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Hoe is’t op werk? Euhm… goeie vraag. Zeker in deze snel 
veranderende werkwereld waar hybride werken de norm 
wordt, levenslang leren een must is en het welzijn van 
de mensen soms onder druk komt te staan. En dit 
allemaal op een arbeidsmarkt waar 4 generaties 
samenwerken. ‘How’s work?’ is een vraag die meer dan 
ooit onze volle aandacht verdient. 

En omdat organisaties niet altijd de tijd hebben om hun 
volle aandacht aan wellbeing, lifelong learning en hybrid 
working te schenken, is dat exact wat wij doen voor jou.  

Wij vertalen wetenschappelijk onderzoek en best 
practices naar concrete acties voor jouw organisatie in 
de vorm van keynotes, workshops en advies. 

HEY, 
HOW’S  
WORK? 

WELCOME 
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Met onze wortels in de 
wetenschap en ons hoofd in de 
praktijk voorzien wij 3 ingangen 
tot goed & gelukkig werk; 
wellbeing, lifelong learning en 
hybrid working. Hiervoor hebben 
we zelf een 4D 
methodologie© ontwikkeld. 

OUR EXPERTISE 

HYBRID WORKING LIFELONG LEARNING

WELLBEING
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Afhankelijk van de leercultuur en 
de doelstellingen van jouw 
organisatie zijn er andere 
oplossingen voor handen. No-
nonsens, ‘down to earth’ en 
concrete oplossingen op maat 
van jouw organisatie.  

OUR SOLUTIONS 

TRAININSPIRE

ADVICE
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TEAM UP



Bij HowsWork bekijken we werk in 4D. Om de vraag ‘How’s 
work?’ te beantwoorden moeten we namelijk naar meerdere 
dimensies van werk kijken. 

Of je tevreden bent met je baan is iets heel anders dan 
effectief plezier ervaren wanneer je aan het werk bent. En 
je geëngageerd voelen is niet hetzelfde als je 
baan zinvol vinden. 

Wanneer we acties ondernemen op het vlak 
van wellbeing, lifelong learning en hybrid working is het 
daarom cruciaal om alle dimensies in acht te nemen.  

WERK IN 4D 
APPROACH 

6



KATELIJN NIJSMANS DAJO DE PRINS

RIA VAN DINTEREN ILONA BOOMSMANIELS DHAEZE

WOUTER ROBIJN

CARMEN SMEENK
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FONS LEROY RALPH VAN TONGELEN FATIMA YASSIRLESLEY ARENS

PHILIPPE DUHAMEL

NICOLAS CORBETT

OUR TEAM
ABOUT US

KIM VAN HOUTVEN



OUR CLIENTS
ABOUT US
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Er zijn al heel wat wellbeing 
initiatieven genomen binnen de 
organisatie, maar je bent het 
overzicht kwijt? Wij helpen je de 
knoop te ontwarren en 
bezorgen je een …

Wil jij het beste halen uit hybride werken 
voor jouw medewerkers? Levenslang 
leren op een structurele manier 
aanpakken? Of pro-actief aan de slag 
gaan met mobiliteit? Maar weet je soms 
niet waar te beginnen of heb je er geen 
tijd voor? Geen zorgen, wij helpen je op 
weg! 

Wij combineren wetenschappelijk 
onderzoek met 15 jaar ervaring in de 
bedrijfswereld om concreet advies te 
geven. Geen ‘plik plok’ welzijns- of 
loopbaaninitiatieven dus, maar gericht 
advies op maat van jouw organisatie. 

Welk advies wil jij? 

Soms ontbreekt het aan tijd en 
ruimte om de zaken grondig 
aan te pakken. Je hebt ideeën 
genoeg, maar je hebt nood aan 
een concrete aanpak om deze 
in de praktijk om te zetten. 
That’s where we come in!

UNTANGLE 
SESSION

ORDE OP ZAKEN 

> MEER

CONSULTANCY
EN… ACTIE! 

> MEER
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ADVIES
OUR SOLUTIONS
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Wil jij mentaal welzijn in jouw organisatie 
(nog beter) op de kaart te zetten? 
Perfect! Aan de hand van het 4D 
framework maken we een concreet 
actieplan voor de jouw organisatie ...

> MEER

CONSULTANCY

LIFELONG LEARNING

Tijdens deze adviessessie brengen wij de 
drempels en mogelijkheden voor 
levenslang leren in kaart. We gebruiken 
ons 4D framework met aanbevelingen 
om van jouw organisatie ....

> MEER

HYBRID WORKING

Ben jij op zoek naar richtlijnen en 
structuur om het hybride werken in jouw 

organisatie op lange termijn in te 
richten? Wij helpen je ...

> MEER

02
JOBDESIGN & CRAFTING

Hoewel de meeste bedrijven reactief 
openstaan voor deze interne mobiliteit 

worden er proactief weinig acties 
ondernomen. Er is meer voor nodig dan ...

> MEER

01  CONSULTANCY

>>



Ben jij op zoek naar richtlijnen en structuur om het hybride werken in 
jouw organisatie op lange termijn in te richten? Prima! Tijdens deze 
adviessessie bouwen wij het hybrid framework© om het 
thuiswerkbeleid in jouw organisatie op te baseren. 

Het hybride werken heeft voor velen een shift betekend in onze 
manier van werken. We hebben allemaal onze voorkeuren, doelen 
en verwachtingen. Een one-size-fits-all oplossing zit er dus niet in. 
De optimale manier van (hybride) samenwerken kan verschillen 
tussen teams, departementen en organisaties.  

Wat we wél kunnen doen is onze leidinggevenden en medewerkers 
de nodige handvaten geven om het hybride (samen)werken te 
evalueren en te optimaliseren.

HYBRID  
WORKING
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Na een adviesgesprek stellen we jouw hybride framework© op. 
Je hebt hiermee voldoende om er zelf mee aan de slag te gaan, 
maar we helpen je natuurlijk ook graag met het verder uitwerken 
van het framework.

OUTPUT+
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Talent aantrekken én behouden is één van de belangrijkste peilers 
om de evoluties in de markt te kunnen volgen. Helaas is dat ook één 
van de grootste uitdagingen binnen het huidige 
arbeidsmarktklimaat. Een hoog personeelsverloop is voor 
organisaties een zware kostenpost en vaak ook onnodig. Vaak zijn 
er binnen de organisatie mogelijkheden om te ‘moven’ naar een 
baan of functie die op dit moment beter bij de werknemer past. 
Dringend tijd dus om de mogelijke moves in jouw organisatie bloot 
te leggen. 

Wij bekijken samen met jou welke ‘moves’ mogelijk zijn in jouw 
organisatie en hoe een op werkgeluk gerichte bedrijfscultuur 
medewerkers gemiddeld twee jaar langer laat blijven. 

JOBDESIGN &  
JOBCRAFTING
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Op basis van de huidige initiatieven en de toekomstige 
mogelijkheden bepalen we de moves binnen jouw organisatie. 
Je hebt hiermee voldoende om er zelf mee aan de slag te gaan, 
maar we helpen je natuurlijk ook graag met het verder uitwerken 
van het framework.

OUTPUT+
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Wil jij mentaal welzijn in jouw organisatie op de kaart te zetten? Perfect! 
Aan de hand van het 4D framework© maken we een concreet actieplan 
voor jouw organisatie, zodat jij de juiste acties kan ondernemen om alles 
uit het werk te halen wat eruit te halen valt. Geen Tomorrowland. Wel 
tevreden, plezier, engagement en misschien zelfs zingeving. 

Bij wellbeing initiatieven denken we snel aan een teamuitje, een pingpong 
tafel of een opleiding rond positiviteit. En hoewel deze voorbeelden 
allemaal kunnen bijdragen aan welzijn, zijn ze allemaal gericht op één 
dimensie; werkplezier. Prima als dat je doel is natuurlijk. Maar wanneer de 
tevredenheid, het engagement of de zingeving niet goed zitten, dan 
brengen deze weinig zoden aan de dijk. Sterker nog, dan bestaat de kans 
zelfs dat dit weerstand oproept. Daarom bekijken wij welzijn (hoe kon je het 
raden) in 4D. Aan welke dimensie(s) kan ik als werkgever, leidinggevenden 
of als medewerker werken? En hoe doe ik dat dat? Dit zijn enkele vragen 
die wij voor jou beantwoorden. 

WELL   
BEING
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Een concreet actieplan waarbij de 4 dimensies van werk 
vertaald worden naar concrete gedragingen en actiepunten om 
mentaal welzijn binnen jouw organisatie op punt te zetten.  Je 
hebt hiermee voldoende om er zelf mee aan de slag te gaan, 
maar we helpen je natuurlijk ook graag met het verder uitwerken 
van het framework.

OUTPUT+
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Tijdens deze adviessessie brengen wij de drempels en mogelijkheden voor 
levenslang leren in kaart.  

Levenslang leren is namelijk niet zonder reden een buzzword van formaat. 
De krapte op de arbeidsmarkt, de digitale revolutie, en de nieuwe manier 
van werken maakt dat het nu een uitgelezen kans voor bedrijven en 
overheden is om als lerende organisaties werknemers in staat te stellen hun 
talent te gebruiken en aan te scherpen. Helaas is het niet voldoende om 
mensen naar een opleiding te sturen in de hoop dat ze de opgedane kennis 
toepassen. We moeten de tijd krijgen om te leren, fun hebben tijdens het 
leren , de kans krijgen om het toe te passen én het nut ervan inzien. Pas dan 
kunnen we spreken van een lerende organisatie waarin niet alleen 
performance een boost krijgt, maar ook engagement. Wij helpen je om van 
jouw organisatie, een lerende organisatie maken. 

LIFELONG  
LEARNING
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Na een adviesgesprek stellen we jouw lifelong learning framework op 
dat concrete acties bevat om van jouw organisatie een lerende 
organisatie te maken. Je hebt hiermee voldoende om er zelf mee aan 
de slag te gaan, maar we helpen je natuurlijk ook graag met het 
verder uitwerken van het framework.

OUTPUT+

04

04  CONSULTANCY
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UNTANGLE 
SESSION

02

Tijdens een untangle session helpen we je het kluwen van wellbeing 
initiatieven te ontwarren en bezorgen je een overkoepeld framework 
waar we bestaande initiatieven inpassen en actiepunten definiëren. Op 
deze manier vermijd je dat interventies hun doel voorbij gaan (of zelfs 
weerstand oproepen) en creëer je een plan van aanpak waarbij ‘plik 
plok’ interventies geplaatst worden in een dynamisch 4D framework©. 

Door de overvloed aan initiatieven kan het namelijk gebeuren dat we het 
bos niet meer door de bomen zien en missen bestaande interventies 
soms zelfs hun effect. Om de impact van bestaande interventies te 
bestendigen en nieuwe interventies strategisch in te zetten, is het 
daarom cruciaal dat je over een overkoepeld framework beschikt

Een duidelijk beeld op welke acties er al genomen werden en welke 
acties focus verdienen in de komende periode om het werkgeluk in 
jouw organisatie aan te pakken. Het 4D framework© vertaalt de 
strategische lijnen in concrete actie- en focuspunten die gemeten 
kunnen worden.

WAT IS DE OUTPUT+

>>  UNTANGLE SESSION

https://howswork.be/approach/


CONTACT
SAY HELLO

Katelijn Nijsmans 
katelijn@howswork.be 
0474 29 11 12

www.howswork.be 
linkedin.com/company/howswork

>> 
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STAY  
TUNED

Met onze wortels in de wetenschap en ons hoofd in de praktijk voorzien wij 3 
ingangen tot goed & gelukkig werk; wellbeing, lifelong learning en hybrid 
working. Omdat er toch wel wat bullsh*t (pardon our French) circuleert rond 
deze thema’s verspreiden wij onze kennis gratis op verschillende manieren. 
We scheiden voor jou het pseudo-wetenschappelijke kaf van het 
wetenschappelijke koren en komen met handvaten die in de praktijk werken. 

ONZE ONLINE EVENTS ONZE NIEUWSBRIEF ONZE PODCAST ONS BOEK

Klik!
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