
Boost je business 
met HR partnerships 

Dinsdag 
10 november 

2020

16u – 17u30



Programma 

16u-16u30: Panelgesprek met Birte Wagner (SD Worx), Dieter 
D’hondt (Jobtoolz) en Stef Dehullu (moderator)

In het panelgesprek belichten we kansen en uitdagingen in de huidige 
werk- en leeromgeving, zoals hoe IT-medewerkers blijvend motiveren. 

16u30-17u15: Break-out sessies

In aansluitende break-out sessies beantwoorden onze experten jouw 
specifieke vragen. Elke deelnemer kan twee break-out sessies 
meevolgen. 

Stuur jouw specifieke vragen vooraf in ( via 
shana.dequesne@syntrawest.be), zodat wij de antwoorden optimaal 
kunnen voorbereiden. 

17u15-17u30: Conclusies HR partnerships 

mailto:shana.dequesne@syntrawest.be


Break-out 
sessies

Break-out sessie 1: Rechtszekerheid en GDPR op de werkvloer 

 Guy Schepers (Administrator - arbiters.be) 

 Waar moet ik op letten als ik een stagiair in mijn bedrijf opneem? 

Break-out sessie 2: Het positieve effect van werkplekleren: IT- bedrijven en -
medewerkers aan het woord

 Lieselotte Verplancke (Project en team manager - Syntra West) 

 IT-bedrijven en -medewerkers vertellen over hun ervaring met werkplekleren. 

Break-out sessie 3: Employer branding: Communiceren via sociale media met 
werknemers 

 Simon Warlop ( CEO - the summit marketing & communicatie)

 Visibiliteit bij jongere (toekomstige) werknemers. 



Break-out
sessies

Break-out sessie 4: Succesvol werkplekleren in 4 stappen 

 Marie Van Looveren (Coördinator duaal leren – Syntra West) 

 Ga van start met werkplekleren aan de hand van 4 stappen. 

Break-out sessie 5: Van stage naar rekrutering: talent aanwerven en behouden 

 Birte Wagner (HR business partner - SD Worx)

 Hoe maak je de integratie van cursist naar werknemer en hoe zorg je ervoor dat hij bij 
jou aan de slag gaat/ blijft. 

Break-out sessie 6: Op zoek naar een geschikte werknemer

 Birte Wagner (HR business partner - SD Worx)

 Hoe en waar vind je een geschikte werknemer? Tips & tricks. 

Break-out sessie 7: Vlot door je personeelsadministratie met Buddy

 Katrien Geuens ( Strategic business development - SD Worx)

 Je hele HR administratie in 1 tool. SD Worx Buddy is specifiek ontwikkeld voor 
dienstverlenende KMO’s tot 35 werknemers. 



Schrijf je in!
Schrijf je in via: https://forms.gle/Xvvc9JP1TdLjrYrcA

Voor vragen kan je terecht bij shana.dequesne@syntrawest.be

https://forms.gle/Xvvc9JP1TdLjrYrcA

