sector — hr & facilitaire diensten

HR-PARTNER MET EEN
HART VOOR MENSEN
B E D R I J F S P R O F I E L

Attendo Professional begeleidt organisaties
op het vlak van human development.
Met als doel het talent en potentieel van
zowel mens als organisatie optimaal
te benutten en te versterken.

Lieze Gheysens en Dieter
Vermander, de twee stuwende
krachten achter Attendo, vullen elkaar perfect aan. Lieze
combineert een psychotherapeutische achtergrond met een
economische opleiding en een
jarenlange ervaring als hr business partner. Dieters expertise
situeert zich dan weer in systemen en processen, en hoe die
ervoor kunnen zorgen dat het
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menselijk kapitaal in een organisatie optimaal wordt ingezet. Het resultaat: een partner
met verstand van business
en een hart voor mensen.

Naar een duurzaam
hr-beleid
Attendo, met uitvalsbasis in
Oostkamp, werkt ondertussen
samen met tien coaches, allen
ICF-gecertifieerd, en is actief
in gans Vlaanderen in tal van
sectoren. Lieze: “We werken
heel vaak voor kmo’s die geen
of slechts een beperkte hr-afdeling hebben. Als hr business partner gaan we samen
met hen op zoek naar hoe ze
mensen optimaler kunnen
inzetten en processen kunnen
optimaliseren. Authenticiteit
is daarbij voor ons erg belangrijk. We moeten ons kunnen
vinden in de visie en waarden
van het bedrijf, aangezien we
die ook mee helpen uitzetten
én uitdragen. Er moet vertrouwen zijn, langs beide kanten.”
Dieter: “Als hr business partner komen we niet alleen in
beeld wanneer iets verkeerd
loopt. Ook voor de ontwikkeling van een duurzaam hr-beleid schakelen bedrijven ons
in. Elke ondernemer die wil
inzetten op het menselijk kapitaal van zijn of haar onderneming, kan bij ons terecht.”

aan het bedrijf. De bedoeling
is dat we niet blijvend nodig
zijn. We helpen hen op weg,
waarna ze het zelf opnemen
en alleen verder kunnen. En
wil een bedrijf op langere termijn toch een aspect van het
hr-beleid uitbesteden, dan
nemen we dit als structurele
partner graag verder op.”
Dieter: “Bij grotere organisaties ligt de focus vooral
op het geven van coaching,
opleiding en workshops.
Daarnaast ondersteunen we
er de hr-afdeling inhouse.”

Thuis in twee werelden
Naast Attendo Professional is
er ook Attendo?, een persoonlijk aanbod voor particulieren
op het vlak van stress, burnout en loopbaanbegeleiding.
Lieze: “Doordat we thuis zijn
in de wereld van zowel werkgever als werknemer, weten we
wat er leeft bij beide kanten:
wat verwachten ze van elkaar,
waar zitten de pijnpunten. Dat
maakt ons zo anders.”���������

De zaakvoerder
als persoon
Naast erover waken dat de
juiste persoon op de juiste
stoel zit, hebben de coaches
van Attendo ook oog voor de
zaakvoerder als persoon. De
combinatie werk-privé, hoe
hou je als leidinggevende je
mensen gemotiveerd, hoe creëer je betrokkenheid … Lieze:
“Vaak werken we eerst aan de
persoonlijke ontwikkeling van
de zaakvoerder en pas daarna
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