillende achtergronden deel
zijn gaan uitmaken van onze organisatie. Op dit moment hebben we competenties in huis zowel op het pure
trainingswerk, als op HR-gerelateerde thema’s, als ook op sales-management en IT-management vlak.
Professionals met pakken ervaring hebben elkaar gevonden vanuit hetzelfde geloof in het potentieel van
mensen en organisaties. Tevreden en trots dat er een team staat dat samen achter de schermen de richting
bepaalt, en die waar nodig extern vanuit deze polyvalentie ook samen kunnen worden ingezet in projecten.
Onze basis voor de toekomst is neergeschreven in een manifest. Dit is een baken voor alle TAKING WING
begeleiders en een basis voor ons engagement naar opdrachtgevers toe. Dit manifest vind je op de site
www.takingwing.net en op onze LinkedIn-pagina. Voor diegene die ons niet kennen, een mogelijke eerste
stap naar kennismaking. Voor degene die ons wel kennen, zeer waarschijnlijk een bevestiging van jullie
ervaringen.
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Qua werk zijn we in covid-19 tijden gewoon doorgegaan. Bestaande trajecten – veelal digitaal – kregen op
deze manier continuïteit. Nieuwe trajecten bij bestaande en nieuwe klanten werden tijdens het voorbije
jaar opgestart. Vragen van opdrachtgevers zijn bij ons het uitgangspunt. Niet de training of het concept. Dat
houdt ons werk creatief, verrassend en vraagt voortdurende frisheid. Dat geeft ons energie. Zo helpen we
op dit moment de derde generatie om aan het roer van een bedrijf te komen, zo ondersteunen we een
nieuw management om op snelheid te komen, we faciliteren op dit moment teams die de connectie
verloren zijn, hulp werd ook gevraagd om een ganse afdeling uit het slop trekken. Dit en nog zo vele andere
belangrijke bekommernissen waar HR-managers, CEO’s en groepen mee worstelen, worden de start van
intense en boeiende samenwerkingen. Iedereen helpen en doen groeien via een op maat gemaakt traject,
beweging brengen, leven activeren. Daar zijn we goed in. Daar worden we graag op uitgedaagd. Veel
goesting en veel competentie samen!
Een eerste stap zou letterlijk een stap in de wereld kunnen zijn samen met jou. We nodigen je uit om tijdens
de zomermaanden met één van onze begeleiders op stap te gaan om kennis te maken en/of om een
mogelijke vraag voor te leggen. Dit zou de perfecte voorbereiding kunnen zijn om een project samen op te
starten in het najaar. Stuur bij interesse hierover een berichtje naar info@takingwing.net . Wij zorgen voor
de juiste locatie voor een wandeling.
Hartelijke groet,
Het TAKING WING – team
André, Roel, Ivo, Carla en Klaas

U I T N O D I G I N G
Wandeling ter afsluiting van het voorjaar en start van de zomer
Samen ontspannen, filosoferen, mijmeren…
Mekaar beter leren kennen. Iets inspirerends horen zeggen. Of zelf zeggen?
Lachen. Wandelen.
We zouden het leuk vinden moesten jullie ook aansluiten.
Verbinding maken is wat wij immers doen
Concreet: vrijdag 2 juli, om 13u in Haaltert (Erpe-Mere, tussen Brussel en Gent).
Wandeling van 8,4 km met Roel, Ivo en Klaas.
Graag een seintje via info@takingwing.net om je aanwezigheid te bevestigen, we sturen dan ook de
details door.
Hoe ga je naar huis? Ontspannen. Geïnspireerd. Met nieuwe inzichten. En nieuwe contacten!
Dit initiatief wordt herhaald op 18 oktober en 11 februari.

Leertraject “Waarde(n)vol Leiderschap” – in samenwerking met Etion
Vind kracht en plezier in leiden vanuit waarden
Start 1e module op 9 september. Info vind je hier.

