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“Full-Boarding, van kandidaat tot 
arbeidscontract met flexplan.” 

 
 

Leer de theorie en de praktijk en doe nieuwe ideeën op voor uw eigen HR-beleid. 
 
 
 

 
 

 
 
 
Pragmatische opleiding in de reeks van “Practical & digital HR”, uitgewerkt 
met onze HR-Partners on the field met voldoende kennisopbouw inclusief 
de (digitale) administratie, details blijven voorbehouden voor de 
vakspecialisten.   

 
 
 
 
 
 
 
Opbouw per topic: 
 
WAT   … houdt dit in ? 
REGELS   … op fiscaal, sociaaljuridisch en boekhoudkundig vlak 
MARKT   … spelers en keuzecriteria leveranciers (objectieve visie) 
HOE    … werkt het (implementatie) 
TEMPLATES  … nodig voor dit topic (aansluiting, policy, contracten,…) 
OPINIE   … of commentaar (goed om weten) 
HUMAN COST  … van elke topic (loonkost) 
HUMAN NET  … van elke topic (netto) 
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Verloning en flexplannen 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Sessie 1:    Digitaal personeelsdossier & arbeidsvoorwaarden deel 1 
 

08u30 – 09u20 

Inleiding tot HR - Digitaal personeelsdossier als 
fundament 

09u40 – 10u30 

Organisatiestructuur 

10u50 – 11u40 

Loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid – uitgangspunten 
Verloning: Vast salaris, eindejaarspremie en 
vakantiegeld 

11u40 – 12u00 

20' pauze "Fit op de bureaustoel" 

 

 

 

 

13u00 – 13u50 

Verloning: Variabel salaris - Voordelen alle aard - Niet-
recurrente resultaatsgebonden bonus CAO 90 - 
Winstpremie 

14u00 – 14u50 

Extralegale & sociale voordelen: Groepsverzekering, 
individueel pensioensparen, hospitalisatieverzekering 

15u00 – 15u50 

Extralegale & sociale voordelen: maaltijdcheques, 
Ecocheques, uitvaartverzekering, warrantenplan 

16u00 – 17u00 

Vrij oefenen + Q&A 

  Klassikale digital practice (optioneel inhouse)
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Sessie 2:    Arbeidsvoorwaarden deel 2 & flexplannen
 

08u30 – 09u20 

Mobiliteit: Bedrijfswagen 

09u40 – 10u30 

Mobiliteit: km-vergoeding beroepsgebruik 
privéwagen, tankkaart met/zonder bedrijfswagen, 
huur bedrijfswagen, openbaar vervoer, bedrijfsfietsen, 
fietsvergoeding per km, banden, vergoeding 
woon/werk, autoverzekering, taxi, autodelen, 
privéchauffeur, bedrijfsmotor, reisbijstand 

10u50 – 11u40 

Kosten eigen aan de werkgever: forfaitaire 
dagvergoeding, thuiswerkvergoeding,  PC & 
randapparatuur, relatiegeschenken, zakelijke 
maaltijden, zakenreizen, opleidingen 

11u40 – 12u00 

20' pauze "Fit op de bureaustoel" 

13u00 – 13u50 

Communicatie: mobiele toestellen, mobiel 
abonnement, internet 

Gelukkigere medewerkers: extra verlof, was-
strijkdienst, sportabonnement, kinderopvang, 
loopbaanbegeleiding, lichamelijke & mentale 
gezondheid, inrichting werkplek, gezonde voeding 

14u00 – 14u50 

Flexplannen deel 1 

15u00 – 15u50 

Flexplannen deel 2 

16u00 – 17u00 

Vrij oefenen + Q&A 

  Klassikale digital practice (optioneel inhouse)

 

Full-Boarding 

 

  

 

Sessie 3:    Werving & selectie

08u30 – 09u20 

Competenties, certificaten/diploma’s;  

Functieprofielen & functiestoelen 

09u40 – 10u30 

Jobsite & Vacatures, Opvolging kandidaten 

10u50 – 11u40 

Contractvoorstel, arbeidscontract, flexplan,  

preboarding, onboarding 

11u40 – 12u00 

20' pauze "Fit op de bureaustoel" 

13u00 – 17u00 

Casestudy full boarding + vrij oefenen + Q&A 

  Klassikale digital practice (optioneel inhouse) 
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