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TRAJECTUM 

Verandering heeft een ingrijpend effect op organisaties. Het kan verschillende oorzaken hebben, 
zowel intern als extern, variërend van nieuwe marktverhoudingen tot belangrijke wijzigingen in 
missie of visie of zelfs een nieuwe bedrijfsstructuur. Telkens worden arbeidsprocessen en 
managementprocedures gedwongen om zich snel en efficiënt aan te passen.  
 
Verandering heeft echter een nog grotere impact op individuen. Vaak bevinden zij zich 
onverwacht aan de start van een transitieperiode. Een periode waarin werkervaring, persoonlijke 
overtuigingen en menselijke factoren op de proef worden gesteld. Een hele individuele proef. 
 
TRAJECTUM is ervan overtuigd dat het vooral deze persoonlijke, menselijke factoren zijn die de 
toekomst van elke persoon bepalen. TRAJECTUM stelt zich daarom tot doel om een connectie te 
maken met het individu achter de persoon, met als doel het unieke potentieel van iemand te 
ontdekken en daarnaast bewustzijn te creëren over de eigen kwaliteiten. Om zo niet alleen klaar 
te zijn voor een nieuwe uitdaging, maar ook om erin te geloven. Kortom, TRAJECTUM staat voor 
personal business development. 
 
Daarom biedt TRAJECTUM geen vaste programma’s of trainingen, in tegendeel. Elke persoon 
begint aan een individueel op maat gesneden traject afgestemd op ieders individuele en 
professionele behoeften en gekenmerkt door een menselijke aanpak respectvol voor ieders 
persoonlijkheid. Dus wat de oorzaak van een verandering ook is, TRAJECTUM maakt er een 
unieke persoonlijke transitie van. 
 
TRAJECTUM, Humanly Resourceful 

 

SELECTION & ONBOARDING SUPPORT 

TRAJECTUM ondersteunt organisaties en individuen op momenten van transitie.  

Eén van de belangrijke transities voor een organisatie en de betrokken individuen: een team 
uitbereiden, iemand nieuw onboard halen, iemand promoveren/demoveren, een fundamentele 
functieverandering.  

Het TRAJECTUM Onboarding proces ondersteunt het beantwoorden van essentiële vragen die 
aan de orde zijn doorheen het hele proces: startend van de beslissing tot rekruteren, en de 
processen die volgen:  rekrutering, selectie en onboarding. 

Welke essentiël vragen hebben wij voor ogen:  

• Wat zijn de resultaatsgebieden van de rol die jullie willen invullen?  

o Hoe komen jullie in een open dialoog tot een éénduidige omschrijving? 

• Wat is de intentie van de rol? Hoe past dit puzzelstuk in de organisatie?  

o Hoe komen jullie hierover tot alignment met alle betrokkenen? 

• Wat zijn de essentiële competenties in de rol?  

o Hoe krijg je zicht op de technische competenties en op de menselijke 
vaardigheden? 

• Wat is de Best Fit qua persoonlijkheid binnen het team? 

o Hoe belangrijk is het aspect ‘ontwikkelbaar potentieel’ in de rol? 
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• Wat is het gewenste gedrag dat jullie verwachten vanuit jullie waarden? 

o Hoe helder is het DNA van jullie organisatie voor alle betrokkenen? 

o Hoe onderscheiden jullie natuurlijk gedrag van aangeleerd gedrag? 

• Wat is het introductiebeleid (onboarding proces) van jullie organisatie? 

o Hoe borgen jullie een sterke start? 

• Wat is de capaciteit van jullie organisatie? 

o Hoe laten jullie je medewerkers verder ontwikkelen?  

o Hoeveel ruimte en energie hebben jullie hiervoor?  

 

Dit Onboarding proces heeft als doel tot dé Best Fit te komen voor jullie organisatie én voor de 
kandidaat om also de ROI te verhogen: van bij de start een verhoogde productiviteit, hij/zij staat 
in zijn/haar natuurlijke kracht, en een verhoogde betrokkenheid.  

Dit leidt dan weer tot gezondere organisaties waarin mensen vanuit hun essentie en bezieling 
samenwerken en bijdragen. 

Uniek aan dit Onboarding proces is de ondersteuning door het ODIN Development Compass. Dit 
systeem kan bij aanvang gebruikt worden in het selectieproces, én bij aanwerving ingezet 
worden voor de verdere ontwikkeling van de medewerker, dit alles door één enkele meting. 

 

 

OVER HET ODIN DEVELOPMENT COMPASS 

ODC® meet het bewuste en onbewuste. Tenminste 90% van ons dagelijks handelen wordt 
bepaald vanuit het onbewuste. Het krachtige en unieke van het ODC® ten opzichte van 
traditionele instrumenten is dat het ook het onbewuste meet. 

Natuurlijk talent, ontwikkelbaar talent en aangeleerd gedrag (kwetsbare kracht) wordt inzichtelijk 
gemaakt en daarmee de blokkades die belemmeren dat mensen volledig vanuit natuurlijke kracht 
leven en werken.  

Deze inzichten maken dat mensen hun natuurlijke competenties beter leren inzetten, afgestemd 
op de doelstellingen van de rol én de organisatie. 

 

Wil jij kennis maken met dit unieke Onboarding proces? Wil jij hier graag meer informatie over? 

Wij komen graag vrijblijvend langs en bekijken samen hoe we jouw rekruterings- en 
selectieproces verder kunnen optimaliseren. 
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HET TEAM 

De teamleden van TRAJECTUM zijn allen gepassioneerde en getalenteerde experts. Ieder van 
ons heeft een diepgaande kennis opgebouwd in een specifiek vakgebied. We hebben jarenlange 
ervaring en beschikken over verschillende complementaire competenties. Ieder van ons doorliep 
een gedegen professionele carrière. We hebben allemaal een verregaand, persoonlijk 
ontwikkelingstraject doorlopen. 

Wat wij delen is het geloof in het motto “Plus est en vous” en het feit dat wij dagelijks de 
menselijke veerkracht ondervinden. Daarom zijn wij er allen van overtuigd dat elk individu de 
mogelijkheden heeft om door te zetten tot het bereiken van een doel en om inspanningen te 
leveren om resultaten te beïnvloeden. 

 
http://www.trajectum.be/nl/the-team 
 

 

HILDE HELSEN 

Hilde is zaakvoerder en oprichter van TRAJECTUM.  

Zij is verantwoordelijk voor het initiëren en onderhouden van klantenrelaties en zorgt ervoor dat 
de doelstellingen van de klant en de kandidaat bereikt worden door middel van operationele en 
inhoudelijke uitmuntendheid. 

Hilde heeft meer dan 20 jaar ervaring als manager en executive in internationale bedrijven 
(Exxon Chemical,Kemira en DBM/LHH). Zij heeft functionele en internationale ervaring in 
productie, sales, aankoop, leveringsketen, HR en algemeen business management. Haar 
specialiteiten zijn het (her)definiëren en implementeren van business strategieën en het leiden 
van nodige veranderingsprocessen tot het bereiken van gestelde doelen. 

Hilde leidde een wereldwijde herstructurering en het bijhorende verkoopproces van de business 
voor Kemira Specialty Crop Care. 

Hilde heeft een ingenieursdiploma van de KU Leuven en behaalde een Master in business. Zij is 
gecertificeerd Personal Coach (PCC level) en lid van de Internationale Coaching Federatie. Ze is 
eveneens gevormd als Groeps Coach. 

Hilde heeft ervaring in de non-profit sector als vrijwilliger en als Lid van de Raad van Bestuur van 
ToolBox vzw/asbl waarvan ze sinds januari 2014 Voorzitter is. Ze is coach en Lid van de Raad 
van Bestuur van Netwerk Ondernemen. 
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KATJA SOORS 

Katja is gespecialiseerd in persoonlijke en leiderschapsontwikkeling van de manager en 
ondernemer met een eerder introverte aard. Ze ondersteunt deze vakkundigen om meer 
zichtbaar te worden voor meer succes. Door het inzetten en het gebruik maken van de kracht van 
hun introversie worden ze meer bereikbaar voor anderen. Ze leert hen zich beter te profileren op 
een manier die bij hen past. Hun impact en visibiliteit verhoogt waardoor ze groeikansen 
ontwikkelen binnen het bedrijf.  

Gaat ze dan niet aan de slag met eerder extraverte personen? Uiteraard wel! Voor hen is het net 
heel interessant om met haar als introverte coach aan het werk te gaan. De rijkdom die zij 
meekrijgen omtrent dit aspect in de persoonlijkheid kunnen zij onmiddellijk toepassen in hun 
naaste omgeving. Het heeft een positief effect op hun relaties en communicatie met hun 
introverte collega’s, partner, kind(eren) of vrienden.  

Katja heeft 20 jaar ervaring in het bedrijfsleven waar ze heel resultaatgericht te werk ging. Ze 
werkte als leidinggevende voor internationale bedrijven zoals Verizon Business en Ineos 
ChlorVinyls. Meer dan 12 jaar lag haar focus op het uitbouwen van lange termijn relaties met 
industriële klanten. Vanaf 2007 werd zij verantwoordelijk voor de klantendienst (30 FTE) bij 
Tessenderlo Group. In deze rol was voor haar de ontwikkeling van haar medewerkers even 
belangrijk als het behalen van de resultaten. Ze begeleidde diverse teams tijdens 
veranderingsprojecten. 

Katja is afgestudeerd als Bio-Ingenieur aan de Universiteit van Leuven (1995) en heeft daarnaast 
een diploma in Bedrijfskunde, behaald aan de EHSAL te Brussel (2007). 

Ze is een gecertifieerde coach (ICF), is tevens gediplomeerd Stress & Burn-out coach en 
gekwalificeerd gebruiker van het MBTI-persoonlijkheidsmodel. Ze is gecertifieerd ODC (Odin 
Development Compass) Level 1 en SHR. Ze volgde bijkomende opleidingen in Introversie, 
Enneagram, Master Mind en Emotionele Intelligentie. 

 

MIET VANBERGEN 

Miet is de rechterhand van Hilde Helsen sinds de start van TRAJECTUM. 

Zij is onder meer verantwoordelijk voor de organisatie, logistieke en administratieve 
ondersteuning van individuele en groepstrajecten. 

Ze is alumnus en co-begeleider van TRAJECTUM’s leiderschapsprogramma TRAJECTWAY en 
begeleidt kandidaten die gebruik maken van de VDAB Loopbaancheques. 

Miet startte haar loopbaan bij ExxonMobil als customer service representative en heeft intussen 
meer dan 20 jaar ervaring als drietalige customer service, sales en management assistant (KBC 
Bank & Verzekering, LINPAC Group, DBM/LHH en PROGRESSIO).  

Miet studeerde Secretariaats Management-Talen aan de Katholieke Hogeschool Leuven en 
volgde de opleiding Inspirerend Coachen van Jef Clement. Ze behaalde het CERTO certificaat 
van Federgon en is gecertifieerd professional ODC (Odin Development Compass) Level 1 en 
Strategisch HR.  

Ze is lid van de Groepsraad Management & Technologie van UCLL. 


