
Aan de slag met 
je HR-beleid? 
Je staat er niet 
alleen voor! 

Een medewerkersbeleid (verder) uitwerken kan 
zowel financieel als inhoudelijk een hele klus zijn. 
Om je daarin te ondersteunen lijsten we graag 
enkele nuttige tips en handvaten op. Ontdek op 
welke ondersteuning je, zowel financieel als in de 
vorm van scans, vormingen en coaching, beroep kan 

doen. Na het lezen van deze gids barst je zeker en vast van de nieuwe ideeën 
om het medewerkersbeleid in jouw organisatie verder op punt te stellen. 

HR-subsidies 



De HRscan
Met de HRscan peilen we naar hoe medewerkers het huidig medewerkersbeleid 
van hun organisatie ervaren. Een goed medewerkersbeleid zorgt voor een 
huis waar het goed werken is. HRwijs heeft voor sociale ondernemingen 
een aanbod uitgewerkt waarmee je jouw HR-beleid in kaart kan brengen.

Via een laagdrempelige online bevraging van je medewerkers maken 
we een nulmeting op over negen domeinen van het medewerkersbeleid. 
Vervolgens komen we bij je langs om de resultaten van de bevraging in een focusgroep 
te bespreken. We geven je tips om de knelpunten aan te pakken en stimuleren jullie om 
ermee aan de slag te gaan. Een onderbouwd adviesrapport opgesteld door een expert 
zorgt voor de nodige ondersteuning om verder aan de slag te gaan met de resultaten uit 
de HRscan.  

> Ontdek hier alles over de HRscan van HRwijs. 

Een goede start is het halve werk
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https://verso-net.be/themas/item/2020/07/16/HRscan-voor-sociale-ondernemingen-GRATIS


Om verder aan de slag te gaan met je acties op vlak van medewerkersbeleid, 
kan je als organisatie soms een financieel duwtje in de rug gebruiken. 
Afhankelijk van je noden bestaan er verschillende financiële kanalen.  
We geven je alvast 3 tips mee: 

Financiële ondersteuning voor 
het uitwerken van je actieplan? 
We vergelijken 3 subsidiekanalen. 

Het Europees Sociaal fonds (ESF)

Het Europees  Sociaal  fonds  (ESF) biedt  financiële  ondersteuning  aan Vlaamse 
organisaties  om  de arbeidsmarkt  te  versterken  en  de  werkgelegenheid  te  vergroten. 
Organisaties die binnen die domeinen projecten ontwikkelen, komen in aanmerking voor 
subsidies. Het ESF lanceert regelmatig nieuwe oproepen, bijvoorbeeld binnen thema’s 
zoals 'duurzaam loopbaanbeleid' of 'anders organiseren'.     

Een interessante oproep is Drive - op weg naar werkbaar werk. Jaarlijks wordt er een 
budget vrijgemaakt voor acties die kaderen binnen het begrip werkbaar werk. Acties 
die in aanmerking komen zijn o.a. het motiveren en ondersteunen van medewerkers, 
maatregelen om burn-out in de organisatie tegen te gaan, leidinggevenden ondersteunen 
in hun leiderschapscompetenties, acties om de autonome motivatie van medewerkers 
te vergroten,... De eerste stap van de aanvraag gebeurt door een e-mail te sturen naar
drive@vlaanderen.be. 

Na de aanvraag volgt een intake. Je krijgt dan een door ESF Vlaanderen erkende 
dienstverlener toegewezen. De subsidie bedraagt de kost van de dienstverlener. 
Opgelet: ondernemingen met meer dan 250 medewerkers komen niet in aanmerking voor 
deze subsidie. 

> Meer informatie over deze ESF-oproep vind je hier: Drive – Op weg naar werkbaar werk 

mailto:drive%40vlaanderen.be?subject=
mailto:https://www.esf-vlaanderen.be/nl/drive?subject=


Het Venture Philanthropy Fonds van de 
Koning Boudewijnstichting 
De Koning  Boudewijnstichting keert  jaarlijks  subsidies  uit  aan  de  social  profit  via 
het ‘Venture Philanthropy Fonds’. 
Hier kan je terecht voor consulting en financiële 
steun (maximum 80.000 euro gespreid over 3 
jaar). Het doel? Organisaties en bedrijven met 
sociaal oogmerk structureel versterken en helpen 
groeien. De voorwaarde ‘als organisatie actief op 
vlak van sociale inclusie in België’ mag je breed 
interpreteren. Of je in aanmerking komt, kan je best 
navragen bij de Koning Boudewijnstichting zelf. 
De Kringwinkel Hageland kreeg 
bijvoorbeeld steun bij de uitbouw van 
talentgedreven loopbanen. Voorziening voor mensen met een beperking 
De Lovie kon een strategie rond efficiënt/effectief werken uitbouwen. 
Er is een jaarlijkse oproep in het najaar, selectie van de dossiers gebeurt in juni van het 
volgende jaar.   

De werkbaarheidscheque

Als sociale ondernemer kan je een aanvraag indienen voor werkbaarheidscheques. 

Met deze cheque krijg je terugbetaling voor: 
• Een meting of scan om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen. 
• En/of begeleiding bij het uitvoeren van een scan/meting. 
 • Begeleiding voor rapportage over de werkbaarheid. Voor het opstellen   
  van een werkbaarheidsplan. Voor monitoring en opvolging van de    
  veranderingen op het vlak van werkbaar werk. Voor het uitwerken van een  
  telewerkbeleid.
• En/of inkopen van advies, begeleiding en/of opleiding met aandacht voor het 

psychosociaal welbevinden van de werknemers. Dit binnen het kader van onderstaande 
thema’s:

 • Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede   
  komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers



Een vergelijking
De volgende tabel geeft je een duidelijk overzicht over wat de 3 uitgelichte subsidiekanalen 
inhouden op vlak van aanvraag en thema’s en hoe je een aanvraag indient.

Bekijk je de info graag in een kort filmpje? Hier kan je deze terugvinden:
> Venture Philanthropy Fund 2019 
> Werkbaarheidscheque en verhoging kmo-portefeuille | Vlaanderen.be

 • Competentieversterking die noodzakelijk is om werkbaar te kunnen werken
 • Aanpak van een beleid rond het psychisch welbevinden en/of de mentale  
  veerkracht/energie van werknemers (en werkgevers).

De subsidie bedraagt maximum 10.000 euro per organisatie. 

Structurele verankering in 2023?
Daarnaast heeft de Vlaamse regering ook het voornemen om tegen 2023 een breed 
structureel kader uit te tekenen zodat ondernemingen ook in de toekomst financieel 
ondersteund worden om de werkbaarheid te bevorderen. De invulling van dit structureel 
kader zal in overleg met de sociale partners, waaronder Verso, gebeuren.

https://www.youtube.com/watch?v=AKvjcJZAGZ0
https://www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheque-en-verhoging-kmo-portefeuille


Werkbaarheids-
cheques

Drive - op weg naar 
werkbaar werk 

(Europees Sociaal 
fonds)

Venture Philanthropy 
Fonds 

(Koning Boudewijn-
stichting) 

Welke financiering 
kan je verwachten en 
welke inbreng dien je 

zelf te doen? 

Aan welke thema’s 
kan je werken met 

deze subsidie?  

Hoe wordt je aanvraag 
beoordeeld?  

Wat wordt er vergoed 
met de subsidie?   

Op welke partners kan 
je beroep doen?   

Hoe moet je actieplan 
eruitzien?   

Kan jouw 
onderneming beroep 

doen op deze 
subsidie?    

Hoe vaak kan je 
beroep doen op deze 

subsidie of welke 
voorwaarden worden 

gesteld?   

Steunplafond tot €10.000, met 
een verplichte 

cofinanciering van 40%. 

De subsidie bedraagt de kost van 
de dienstverlener. 

Geen cofinanciering nodig. 

Financiële steun van 
max. € 80.000 (min. 50% 

consultancy) gespreid over 3 jaar. 
Geen cofinanciering vereist.  

Werkbaar werk (o.a. advies en 
begeleiding bij 

uitwerken telewerkbeleid) .  

Werkbaar werk: acties die in 
aanmerking komen zijn o.a. het 
motiveren en ondersteunen van 
medewerkers, maatregelen om 

burn-out tegen te gaan, 
leidinggevenden ondersteunen in 
hun leiderschapscompetenties en 
acties om de autonome motivatie 
van medewerkers te vergroten.  .  

Structurele versterking van de 
organisatie, binnen het thema 

van de jaarlijkse oproep. 
 

Er kan gewerkt worden op 5 
domeinen: governance, strategie, 

coaching management, impact 
monitoring of financieel beheer. 

Geen doorgedreven inhoudelijke 
beoordeling voor toekenning . 

Je aanvraag is een startpunt en 
niet een opdracht die de 

dienstverlener de facto moet 
uitvoeren. Na het lanceren van de 
aanvraag volgt een intakegesprek . 

Inhoudelijke jurering van de 
kandidaat dossiers door het 

investeringscomité, gevolgd door 
bezoeken aan de weerhouden 
organisaties + pitchen van het 

project in de eindronde . 

Meting, begeleiding, advies & 
opleiding in kader van werkbaar 

werk en psychosociaal 
welbevinden . 

HR-ondersteuning door 
gespecialiseerde en 
voorgeselecteerde 

dienstverleners. 

-  Consultancy. 
-  Financiering van investeringen.  
-  Activeren van het netwerk van    
   de stichting. 

Aanbieder moet geregistreerd zijn 
binnen de KMO-portefeuille of 

een kwaliteitsregistratie van Werk 
en Sociale Economie hebben . 

Dienstverleners werden 
voorgeselecteerd. Er bestaat een 
raamovereenkomst met volgende 

dienstverleners: Alert!, Edeps, 
Mint Europe, Obelisk . 

Het Venture Philanthropy Fonds 
beschikt over 5 pro-bonopartners 
en een financiële partner en kan 
zich beroepen op een uitgebreid 

netwerk van consultants waarmee 
reeds werd samengewerkt. 

Geselecteerde organisaties gaan 
aan de slag met een begeleid(st)er 
die door het Fonds ter beschikking 

wordt gesteld . 

Project kan beperkt blijven tot 1 
actie . 

Actieplan op maat: doelen en 
actie worden in overleg met 

dienstverlener bepaald . 

Prestatie-indicatoren worden 
gezamenlijk bepaald en 

verwachte resultaten in overleg 
vastgelegd . 

Enkel ondernemingen (profit en 
social profit) gevestigd in het 

Vlaams gewest kunnen indienen. 
Organisaties uit de publieke 

sector of organisaties gevestigd in 
Brussel kunnen geen aanspraak 

maken op middelen . 

Enkel ondernemingen (profit en 
social profit) gevestigd in het 

Vlaams gewest met maximaal 250 
medewerkers kunnen een 

aanvraag indienen . 

Verenigingen (vzw's) of 
ondernemingen in de sociale 
economie en/of met sociaal 
oogmerk die in België zijn 

gevestigd en�actief zijn binnen 
het domein van sociale inclusie

 in België. Deze oproep richt 
zich niet tot organisaties in 

oprichting (ideeënfase) . 

Maximale subsidie van € 10.000 
per onderneming over een 

periode van één jaar met een 
steunpercentage van 60% . 

Een Europese verordening vereist 
dat de eindbegunstigde in een 

periode van drie belastingsjaren 
(het lopende en de 2 voorgaande) 

nog geen 200.000 euro 
de-minimissteun 
heeft ontvangen . 

Eenmalig. 
Een organisatie die niet werd 

geselecteerd bij een oproep kan 
zich wel opnieuw kandidaat 
stellen bij de eerstvolgende 

oproep . 

> Ontdek de 
werkbaarheidscheques  

> Ontdek de mogelijkheden 
van Drive 

> Ontdek het Venture 
Philanthropy Fonds 

https://www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheque-en-verhoging-kmo-portefeuille
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/drive
https://www.venturephilanthropyfund.be/nl


Ondersteuning bij de invulling 
van het HR-beleid 
Ben je op zoek naar ondersteuning in de vorm van een vorming, coaching, scan of 
ondersteuningsmaatregelen op een specifiek thema binnen je HR-beleid? Lees dan 
hieronder onze 10 tips! 

Inclusiescan van Hands-on Inclusion 

Is je medewerkersbeleid inclusief? Heb je alles in het werk gesteld om 
iedereen gelijke kansen te geven? Maak zelf een online analyse van 
je medewerkersbeleid of vraag een gratis inclusiescan in huis aan. 
Je kunt de inclusiescan online invullen. Je krijgt dan stellingen voorgelegd per 
HR-domein en je antwoorden leiden tot een rapport met sterktes en werkpunten.

> Vul de vragenlijst online in. 

Jouw organisatie (nog) inclusiever maken? 
Ontdek de kosteloze ondersteuning van 
Hands-on Inclusion 
Wens je na de scan verder aan de slag te gaan met het inclusief maken van jouw organisatie? 
Dan kan je via Hands-on Inclusion een heel gamma aan kosteloze ondersteuning vinden: 
workshops, bootcamps, een vacaturescreening of instroomactie… het kan allemaal! En 
dat, zoals de naam het zegt, op een hands-on - of pragmatische - manier.   

> Ontdek het volledige aanbod van Hands-on Inclusion!

http://diversiteit.hrwijs.be
https://handsoninclusion.be/aanbod


Job- en taalcoaching op de werkvloer 
Werf je een medewerker aan uit een kansengroep? Doe beroep op gratis jobcoaching op 
de werkvloer. Doel? Een tevreden medewerker die kwalitatief werk aflevert en lang bij 
jou aan de slag blijft. 

Wat houdt jobcoaching in? 
Een jobcoach begeleidt je medewerker op de werkvloer. Hij helpt hem of haar om zich 
in te werken, de juiste werkhouding aan te nemen en goed te functioneren binnen het 
team. Daarnaast kan de jobcoach je adviseren over bepaalde zaken, bijvoorbeeld over 
peter- of meterschap, competentiegericht werken of functioneringsgesprekken. 
Je kan met jobcoaching starten tot één jaar na de aanwerving. Dit proces 
duurt maximaal zes maanden. Spreekt je medewerker niet vlot Nederlands, dan kan je 
dit combineren met taalcoaching. 

Wanneer komt mijn medewerker in aanmerking voor gratis jobcoaching? 
Je medewerker komt in aanmerking voor gratis jobcoaching als hij in Vlaanderen werkt 
en aan een van de volgende voorwaarden beantwoordt. 
• Je medewerker werkt in Vlaanderen. 
• Je medewerker is minder dan een jaar aan de slag bij jouw organisatie.

http://www.jobentaalcoaching.be/wat-jobcoaching
http://www.jobentaalcoaching.be/wat-jobcoaching
http://job-en-taalcoaching.labs-commotie.be/wat-taalcoaching


Sectorale vormingsfondsen 
De sectorale vormingsfondsen binnen de social profit voorzien meestal een subsidie 
voor organisaties die de gemaakte kosten van opleidingen voor het eigen personeel 
(gedeeltelijk) vergoeden. Elke sector bepaalt zelf de regels en criteria. 
Aan Vlaamse zijde, zijn er 6  sectoren  met  vormingsfondsen (Gezinszorg - 318.02, 
VOHI - 319.01, Maatwerkbedrijven - 327.01, Socioculturele sector - 329.01, Vlaamse 
welzijnssector - 331, Lokale diensteneconomie), overkoepeld door VIVO.   
Voor deze sectoren zijn er diverse vormen van subsidies uitgewerkt voor de door hen zelf 
georganiseerde vormingen: 
• Het overkoepelend ‘VIVO-vormingsbudget’. 
• De vormingsfondsen van enkele sectoren bieden ook extra subsidies aan: alle 

subsidiemogelijkheden voor deze Vlaamse sectoren vind je op de VIVO-website.

Aan Federale zijde (PC 330), zijn er 5 fondsen die hiervoor een terugbetaling voorzien. Je 
vindt ze terug op de website van FeBi:
• De ziekenhuizen
• De woonzorgcentra 
• De gezondheidsinrichtingen en -diensten
• Het aanvullend Paritair Comité voor de Non-profit 
• De bicommunautaire organisaties van opvoedings- en huisvestingsinrichtingen

Terugbetaling van het Vlaams 
opleidingsverlof 
Als je werknemer op eigen initiatief een opleiding volgt, heeft hij/zij recht op 
opleidingsverlof. Sinds 2021 mag je als werkgever ook zelf opleidingen voorstellen aan 
je medewerker. Je kan je medewerker een duwtje in de rug geven, zonder hem/haar te 
verplichten. Dit wordt het gemeenschappelijk initiatiefrecht genoemd. 
Heeft je medewerker recht op Vlaams opleidingsverlof? Dan kan je een vast bedrag van 
21,30 euro per uur terugbetaald krijgen. Je moet hiervoor een aanvraag doen bij het 
departement Werk en Sociale Economie.

> Bekijk hoe je een terugbetaling aanvraagt.

http://www.vivosocialprofit.org
https://www.vivosocialprofit.org/vormingsbudget?
https://www.vivosocialprofit.org/subsidies-voor-social-profitorganisaties?
http://www.fe-bi.org
https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/79/pc-330-ziekenhuizen
https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/8310/pc-330-ouderenzorg-vorming-nieuws
https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/8308/pc-330-gezondheidsinrichtingen-en-diensten-vorming-nieuws
https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/18769/pc-337-aanvullend-sociaal-fonds-non-profit-vorming-subsidieprojecten
https://www.fe-bi.org/nl/sectoren/Fonds/18724/pc-319-opvoedings-en-huisvestingsinrichtingen-vorming-subsidieprojecten
https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof/als-werkgever-een-terugbetaling-aanvragen-voor-vlaams-opleidingsverlof


Jongeren opleiden op de werkvloer 
Wil je als onderneming een leerwerkplek aanbieden voor jongeren? Dan help je hen 
kennis en vaardigheden aan te leren en hun opleiding in het secundair onderwijs te 
voltooien. Zo bereid je hen optimaal voor op de arbeidsmarkt. Je kan als onderneming 
rekenen op ondersteuningsmaatregelen zoals doelgroepkortingen, stagebonus en een 
mentorkorting. 

> Bekijk de ondersteuningsmaatregelen voor werkgevers die jongeren opleiden.

Loopbaanbegeleiding
Wil je je medewerker de kans bieden om te groeien is zijn/haar loopbaan? Dan kan je 
als werkgever tussenkomen in de kost van loopbaanbegeleiding (derdebetalersregeling). 
Tijdens hun loopbaanbegeleiding vinden medewerkers antwoorden op vragen als ‘Hoe 
haal ik meer voldoening en plezier uit mijn huidige job?’, ‘Hoe krijg ik een beter zicht op 
mijn eigen professionele sterktes, ontwikkelpunten en interesses?’ of ‘Hoe breng ik werk 
en privé beter in evenwicht?’ 
Schrik dat je medewerker jouw organisatie verlaat door het volgen van 
loopbaanbegeleiding? Lees hier waarom dit een onterecht vooroordeel is! 

> Leer alles over loopbaanbegeleiding.

https://www.vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek#incentives-voor-werkgevers-die-opleiden-op-de-werkvloer
https://verso-net.be/themas/hrwijs/hrwijs-detail/2020/12/07/Vijf-vooroordelen-bij-loopbaanbegeleiding
https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding


Begeleidingstraject voor werknemers in een 
vroeg stadium van burn-out 
In januari 2019 lanceerde het Federaal Agentschap voor  beroepsrisico’s 
(Fedris) het driejarig pilootproject burn-out in samenwerking met de zorgsector. 

Dit aanbod richt zich tot werknemers uit de volgende sectoren: 
• Ziekenhuizen (NACE Q86.1, NACE Q87.1) 
• Huisartspraktijken (NACE Q86.210), waaronder wijkgezondheidscentra 
• Praktijken van specialisten (NACE Q86.220) 
• Ziekenvervoer (NACE Q86.903) 
• Ambulante revalidatieactiviteiten (NACE Q86.905) 
• Verpleegkundige activiteiten (NACE Q86.906) 
• Instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische 

problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden (NACE Q87.2) 
• Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke 

handicap (NACE Q87.3) 

Het project begeleidt werknemers met een nakende of beginnende burn-out. Het 
gaat om personen die moeilijkheden ervaren tijdens het werk, meermaals kortstondig 
afwezig zijn op het werk of het werk hebben stopgezet gedurende minder dan 2 maanden. 
Het doel is dat werknemers aan het werk blijven of hun job zo snel mogelijk hervatten.

> Ontdek alles over het begeleidingstraject voor werknemers in een vroeg stadium van 
burn-out. 

https://www.fedris.be/nl/pilootproject-burn-out
https://www.fedris.be/nl/pilootproject-burn-out


Re-integratie naar werk

Medewerkers met een gezondheidsprobleem tewerkstellen 

Wil je een medewerker na een periode van ziekte weer helpen bij de opstart? Dan bestaan 
er verschillende mogelijkheden voor ondersteuning: 
• Coaching op de werkvloer 
 Ervaart je medewerker last van een gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking   
 tijdens het uitoefenen van zijn/haar job? Samen met een coach van een GOB   
 kan je medewerker op zoek gaan naar zijn/haar noden op de werkvloer.    
 Lijkt coaching op de werkvloer een oplossing voor jouw medewerker? 
 Vraag hem/haar dan om contact op te nemen met een GOB. 

• Begeleiding na ziekte  
 Krijgt je medewerker een ziekte- of invaliditeitsuitkering of is hij/zij minstens 4  
 maand technisch werkloos door medische redenen? Dan kan hij/zij via een   
 partner van VDAB beroep doen op gratis begeleiding om weer aan de slag te   
 gaan. Is je medewerker geïnteresseerd in deze begeleiding? Dan kan hij/zij bellen  
 naar het gratis nummer 0800 30 700 voor meer info. 

• Werken tijdens of na kanker  
 Werken met of na kanker is geen evidentie. Wil je als werkgever je medewerker  
 ondersteunen in deze moeilijke periode? Licht hen dan in over het aanbod   
 van Rentree. Na een kennismakingsgesprek kunnen personen met een    
 kankerdiagnose rekenen op gratis ondersteuning van een Rentree-coach. Samen  
 met de coach zoeken ze antwoorden op alle vragen en onzekerheden over werken  
 tijdens en na kanker. Als werkgever word je hierin actief betrokken. Het doel van  
 het coachingstraject is om de werkhervatting voor alle partijen zo vlot mogelijk  
 te laten verlopen. 

> Meer info over de ondersteuningsmogelijkheden voor re-integratie.

Jobcoaching met coronatoets 

Naar aanleiding van de coronacrisis werd een speciale dienstverlening opgestart voor 
mensen die angst ervaren om (terug) aan het werk te gaan tijdens deze pandemie. 
Vraagt je medewerker zich af of het veilig is op het werk of hoe hij/zij moet omgaan met 
collega’s? Dan kan deze vorm van coaching een oplossing bieden. Een jobcoach helpt je 
medewerker omgaan met deze vragen en zich terug veilig te voelen op het werk.

http://job-en-taalcoaching.labs-commotie.be/vind-een-coach
https://www.rentree.eu
http://www.jobentaalcoaching.be/wat-jobcoaching
http://job-en-taalcoaching.labs-commotie.be/vind-een-coach


Sportbedrijf: sport- en beweegscan van 
Sport Vlaanderen
Inzetten op de gezondheid van je medewerkers loont: ze zijn fitter, gezonder, voelen zich 
beter, hebben minder last van stress, zijn minder vaak ziek en dus ook productiever. Wil 
je werken aan een sportief welzijnsbeleid? Dan kan je een gratis sport- en beweegscan 
aanvragen bij Sport Vlaanderen. Met een online enquête brengen ze een aantal sportieve 
basisgegevens van je onderneming in kaart. Op basis van de resultaten stellen ze een 
rapport op om je op weg te helpen naar sportievere en gezondere medewerkers. 

> Ontdek hier de sport- en beweegscan en word ook een sportbedrijf.

> Aan de slag met je HR-beleid? Samen met een HRwijs-adviseur bekijken wat voor 
jouw organisatie de beste manier van aanpak is? Je staat er niet alleen voor! Contacteer 
vandaag nog een HRwijs-adviseur. 

https://www.sport.vlaanderen/sportbedrijf
https://verso-net.be/contact


Onze andere diensten
Vraag een volledige (gratis) HRscan aan

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Volg ons op sociale media

Organiseer een aanbod op maat

Wil je graag je medewerkersbeleid laten analyseren door onze HR-adviseurs? 
Vraag dan een HRscan aan en ontvang gerichte tips om jouw personeelsbeleid nog beter 
te maken!  

Stel je vraag aan onze HR-adviseurs

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte over de brede socialprofitsector. 
Je krijgt wekelijks het laatste nieuws, tools en best practices in je mailbox!

Heb je nog bijkomende vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Onze 
HR-adviseurs geven jou dan een helder antwoord. 

HRwijs organiseert regelmatig inspiratiesessies of workshops in open aanbod. Je 
kan ons ook vragen om een aanbod op maat te komen geven, bijvoorbeeld in een 
collegagroep, een samenwerkingsverband, een lerend netwerk, … binnen de social profit.
De enige voorwaarde is dat je minstens 7 sociale ondernemingen samenbrengt voor een 
sessie.

Kunstlaan 27 bus 14, 1040 Brussel

02 739 10 71

info@verso-net.be

www.verso-net.be

http://www.verso-net.be/hrscan
https://verso-net.be/blijf-op-de-hoogte
https://verso-net.be/themas/hrwijs/strategisch-hr-beleid/detail/2021/02/22/Onze-meest-gestelde-HR-vragen
https://verso-net.be/hrwijs-op-maat
https://www.facebook.com/versosocialprofit
https://twitter.com/versovzw?s=11
https://www.linkedin.com/company/verso-social-profit

