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• Je bedrijf telt maximaal 250 werknemers
• Je bedrijf maakt geen deel uit van een grote onderneming,  

dwz dat niet meer dan 50% van het kapitaal of de stemrechten in 
handen is van een grote onderneming (>250 werknemers) of een 
groep van verscheidene grote ondernemingen samen

• Je werknemers zijn tewerkgesteld in de paritaire comités  
116 (arbeiders) en 207 (bedienden)

Mijn bedrijf is een kmo



Je wilt je
personeelsbeleid 

verder
vormgeven?



Je medewerkers vormen je belangrijkste kapitaal. Mensen met de 
juiste talenten en attitudes aantrekken, je medewerkers ontwikkelen 
en gemotiveerd houden, kortom een goed loopbaanbeleid bepaalt 
immers mee het succes van je organisatie. 

• Heb je zin om meer in je medewerkers te investeren maar weet je 
niet goed hoe eraan te beginnen? 

• Heeft je bedrijf groeiplannen en zoek je ondersteuning? 
• Staat je bedrijf voor veranderingen en wens je je medewerkers 

voor te bereiden op de impact ervan?
• …

Ik wil mijn personeelsbeleid
verder vormgeven



Je wilt hierbij steun 
van Co-valent?



Tijdens een bezoek bekijken we samen welke acties binnen je 
organisatie haalbaar zijn. Voorbeelden van mogelijke projecten :
• Uitwerken van een onthaalbeleid
• Peter-en meterschap
• Opstellen van competentieprofielen
• In kaart brengen van opleidingsbehoeften
• Gestructureerd leren op de werkvloer
• Uitwerken van een loopbaanbeleid
• Aanwerving en ondersteuning van werknemers uit kansengroepen
• Opstellen van een werkgelegenheidsplan voor oudere  

werknemers (cao 104)
• …

Ik wil hierbij steun van Co-valent



Een externe 
consultant helpt

je bij de
uitvoering?



Je legt samen met Co-valent en de consultant een werkbaar 
actieplan vast. 
Heb je nog geen consultant? Geen probleem, we helpen je met 
je zoektocht naar de juiste persoon op basis van je behoeften.

Een externe consultant
helpt me bij de uitvoering



Je maakt kans
op een adviescheque!

Dit is een tussenkomst in de factuurkosten van 
de consultant voor een bedrag van maximaal 6000 euro.

Via deze adviescheque voor kmo’s wil Co-valent de 
competenties van werknemers in de sector chemie, 
kunststoffen en life sciences mee helpen versterken 

en op die manier bijdragen tot gemotiveerde werknemers 
gedurende de volledige loopbaan.



A. Reyerslaan 80
1030 Brussel
tel: +32 2 238 99 24
connect@co-valent.be
www.co-valent.be

CONTACTGEGEVENS

Dominique Boyen
Annemie Salu 

Marijke Machiels 
Dilek Guler

 Realisaties bij Moderna met steun van
 de adviescheque van Co-valent: 
“ We hebben competentieprofielen op maat van de noden 
van ons bedrijf en de talenten van onze mensen opgemaakt.
In de productieafdeling hebben we een zelfsturend team 
succesvol opgestart.”

Chantal Saelen, managing director Moderna


