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Wat bieden wij wel?

Employer
branding

De juiste match ! 

Werk-
omstandigheden

Een bepaald soort 
mensen moet zich 

thuis voelen



De ochtendfile

De babbel aan de koffie 
automaat

“lokaal werk” 
Geen filestress

Praktijk – Keuken, 
ontspanningsruimte (darts, 
pingpong)



De bedrijfsparking

Fietsen
Ecologisch
Lokaal 
Sportief , beweging

Praktijk - Leaseplan voor 
fietsen.



De deadline die er echt toe doet

De deadline:  Op tijd zijn 
voor familie 

Respect voor privé
Work / life

Praktijk – slimme planning, 
flexibele uren, extra 
vakantie, mix kantoor –
thuiswerk 



Overuren met kwaliteit

Rust

Praktijk – werkvoldoening uit je 
werk, flexibiliteit, glijdende uren, 
progressieve planning



Jouw werkplek is onbegrensd

We wakkeren ambitie 
aan

Zelfontplooiing

Praktijk – ontplooiing door 
opleiding, tools, omgeving 
– kantoor, sfeer



kantoor



Jouw ideeën zijn onbegrensd

Ownership

Praktijk – jouw projecten, jouw 
klanten, functiebeschrijvingen



Wat bieden wij wel?

Werkomstandigheden  / employer branding

• Geen (file)stress
• Sportief / jong
• Familie
• Rust
• Zelfontplooiing / Ambitie
• Ownership

Voelen zich thuis
(hopelijk  )



Tine,   mobiel beperkt
 heeft een  Aangepaste stoel, bureel
 Aangepaste werkuren  (vermoeidheid)

Kris, autistisch
 Aparte begeleiding door Emino (arbeidsbegeleiding)
 VOP – subsidie  (Vlaamse Ondersteuningspremie): compenseert extra kosten + lagere 

productiviteit

‘Anders van kleur’ 
 Tot nu toe enkel stagiairs

Inclusief – een paar speciale mensen

Mensen worden aangeworven om hun job skills

Dit is geen strategie? Geloof erin! 

Je krijgt dankbare medewerkers.



Een sterk “loonhuis”

KPI’s en loonvoordelen 
gekoppeld

Visie, missie, waarden, doelstelling op 
tafel (pancarte)



Uitsmijter

Spreek met de mensen in het team!
Maak geen oplossingen die voor iedereen hetzelfde zijn!
Beloof geen zaken waar je niet voor staat!



Mensen zijn graag owner van hun werk
(verantwoordelijk, creatief / technisch eigenaar, 

specialist)

Onze verdere ambitie

Hoe kunnen we dit gevoel van 
ownership nog versterken?

Een fijne sfeer creëren is de basis, ownership is een 

andere belangrijke vorm van waardering



Jurgen Carlier

051 316 416

jurgen.carlier@korazon.be

Digitale transformatie doet jouw onderneming bloeien

Korazon ontwikkelt webapplicaties op maat voor de optimalisatie 
van processen op gebied van marketing, verkoop en 

bedrijfsvoering


