
 
 

werknemers-aandeelhouderschap.be  
ondersteunen in de ontwikkeling van haar bedrijvigheid  

 
 Aansluiten bij werknemers-aandeel-

houderschap.be 

Door aan te sluiten bij werknemers-
aandeelhouderschap.be draagt U bij aan het 
promoten en de goede praktijken inzake werknemers-
aandeelhouderschap en de financiële participatie van 
werknemers. 

Volgende formules zijn mogelijk :  

• Individuele aansluiting  
• Aansluiting van Uw organisme  
• Aansluiting van Uw onderneming 

 Opnemen in het pool der experten 

Onze programma’s voor toepassing van goede 
praktijken op het vlak van werknemers-aandeel-
houderschap en financiële participatie van werknemers 
worden op verschillende niveaus gebracht : 

• Vorming  
• Informatie  
• Uitvoering, opvolging en begeleiding van de goede 

praktijken inzake werknemers-aandeelhouder-
schap en financiële participatie van werknemers 

• Oprichting van ondernemingen 
• Overname van ondernemingen 
• Bedrijfsrevisoren  
• Human resources 

 Financiële ondersteuning  
U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan  en om 
onze programma’s van informatie en vorming te 
ondersteunen: 
• Vormingsprogramma’s  
• Programma’s voor sensibilisering van het  

       betrokken en verscheiden publiek 
• Conferenties  
• Nieuwsbrieven 
• Uitgave van een boek: De deelname van werk- 

       nemers in het kapitaal van de ondernemingen in 
       België  

Geïnteresseerden in onze mededeling en 
vorming : 
• Ondernemingen  
• Toekomstige ondernemers 
• Financiële instellingen 
• Vakbonden 
• Instellingen 
• Bedrijfscentra, sociale economie, integratie- 

       organismen 
• Werklozen 
• Studenten 

Specifieke programma’s : 
• Toepassing van goede praktijken inzake  

        werknemers-aandeelhouderschap en financiële  
        participatie van werknemers 
• Overname van ondernemingen: management  

        buy-out, employee buy-out 
• Oprichting van ondernemingen 
• Aandeelhouderschap en financiële participatie  

       van werknemers in het overheidssector  

 Samenwerking inzake vorming  

Neem deel aan de oprichting en de uitbreiding van de 
doelmatige vorming. 

 Deelname aan de conferenties  

Kom getuigen van uw ondervinding , uw analysen en 
vernieuwing inzake werknemers-aandeelhouderschap 
en financiële participatie van werknemers. 

 Informaticabeheer van uw plannen voor 
werknemers-aandeelhouderschap en 
financiële participatie van werknemers 

Door een partnerschap met informatieondernemingen, 
is het ons mogelijk U produkten voor het beheer van 
uw plannen voor werknemers-aandeelhouderschap en 
van financiële participatie van werknemers te brengen. 
Aansluiting bij werknemers-aandeelhouderschap.be 
bezorgt U speciaal voorbehouden voorwaarden.  


