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Op de agenda

➜ Korte kennismakingsronde

➜ HRwijs

➜ HRscan: waarover gaat het?    

• Waarom werk maken van een HR-beleid?

• Wat is het?

• Hoe verloopt het?

• Aan de slag!

➜ HRscan: uitwisselen resultaten

➜ Hoe verder?



➜ “Vereniging voor sociale ondernemingen” 

➜ Werkgeversorganisatie

➜ Verso

• behartigt de belangen van sociale ondernemingen

o Vlaams sociaal-economisch beleid

o Arbeidsmarktbeleid

o Ondersteuning van het werkgeverschap

o Ondersteuning  van het sociaal ondernemerschap

• gaat dialoog aan met sociale partners

• vertegenwoordigt en ondersteunt 15 ledenfederaties 

➜ ° HRwijs…



Ledenfederaties van Verso

http://www.som.be/


HRwijs

➜ Socialprofitondernemingen

• Kleine ondernemingen (< 50 VTE) OF starters in HR

➜ HR-ondersteuning 

• HR-afdeling is vaak één medewerker

• Weinig tijd en beperkt budget

➜ Wat maakt HRwijs mogelijk?

• 4de Vlaams intersectoraal akkoord voor de social- / non-profitsectoren



Laagdrempelige HR-ondersteuning

Gericht informeren

Aanspreekpunt

Vorming

&

Events



Aanspreekpunt

Advies op maat HRscan

http://hrwijs.be/node/48


Aanspreekpunt

Vorming

&

Events
Inspiratiesessies

Workshops

Summer course

Boekenclub 

Bedrijfsbezoek arbeidsbemiddelaars



Aanspreekpunt

Vorming & Events

Gericht

informeren

Nieuwsbrief

Facebook, LinkedIn, Twitter

HRwijs.be



www.hrwijs.be

http://www.hrwijs.be/


HRwijs

HRscan

HRscan: uitwisselen
Hoe verder?



HR-scan / Wat is het?

➜ Gebaseerd op “Talent Management Roadmap” van Hudson

➜ Sensibiliserend en laagdrempelig // 

kleine socialprofitondernemingen inzicht te bieden in HR-beleid

➜ Helpen om te reflecteren waar je organisatie al sterk in staat

➜ Zelf gekozen aandachtspunten of prioriteiten i.f.v. veranderingen binnen 

HR-beleid



Wat levert de HRscan op?

“We wisten niet goed wat prioritair was. Alles nog eens een keer op een rijtje zetten 

gaf ons terug een mooi overzicht. In plaats van alle richtingen uit te gaan is de weg nu 

duidelijker. We gaan onze functie- en competentieprofielen verder uitwerken, 

Daarmee kunnen we duidelijker onze verwachtingen en  taken afbakenen voor 

medewerkers maar ondersteunt ook de werving en selectie van nieuwe medewerkers.” 

(organisatie actief in gezondheidspreventie)



HR-scan / Hoe verloopt het?

➜ Gestructureerde vragenlijst

• Bevraging 8 basisthema’s in HR-beleid (3+5)

• 8 HR-thema’s zijn uitgewerkt in 11 vragen

➜ Elke vraag kent 3 mogelijke antwoorden of niveaus

• A / Eerder een ad-hoc aanpak

• B / Fundament of basis is uitgewerkt

• C / Sterk uitgewerkt en geïntegreerd in onze totale werking

➜ Let op: er is geen ‘fout’ of ‘slecht’ niveau



HR-scan / Aan de slag!

Oefening 1 – individueel 10 min

➜ Invullen HR-scan : A, B, C opties aanduiden

➜ Vul de antwoorden ook in op je boekje van de HR-scan (samenvatting)

Oefening 2 – wissel uit per twee 10 min

➜ Iedereen kiest 2 thema’s

• één waar je nog in wil groeien

• één waar je tevreden over bent

➜ Wissel uit met je partner 

• Licht toe waarom je in dat bepaalde thema nog wilt groeien. 

De ander kan tips & trucs geven



HR-scan / Uitwisseling

➜ Rondje: zeg in 1 zin waar je als organisatie tevreden 

over bent en waarom

Wie daar meer over wil horen: netwerken!



Wat nu? Hoe verder?

Na de workshop

➜ Adviesgesprek of individuele HRscan in huis?

• aan te vragen via Marije: marije.plantinga@verso-net.be

➜ www.hrwijs.be

• tools, cases, experten, vormingen & events

➜ Aan de slag rond diversiteit? Check de HRwijs-checklist 

diversiteit of vraag aan

➜ HR-opleidingsaanbod VIVO

• gratis vormingsaanbod over actuele HR-thema’s

• www.vivosocialprofit.org/hr-vormingsaanbod

mailto:kirsten@hrwijs.be
http://www.hrwijs.be/
http://www.hrwijs.be/tool/checklist-diversiteit
http://www.vivosocialprofit.org/hr-vormingsaanbod


HRwijs

Contact

➜ Pieter Vleugels

• Projectverantwoordelijke

• pieter.vleugels@hrwijs.be

• 0499 37 39 83

• @pietervleugels en @hrwijs

• www.linkedin.com/in/pietervleugels

➜ Johan De Crom

• Communicatiemedewerker

• johan.decrom@verso-net.be

• 0494 19 11 65

• @hrwijs

• www.linkedin.com/in/johandecrom

• www.facebook.com/hrwijs

➜ Marije Plantinga

• HR-adviseur

• marije.plantinga@verso-net.be

• 0468 462 449

➜ Fatma Qorlazja

• HR-adviseur

• fatma.qorlazja@verso-net.be

• 02/205.00.42

➜ Mieke Mertens

• HR-adviseur

• mieke.mertens@verso-net.be

• 0473/82 52 38

mailto:pieter.vleugels@verso-net.be
http://www.linkedin.com/in/pietervleugels
mailto:johan.decrom@verso-net.be
https://be.linkedin.com/in/johan-de-crom-4b46137/nl
http://www.facebook.com/hrwijs
mailto:marije.plantinga@verso-net.be
mailto:fatma.qorlazja@verso-net.be
mailto:mieke.mertens@verso-net.be

