DIENSTVERLENERS
WERKBAAR WERK
Werkbaar werk in kaart brengen is vaak de eerste stap om een preventiebeleid
op te starten. Meten is weten. Een vragenlijst, een checklist of een meer
participatieve methode helpt om problemen duidelijker af te bakenen en een
doordacht actieplan op te stellen.
Met behulp van een dienstverlener koop je expertise in om het hele proces vlot
en professioneel te laten verlopen. In deze lijst vind je 30 dienstverleners die
meewerkten aan De Marktplaats Werkbaar Werkt!. Meer info over hun aanpak kan
je vinden op www.werkbaarwerk.be . Kies de dienstverlener die het best bij jouw
onderneming of organisatie past.

Vraag je werkbaarheidscheque aan!
Of verhoging KMO-P!

Beroep doen op een dienstverlener kan met
ondersteuning van de Vlaamse overheid. Aan de
slag rond werkbaar werk? Vraag dan je
werkbaarheids-cheque of verhoging KMO-P aan. Tot
10.000 € voor een cheque, tot 5.000 € voor KMO-P
Aanvragen kan tot 31.12.2021.De dienstverlener
helpt je graag met alle praktische zaken. Lees meer
Klik op een titel om direct naar de site van de dienstverlener te gaan

361° CREATING HAPPY EMPLOYEES
Door de kennis van het brein over te brengen naar bedrijven, zorgen we ervoor dat
leidinggevenden en medewerkers zich kunnen focussen op dat waarvoor ze ooit
hebben gekozen, vanuit hun passie en drive. 361° begeleidt organisaties en hun
medewerkers naar meer werkgeluk. 361° zorgt ervoor dat medewerkers zo lang
mogelijk gezond, geëngageerd,betrokken, veerkrachtig en gemotiveerd te houden.
Isabelle Hoebrechts is een vrouw voor wie menselijke contacten en waarden voorop
staan. Ze gaat alleen voor zaken waar ze echt in gelooft en zet zich vol passie,
positiviteit en ondernemingsgoesting in voor menselijk kapitaal.
Isabelle Hoebrechts - 361° - Struisblokstraat 4, 3370 Boutersem - www.361.works - ihoebrechts@361.works

ACERTA CONSULT
De ‘kracht van mensen’ staat centraal in alles wat Acerta onderneemt. Wij zetten ons
maximaal in om organisaties te ondersteunen bij de groei, ontwikkeling, motivering en
duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers
Hannelore Van Meldert - Acerta - Diestsepoort 1, B-3000 Leuven - www.acerta.be/consult - hannelore.van.meldert@acerta.be

ADVISORY SERVICES
Advisory Services werkt op het kruispunt tussen strategievorming,
organisatieontwikkeling, HR en change.
Onze projecten hebben in essentie altijd te maken met veranderingen in de
organisatie. Ze grijpen in op de strategische keuzes, de structuur, cultuur en processen
van onze klant. Sommige projecten zijn zeer ingrijpend en leiden tot een volledige
herstructurering, anderen zetten in op gestage verbetering door heel secuur de
verandering te managen. Op die manier ontstaat duurzame en blijvende veranderingen
die iedereen tevreden stellen.
Anne-Maria Vandenbroucke - Advisory Services - Kluisstraat 16, 9050 Gentbrugge - www.advisoryservices.be - anne-maria@advisoryservices.be

ALERT!
Alert! heeft een duidelijke missie: het welzijn op de werkvloer verhogen.
Sinds 2012 zetten we via opleidingen en begeleidingen in op het verhogen
van het werkbaar werk. Wij zijn een vast team en zijn flexibel,
betrouwbaar en adaptief. Klanten kunnen steeds rekenen op kwaliteit en
maatwerk.
Daan Castelein - Alert! - Meensesteenweg 94, 8870 Izegem - www.alert-opleidingen.be - Daan@alert-opleidingen.be

BESTBURO
Ons doel? Uw welzijn bevorderen. Door u efficiënter en tijdbesparender te
leren werken.
Met een team van enthousiaste en gedreven trainers en kwaliteitsvolle
Microsoft advies- en opleidingstrajecten draagt BestBuro bij tot het
succes van elk bedrijf. Het resultaat? Meer (gemoeds)rust en comfort.
Elke Stultjens - BestBuro bv - Hendrik van Veldekesingel 150/151, 3500 Hasselt - www.bestburo.be - elke@bestburo.be

BING RESEARCH
BING Research heeft ruim 25 jaar ervaring met perceptiemetingen onder
klanten (B2B), medewerkers en omgeving. Deze rijke historie staat ons niet in
de weg om onszelf telkens weer opnieuw uit te vinden. De wereld is
veranderd, kennis van marktonderzoek is gegroeid en nieuwe technieken zijn
voorhanden. Met ons voortreffelijke aanpassingsvermogen en bewezen
expertise zijn wij als geen ander in staat om in te spelen op de continu
veranderde klantbehoeften. Die competenties delen wij graag.
Mike Deschamps - Bing Research - Kardinaal Mercierstraat 81, 8000 Brugge - www.bing-research.com - mike.deschamps@bing-research.com

BRIGHTHOUSE
Brighthouse heeft een duidelijke visie: wij willen een wereld creëren voor
onze ondernemers waarin HR niet alleen een kost is, maar ook rendeert.
Samen zetten we een praktisch en efficiënt HR-beleid op poten. Brighthouse
is je persoonlijke partner, hands-on en met kennis van zaken.
Laure-Anne Herpoel - Brighthouse - Derbystraat 161, 9051 Gent - https://www.brighthouse.eu/nl - laura-anne@brighthouse.eu

COMMA, PEACE FOR TALENT
Het experten team van Peace for Talent inspireert bedrijven om mensen
centraal te stellen. Dit multidisciplinair team gaat samen met bedrijfsleiders
en hun werknemers op pad. Een pad dat zorgvuldig wordt uitgestippeld op
maat van diverse uitdagingen. Eindbestemming? Een efficiënte, werkbare en
wendbare future proof onderneming met loyale en gelukkige medewerkers
die allen worden ingezet op hun talenten.
Wij veranderen gewoontes en gaan voor resultaten.
Elke Renders - Comma, Brand Strategists - Torhoutse Steenweg 411, 8210 Zedelgem - www.brandstrategists.be - Elke@brandstrategists.be

COMPANYWISE
CompanyWise inspireert organisaties om hun ambities te realiseren mits een
gezond evenwicht tussen organisatiestructuur en -cultuur. Met een rugzak vol
met 30 jaar ervaring als leidinggevende weet ik hoe je in een sfeer van
vertrouwen en gezamenlijk eigenaarschap complexiteit werkbaar maakt.
Frieda Janssens - Company Wise - Hondstraat 19, 2250 Olen - www.companywise.be - frieda@companywise.be

DIXON DRIVE
Dixon Drive is gespecialiseerd in het meten en verbeteren van werkbeleving.
Door scherpe inzichten helpen we organisaties om de pijlen van hun welzijns- en
HR beleid juist te richten en aan te pakken. We zetten verbetertrajecten op over
werkdruk, digitaal leiderschap, samenwerken, betrokkenheid, feedback &
telewerkbeleid,.. enz.
Organisaties waar we graag mee samenwerken zijn: Bnp Paribas Leasing, Fujifilm,
C&A, Koninklijke Belgische voetbalbond, Manuchar, RCA Group, Friesland
Campina, Essent, Besix,..
Kaat Clerix - Dixon Drive - Cockerillkaai 26, 2000 Antwerpen - www.Dixondrive.be - kaat.clerix@dixon.be

FLEXORIUS
Flexorius heeft als missie organisaties te begeleiden in de groei van hun
medewerkers: Zowel persoonlijk als binnen de organisatie.
We doen dit op drie peilers :
- De juiste mensen aan boord halen.
- Correct verlonen.
- Mentale welzijn en groei, communicatie en leiderschap.
Katrien Vanrusselt - Flexorius - Vezerlaan 1/1, 3540 Herk-de-Stad - www.flexorius.com - katrien@flexorius.hr

FLY GROWING LEADERS
Sonja Reckers is master in de gezondheidswetenschappen, sr consultant
veerkracht, wendbaarheid, leiderschap, docent leiderschap, erkend
bemiddelaar in arbeidsrelaties, associate partner FLY.
Ze was tot eind 2019 manager van het integraal welzijnsbeleid in het Jessa
ziekenhuis. Sindsdien zet ze haar expertise in voor organisaties en
bedrijven.
Sonja Reckers - Fly Growing Leaders - Acaciastraat 18, 3560 Lummen - www.sonjareckers.be - sonja@sonjareckers.be

FOOTSTEPS GROUP
Katrien Lootvoet verbindt academische inzichten (Organisatiepsycholoog,
Preventieadviseur psychosociale aspecten, Vlerick Mgt) met ruim 30 jaar
HR-praktijkervaring. praktijkervaring. In 2016 richtte ze Footsteps op, dat
organisaties begeleidt in de uitbouw van een duurzaam HR-beleid, met oog
voor zowel performantie als welzijn.
Katrien Lootvoet - Footsteps Group - Henri Dunantlaan 10/005, 9000 Gent - www.fswr.be - katrien.lootvoet@fswr.be

HAPPY HUMANS
We realiseren groei van zowel de organisatie als de medewerkers door het
verhogen van betrokkenheid, motivatie en werkplezier. We maken
verbeteracties mogelijk in de vorm van advies, begeleiding en opleiding.
Het welbevinden van de medewerkers én de werkgever staat hierbij
centraal.
Elke Haemelynck - Happy Humans - Brusselsesteenweg 151, 9090 Melle - www.happyhumans.be - elke@happyhumans.be

HERMAN KENENS
Herman combineert passie, kennis en ervaring.
Z’n passie: mensen helpen groeien.
Z’n kennis: van het wereldvermaarde researchinstituut Gallup.
Z’n ervaring: 20 jaar ervaring bij KBC met het terug op de rails
brengen van slecht draaiende afdelingen. 6 jaar ervaring met
het begeleiden van KMO’s.
Herman Kenens - 's Hertogenlaan 22, B-3000 Leuven - www.hermankenens.be - info@hermankenens.be

INSTITUUT VOOR DUURZAAM WERKEN
Het Instituut voor Duurzaam Werken is een netwerkorganisatie met een
maatschappelijk doel opgestart in 2014. Met een team van gedreven experten
focussen we op het “verduurzamen” van Werken, Leiderschap/Coaching en
Personeelsmanagement.
Vanuit een innovatieve, wetenschappelijk onderbouwde visie focussen we op
een win voor alle stakeholders van werken: meer welzijn EN een betere
productiviteit! De natuur, wandelcoaching en een integrale wellbeing visie,
spelen een belangrijke rol in onze aanpak.
Lut Van Mossevelde - Instituut voor Duurzaam Werken vzw (Institute for Sustainble Working vzw) - Erembodegemstraat 15 -9300 Aalst www.sustainableworking.org - lut@sustainableworking.org

ITINERIS
Carine is organisatiepsychologe, met specialisatie in gezondheidsbeleid
en coaching. Vanuit Itineris versterkt ze sinds 2002 organisaties in hun
structuur én cultuur (communicatie, leiderschap, leren, omgaan met
organisatieverandering, samenwerking, stress, HR…). Sinds 2016 is ze
ook de bezieler van het seminariecentrum Villa Vigor en een
loopbaancentrum met 12 coaches.
Carine Drijkoningen - Itineris - Houtestraat 9, 3990 Peer - www.itineris-advies.be - carine.drijkoningen@itineris-advies.be

KESSELS & SMIT, THE LEARNING COMPANY
Annelies Wybo is ontwerper van leertrajecten en teamcoach bij Kessels
& Smit.
Kessels & Smit, The Learning Company, creëert en begeleidt
leerprocessen (learning) voor leidinggevenden, teams, individuen, …
En K&S is graag in goed gezelschap (company) voor elkaar en onze
opdrachtgevers.
Annelies Wybo - Kessels & Smit, The Learning Company - Maliebaan 45, 3581 CD Utrecht - www.kessels-smit.com - awybo@kessels-smit.com

LENVAIN, CELINE
Een leidinggevende is maar zo goed als zijn team optimaal werkt. Mijn carrière heeft zich telkens
ontwikkeld vanuit de werkvloer naar managementrol. Ik geloof dat je als leidinggevende kennis moet
hebben van de praktische uitvoerende kant met de skills om overzicht te bewaren. Echter vaak is
communicatie een struikelblok. Met een Sales & Marketing achtergrond weet ik hoe belangrijk
externe communicatie is, maar vaak loopt het intern niet zo vlot. ‘Nee’ is een antwoord, maar ‘nee,
maar’ is beter. Dat is een motto waar ik me aan hou!
Celine Lenvain - CTI Life Coaching - Pollarestraat 28, 9400 Ninove - www.ctilifecoach.com - Celine@ctilifecoach.com - ctifood2018@gmail.com

LOGFLOW
Logflow is een onafhankelijk logistiek adviesbureau dat kmo’s tot
multinationals begeleidt bij het uitvoeren van projecten met focus op
warehousing en productie. Dat gaat van strategisch advies, over plant
engineering tot go-live begeleiding en change management bij de
implementatie, incl. Lean Manufacturing.
Thomas Van Landeghem - Logflow - Kapellestraat 136 / blok E 8020 Oostkamp - www.logflow.be - Thomas.VanLandeghem@logflow.be

NEXTSTEP COACHING
NextStep coaching is een coaching- en trainingscentrum met aandacht
voor zowel de persoon, het team als de organisatie. Wij willen bijdragen
aan een duurzame maatschappij waarin mensen hun kwaliteiten kunnen
inzetten, samen werken en energie krijgen uit hun loopbaan. Dat
noemen we loopbaangeluk.
Peter Massy - Nextstepcoaching - Violetlaan 34, 2980 Zoersel - www.nextstepcoaching.be - Peter@nextstepcoaching.be

OTHOR
Wij helpen mensen en organisaties om hun volledig potentieel te bereiken. Door
gebruik te maken van wetenschappelijk innovatieve tools gebaseerd op
neurowetenschappelijke modellen, maken we het mogelijk om op een objectieve en
dynamische manier jouw mentale gezondheid en neurologische capaciteit online op
te volgen en te verbeteren.
Onze gebruikers ontvangen een gepersonaliseerd trainingsschema om hun beste zelf
te zijn en te blijven, dit zowel in samenwerking met experten in het vakgebied als
door de online training modules.
Lut Brenard - OTHOR Online Tools for Human Organisations - Weggevoerdenstraat 43, 3500 Hasselt - www.othor.be - lut@mymindworks.be

PMO EXPERT IN PLEZIER OP HET WERK
De cvba PMO (Personeels- en Managementopleidingen voor KMO’s) wil de talenten
en competenties versterken/verhogen van ondernemers en hun medewerkers
binnen de retailsector. Deze competentieversterkende activiteiten zullen leiden tot
persoonlijke groei, verbetering van de processen en de uitbouw van een lerende
organisatie. Het finale doel is de concurrentiekracht van de onderneming te
versterken en de groei te bevorderen.
Yvan Dierckxsens - PMO Expert in Plezier op het Werk - Willebroekkaai 37, 1000 Brussel - www.plezierophetwerk.be - wendy.labie@pmocvba.be

PMO BREAK THROUGH
We realiseren een duurzame doorbraak in transformatieprocessen op fysisch,
emotioneel, mentaal, sociaal en organisatorisch niveau!
Onze jarenlang opgebouwde expertise hebben we samengebundeld in een
eigen model. Dit model is het uitgangspunt om - in samenspraak met onze
klant - een (verander)traject op maat te ontwerpen.
Marc Smits - PMO Break-Through - Coquilhatstraat 24, 2000 Antwerpen - www.break-through.eu - marcsmits.antwerp@gmail.com

PROPEL
De missie van PROPEL is hoger technisch opgeleiden vooruit helpen in hun
loopbaan en hun ondersteunen in het realiseren van hun volle potentieel.
PROPEL zoekt bewust het kruispunt op waar de individuele aspiraties
samenvloeien met de bedrijfs- en organisatieobjectieven.
Filip Bauwens - PROPEL / Nextstepcoaching - Rood Beeldekensstraat 23, 9820 Merelbeke - www.propel.be - filip@nextstepcoaching.be

READY2IMPROVE
Ready2improve wil mensen inspireren om duurzaam gezond te leven. We
doen dit via consultancy, projectbegeleiding, adviestrajecten en opleiding.
Wouter Goris is Arbeids-en Organisatiepsycholoog, Sport-en
Bewegingspsycholoog & Tabacoloog (rookstopbegeleider). Sinds 2007
begeleid hij individuen, groepen en bedrijven naar een gezondere levensstijl.
Wouter Goris - Ready2improve - Fabriekstraat 101, 3800 Sint-Truiden - www.ready2improve.be - wouter_goris@ready2improve.eu

RETAILSTARS
Isabelle Maes is de oprichter en bezieler van Retail Stars, gespecialiseerd in
training, coaching en mystery shopping. Medewerkers inspireren en
begeleiden in het optimaliseren van klantrelaties & resultaten én ook plezier
en trots geven in hun werk, is voor Isabelle de fijnste uitdaging. Vandaag
maakt Retail Stars mee het verschil voor trouwe klanten uit diverse sectoren
in retail, sales en wholesale.
Isabelle Maes - Retailstars - Egmont 13, 9850 Deinze - www.retailstars.be - isabelle.maes@btsolutions.be

SPRINGBOK COACHING
De missie van Springbok health coaching is om de gezondheid en het
welzijn op de werkvloer te verbeteren. Iedereen op dezelfde golflengte
krijgen, het meten van de behoeften, het maken van een gezondheidsplan,
de implementatie en communicatie van activiteiten, de permanent
evaluatie, in al deze stappen is Springbok coaching uw partner.
Samen met de partners-klanten maken we een gefundeerd
gezondheidsplan dat we vervolgens mee implementeren.
Brecht Buysschaert - Springbok Coaching - Mellestraat 297A, 8501 Heule Kortrijk - www.springbokcoaching.be - brecht@springbokcoaching.be

TAMEPA - DE ZINHOEVE
Sharon Vandousselaere is zaakvoerder van De Zinhoeve. Als
bedrijfspsychologe, auteur & voormalig onderzoeker specialiseert zij in
scans, groeitrajecten & teambuildings voor meer balans tussen welzijn en
productiviteit zodat organisaties en leidinggevenden beter in hun vel
zitten en blijven.
Sharon Vandousselaere - De Zinhoeve - Torhoutsestraat 236, 8020 Oostkamp - www.zinhoeve.be - sharon@tamepa.be

WILDE ZWANEN
Wilde Zwanen is een community van organisatiearchitecten- en coaches,
met een duidelijke missie. Onze focus ligt op het versterken van
organisaties, teams, leiderschap en individuen. Een kernteam van ervaren
experten zorgt voor een behouden vlucht doorheen de boeiende
trektochten die organisaties maken.
Joost Van Driessche - Wilde Zwanen - Ommeganckstraat 11, 9667 Horebeke - www.wildezwanen.be - Joost@wildezwanen.be

ZORGONDERSTEUNING VZW
Zorgondersteuning vzw werd opgericht in 2010 en wil actoren in de zorgen welzijnswereld verenigen. ‘Voor en door de sector’ was van bij de start
onze slogan, en is door de jaren heen ons DNA geworden. Wij bieden
opleidingen in lean aan en inzake persoonlijke efficiëntie.
Marc Vlaeminck - Zorgondersteuning vzw - Zelzatestraat 62, 9960 Assenede - www.zorgondersteuning.be - info@zorgondersteuning.be

