
Simon is gestart als order picker via Manpower. Hij is altijd een 
enthousiaste en stipte uitzendkracht geweest. Hij kan goed 
overweg met de verschillende machines en hij behaalde steeds 
een goede productiviteit, hetgeen belangrijk is voor onze klant. 
In samenspraak met de klant heeft Simon een opleiding kunnen 
volgen via Manpower Logistics Academy en heeft hij zijn 
heftruckattest behaald waardoor hij heftruckchauffeur werd.

Wat kan MyPath voor 
jouw organisatie betekenen?

Met het ontwikkelingsprogramma MyPath helpen wij onze talenten om 
meer te halen uit hun professionele en individuele kracht. We richten ons 
op hun vaardigheden, interesses en kansen op de arbeidsmarkt. Aan de 
hand van coachings, assessments, opleidingen, e-learnings, workshops en 
persoonlijke begeleiding. Zo zorgen we ervoor dat onze talenten klaar zijn 
voor de toekomst en die van onze klanten!

QUOTE ELMER WINTER 
FOUNDER & CEO MANPOWER

“Onze missie is om de vaardig- 
 heden van mensen te verbeteren, 
met mensen te praten, met hen  
te overleggen en hen te helpen  
de vaardigheden te ontwikkelen  
die ze nodig hebben voor een job.”

Wat is MyPath?

Praktijkvoorbeeld

Groeien 
met  
MyPath

Simon nam steeds vaker de leiding en toonde dat hij people skills had, ver-
ant woordelijkheid kon nemen en op een goede manier communiceerde met 
zijn collega’s. Toen er een functie vrij kwam van Teamleader, kon Simon deze 
positie innemen. Hij zou graag op termijn doorgroeien naar een supervisor 
rol. Via gepersonaliseerde coaching van onze Talent Agents en aangepaste 
opleidingen, zal dit tot de toekomstmogelijkheden behoren van Simon.

MyPath  
waarderingstool

Het online platform MyPath® Medal Tools is specifiek voor onze 
klanten zodat zij waarderingen kunnen geven aan onze talenten. 
Dat wil zeggen:
- Evalueren van de kwaliteit en het kennisniveau  
  van onze talenten tijdens hun opdrachten
- Een waardering geven aan de talenten die het best presteren
- Een eventuele individuele coaching mogelijk maken indien nodig

Voor MyPath zetten we 
verschillende middelen 
in, bijvoorbeeld coaching, 
e-learnings, workshops
en opleidingen.

Neem gerust contact met ons op of kijk op www.manpower.be/mypath



We selecteren uitzend-
krachten en kandidaten 
waarvan we weten dat ze 
goed presteren, stabiel 
zijn, betrouwbaar, etc.

We dragen bij aan een betere afstemming  
van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Talent wordt gericht opgeleid voor functies  
waar veel vraag naar is, nu en in de toekomst.

Onze talenten blijven gemotiveerd  
en leveren kwaliteit.

Wat zijn  
de voordelen  
voor jou?

MyPath in 4 stappen

MyPath is  
het antwoord
op je vragen
Hoe behoud je als klant de goede uitzend-
krachten? Hoe kun je nu optimaal presteren en 
je organisatie tegelijkertijd klaarmaken voor de 
toekomst? Waar vind je die specifieke kennis? 
Wij geloven dat de persoonlijke begeleiding en 
ontwikkeling van MyPath het antwoord is. Op 
deze manier zullen we tevreden, productieve en 
gemotiveerde uitzendkrachten bij je tewerk stellen.

We gebruiken assessments 
om de deelnemer nog beter 
te leren kennen.

We gaan dieper in op de 
vaardigheden en valkuilen van 
de deelnemer. Wat kan er nog 
ontwikkeld worden? En hoe 
kunnen wij daarbij helpen?

Aan de hand van een persoonlijk 
begeleidingsplan, proberen  
we de vaardigheden verder  
te ontwikkelen. Dit bestaat  
uit coaching en opleidingen.

Word wie je wil zijn

Neem gerust contact met ons op of kijk op www.manpower.be/mypath


