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WELKOMSTWOORD 

ALGEMEEN 
DIRECTEUR 
PXL-Congress is 
uw centrum voor 
levenslang leren. 
Wilt u zich 
onderscheiden op 
de arbeidsmarkt? 
Dan is bijblijven 
een noodzaak! 

Extra kennis en vaardigheden dragen bij tot 
uw professionele ontplooiing. 

Hogeschool PXL is een multidisciplinair 
kenniscentrum met bijzondere aandacht 
voor levenslang leren. Samen met de 
verschillende sectoren werken we aan 
uw competenties in functie van uw 
carrièreplanning die onderbouwd wordt 
door de wensen en noden uit de praktijk. Een 
win-winsituatie voor het onderwijs en het 
bedrijfsleven. Deze aanpak lag mee aan de 
grondslag van ons excellent visitatierapport 
uitgereikt door de Nederlands-Vlaamse 
Accreditatie Organisatie (NVAO). Dit is de 
officiële instantie die in opdracht van de 
Vlaamse Regering waakt over de kwaliteit 
van de opleidingen aan de universiteiten en 
hogescholen. 

Met experten binnen de 9 departementen 
en hun respectievelijke domeinen staat PXL 
garant voor een uitgebreid navormings- 
aanbod: van workshops en studiedagen tot 
kortlopende opleidingen en postgraduaten. 
Zo blijft u op de hoogte van de laatste trends 
en nieuwste ontwikkelingen. 

BEN LAMBRECHTS 
algemeen directeur 
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COÖRDINATOR POSTGRADUAAT 
HR VOOR KMO’S 
We leven in snel veranderende tijden. Dit heeft zeker ook een 
invloed op de werking van KMO’s in het algemeen en op het HR- 
beleid dat gevoerd wordt binnen KMO’s. Denk bijvoorbeeld aan de 
digitale (r)evolutie die op ons afkomt. Jobs zullen verdwijnen, er 
zullen nieuwe jobs bijkomen en bestaande jobs zullen veranderen. 
De schaarste op de arbeidsmarkt verplicht ons om op zoek te 
gaan naar steeds creatievere manieren om nieuwe mensen aan te 
trekken. Eens deze mensen aangeworven zijn, moeten we ze ook 
binnen onze organisatie houden. De stijgende verzuimcijfers ten 
gevolge van stress, burn-out, … tonen aan dat dit geen makkelijke 
opdracht is. We zullen dus sterker moeten inzetten op het welzijn 
en de begeleiding van onze werknemers. Werknemers willen 
zich immers ontwikkelen en groeien als persoon. Hiervoor zijn 
aangepaste stijlen van leidinggeven en een goede werkorganisatie 
onontbeerlijk. We zullen ons voortdurend moeten aanpassen aan 
een veranderende regelgeving en op zoek moeten gaan naar 
flexibele, fiscaalvriendelijke en duurzame beloningsvormen. 

Om deze en andere uitdagingen met vertrouwen tegemoet te 
zien, richten PXL-Social Work en PXL-Business dit postgraduaat 
HR voor KMO’s in. Het bestaat uit 7 modules: Bijzondere juridische 
HR-problemen, War for talent, Welzijn, Organisatieontwikkeling, 
Development & performance management, Compensation & 
benefits en Geïntegreerde eindproef. Binnen verschillende van 
deze modules zal een lesavond besteed worden aan de digitale 
ontwikkelingen binnen dit domein. De lesgevers zijn mensen uit 
de praktijk die heel wat ervaring en expertise als KMO-zaakvoerder 
en als begeleider van KMO’s kunnen voorleggen. We verwachten 
echter ook een sterke inbreng van u, als deelnemer. Enerzijds krijgt 
u, op basis van wat leeft binnen uw organisatie, inspraak in de te 
behandelen topics. Daarnaast zetten we ook in op netwerking 
tussen de cursisten en het leren van elkaar. 

Succes! 

JOHAN VANDERSMISSEN 
coördinator postgraduaat HR voor KMO’s 
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Limburg is een KMO-provincie bij groei en ze zijn daardoor onmiskenbaar 
uitstek. Limburgse KMO’s zijn stuk onze sterkste wissel op de toekomst. 
voor stuk ondernemingen die hier Willen we die toekomst veilig stellen 
investeren en zorgen voor lokale en van Limburg een topregio maken 
tewerkstelling. Bovendien vertrekken  – wat onze ambitie moet zijn – dan 
ze niet bij de eerste de beste crisis. Het moeten we sterke talenten aantrekken 
zijn tevens de ondernemingen waar  en de bestaande talenten optimaal 
de ondernemers dicht bij hun klanten ontplooien. Dit postgraduaat HR 
staan en hun medewerkers nog bij voor KMO’s is alvast een stevige troef 
naam kennen. Ze staan voor duurzame  om die talenten te ontwikkelen en 

onze KMO’s verder te versterken. 

BART LODEWYCKX 
Gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg 

AMBASSADEUR 



Lesdagen: dinsdagen 27/9, 4/10, 
11/10, 18/10 en 7/3, telkens van 16u. 
tot 20u. 

Lesdagen: dinsdagen 25/10, 8/11, 
15/11, 22/11 en 29/11, telkens van 16u. 
tot 20u. 

BIJZONDERE JURIDISCHE 
HR-ASPECTEN 
Tijdens deze module zetten we in op de 
zoektocht in de regelgeving én de toepas- 
sing ervan bij de in-, door- en uitstroom van 
werknemers. 

Deze module wordt verzorgd door Sébastien 
Thijs (K-Law) en An Thoelen (Hogeschool PXL) 

“We verdiepen ons in de arbeids- en sociaalrech- 
terlijke verplichtingen waaraan je moet voldoen als 
werknemer én werkgever. Welke verzekeringen 
moet je afsluiten? Welke verplichtingen heb je ten 
opzichte van overheidsinstanties? De arbeidsover- 
eenkomst is – hopelijk – het begin van een lange 
weg die je samen met je medewerker aflegt. De 
mogelijke hindernissen en uitdagingen op deze 
weg vereisen vanzelfsprekend steeds een gepast 
juridisch antwoord.“ (Sébastien Thijs) 

WAR FOR TALENT 
De strijd om talent woedt volop. In deze 
module gaan we na hoe we de slagkracht 
kunnen versterken aan de hand van (digitale) 
rekruteringsvormen en selectietechnieken, 
het onthaal van (toekomstige) werknemers 
en intergenerationeel werken. 

Deze module wordt verzorgd door 
Geert Motmans (Motmans en partners). 

 
“In deze modules bekijken we hoe we binnen de 
arbeidsmarkt 4.0 nog goede medewerkers kunnen 
vinden én deze aan onze KMO kunnen binden. 
Eenmaal aan boord is het immers niet altijd ‘plug 
& play’. We zoomen in op het hele onboardings- 
traject en gaan niet voorbij aan de aandacht voor 
de samenwerking van vier generaties op de werk- 
vloer.“ 
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MODULE 2 MODULE 1 



Lesdagen 6/12, 13/12, 20/12, 10/1 en 
17/1,  telkens van 16u. tot 20u. 

Lesdagen: dinsdagen 24/1, 31/1, 7/2, 
14/2 en 28/2, telkens van 16u. tot 20u. 

WELZIJN 
Langer werken én gelukkig(er) werken 
vereisen vandaag meer dan ooit aandacht 
voor het welzijn op én naast de werkvloer. 
In deze module gaan we dieper in op het 
welzijnsbeleid van jouw organisatie: wat 
betekent welzijn op individueel niveau, op 
teamniveau en op organisatieniveau? Per 
niveau analyseren we hoe je jouw beleid 
kan implementeren, ook en vooral vanuit 
een preventieve aanpak. De link tussen 
Talent Management en welzijn is erg groot, 
dus ook die benadering krijgt de nodige 
aandacht.  

Deze module wordt verzorgd door Ilse 
Gauthier, founder van Het Talentenhuis.  

‘Zelfzorg, talentgedreven werken en de 
juiste context, zijn fundamentele 
elementen in een sterk welzijnsbeleid.’, 
aldus Ilse.  
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ORGANISATIEONTWIKKELING 
In deze module leggen we de focus op 
de afstemming van je organisatie-opzet 
(structuren, processen, welke mensen op 
welke plaats) aan de levensfase van je KMO. 
We kijken verder hoe organisatie-opzet 
samenhangt en interageert met strategie, 
visie, missie, organisatiecultuur, gedeelde 
waarden en naar de impact van people 
management op succes. 

Deze module wordt verzorgd door Sofie Van 
Eemeren (Mobile Vikings) en Nicolas Alaerts 
(Mercuri Urval) 

“Leiderschapsontwikkeling staat centraal in deze 
module. We zoomen in op de uitdagingen en de 
mogelijkheden om je medewerkers te ‘challen- 
gen’ en zo je organisatie en onderneming te laten 
groeien.” (Nicolas Alaerts) 

“We zetten in deze module in op een HR-beleid 
dat centraal staat in de verschillende HR-proces- 
sen en dat vertrekt vanuit de bedrijfscultuur en 
-waarden.” (Sofie Van Eemeren)

MODULE 4 MODULE 3 



Lesdagen: dinsdagen 14/3, 21/3, 28/3, 
18/4 en 25/4, telkens van 16u. tot 20u. 

DEVELOPMENT AND 
PERFORMANCE 
MANAGEMENT 
Laat jouw KMO mensen groeien? In deze 
module ga je aan de slag met development 
en performance management, inclusief de 
digitale ontwikkelingen. Hoe én waar zet 
je de talenten van je werknemers gepast 
in? Versterk in deze module de opvolging, 
de begeleiding, de groeimogelijkheden en 
de evaluatie van jouw werknemers, met 
o.m. aandacht voor de functionerings- en
beoordelingsgesprekken en de mogelijke
alternatieven hiervoor.

Deze module wordt verzorgd door Ellen Mollen 
(clearXperts). 

“In de huidige war for talent moet je niet enkel 
kijken naar hoe je de juiste mensen vindt, maar 
vooral hoe je jouw medewerkers op de juiste 
manier kan ontwikkelen en evalueren, zodat ze op 
lange termijn binnen je organisatie actief kunnen 
blijven.” 

MODULE 5 
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Lesdagen: dinsdagen 2/5, 9/5, 16/5, 
23/5 en 30/5, telkens van 16 u. tot 20 u. 

COMPENSATION AND 
BENEFITS 
Een eerlijk en rechtvaardig loonbeleid staat 
in deze module centraal. Hoe stel je een fis- 
caal- en RSZ-vriendelijk loonpakket samen? 
Welke vormen van flexibel belonen kan je 
inzetten in jouw organisatie? Deze module 
biedt je een helder kader bij de toepassing 
van verschillende beloningssystemen, in- 
clusief de digitale tools die je hierbij kunnen 
ondersteunen. 

Deze module wordt verzorgd door 
Kim Van Houtven (SD Worx). 

“Werkt verlonen motiverend of heeft het eerder een 
demotiverende impact? Kies je voor optimaal of 
flexibel verlonen? Waarom is strategie zo belangrijk 
in dit verhaal? Het doel van een goed loonbeleid is 
dat het je mensen in staat stelt om mee te werken 
aan het resultaat van je onderneming. Daarnaast 
moet het loonbeleid helder en transparant zijn. 
Met deze module bieden we je handvatten om een 
loonbeleid op te zetten dat werkt. Je loonbeleid is 
immers de motor van je organisatie.” 

GEÏNTEGREERDE EINDPROEF 
Op basis van de voorgaande zes modules 
stel je een actieplan op voor de optimalisatie 
van het HR-beleid van jouw KMO. Deze 
module geldt als evaluatiemodule voor het 
behalen van het getuigschrift postgraduaat. 

 
Deze module kan enkel gevolgd worden indien 
de overige zes modules gevolgd worden. 

 
“Tijdens deze module nemen we je mee naar je 
eigen KMO. We laten je de HR-werking van je 
eigen organisatie kritisch bekijken. Wat zijn de 
troeven van jouw KMO? Waar kan het HR-beleid 
nog versterkt worden? Op basis van de andere zes 
modules en onder begeleiding van de lesgevers 
formuleer je een verbeterplan om het HR-beleid 
binnen je KMO verder te optimaliseren.“ 
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MODULE 7 MODULE 6 



HR & DE DIGITALE EVOLUTIE 
Een belangrijk uitgangspunt van deze 
opleiding is de aandacht die uitgaat naar de 
digitale evolutie. Zo staan we voor een nieuw 
digitaal HR-tijdperk. Binnen verschillende 
modules kijken we dan ook kritisch naar 
de technologische evoluties en de invloed 
hiervan op het toekomstig HR-beleid. 

De focus op de digitale ontwikkeling wordt 
verzorgd door Hans Mangelschots (HR Tech 
Valley). 

“We staan op de drempel van een digitale revolutie. 
Deze heeft een grote impact op het HR-beleid 
in organisaties. Werknemers moeten worden 
opgeleid en ondersteund om met goesting en de 
nodige expertise de veranderende jobs te kunnen 
blijven uitoefenen. De toenemende digitalisering 
stelt ook andere eisen aan de HR-functie zelf. De 
rol van ‘begeleider van mensen’ zal de bovenhand 
nemen op deze van ‘administratief ondersteuner.“ 
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DIGITALISERING 



PRAKTISCHE 
INFORMATIE 

Rechtstreekse toegang gericht op het 
behalen van een getuigschrift postgraduaat 
➤ Zaakvoerders van KMO’s met minimaal

een graduaatsdiploma
➤ Medewerkers van KMO’s met HR

in hun takenpakket met minimaal een
graduaatsdiploma

Volgende doelgroepen kunnen bijkomend 
worden toegelaten tot de modules War for 
talent, Organisatieontwikkeling, Develop- 
ment and performance management en 
Welzijn. 
➤ HR-medewerkers van openbare

instellingen
➤ HR-medewerkers van vzw’s

We verwachten van de deelnemers 
voldoende ervaring in een organisatie die 
hen toelaat om een zinvolle bijdrage te 
leveren in discussies en bij het uitwisselen 
van ervaringen. We checken dit tijdens een 
intakegesprek. 

Via de website kan je je reeds 
voorinschrijven. Via e-mail ontvang je dan 
meer informatie over de stappen die je nog 
moet ondernemen om je inschrijving te 
finaliseren. 

Inschrijven kan voor het volledige 
postgraduaat (30 avonden) of per module 
(5 avonden). Het inschrijvingsgeld bedraagt 
€ 2500 voor het volledige postgraduaat of 
€ 395 per module. Betalingen via KMO- 
portefeuille worden aanvaard. 

Het postgraduaat start op dinsdag 
27 september  en gaat vervolgens elke 
dinsdag door van 16u. tot 20u. 
@ PXL-Social Work (Vildersstraat - Hasselt). 

Meer info: 
www.pxl-next.be/opleidingen/hr-voor-
kmos 11 
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MEER INFORMATIE 

LIGGINGSPLAN CAMPUS 
PXL-SOCIAL WORK 
Campus Vildersstraat 
Vildersstraat 5 
3500 Hasselt 
T 011 77 50 92 

COÖRDINATOR 
JOHAN VANDERSMISSEN 
johan.vandersmissen@pxl.be 
T 011 77 53 54 
GSM 0473 89 03 10 

Eindhoven 

HASSELT 

DIEPENBEEK 

Maastricht 

Sint-Truiden 

INFODAGEN 
Dinsdag 5 juli 2022 
van 15.00 - 20.00 uur 

Zaterdag 10 september 2022 
van 09.00 - 14.00 uur 
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