
het zorgt voor een daling van het absenteïsme, een verhoging van de motivatie en de prestaties van
medewerkers, minder conflicten binnen teams en een daling van het personeelsverloop en bijgevolg
van de aanwervings- en opleidingskosten
het kadert binnen uw diversiteitsbeleid, MVO en de SDGs
door de coronacrisis wordt de armoedeproblematiek nog verscherpt, waardoor u hier onvermijdelijk
mee geconfronteerd zal worden op de werkvloer en het belangrijker wordt om hier op een goede
manier op in te spelen 
het is een hefboom voor mensen in armoede om uit armoede te geraken.

Het Netwerk tegen Armoede biedt bedrijven een armoede-audit aan, gevolgd door een workshop op
maat. De audit brengt in kaart hoe armoedebewust u als werkgever bent. Met armoedebewust bedoelen
we de mate waarin u de duurzame tewerkstelling van medewerkers in armoede faciliteert. De workshop
die erop volgt beslaat 1 dag en zoomt in op die domeinen waar er voor uw bedrijf opportuniteiten zijn.
Hij wordt in tandem gegeven door een trainer en een ervaringsdeskundige in armoede en sociale
uitsluiting. Nadien is er een terugkoppelmoment waar we nagaan wat u als werkgever kon
implementeren en wat moeilijker blijkt te zijn en kijken hoe wij verder kunnen ondersteunen.

Waarom?
Een armoedebewust HR beleid biedt heel wat meerwaarde:

Hoe?
Tijdens de audit wordt aan de hand van gerichte vragen in kaart gebracht hoe u als werkgever scoort op
6 domeinen. De audit vraagt om een tijdsinvestering van 3u. Rond de tafel zitten volgende functies: de
HR-verantwoordelijke, een payroll-medewerker, de vertrouwenspersoon, een sociaal assistente, een
teamleider.  

De resultaten van de audit worden verwerkt in een workshop van 1 dag waarin we concreet aan de slag
gaan met die topics die als opportuniteiten tijdens de scan naar boven kwamen. Voorbeelden van
thema’s die tijdens een workshop aan bod kunnen komen zijn: inzicht in armoede, aanwezigheidsbeleid,
werken in team, communicatie, doorverwijzen, beschikbaar inkomen. Aan deze workshop kunnen 15
medewerkers deelnemen, waaronder de deelnemers van de audit.

A U D I T  E N  A A N P A K  O P  M A A T
HOE ARMOEDEBEWUST BENT U ALS WERKGEVER?

Wordt u geconfronteerd met ziekteverzuim en verloop van werknemers? Presteren zij soms onvoldoende omwille
van privé-problemen? Heeft u veel werknemers waarbij er loonbeslag is? Krijgt u vaak vragen naar voorschotten?
Dit zijn mogelijke signalen van een armoedeproblematiek.

Het Netwerk tegen Armoede is een netwerk van 58 verenigingen in Vlaanderen en Brussel met een unieke
expertise in armoede. Het Netwerk bereikt meer dan 20.000 mensen in armoede die vanuit hun ervaringen input
geven om armoede structureel te bestrijden. Deze expertise is er ook op het vlak van tewerkstelling . Op basis
van deze ervaringsexpertise, wetenschappelijk onderzoek en best practices van andere werkgevers ontwikkelde
het Netwerk deze scan en workshop. Ons team bestaat uit trainer-consultants, ervaringsdeskundigen en
beleidsmedewerkers.

Deze dienstverlening kwam tot stand in samenwerking met

A R M O E D E B E W U S T  H R - B E L E I D :


