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Familiehulp vzw (70) - Wim D’haese (10) 

70 jaar Familiehulp  

PSSSST …. hier rijpt gedragsverandering … 
 

stafmedewerker engagement  



1 70 jaar Familiehulp  

Euh … Familiehulp ?  

 
 
 
 
 
 
Jouw partner voor zorg, ondersteuning en huishoudelijk hulp voor iedereen in 
Vlaanderen en Brussel.  
 
Met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, diversiteit en duurzaamheid. 



2 70 jaar Familiehulp  

Ah ja … Familiehulp ! 

 
 
 
Hiervoor leggen we met z’n allen heel 
wat kilometers af. Dat kan nu eenmaal 
niet anders.  
 
Wat wél anders en nóg beter kan, is 
samen werk maken van ‘schone’ 
kilometers. 



3 70 jaar Familiehulp  

Euh … stafmedewerker engagement ?  

Jouw pragmatische gedragsveranderaar, begeleider en ondersteuner in 
verandering. 
  
Met bijzondere aandacht voor: 

 Innovatieve Arbeidsorganisatie 
 gedeeld Leiderschap 
 zelforganiserende teams 
 diversiteit  
 mobiliteit 
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Gedragsverandering bij werknemers: waarom ? 

70 jaar Familiehulp  

 Er was eens een nota (of visietekst) over duurzame mobiliteit… 
 

En op het einde …  

https://yuluma.nl/een-goede-why-voor-je-webshop/the-golden-circle/
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Familiehulp kiest voor ‘schone’ verplaatsingen 

70 jaar Familiehulp  

Als duurzame mobiliteit het antwoord is. 
 

Wat is dan de vraag?  

https://yuluma.nl/een-goede-why-voor-je-webshop/the-golden-circle/


6 70 jaar Familiehulp  

 
Onze mobiliteitsbril = TOP  
 

T O P 

Belangrijk: De auto hoort er soms bij in onze job. Maar waar het kan, gaan we op de fiets.  



7 70 jaar Familiehulp  

 
Maar, we gaan voluit voor de fiets!  
 



8 70 jaar Familiehulp  

Onze wens: Familiehulp op de fiets! 



9 70 jaar Familiehulp  

Onze organisatie is … 

 

 



10 70 jaar Familiehulp  

Onze organisatie is …  

 

 



Innovatieve Arbeidsorganisatie: hulpmiddel 

Mensen Cultuur Structuur 
Systemen 

LEIDERSCHAP 

MISSIE EN VISIE 

GEDRAG 

70 jaar Familiehulp  



12 70 jaar Familiehulp  

Duurzame mobiliteit: voorwaarden 

 

 Integrale benadering 

 mobiliteit is geen EILAND  

 mobiliteit wordt gelinkt aan …  
 

 Gedeelde verantwoordelijkheid (= leiderschap) 

 Oplossingsgericht werken rond problemen 
 

 Samen denken en doen!  
 



13 70 jaar Familiehulp  

Duurzame mobiliteit: voorwaarden 

 Met ambitie en focus 

 

 Concrete doelstellingen en acties (= resultaatsgericht) 

 

 Positieve impact voor: 

 onze medewerkers & cliënten 

 onze organisatie 

 onze maatschappij  

 ons milieu 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fmerkwaardenvaneenleider.wordpress.com%2F%26psig%3DAOvVaw32mGHMWFrrqNBafNMHhdce%26ust%3D1574360205252716&psig=AOvVaw32mGHMWFrrqNBafNMHhdce&ust=1574360205252716


14 70 jaar Familiehulp  

Het gewenst gedrag in een vraag … 

• Hoe kunnen we medewerkers (basiswerkers) motiveren om te fietsen naar hun 
cliënten ? 

• Hoe kunnen we medewerkers (bedienden) motiveren om te fietsen naar 
kantoor? 
 

• Hoe kunnen we occasioneel thuiswerk mogelijk maken voor organisatie en de 
medewerkers (bedienden)?  

• Hoe kunnen we zorgen dat medewerkers minder kilometers met de auto rijden 
van én naar cliënten? 

 

 Belangrijk: De vraag blijft overeind. De antwoorden mogen verschillen! 

  

 



15 70 jaar Familiehulp  

Duurzame mobiliteit: tijd voor actie 

 

 



16 70 jaar Familiehulp  

Duurzame mobiliteit: tijd voor actie 

 

 



17 70 jaar Familiehulp  

Duurzame mobiliteit: tijd voor actie 

 

 



18 70 jaar Familiehulp  

Hoog tijd voor actie 

 

 



19 70 jaar Familiehulp  

Hoog tijd voor actie 

 

 



20 70 jaar Familiehulp  

Duurzame mobiliteit: tijd voor actie 

 

 



21 70 jaar Familiehulp  

Duurzame mobiliteit: tijd voor actie 

 

 



22 70 jaar Familiehulp  

Duurzame mobiliteit: tijd voor actie 

 

 



23 70 jaar Familiehulp  

Het gewenst gedrag in een vraag … 

• Hoe kunnen we (nog meer) engagement creëren bij (nog meer) medewerkers 
om te kiezen voor duurzame mobiliteit? 
 

• Hoe kunnen we de interne krachten (nog meer) bundelen en (nog meer) samen 
werken rond duurzame mobiliteit ? 
 

• Hoe kunnen we onze werkplanningen (nog beter) organiseren om het aantal 
duurzame kilometers te doen stijgen? 
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De weg naar duurzame mobiliteit is … 

70 jaar Familiehulp  



25 70 jaar Familiehulp  

De weg naar duurzame mobiliteit is … 

 

 


