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Waarom
bestaat
Brighthouse? 

Visie
Wij willen een wereld creëren voor onze ondernemers waarbij

HR niet alleen een kost, maar ook rendement is.

Missie
Wij laten de organisatie groeien, door in te zetten op het

meest waardevolle kapitaal - de mensen!

Hoe?
We delen onze kennis door praktische tools, structuren,

templates en advies op vlak van HR ter beschikking te stellen.



Wij zijn een huis van en voor ondernemers

Kennis delen op vlak van HR staat centraal

Focus? Samen-werken en elkaar beter maken

Wie zijn we? 



Onze HR Scan toegelicht

Inzicht in de verschillende dimensies van een sterk HR-beleid

Een tool om te meten op welke vlakken van HR je goed bezig bent en op

welke vlakken je mogelijk nog kan optimaliseren

Het startpunt voor een HR-beleid dat rendeert 

Wat is onze HR Scan?



Onze HR Scan toegelicht

 Launchmeeting 

 Wenswereld

 Afnemen van de HR Scan

 Inzichtenrapport

 Actieplan

Hoe gaan we tewerk?

1.

2.

3.

4.

5.



1.Launchmeeting 

Samen met jouw Business Coach zit je rond te tafel om jouw

verwachtingen om te zetten in de duidelijk afspraken. 

Onze HR Scan toegelicht



Onze HR Scan toegelicht

2. Wenswereld 

Het is belangrijk om jouw HR aanpak in lijn te krijgen met jouw

bedrijfsdoelstellingen. Welke mensen heb jij straks het hardst nodig

om jouw doelen te bereiken? We brengen samen het punt B in kaart.



Onze HR Scan toegelicht

3. Afnemen van de HR Scan

Via een online bevraging bij de medewerkers brengen we je personeelsbeleid

in kaart. Wat staat al op punt en waar is nog ruimte voor verbetering?

Praktische en concrete vragen vormen de leidraad, gebundeld in thema's

zoals verloning, betrokkenheid, carrièremogelijkheden, het aantrekken van

talent,...



Onze HR Scan toegelicht

Advies

Imagorapport

3 actiepunten

Bedrijfspaspoort

4. Inzichtenrapport

Tijdens het inzichtenrapport krijg je als het ware een foto van jouw bedrijf te zien.

Jouw rapport bevat 4 documenten:



Onze HR Scan toegelicht

 

5. Actieplan

Via workshops met onze experts, concrete tools en handige templates boek

je ook snel resultaat.



 

De HR Scan & werkbaar werk

Werkbaar werk?
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Werkbaar werk?

Stress

Veiligheid

Gezondheid

...

Management & leadership

Communicatie

Samenwerking

....

Leermogelijkheden

Ontwikkelingsmogelijkheden

Carrièremogelijkheden

Mentorship

....

Team

Autonomie

Taken & verantwoordelijkheden

Workflow

....
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HR Scan & werkbaarheidscheques

60% korting!

Aan de hand van de HR Scan brengen we de werkbaarheid binnen jouw

organisatie in kaart en geven we gericht voorstellen tot optimalisatie op dit

vlak.

Daarom kan je genieten van 60% korting op onze HR Scan indien je gebruik

maakt van de werkbaarheidscheques!



 

Referenties

"Directe communicatie, 
respect voor de deadline, heldere toelichting"



 

Referenties

"We waren aangenaam verrast door de HR Scan die wij van
Brighthouse mochten ontvangen. Heel duidelijk en professioneel,

opgemaakt door enthousiaste, gedreven medewerkers.
Frisse ideeën; zij denken mee met het bedrijf!
Een prettige begeleiding en samenwerking."

 



Laure-Anne Herpoel                            Jasmien Ingelaere

Senior HR Expert                                  Senior HR Expert

+32 493 42 19 97                             +32 491 87 92 48 

laure-anne@brighthouse.eu                jasmien@brighthouse.eu

 

Jouw  contactpersonen

Vragen?


