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Van de werkbaarheidsmonitor…

… naar het actieplan ‘werkbaar werk’



https://www.vivosocialprofit.org/media/docs/onderzoek_opleidingsbehoeften/Eindrapport%20werkbaar%20werk.pdf#page=114


…door te grasduinen doorheen de domeinen…



…of gericht te zoeken naar tips en tools…

http://www.waardevolwerk.be/


http://www.waardevolwerk.be/








…of via trefwoord…

http://www.waardevolwerk.be/




Toch te rebels om het 
op deze manier te 
doen?



Allez dan…

• HR-aanbod: opleidingen voor HR, LG’en en directies

• HR-webinars

• Lerende netwerken ‘werkbaar leiding geven’

• Aanbod verbindende communicatie

• Sectorspecifiek opleidingsaanbod

• Website WaardevolWerk

• Facebook!

https://www.vivosocialprofit.org/hr-vormingsaanbod
https://www.vivosocialprofit.org/hr-webinars
https://www.vivosocialprofit.org/p5417
https://www.vivosocialprofit.org/verbindendecommunicatie
https://www.vivosocialprofit.org/aanbod-per-sector
http://www.waardevolwerk.be/
https://www.facebook.com/waardevolwerk/


HR-
Webinars

Bert Decoster
bd@vivosocialprofit.org
T 02 229 20 17 

HR-
vormingsaanbod

http://www.waardevolwerk.be/
https://www.vivosocialprofit.org/hr-webinars
mailto:bd@vivosocialprofit.org
https://www.vivosocialprofit.org/HR-aanbod


Mieke Mertens – HRwijs-adviseur
Liesbeth Denis – HRwijs-adviseur

Aangename kennismaking



➜ Werkgeversorganisatie - social profit Vlaanderen

• Voor en door 15 ledenfederaties

• Vb. 

➜ Wat?

• Advies-, overleg- en beheersorganen in Vlaanderen

zoals bv. SERV, RvB VDAB, RvB VIVO,... 

• Sociale partners

• 5-jaarlijkse VIA-akkoorden

• Dienstverlening: 

o Medewerkersbeleid:  

o sociaal ondernemerschap en innovatie
www.verso-net.be

http://www.verso-net.be/


Samenwerking

Goed bestuur

Verso-focus, een aantal voorbeelden

Duurzame loopbanen

Marktontwikkeling
Sociaal ondernemerschap 

Intrapreneurship

Energie en mobiliteit
Europa

Politiek

Innovatie

Sustainable Development Goals (VN)



HRwijs
Een dienstverlening van Verso



Stel je HR-vraag!

HRwijs in een notendop –
individueel aanbod

Gericht informeren
HRwijs.be

Nieuwsbrief

LinkedIn, Twitter, Facebook

• Hrscan

• Online Checklist Diversiteit

Stel je HR-vraag!

Gratis

http://www.hrwijs.be/
http://hrwijs.be/node/84
https://www.linkedin.com/groups/8304063
http://www.twitter.com/hrwijs
https://www.facebook.com/hrwijs
http://www.hrwijs.be/hrscan
http://diversiteit.hrwijs.be/
http://www.hrwijs.be/hrscan
http://diversiteit.hrwijs.be/
http://www.hrwijs.be/hrscan


HRwijs in een notendop

Grotendeels gratis

Inspireren & uitwisselen
Inspiratiesessies

Workshops

Opleidingen en events met 

partners en ledenfederaties

Bedrijfsbezoeken arbeidsbemiddelaars

Je staat er dan toch niet alleen voor…



www.hrwijs.be

http://www.hrwijs.be/


Onze thema’s…

➜ Visie op organisatie en HR
• Goed bestuur, veranderingen,…

➜ Instroom
• Werving, selectie, onthaal 

➜ Uitstroom

➜ Leidinggeven
• Rollen, competenties en 

zelfleiderschap

➜ Gesprekken voeren

➜ Ontwikkeling personeel
• Talenten, competentie, opleiding, 

loopbaan

➜ Teamwerking
• Jobrotatie, zelfsturende teams

➜ Diversiteit 
• Voordelen, groepen medewerkers, 

discriminatie, 
tewerkstellingsmaatregelen,… 

➜ Welzijn en gezondheid
• Psychosociale risico’s, voeding en 

beweging, verzuim, burn-out 



Op zoek naar
tips over 

welzijn en gezondheid & burn-out 
op 

www.hrwijs.be

http://www.hrwijs.be/


Laagdrempelig = snel aan de slag

Concept: Zorgnet-Icuro
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Laagdrempelig = snel aan de slag



Laagdrempelig = snel aan de slag



Laagdrempelig = snel aan de slag



Meer ondersteuning nodig?



Laagdrempelig = doordacht aan de slag



Wil jij ook van onze diensten gebruik maken?

➜ www.hrwijs.be

• tools, cases, experten, vormingen & events

➜ Adviesgesprek of individuele HRscan in huis?

➜ Checklist diversiteit: diversiteitsscan in huis?

• http://www.hrwijs.be/contact Stel je HR-vraag!Stel je HR-vraag!

➜ Mieke Mertens

• HR-adviseur

• mieke.mertens@verso-net.be

• 0473 82 52 38

➜ Liesbeth Denis

• HR-adviseur

• Liesbeth.denis@verso-net.be

• 0470 47 75 12

http://www.hrwijs.be/
http://www.hrwijs.be/contact
http://www.hrwijs.be/hrscan
mailto:mieke.mertens@verso-net.be
mailto:Liesbeth.denis@verso-net.be


Vragen over medewerkersbeleid of
sociaal ondernemerschap en innovatie? 

Contact

➜ Mieke Mertens
• HR-adviseur

• mieke.mertens@verso-net.be

• 0473 82 52 38

➜ Liesbeth Denis
• HR-adviseur

• Liesbeth.denis@verso-net.be

• 0470 47 75 12

➜ Kirsten D’Hooghe
• HR-adviseur

• kirsten.dhooghe@verso-net.be

• 0474 98 70 65

• @kirstendhooghe @hrwijs

• www.linkedin.com/in/kirstendhooghe

➜ Fatma Qorlazja
• HR-adviseur

• fatma.qorlazja@verso-net.be

• 0473 82 52 32

➜ Wim Van Opstal
• Adviseur Innovatie en Ondernemerschap

• wim.vanopstal@verso-net.be

• 0479 88 39 53

➜ Ilse Balis
• Adviseur Sociaal Ondernemerschap

• Ilse.balis@verso-net.be

• 0498 75 45 08 

mailto:mieke.mertens@verso-net.be
mailto:Liesbeth.denis@verso-net.be
mailto:kirsten.dhooghe@verso-net.be
http://www.linkedin.com/in/kirstendhooghe
mailto:fatma.qorlazja@verso-net.be
mailto:wim.vanopstal@verso-net.be
mailto:Ilse.balis@verso-net.be

