


tussen hamer en aambeeld



aambeeld hebben we geen vat op



hamer

procedures/werkplek/ 
regels/tools/leiderschapsstijl

rvb/staf/directie/politiek/…



procedures/werkplek/visie 
regels/tools/leiderschapsstijl

eigen waarden en normen
authenticiteit

spreidstand tussen



hulpverleners/maat-
schappelijk werkers…

&

rvb/staf/directie/politiek

enkele inzichten en aanbevelingen naar



naar sociale school
- superdivers

- waar mensen authentiek mogen 
zijn

- zorgt voor uitstroom met een eigen 
smoel, mening en stem

onze markt is anders

vs



dit zouden de werkgevers ook 
moeten doen: hier kan je jezelf 
zijn en jouw eigen waarden 
inzetten in jouw werk… MAAR



de gezelligheid van thuis vinden we niet altijd terug op kantoor

naar werkgever/RVB/staf



mag je jezelf zijn?



doel/bestemming
richtlijnen

regels
procedures
controle

doelen en intenties 
vervagen/geen 
gelijklopend belangen

naar werkgever/RVB/staf



we zijn met hulpverleners bezig die deze job kiezen 
vanuit hun visie/passie/hulpverleningsinstinct

omdat 1 duif verloren is gevlogen, 
moet al de rest achter slot?

vertrekken vanuit vertrouwen i.p.v. wantrouwen
leren omgaan met gekregen vrijheid i.p.v. regels



Hoe ga je mensen aantrekken 
en houden?

loon, bedrijfswagen, verlof, 
…

zinvol & waardevol werk, authentiek kunnen 
zijn, attent & verbonden leiderschap, 
zelfverwezenlijking, veilige werkomgeving 
waar je fouten mag maken



empowerde durvers en doeners met zorgpassie: de kern van ons DNA

deontologisch 
geïnspireerde 
organisatie

teleologisch 
geïnspireerde 
organisatie







hoe: visie en waardengedreven werken

MISSIE

wat gaan 
we doen 

VISIES

hoe gaan we 
het doen

werkinstrumenten

procedures/regels maken om missie waar te 
maken







visie op personeelsbeleid
tv verwacht van haar medewerkers flexibiliteit en loyaliteit en tv staat open voor 
de wensen van die flexibele en loyale collega’s 
zo kunnen we groeien als organisatie én als mens 
WE MAKEN HET ELKAAR GRAAG GEMAKKELIJK, WIE GEEFT, DIE KRIJGT

visie op ziekte
zieke medewerkers verdienen rust om terug beter te worden
we geven hen daarbij graag positieve aandacht
WIE ZIEK IS BLIJFT THUIS WIE NIET ZIEK IS GAAT WERKEN

visie op diversiteit
bij ons ben je een goede collega wat ook jouw geslacht, seksuele voorkeur, religie, 
leeftijd, huidskleur, … is
We dulden geen discriminatie
JE BENT IN DE EERSTE PLAATS VLEMINCKVELDER, DE REST DOET ER NIET TOE



VISIE 
ziekte

VISIE 
personeels-
beleid

1 dag ziek: schrijf zelf je briefje

sociaal verlof: schrijf zelf je briefje

3/6/9 gesprekken: positieve aandacht

vb: controlearts: staat haaks op visie

Veldweg: competentie- en draagkracht-
beheersinstrument 

MooBii: software specifiek geschreven naar 
onze visies

VISIE 
empowerment

kerngroep: diversiteit/ethiek/innovatie

VISIE 
diversiteit

M
I
S
S
I
E

WAARDEN



missie laten ondersteunen 
door verstaanbare visies, 
geschreven vanuit organisatie-
waarden en aan die 
visies/procedures 
werkinstrumenten koppelen 



neem niet zomaar alles over 
wat momenteel hip is in 
andere sectoren





Als je met een ernstig probleem geconfronteerd wordt, denk dan zeer goed na 

Is er een oplossing, 
dan heeft het geen zin je 
op te winden

Is er geen oplossing, 
dan heeft het geen nut je 
op te winden

naar hulpverleners



TOEKOMST
- grote uitdagingen
- positief: openheid vanuit 
beleid voor oplossingen





Vb. waarden > visie op diversiteit > tool: kerngroep diversiteit



“onveilige” werksituaties
ALS JE NOOIT IETS PROBEERT

DAN ZAL JE NOOIT TELEURSTELLEN

enkele voorbeelden van projecten aangebracht 
door empowerde basismedewerkers


