
         werknemers-aandeelhouderschap.be 
                               een draaiboek voor informatie, vorming  en technische hulp 

Het doel van werknemers-aandeelhouderschap.be is informatie, vorming en ondersteuning te 
verstrekken aan alle personen, ondernemingen, en andere organisaties geïnteresseerd in de 
promotie en het vlotte verloop van werknemers-aandeelhouderschap en participatie in België.  
Begeleid door experten, juristen en economisten, is werknemers-aandeelhouderschap.be een 
centrum voor informatie, ontmoeting, vorming, raadgeving, vertegenwoordiging en lobbying 
ten dienste van de leden, teneinde de participatie van werknemers-aandeelhouders en hun 
bijdrage aan ondernemerschap en ondernemen te ontwikkelen en bevorderen. 
 
1. Samenstelling van een pool van experten 

Het beheer van een onderneming op basis van werknemersaandeelhouderschap en financiële 
participatie van werknemers biedt een specifieke methode voor de oprichting, de ontwikkeling, 
het overdragen of het redden van ondernemingen. Er bestaat reeds een daadwerkelijke 
deskundigheid in België, doch deze is te verscheiden. werknemers-aandeelhouderschap.be 
beoogt een pool van verenigde experten in werknemersparticipatie op te bouwen om de 
toepassing, de organisaties en de belangstellende ondernemingen samen te brengen en ter 
beschikking te stellen. Juristen, financiële experten, reviseurs, beheerders, experten in het beheer 
van humane relaties, vakbondsafgevaardigden en vele andere sectoren zullen samenwerken.  

2. Inrichten van een netwerk van partners 
De specifieke taken, verbonden aan de verschillende methoden van 
werknemersaandeelhouderschap en financiële participatie zullen worden verdeeld onder de 
deelnemers, die uiteraard professionelen zullen zijn inzake beheer (reviseurs van 
ondernemingen,  expert-boekhouders, enz), ondernemingscentra  en  ondersteuningsinstellingen, 
ondernemingsorganisaties (VBO, VEV, UNIZO, enz), vakbonden, sociale inschakelings- 
organisaties, financiële instellingen en raadgevers. 

3. Informatie- en sensibiliseringsprogramma  
Er blijft nog veel te verwezenlijken om het publiek, de ondernemingen en de sociale partners te 
informeren en te sensibiliseren van de waarde, verbonden aan het goede verloop van 
werknemersaandeelhouderschap en financiële participatie. 
Samen zal er worden gewerkt aan een website, brochures, nieuwsbrieven en verplaatste 
conferenties in samenwerking met ondernemingsorganisaties en andere. 

4. Vormingsprogramma 
Een over meerdere jaren verspreide en aangepaste vorming zal worden opgestart in 
samenwerking met hogescholen zoals onder meer  EHSAL en ICHEC en andere partners. 

5. Oprichting en overname van ondernemingen 
Sensibiliseren voor en het uitvoeren van de mogelijkheden, die geboden worden door het 
oprichten en de overname van bedrijven. 

6. Web site www.werknemers-aandeelhouderschap.be  
Draaiboek voor informatie met betrekking tot werknemers-aandeelhouderschap en financiële 
participatie van werknemers in België. 
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