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De eisen van je bedrijf en de wensen van je werknemers op elkaar
afstemmen, is echter niet eenvoudig. Deze databank geeft je inspiratie,
informatie, en concrete tips om een gendervriendelijk personeelsbeleid
te ontwikkelen in elk bedrijf of organisatie.
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1. Gender, hier en nu!

vergaderuren,… . En wat doe je met die succesvolle CEO die opeens
om de twee weken zijn kinderen bij zich krijgt in co-ouderschap ?

1.1 Wat is gender?

Gendervriendelijk personeelsbeleid is geen tijdelijk fenomeen. Het is een
blijvertje, zeker voor bedrijven die willen blijven groeien.

Gender is mannen en vrouwen evenveel kansen geven om een loopbaan
uit te bouwen, of om thuis voor gezin en huishouden te zorgen. Dit
betekent dat vrouwen ook de mogelijkheid moeten krijgen om een carrière
te hebben, en mannen de kans moeten krijgen om thuis te zorgen voor
het gezin en het huishouden. Maar dit betekent ook dat mannen en
vrouwen de keuze moeten krijgen om de twee te combineren: zeker in
de huidige maatschappij hebben de meeste gezinnen nood aan twee
werkende ouders.
Om die combinatie mogelijk te maken zijn er twee maatschappelijke
veranderingen nodig: Mannen moeten meer aandacht krijgen voor
het huishouden en werkgevers moeten het voor hun werknemers
gemakkelijker te maken om gezin en werk te combineren. De eerste
verandering vindt thuis plaats (we houden u niet tegen, maar daarover
gaat het hier niet). De tweede verandering ligt in handen van de
werkgevers en bedrijven.
Er zijn allerlei mogelijkheden. We moeten alleen afstappen van een aantal
vooroordelen. Dat vrouwen geen leiding kunnen geven, bijvoorbeeld,
of dat managers niet deeltijds kunnen werken. En zwangere vrouwen
kunnen nog steeds een belangrijke rol spelen in een bedrijf, zelfs als
je rekening houdt met de moederschapsrust, en de gezinsvriendelijke
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1.2 Gendervriendelijke bazen krijgen meer gedaan
(van hun werknemers en hun bedrijf)
Een werknemer die meer kansen krijgt om zijn job en zijn privéleven op
elkaar af te stemmen, is tevreden. Hij (of zij!) voelt zich meer betrokken
bij het bedrijf, en dit heeft een positief effect op het ziekteverzuim, het
verloop, en de prestaties van de werknemer. Hij/zij is meer gemotiveerd,
en zal zich sneller engageren in het voordeel van het bedrijf. Door extra
flexibiliteit te geven als werkgever, krijg je er ook extra flexibiliteit terug.
Als gendervriendelijk bedrijf creëer je bovendien een positief imago. Je
vergroot ook het rekruteringsgebied van je bedrijf, want vrouwen en
mannen krijgen dezelfde kansen in jouw bedrijf. Dus ze willen allemaal
wel bij jou bedrijf komen werken!
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1.3 Gendervriendelijke bazen doen meer
(voor hun bedrijf en voor de samenleving)

meer flexibiliteit en inzet van hun werknemers. Een gendervriendelijk
personeelsbeleid houdt rekening met de soms moeilijke combinatie
werk-gezin, en geeft mannen en vrouwen evenveel kansen, zodat

Er zijn heel wat economische argumenten om aandacht te besteden

iedereen de kans krijgt op werk en persoonlijke ontwikkeling in zijn job.

aan gender in het personeelsbeleid. Een goede mix van medewerkers

Dit is sociaal verantwoord ondernemen.

op iedere afdeling van het bedrijf zorgt voor een beter bedrijfsresultaat
en een grotere aansluiting op de arbeidsmarkt. Als gevolg van de
vergrijzing, de globalisering, en het groeiende belang van kennis wordt
het voor bedrijven immers moeilijker om het juiste personeel te vinden.
Door mannen én vrouwen te rekruteren, wordt het zogenaamde
‘menselijke kapitaal’ ten volle benut. Wil je vrouwen aantrekken, dan
zijn extra mogelijkheden om werk en privé te combineren een troef. Nu
co-ouderschap de norm wordt na een echtscheiding werkt dit principe
trouwens ook steeds meer voor mannen.
Ook op de afzetmarkt moeten bedrijven meer aansluiting vinden. Omdat
de vrouw de meeste aankoopbeslissingen beïnvloedt, realiseren bedrijven
die hier op inspelen een grotere omzet. En om juist op de vrouw in te
spelen, zijn er vrouwen nodig op alle afdelingen. Ook in leidinggevende
posities!
Naast economische argumenten zijn er natuurlijk ook ethische. In de eerste
plaats zou iedereen evenveel kansen moeten krijgen om te werken. Want
werken is niet alleen geld verdienen, het is ook jezelf een plaats geven
in de maatschappij. Een voltijdse job combineren met een gezin is niet
altijd eenvoudig, zeker niet omdat de meeste werknemers nog een tijdje
onderweg zijn van en naar hun werk. Bovendien vragen bedrijven steeds
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1.4 De start van een vruchtbare samenwerking: hoe
begin je eraan?
Een belangrijk beginpunt is een behoefte-onderzoek bij je personeel.
Zoek uit wat hen kan helpen om de combinatie te vergemakkelijken.
Misschien is er al een vraag gesteld, of een probleem opgedoken? In
dat geval is de databank een goed beginpunt. Kies de probleemstelling
die het dichtst aanleunt bij jouw unieke probleem. Of zoek je gewoon
wat inspiratie? Kies dan voor de lijst maatregelen en klik door naar wat
je interesseert.
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1.5 De drie ultieme voorwaarden voor een succesvol
gendervriendelijk personeelsbeleid
1 Betrek je werknemers en vakbonden bij het uitwerken van het
beleid
Zoek uit wat de behoeften zijn van je werknemers, afdeling per afdeling
Toets voorstellen af bij werknemers en vakbonden
Betrek iedereen bij het evalueren van het beleid
Geniet van de betrokkenheid en het engagement van je werknemers
na stap 1-3
2 Communiceer, communiceer, communiceer
En doe het zodat iedereen het begrijpt! Maak presentaties,
nieuwsbrieven, leg alles uit in vergaderingen, stel een werkgroep
op, praat met werknemers, kortom, zie je bedrijf als een langdurend
netwerkevent.
3 Zorg ervoor dat het gendervriendelijke personeelsbeleid
in harmonie bestaat met de strategie, kernwaarden, en
mogelijkheden van het bedrijf.
Het is een win-win situatie, voordelig voor werknemer én werkgever.
Bekijk de situatie van je bedrijf en werk daarop verder. Alle
gendervriendelijke maatregelen zijn ruim toepasbaar, maar niet overal
toepasselijk.
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2. Aan de slag
2.1 Hoe deze databank gebruiken?
Deze databank bestaat uit een reeks gendervriendelijke maatregelen
gebruikt in Vlaamse ondernemingen en organisaties. Elke maatregel
wordt kort en uitgebreid omschreven, met concrete tips en extra
informatie. Onderaan elke maatregel vind je gelijkaardige maatregelen.
• Ben je op zoek naar concrete maatregelen, klik dan op Overzicht
Maatregelen , en klik door naar de maatregel die je interesseert.
• Vertrek je liever van een probleemstelling, klik dan Overzicht
Probleemstellingen, en kom te weten welke maatregelen een
antwoord bieden op jouw probleem.
• Wil je snel te weten komen wat de databank biedt rond één
specifiek trefwoord? Gebruik dan de zoekfunctie op www.
genderwerkt.be.
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2.2 Train-the-Trainer pakket
In principe zijn de maatregelen toepasbaar voor elk soort bedrijf en
organisatie. Ze zijn echter niet allemaal even toepasselijk voor jouw
bedrijf. Hoe je gendervriendelijk personeelsbeleid invoert in harmonie
met je bedrijf, kijk je in het Train-the-Trainer-pakket.

2.3 Voor wie is deze databank bedoeld?
De Mobiele Gendercel heeft deze website ontwikkeld zodat
werkgevers, personeelsverantwoordelijken, sectorconsulenten en
projectontwikkelaars inspiratie kunnen halen uit ervaringen van andere
bedrijven. De website is dan ook toegankelijk voor iedereen en gericht
op iedereen die wil werken rond gender en de combinatie werk-privé.
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3 Achtergrond

De maatregelen beschreven in de databank werden gevonden en
onderzocht in 27 Vlaamse bedrijven en organisaties, verspreid over

3.1 Wat is de Mobiele Gendercel?

de 5 provincies. De Mobiele Gendercel ging te rade bij bedrijven met

  

gendervriendelijke maatregelen in hun personeelsbeleid, en heeft per

De Mobiele Gendercel is een Vlaams-Europees project (2005-2006)

maatregel het proces neergeschreven dat heeft geleid tot de invoering

met als doel Vlaamse bedrijven en organisaties te ondersteunen bij

(of het eventuele annuleren) van de maatregel. Per bedrijf werd ook de

het ontwikkelen van een genderbewust personeelsbeleid. Een

mening van werknemers en vakbonden bevraagd in een 360° feedback.

genderbewust personeelsbeleid heeft oog voor de combinatie werk- en

Met als resultaat dat er over elke maatregel informatie voorhanden is

privéleven van werknemers en werkgevers, en voor gelijke kansen voor

over het ontwikkelen, invoeren en evalueren van de maatregel, en over

mannen en vrouwen in de organisatie, zowel op de werkvloer als voor

mogelijke knelpunten en succesfactoren. De maatregelen worden niet

kaderleden. De ondersteuning die de Mobiele Gendercel biedt is een

gelinkt aan een bedrijf of een sector. Iedere maatregel is voor elk bedrijf

toegankelijke en gebruiksvriendelijke databank. In deze databank kan elke

mogelijk, als hij maar creatief vertaald wordt naar de eigenheden en

geïnteresseerde concrete maatregelen vinden om een gendervriendelijk

mogelijkheden van het bedrijf.

personeelsbeleid te voeren.
De databank, het eindproduct van dit project, wordt uitgedragen
De oorsprong van de Mobiele Gendercel vinden we terug in het project

via een Train-the-Trainer pakket dat beschikbaar is op de website,

V&AMP (Vrouwen en Arbeidsmarktparticipatie). Bij dat project hebben de

en dat tijdens een korte opleiding wordt uitgelegd aan de ‘trainers’:

projectpartners geleerd dat er heel veel gebeurt in de Vlaamse bedrijven

personeelsverantwoordelijken,

rond de combinatie werk-gezin, en rond gender op de werkvloer, maar

emancipatie-ambtenaren, … .

sectorconsulenten,

bedrijfsleiders,

dat deze initiatieven en maatregelen het bedrijfsterrein niet verlaten. Als
antwoord op deze problematiek is de Mobiele Gendercel opgestart, met

Vier bedrijven werden gevraagd als ambassadeur voor het project.

als eindresultaat de databank: gendervriendelijke maatregelen in de vorm

Zij vormen goede praktijkvoorbeelden, en een inspiratie voor andere

van praktijkvoorbeelden voor iedereen beschikbaar en gemakkelijk

werkgevers en ondernemingen. Zij nemen het op zich om samen

toepasbaar in allerlei soorten bedrijven en organisaties.

met de Mobiele Gendercel bedrijven en organisaties te sensibiliseren.
Dit gebeurt tijdens ervaringsuitwisselingen en via een gerichte
communicatiecampagne.

6

Gender werkt! Gendervriendelijkheid maakt gelukkiger en motiveert

De Mobiele Gendercel is een samenwerking tussen RESOC Kempen,

Meer informatie over V&AMP kan je terugvinden in “V&AMP op papIER”

ERSV Limburg en Universiteit Hasselt/Sein, met financiële steun

Het auditinstrument dat in de begeleiding van de bedrijven gehanteerd

van Europees Sociaal Fonds en VESOC (Vlaams Economisch Sociaal

werd is de Family & Business Audit (FBA). Meer informatie hierover

Overlegcomité).

kan je terugvinden op http://www.evenwichtmaaktsterk.be/.

3.2 Historiek

V&AMP is in een bewerkte versie voor een ruimer gebruik dan de
gendercontext en aangepast voor hr-gebruik ook terug te vinden in

www.genderwerkt.be is gegroeid uit een vorig project dat gesteund
werd door het ESF en VESOC. Eind 2000 werd het project V&AMP
“Vrouwen en ArbeidsMarktParticipatie: sleutels tot werk en flexibilitijd”
opgestart door de toenmalige Subregionale Tewerkstellingscomité’s
van Limburg en Turnhout. Daarin werden bedrijven aangezet tot
het creatief omspringen met arbeidstijden en het aanbieden van
flexibele jobs aan zowel vrouwen als mannen. Hierbij werden jobs
opengebroken in het kader van een optimale combinatie ‘arbeid
& gezin/vrije tijd’. De begeleiding in deze bedrijven strekte van een
vrouwvriendelijk, over een gezinsvriendelijk tot een mensvriendelijk
personeelsbeleid.
Uit de ervaringen met het V&AMP project bleek al snel dat vele
bedrijven en organisaties in Vlaanderen op zoek zijn naar informatie en
goede voorbeelden over mogelijke maatregelen die men kan nemen in
het bedrijf om de combinatie van arbeid en privé voor de werknemers
makkelijker te maken. En zo kwam het idee tot stand om een inventaris
te maken van ‘beproefde’ maatregelen en instrumenten.
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deze hr-toolkit van het ESF, meer bepaald onder de naam “Het C&Fproces”, wat staat voor Combinatiebeleid & FlexibiliTIJD. (hyperlink
naar ‘Het C&F-proces’)
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3.3 Methodiek

de maatregel gedefinieerd en de hoofdkenmerken ervan opgesomd.
Vervolgens wordt de procesanalyse beschreven. Wat is de aanleiding

Maatregelen

geweest voor het invoeren van deze maatregel? Hoe heeft het bedrijf
zich voorbereid? Hoe is de eigenlijke invoering in zijn werk gegaan? Tot

Praktijkvoorbeelden

slot wat heeft de evaluatie van de maatregel aan het licht gebracht?

Alle maatregelen die op de website zijn opgenomen zijn praktijkvoorbeelden

Naast de procesanalyse worden de succesfactoren en knelpunten van

uit het hedendaagse Vlaamse ondernemingslandschap. Mobiele

iedere maatregel weergegeven op de website. Tot slot heeft Mobiele

Gendercel heeft daarvoor over heel Vlaanderen bedrijven gecontacteerd.

Gendercel ook links naar meer informatie en wetgeving opgenomen.

Bij de deelnemende bedrijven heeft Mobiele Gendercel via de 360°
feedback methode een procesanalyse gemaakt van de maatregelen in

Wat is de inhoud van de maatregelen?

het bedrijf. Met 360° feedback wordt bedoeld dat naar de mening en

Het is belangrijk te benadrukken dat telkens één specifieke procesanalyse

visie van alle betrokken partijen in een bedrijf/organisatie werd gevraagd,

wordt beschreven op de website. Zo zijn er maatregelen opgenomen die

namelijk de werkgever/personeelsverantwoordelijke, de vakbonden en

gelijkaardig zijn, maar volgens een ander proces zijn tot stand gekomen.

de werknemers. Ook de bedrijfsdocumenten werden door Mobiele

Genderwerkt.be biedt dus geen stappenplan om een maatregel

Gendercel onder de loep genomen. Dit zorgt ervoor dat er een totaalbeeld

succesvol in te voeren. Ieder kent zijn eigen situatie en omgeving het

werd verkregen van het doorlopen proces in het bedrijf/organisatie.

best om te bepalen welke elementen van het proces kunnen worden

Op de website worden de maatregelen niet gelinkt aan een bedrijf of aan

overgenomen en welke een eigen invulling krijgen.

een sector. Mobiele Gendercel heeft de overtuiging dit iedere maatregel
overal mogelijk is als hij maar creatief vertaald wordt naar de eigenheden

Alle maatregelen die opgenomen zijn op de website hebben een

en mogelijkheden van het bedrijf ongeacht de sector of bedrijfstype.

genderaspect of werken rond combinatie arbeid en gezin. Mobiele
Gendercel heeft ook beschreven wat het belang van iedere maatregel is

Hoe zijn de maatregelen opgebouwd?

in dat kader. Maar bij een aantal maatregelen zal gender niet het eerste

Mobiele Gendercel heeft dit totaalbeeld vertaald naar de fiches die op de

zijn wat bij je opkomt. Gender staat immers niet alleen op de wereld. Een

website kunnen geraadpleegd worden. Daarbij wordt in de eerste plaats

werknemer is meer dan zijn sekse, ook leeftijd, sociale-economische
positie, ras, religie en andere kenmerken maken deel uit van de diversiteit
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van het individu. Gender maakt dus deel uit van inclusief personeelsbeleid

Fiche per maatregel

en staat dus ook in de human resources niet alleen.

Aanvullend aan de werkgeversenquête werd een fiche opgemaakt
waarin een gedetailleerde procesbespreking per maatregel/actie wordt

Probleemstellingen

voorzien. Alle mogelijke fasen van invoering tot evaluatie van een proces
worden hierin bevraagd.

Alle maategelen die in de databank opgenomen zijn, zijn ontstaan als
antwoord op een specifiek probleem in het deelnemend bedrijf. Mobiele

Vragenlijst werknemer

Gendercel heeft deze problemen geabstraheerd en verzameld onder

De bevraging van de werknemer behandelt grotendeels dezelfde

de rubriek Probleemstellingen. Aan ieder probleem heeft Mobiele

onderwerpen als deze van de werkgever. Naargelang de grootte van

Gendercel maatregelen gekoppeld die voor je bedrijf mogelijk een

het bedrijf zijn ofwel alle werknemers, ofwel een steekproef bevraagd.

oplossing kunnen bieden.  

De resultaten van deze bevraging geven vanuit de invalshoek van de
werknemer complementaire informatie bij de getroffen maatregelen of

Ontwikkelde instrumenten
Mobiele

Gendercel

heeft

genomen acties.
voor

de

360°

feedback

een

aantal instrumenten ontwikkeld die je hieronder kan downloaden.

Vragenlijst vakbond
Aangezien de vakbond een belangrijke partner is in het personeelsbeleid
van een bedrijf, meer bepaald in het kader van sociaal overleg, worden

Vragenlijst werkgever

zij eveneens bevraagd. De elementen in de vragenlijst zijn vergelijkbaar

Het eerste deel van de bevraging bestaat uit een verzameling van

met de voorgaande vragenlijsten. De resultaten van deze bevraging

algemene

geven vanuit de invalshoek van de vakbond bijkomende informatie.

personeelsgegevens.

Daarna

worden

verschillende

onderwerpen bevraagd o.a. communicatie, uurregelingen, mobiliteit,
kinderopvang, arbeidsregelingen, visie, ... . De resultaten van dit deel
van de bevraging (zijnde luik werkgever) maakt integraal deel uit van de
360° feedback en geven mee input aan de macroanalyse.
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3.4 De projectleiders
RESOC Kempen - Promotor

Het

Regionaal

ERSV Limburg

Sociaal-Economisch

Overlegcomité

(RESOC)

De vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Limburg is de

Kempen is een overleg- en adviesorgaan waarbinnen het regionaal

juridische koepel voor de werkzaamheden van het Regionaal Economisch

economisch en het arbeidsmarktbeleid geïntegreerd vorm wordt

en Sociaal OverlegComité (RESOC) Limburg en de Sociaal-Economische

gegeven. Het is samengesteld uit de sociale partners (werkgevers- en

Raad van de Regio (SERR) Limburg. Beide overlegplatformen werden

werknemersorganisaties), de gemeentebesturen van het arrondissement

opgericht om het sociaal economisch streekbeleid in Limburg te stimuleren

Turnhout en het Antwerpse provinciebestuur.

en coördineren. Het RESOC is samengesteld uit vertegenwoordigers

RESOC Kempen heeft tot taak door middel van overleg en advies ten

van de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties), de

aanzien van regionale en hogere overheden de sociaal-economische

gemeentebesturen en het provinciebestuur. In de SERR zetelen enkel

streekontwikkeling te stimuleren en te coördineren. Om deze

de sociale partners.

adviesbevoegdheid zo goed mogelijk te stofferen kiest RESOC Kempen
ervoor om enkele innovatieve projecten uit te werken, Mobiele Gendercel
is er één van.
http://www.resockempen.be/
Contactgegevens:

kim.nevelsteen@resockempen.be

Contactgegevens:

inge.croes@ersvlimburg.be

RESOC Kempen

linda.cuylaerts@resockempen.be

ERSV Limburg

011/30 02 30

Spoorwegstraat 7

wim.dekinderen@resockempen.be

Kunstlaan 18

2300 Turnhout

014/44 51 73

3500 Hasselt
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UHasselt/SEIN

SEIN is het onderzoeksinstituut voor gedragswetenschappen van de
Universiteit Hasselt.
We bieden organisaties en overheid wetenschappelijke ondersteuning,
vorming en begeleiding. SEIN verzorgt ook onderwijs aan de UHasselt. We
werken aan gelijke kansen voor mannen en vrouwen, en stimuleren in
het bijzonder empowerment van vrouwen in de bedrijfswereld en in de
overheid. Dit realiseren we door het zichtbaar en bespreekbaar maken
van bestaande ongelijkheden in de samenleving en door deze aan
te pakken door middel van vorming, begeleiding en ontwikkeling van
nieuwe strategieën. SEIN is partner in de Mobiele Gendercel en biedt
het project wetenschappelijke ondersteuning en expertise op het vlak
van doorstroming van vrouwen in organisaties.
www.uhasselt.be/sein
Contactgegevens:
UHasselt/Sein

011/26 86 59

Agoralaan, gebouw D

@uhasselt.be

3590 Diepenbeek
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3.5 De partners

Fé.

Evenwicht vzw

Fé. is een fullservice communicatie- en consultancybureau met een
eigen onderzoekscel, gedreven door het vrouwelijke denken.

Evenwicht is actief op vlak van opleiding, individuele en teamcoaching,

Zowel Mobiele Gendercel als Fé zijn gepassioneerd door

loopbaanbegeleiding en outplacement.

gendergerelateerde thema’s, zoals de combinatie werk-privé,

Uit onze missie: “Wij willen mensen helpen om een voortdurend

m/v diversiteit op de werkvloer, een vrouw- én manvriendelijk

bewegend punt van evenwicht te realiseren tussen hun werk en leven.

personeelsbeleid, ... Een partnership ligt dus voor de hand.

Wij geloven dat mensen die bewust vanuit dit dynamisch evenwicht
leven en werken zich gelukkiger voelen en tegelijk hun grootste bijdrage

www.fe-online.be

kunnen leveren aan hun organisatie”.
Evenwicht steunt op een jarenlange ervaring op vlak van HRM in

Amazone vzw

profit en non-profit organisaties, en heeft o.a. ook zelf een opleiding
ontwikkeld om mensen en organisaties te sensibiliseren rond en te

Amazone is het federale resourcecenter voor gelijkheid vrouwen/

trainen in de gendermaterie.

mannen. Amazone biedt als ontmoetingscentrum, congrescentrum

Wij wilden graag deze kennis en expertise ter beschikking stellen van

en informatiecentrum een ruime waaier van diensten aan verenigingen

het project Mobiele Gendercel, omdat wij geloven in het belang en de

en groepen die zich inzetten voor gelijkheid. Amazone herbergt de

mogelijkheden ervan.

koepels van de vrouwenbeweging in België, het Archiefcentrum voor
vrouwengeschiedenis en is draaischijf voor informatie over gelijke

www.evenwicht.be

kansenbeleid. Amazone ontwikkelde onder meer verschillende

Contactpersoon: Kristl Lambrechts

databases met goede praktijken op het gebied van gelijkheid en

kristl.lambrechts@pandora.be

met instrumenten voor gendermainstreaming. De databases en het
uitgebreide informatieaanbod zijn online te raadplegen op http://www.
amazone.be. Amazone werd gevraagd om de expertise betreffende de
verwerking en het online aanbieden van informatie in te brengen in het
project Mobiele Gendercel.
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3.6 De ambassadeurs van Gender Werkt!
Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw Brugge

These Days

“Onze arbeidsgemeenschap heeft als doel de behandeling van en de

“Bij These Days vertalen we gendervriendelijk in eerste instantie naar

zorg voor de psychiatrische patiënt. De kwaliteit van behandeling en

mensvriendelijk. Mensvriendelijk staat dan weer synoniem voor een

zorg wordt bepaald door het menselijk potentieel.

uitgesproken wij-gevoel: betrokkenheid, opendeurmentaliteit & directe

Zich goed voelen in de organisatie is een vereiste. Om patiënten goed

communicatielijnen.

te bejegenen moet men zich als personeelslid eveneens goed bejegend

Uiteraard dragen flexibiliteit in werktijden, de mogelijkheid tot deeltijds

en gerespecteerd voelen. Daarom hebben wij in het personeelsbeleid

werken ertoe bij dat al onze werknemers, mannen & vrouwen, voldoende

aandacht voor:

ruimte krijgen om een goede balans te vinden tussen professionele

- individuele noden (bijvoorbeeld combinatie gezin en arbeid)

ontwikkeling en familiaal welzijn. Dit zorgt voor een aangename

- draagkracht

werksfeer gestoeld op wederzijds respect. Bij These Days voeren we

- vorming

een genderbewust HR-beleid omdat we op deze manier een stukje onze

- open communicatie, dialoog en gesprek

sociale rol als onderneming in de maatschappij kunnen inkleuren.”

- deskundigheid”
www.thesedays.com
www.pzolv.be
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TEAM cvba

Bond Moyson Oost-Vlaanderen

“Team is een dienstverlenend bedrijf in de sociale economie. Er wordt

“Als Bond Moyson, een ziekenfonds gegroeid vanuit de sociale

onder andere gepoetst in bedrijven, organisaties en bij gezinnen via het

arbeidersstrijd, dragen wij begrippen als solidariteit, emancipatie en

dienstenchequesysteem.

multiculturaliteit reeds lang in ons vaandel. En gelukkig zijn diversiteit

Team voert geen genderbewust, maar wel een mensvriendelijk

en emancipatie niet langer een streefdoel van weleer, maar een stuk

HR-beleid met aandacht voor alle werknemers en hun omgeving,

werkelijkheid geworden. Door op actieve wijze te streven naar meer

zonder onderscheid te maken tussen geslacht, leeftijd, afkomst, …

diversiteit op de werkvloer willen wij dan ook een bijdrage leveren aan

Gendervriendelijk werken is voor Team bijgevolg een evidentie.

onze maatschappelijke opdracht.

Team wil arbeid op maat van de werknemer bieden en dit betekent:

Bovendien is het onze overtuiging dat diversiteit op de werkvloer

- flexibiliteit voor de werknemer

gedragen door een ‘gender/mensvriendelijk’ personeelsbeleid, een

- werk dicht bij huis

toegevoegde waarde heeft voor het ondernemen zelf. Een heterogene

- een job vertrekkend vanuit de capaciteiten en interesse van

groep bevordert de creativiteit en het probleemoplossend vermogen, men

de medewerker, dit kan ook roldoorbrekend zijn in de vorm van

komt makkelijker tot de verschillende invalshoeken en inzichten, men

poets’mannen’ en klusjes’vrouwen’

genereert een bredere visie en komt uiteindelijk tot meer kwaliteit.”

- vertrekken vanuit de mogelijkheden van de werknemer en streven
naar groei, zowel op technisch als op persoonlijk vlak.”
http://www.team-alken.be/
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3.7 Contactgegevens van de Ambassadeurs
Bond Moyson Oost-Vlaanderen
Tramstraat 69
9052 Gent
www.socmut.be/socmut
Psychiatrisch Ziekenhuis Onze Lieve Vrouw
Koning Albert I laan 8
8200 Brugge
www.pzolv.be
TEAM cvba
Meerdegatstraat 155
3570 Alken
www.team-alken.be
These Days
Broederminstraat 9
2018 Antwerpen
www.thesedays.com
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Ervaringsbedrijven
Antwerpse Waterwerken
Mechelsesteenweg 64
2018 Antwerpen
www.aww.be

IntegratieProjecten Welzijn en werkgelegenheid
Driegaaienstraat 160
9100 Sint Niklaas
www.ipw-vzw.be

Accountants Midden Limburg
Prins Bisschopsingel 34 bus 4
3500 Hasselt
www.acc-mid-lim.be

Mifratel
Sint Annaplein 17
9000 Gent
www.mifratel.be

Centrum Algemeen Welzijnswerk Midden West-Vlaanderen
Nijverheidsstraat 11
8800 Roeselare
www.caw-middenwvl.be

Mondomed nv
Middenweg 20
3930 Hamont-Achel
www.mondomed.be

CKG Kapoentje
Grotestraat 144
8420 De Haan
www.ckgkapoentje.be

Plus Uitzendkrachten
Lange Leemsstraat 372
2018 Antwerpen
www.plusuitzendkrachten.be
Tigro Industries
Europalaan 37
3900 Overpelt
www.tigro.com

CTG Belgium NV
Woluwelaan 140 a Bus 3
1831 Diegem
www.ctg.com
Ecover Belgium NV
Industrieweg 3
2390 Malle
www.ecover.com

VITO
Boerentang 200
2400 Mol
www.vito.be
Mobiele Gendercel respecteert de anonimiteit van deelnemende bedrijven die geen
vermelding wensten op de website.
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Contact & Weblinks
Kim Nevelsteen
014/44 51 73
kim.nevelsteen@resockempen.be
Wim De Kinderen
014/44 51 49
wim.dekinderen@resockempen.be

011/26 86 59
@uhasselt.be

  

Inge Croes
011/30 02 30
inge.croes@ersvlimburg.be
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