
 
 

 
Leerplatform HRM OCMW’s 

 
Werk & welbevinden in een veranderende omgeving 

 
Oktober 2015 – juni 2016 

 
Deelname aan het leerplatform HRM  

> Verruimt uw inzichten  in uw dagelijkse professionele werking 

> Biedt actuele en praktische informatie  over thema’s waar u en uw bestuur mee geconfronteerd worden 

> Biedt een ideale mix tussen theorie  gebracht door deskundigen en praktijk  aan de hand van de casuïstiek 
van de andere deelnemers 

> Biedt toegang tot het digitaal  documentenarchief HRM  en discussieforum HRM 

 

Dit leerplatform richt zich tot   
Personeelsverantwoordelijken, stafmedewerkers en secretarissen of directie van OCMW’s.  

Werkvorm  

> Theoretisch kader  door de coördinator of een gastdocent met expertise in het vakgebied 

> Ervaringsuitwisseling  tussen de deelnemers om tot collectieve  besluitvorming  en best practices  te komen 

> Digitaal platform  met discussieforum en een HRM-documentenarchief 

 
PROGRAMMA  
 
SESSIE 1 – Actualiteit sociale wetgeving en rechtspositi eregeling 

Een gastdocent van het VVSG geeft een update van de arbeids- en rechtspositieregeling 
→ dinsdag 20 oktober van 13.30 tot 17 uur 
 
SESSIE 2 – HRM als verbindende communicatie 

Hoe kunnen we zorgen voor de communicatiedoorstroom m.b.t. HRM? Aangevuld met een interactieve workshop  
door gastdocent Merel De Vleeschouwer, communicatiespecialist bij Expert Academy.  
→ dinsdag 1 december van 15 tot 18.30 uur 

 
SESSIE 3 – Samen-werken vanuit integratie OCMW’s en Steden  & gemeenten 

Wat zijn de stappen van de integratie en hoe lukt dat? We laten ons inspireren door de besturen Langemark-
Poelkapelle en Zwevegem. 
→ dinsdag 23 februari, 13.30 tot 17 uur, te gast bij een OCMW 
  
SESSIE 4 – Opportuniteiten van generatiebeleid 

Hoe kunnen we inzetten op een leeftijdsbewust personeelsbeleid i.f.v. een actief aanwezigheids- en 
loopbaanbeleid. 
→ dinsdag 19 april, 13.30 tot 17 uur, te gast bij een OCMW 
 
SESSIE 5 – Beste practices van werkbaar werk 

We bouwen verder op sessie 4 en behandelen enkele casussen van ‘werkbaar werk’. We sluiten deze sessie af 
met een gezamenlijke lunch.   

→ dinsdag 7 juni, 9 tot 12 uur 

 
Locatie 
KU Leuven campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53 in Kortrijk 
 
Inschrijven 
Schrijf in vóór 6 oktober 2015 via  http://puc.kuleuven-kulak.be. De deelnameprijs is 250 euro. 
Elke bijkomende en gelijktijdige inschrijving uit hetzelfde bestuur krijgt een korting van 20%. 
 



 
 

 

Inhoudelijke coördinator  
Katrien Naessens, docent-consulent A&O Psychologie, Vives  
 

Organisatie 
De adviserende stuurgroep: Veerle De Bosschere (OCMW Kortrijk), Katrien Naessens (Vives), Annelies Steen 
(OCMW Zwevegem),  Marnix Tack (OCMW Wevelgem), Linda Turpyn (OCMW Sint-Laureins), Carmen Van 
der Borght (OCMW Waregem). 
 
 


