
 

 

Leerplatform HRM OCMW’s West- en Oost-Vlaanderen 

Duurzaam personeelsbeleid 

September 2016 – juni 2017  

 

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  en praktijk  gebracht door deskundigen en 

aangevuld met casuïstiek van andere deelnemers.  

• Geeft je toegang tot het digitale documentenarchief HRM en discussieforum HRM 

onder HRM-collega’s. 
 

Dit leerplatform richt zich tot  

• Personeelsverantwoordelijken en stafmedewerkers van OCMW’s  

• Secretarissen en directies van OCMW’s  

 

Werkvorm 

• Inspirerend kader  door de coördinator of gastdocent met expertise in het vakgebied.  

• Intervisie  tussen de deelnemers via casuïstiek  en best practices .  

• Het uitwisselen van informatie en documentatie via rondvraag en digitaal 

discussieforum.  

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Locatie 

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53 in Kortrijk, tenzij anders 

aangegeven.  

Inschrijving  

Inschrijven kan via onze website (http://puc.kuleuven-kulak.be) vóór 8 september 

2016. De deelnameprijs bedraagt 310 EUR, elke bijkomende en gelijktijdige 

inschrijving uit hetzelfde bestuur kan deelnemen aan 260 EUR.  

Bent u zelf belet voor een sessie, dan mag u zich laten vervangen door een collega. 

Daarnaast kan een collega aansluiten voor één van de eerste vier sessie als hij/zij deze 

relevant vindt. Hij/zij betaalt dan 75 EUR voor één sessie.  

 

 

 

 

 

Inhoudelijke coördinator 

Katrien Naessens (Arbeids- en Organisatiepsychologe, Expertisecentrum Sociale 

Innovatie, Hogeschool VIVES) 

Adviserende stuurgroep  

Evelyn Jonckheere (OCMW Ledegem), Annelies Steen (OCMW Zwevegem), Marnix 

Tack (OCMW Wevelgem), Carmen Van der Borght (OCMW Waregem)  

 

SESSIE 1 

DI 20 SEP 2016 

13.30 – 17.00 UUR 
 

 

KULAK KORTRIJK 

Capita Selecta HRM  

We lezen voor u en inspireren u over recente trends i.f.v. duurzaam 

personeelsbeleid. 

Leen Van der Vorst (coördinator Expertisecentrum Sociale Innovatie en 

dienstverlening & onderzoek Hogeschool VIVES) 

SESSIE 2 

DI 6 DEC 2016 

13.30 – 17.00 UUR 
 

 

OCMW SINT-LAUREINS 

Het nieuwe werken als onderdeel van leeftijdsbewust  

personeelsbeleid 

We gaan op zoek naar stijgende productiviteit, meer tevredenheid, 

besparingsmogelijkheden, … ‘werkbaar werk’. 

Karin Florival (adviseur personeel, stadsbestuur Brugge) 

SESSIE 3 

DI 21 FEB 2017 

13.30 – 17.00 UUR 
 

 

OCMW HARELBEKE 

Performantie -indicatoren binnen de personeelsdienst  

We worden enthousiast van meten en rapporteren door een 

praktijkvoorbeeld dat werkt én toepasbaar is in uw bestuur. 

Marnix Tack (verantwoordelijke personeelsdienst, OCMW Wevelgem) 

SESSIE 4 

DI 25 APR 2017 

13.30 – 17.00 UUR 
 

 

OCMW WAREGEM 

Actief aanwezigheidsbeleid dat bijdraagt tot een re sultaatgericht 

HRM 

We wisselen modellen en manieren van werken uit a.d.h.v. twee 

casussen.  

Arabelle Goeleven (directeur personeel en organisatie, OCMW 

Vilvoorde) en Carmen Van der Borght (verantwoordelijke 

personeelsdienst, OCMW Waregem) 

SESSIE 5 

DI 13 JUN 2017 

9.00 – 12.00 UUR 
 

 

KULAK  KORTRIJK  

Actuele wetgeving – VVSG  

Een update van de arbeidsregelgeving en rechtspositieregeling die u 

vertaald wil zien naar uw bestuur. 

Gastdocent van het VVSG 

 

We sluiten deze sessie af met een gezamenlijke lunch.  


