
@ttent 

Beste collega 
 
2008 is ondertussen al enkele maanden gevorderd, en 
wellicht ben je al volop aan het werk aan je persoonlij-
ke objectieven voor 2008, die toch een heel belangrij-
ke bijdrage vormen bij het verwezenlijken van de 
doelstellingen van je team, je business unit en van de 
ganse Attentia groep.  
Hierdoor zijn de realisaties van 2007 misschien al wat 
vervaagd … 
 
Nochtans hebben we in 2007 bewezen dat we, door de neuzen in dezelfde 
richting te zetten en als team (afdeling, business unit, groep) samen te 
werken aan duidelijke (SMART) en op elkaar afgestemde objectieven, we 
heel wat werk kunnen verzetten!  
 
De implementatie van een aantal veranderingen (organisatorische chan-
ges, gebruik van nieuwe tools (back office), …) en de realisatie van een 
groot aantal doelstellingen, vertaalde zich zowel in de groei van de omzet, 
als in de groei van het resultaat van Attentia, in een toch zeer competi-
tieve markt. Van harte proficiat hiervoor!  
Dit betekent ook dat we “op schema” zijn om de ambitieuze GRIP 2009 
doelstellingen te behalen.  
 
Ook in 2008 worden, zowel op groepsniveau als binnen de verschillende 
BU’s, heel wat projecten gerealiseerd die bijdragen tot onze Groei en 
Groepsvorming, tot het creëren van een lerende en aangename werkom-
geving voor onze medewerkers (Resources), tot de Innovatie van onze 
producten en diensten (om onze positie als topreferentie binnen het seg-
ment van HR services verder te versterken), en tot de verdere optimalisa-
tie van onze operaties om zo onze Performantie te verhogen. 
 
Groepsvorming en Groepsgevoel is hierbij een belangrijke doelstelling. Ik 
ben er immers van overtuigd dat we door een verhoogde samenwerking 
tussen de verschillende afdelingen en business units, we niet alleen veel 
kunnen leren van elkaar, maar dat we ook onze gemeenschappelijke klan-
ten nog beter kunnen bedienen.  
Daarnaast bestaat er geen twijfel dat we door sommige activiteiten samen 
te doen i.p.v. elk in zijn eigen hoekje, we aan efficiëntie winnen én beter 
uitgerust zijn om opportuniteiten en innovatieve ideeën te capteren en te 
benutten … 
 
Ik heb daarom aan de verantwoordelijken van onze Shared Services (HR, 
Finance, Sales & Marketing en ICT) en aan de business unit verantwoorde-
lijken gevraagd om alles in het werk te zetten om de verdere samen-
werking en integratie van onze groep te bewerkstelligen.  
 
In dit kader zal onze HR afdeling binnenkort een enquête uitvoeren om te 
peilen naar jouw mening en ideeën rond hoe we in de toekomst nog beter 
kunnen samenwerken en communiceren.  
Ik kijk alvast uit naar jouw input. 
 
Carine Huysveld 
Gedelegeerd Bestuurder Attentia 
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IN DIT NUMMER: 

Ergonomietip van het huis  
 
Plaats uw scherm op armaf-
stand en stel de hoogte van het 
scherm zo in dat de kijkhoek 
lichtjes naar beneden gericht is, 
ongeveer 15° tot 45°. 
 
Plaats de muis net naast uw 
klavier. Zo blijft uw elleboog 
dicht tegen u aan en wordt uw 
schouder minder belast. Opteer 
bij voorkeur voor een optische 
muis.  
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Nieuw arbeidsreglement  
voor medewerkers van Kinderbijslag 

Zoals algemeen bekend, is de BU Kinderbijslag zoals we haar vandaag kennen, het resultaat van verschillende 
fusies. Tijdens deze operaties, werden oude entiteiten, elk met hun eigen werkwijzen, gewoontes, regels en 
reglementen gradueel met elkaar versmolten.  
Dit leidde tot een kluwen van verschillende statuten met eigen afspraken rond arbeidsduur, verlofregeling, en 
uurroosters. Hierdoor groeide de nood aan een uniform arbeidsreglement voor alle medewerkers. 
 
Na maanden van overleg met de sociale partners en gebonden aan een strak tijdschema, werd het vooropge-
stelde doel gehaald: Sinds 1 januari 2008 is het nieuwe uniforme arbeidsreglement van toepassing voor alle 
medewerkers van Kinderbijslag.  
Om tot dit nieuwe arbeidsreglement te komen, moesten maar liefst 5 verschillende statuten geïntegreerd wor-
den. Ook moest er bij de onderhandelingen rekening gehouden worden met bepaalde rechten en verworven-
heden uit het verleden, die uiteraard niet zomaar van de kaart geveegd konden worden. 
 
Langs deze weg wensen we alle betrokkenen te bedanken voor hun inzet, gedrevenheid en constructieve hou-
ding die heeft bijgedragen tot een vlotte realisatie van dit project.  
 
 
Wist je dat … 
… het kantoor van Kinderbijslag in Zwijnaarde op 1 juni 2008 verhuist naar een nieuwe locatie? (Portalis 

gebouw - Zwijnaarde) 
… Attentia Kinderbijslag binnenkort een nieuw intranet lanceert?  
… dit intranet heel wat mogelijkheden biedt: Who’s who met naam en foto van alle medewerkers, raadplegen 

van de opleidingskalender, wetgeving en Child Benefit handleidingen, …. 
 
Koen MORTIER 
Directie-adviseur  
Kinderbijslag 
 

Van de redactie 

Beste lezer 
Beste collega 
 
Na meer dan een jaar afwezigheid, zijn we fier om u het derde nummer van @ttent, de interne bedrijfskrant 
van Attentia, te kunnen bezorgen.  
Dit magazine is er gekomen dankzij de energieke inzet en bijdragen van vele collega’s uit de Attentia groep. 
Ook de look & feel werd in een nieuw kleedje gestoken.  
 
Een intern bedrijfsmagazine lezen vraagt een inspanning. Daar zijn we ons van bewust. Maar kijk wat u er 
voor terug krijgt: Informatie over initiatieven en ‘hot topics’ van de verschillende BU’s, verslagen van interne 
evenementen, kennismaking met tientallen nieuwe collega’s, …vele redenen dus om even de tijd te nemen om 
dit nummer door te nemen. 
 
@ttent is uw magazine. Heeft u suggesties, laat het ons dan weten via onze mailbox marcom@attentia.be. 
 
Veel leesgenot! 
 
De redactie 

Screenshot van het nieuwe intranet van KB 
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HR Consulting Services 
Wie zijn ze? Wat doen ze? Waar kan u ze vinden? 

Wat doen ze? 
 
Payroll consultancy 
Omdat niet elk bedrijf de resources heeft om een 
fulltime HR manager in dienst te nemen en om be-
drijven een oplossing te bieden bij langdurige afwe-
zigheden op de personeelsdienst (door zwanger-
schap, ziekte, ….), stelt Attentia HR Consulting Ser-
vices, payroll consultants ter beschikking van de 
klant.  
Momenteel bestaat het team uit 8 payroll consul-
tants: Frederik Vanderhaeghen, Vanessa D’Halluin, 
Eva Michem, Francesca Mugnai, Fabienne Callebaut, 
Annick Buysse, Sandrina Vandenberghe en Barbara 
Godefroidt. 
 
HR Consultancy 
Maar personeelsadministratie is natuurlijk meer dan 
het tijdig en correct uitbetalen van de lonen: Foute 
aanwervingen, een manke bedrijfsstructuur, een 
hoog absenteïsme, een ongemotiveerd team, … on-
dermijnen de concurrentiekracht en kosten een be-
drijf handenvol geld.  
Om dit te vermijden, willen (grote) bedrijven hun 
eigen expertise graag verder aanvullen met extern 
advies. Ook (kleinere) bedrijven die geen voltijdse 
HR manager nodig hebben, hebben vaak nood aan 
bijkomende ondersteuning. Dergelijke ‘leemtes’ bij 
klanten worden ingevuld door de HR Consultants: 
Estelle Doms, Sandra Rotsaert en Katrien Vandeput-
te. Mathieu Storms implementeert de Talent Ma-
nagement Cyclus met de automatisatietool ‘ET Web’. 
 
Attentia  Academy 
De Attentia Academy, het opleidingscentrum van 
Attentia , centraliseert diverse opleidingen binnen 
verschillende domeinen in de HR sector (sociaal juri-
dische actualiteit, opleidingen rond het werken met 
de payroll software van Attentia , infosessies en stu-
diedagen rond actuele thema’s, ….) die vanuit de 
verschillende business units aan klanten worden 
aangeboden. Het volledige aanbod van beschikbare 
opleidingen kan u raadplegen op www.attentia.be. 
Saskia Peelman staat in voor de klantenopleidingen 
over de E-manager tool. Collega Eva Schell neemt 
de coördinatie en uitbouw van de Attentia Academy 
voor haar rekening. Daarnaast staat Eva ook in voor 
de planning van de consultants. Vragen over oplei-
dingen en/of inplanning van consultants mag u dus 
aan haar bezorgen.  
 
Waar kan u ze vinden? 
De ‘standplaats’ van het HR Consulting Services 
team bevindt zich in de Tramstraat in Zwijnaarde. 
Hoewel er plaats is voor een twaalftal mensen, zijn 
er maar twee teamleden 
die hier hun vast kantoor 
hebben. Maar goed ook, 
want dit betekent dat de 
andere consultants inge-
huurd werden door klan-
ten... 
 
Tania VERDONCK 
BU Manager HR 
HR Consulting Services 

Hoe kan u ze herkennen? 

Eva Michem 

Annick Buysse 

Sandrina Vandenberghe 

Vanessa D’Halluin 

Francesca Mugnai 

Eva Schell  

Mathieu Storms  

Barbara Godefroidt 

Fabienne Callebaut 

Katrien Vandeputte 

Estelle Doms 

Frederik Vanderhaeghen 

Sandra Rotsaert 

Saskia Peelman  
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De internettoepassing Alisa (All In Salary By Atten-
tia) is een gebruiksvriendelijke internettoepassing 
die de complexe materie van personeelsadministratie 
opmerkelijk vergemakkelijkt. In enkele klikken bere-
kent deze applicatie de lonen en genereert ze loonfi-
ches, boekhoudkundige documenten en personeels-
rapporten.  
 
Begin 2007 maakte Alisa haar debuut. Dit jaar gaat 
ze op hetzelfde elan verder en kan ze zich reeds 
zonder blikken of blozen een heuse diva noemen.  
 
Maar wie is Alisa nu precies?  
 
Superbia (hoogmoed) 
Alisa straalt zonder enige twijfel een trots uit waar 
de doorsnee pauw jaloers op zou zijn. Ze weet wie 
ze is en waar ze voor staat. Ze kent zowel haar kwa-
liteiten als haar beperkingen. Met enige fierheid ver-
wijst ze graag naar haar indrukwekkende CV, de 
perfecte vertaling van haar capaciteiten. Graag 
voegt ze er in één adem aan toe dat ze deze CV vo-
rig jaar naar meer dan 12.000 bedrijven heeft 
verstuurd, en meer dan 2.000 bedrijven persoonlijk 
heeft opgebeld om nader kennis te maken en mo-
menteel het volledige land doorkruist om alle uit-
nodigingen voor een gesprek op te volgen.  
Dit jaar deed ze dit huzarenstukje nog eens over. 
Een gebrek aan ambitie kan je haar dus zeker niet 
verwijten.  
 
Avaritia (hebzucht) 
Hebzuchtig of gierig zou ze zichzelf niet noemen. Ze 
is prijsbewust, dat wel, en kan als geen ander haar 
waarde inschatten. Kwaliteit heeft nu eenmaal zijn 
prijs.  
Maar Alisa houdt bovenal rekening met de mogelijk-
heden van haar doelgroep, namelijk bedrijven tot 50 
werknemers. Geen vervelende en onverwachte extr-
a’s dus, maar een transparante prijszetting. 
 
Luxuria (onkuisheid) 
Met een glimlach die deze van de Mona Lisa eve-
naart, verkiest ze om hier niet verder op in te gaan.  
 
Invidia (afgunst) 
Als unieke verschijning heeft ze – naar eigen zeggen 
– geen last van afgunst of jaloezie. Van zodra je 
je eigen kwaliteiten en beperkingen kent en (h)
erkent, verdwijnen dit soort emoties als sneeuw voor 
zon. Jaloezie is immers een uiting van onzekerheid 

en twijfel. En dat sterkt haar alleen maar. Haar con-
currenten zijn dus gewaarschuwd. 
Alisa beseft bovendien dat ze alles te danken heeft 
aan haar entourage die ervoor zorgt dat haar kwali-
teiten verder uitgewerkt en in de verf gezet worden.  
 
Gula (gulzigheid) 
Ondanks haar innerlijke kalmte en haar perfecte ver-
taling van de begrippen geduld en precisie, is Alisa 
ook gulzig en wil ze steeds meer. Een mailing naar 
duizenden bedrijven is dan ook maar het topje 
van de ijsberg. Daarnaast publiceert ze immers ad-
vertenties in vaktijdschriften, maakte ze een pers-
dossier op, bouwde ze een heuse website, en 
stuurt ze een promoteam van drie account mana-
gers op pad om haar belangen te verdedigen.  
 
Ira (woede) 
Een Zidane kopstoot zal je bij Alisa niet gauw kun-
nen uitlokken. Integendeel, ze straalt rust uit, wat er 
ook gebeurt. Haar manier van werken maakt dit al 
gauw duidelijk. Zo kan ze tot vervelens toe taken 
opnieuw uitvoeren, mogelijkheden opnieuw uitleg-
gen, fouten corrigeren, enz.  
Ze toont begrip, aanvaardt misverstanden, verwerkt 
enthousiast de ingevoerde gegevens, en voert - ge-
wapend met een glimlach - uit wat haar wordt opge-
dragen.  
Zonder morren...  
 
Acedia (luiheid) 
Tenslotte vergemakkelijkt Alisa het leven van al wie 
haar in dienst neemt. Op een ogenschijnlijk onver-
moeibaar tempo voert ze haar takenpakket uit, met 
een trant waar menig klimmer jaloers op zou zijn. 
Zeven dagen per week, 24 uren per dag.  
 
En ook nog dit: neem je haar in dienst, dan brengt 
ze zelfs haar eigen Senseo koffiezetapparaat mee...   
 
Perfectie bestaat uiteraard niet. Maar als die zou be-
staan, of als er bij het streven naar perfectie iemand 
heel dicht in de buurt komt, dan is het Alisa wel. 
Niet?  
 
www.alisa.be 
 
Filip VINDEVOGEL  
Marketing Projects Manager  
 

Kent u de zeven hoofdzonden van Alisa? 
Gebruiksvriendelijke internettoepassing voor personeelsadministratie 
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‘Implement’, het vroegere ‘support’, maakt deel uit 
van Attentia Sociaal Secretariaat, maar wordt aan-
gestuurd door Attentia ICT.  
De afdeling bestaat momenteel uit 11 enthousiaste 
medewerkers en vormt een belangrijke schakel tus-
sen sales, productie, customer care, ICT en de klant. 
Binnenkort vervoegen 6 nieuwe leden het team. 
Daarnaast staan nog 2 vacatures open, waardoor het 
team uiteindelijk zal bestaan uit 19 personen.  
 
Het team 
• Daisy Van Geel is lead zangeres bij de cover-

band Promille 
• Benoit Delrue spreekt vloeiend Frans, maar 

schuimt graag Vlaamse festivals af in de zomer  
• Tim Van Wichelen heeft zich ontpopt tot profes-

sionele wielerfotograaf, en houdt er een eigen 
website op na (www.organicwax.be)  

• Stijn De Vleesschhouwer  is net papa gewor-
den en coach van een dames volleybalploeg 

• Geert Vyverman kom je tijdens Aalst Carnaval 
wel eens tegen in een eigenaardige outfit 

• Ria Van Gestel geniet graag van een glaasje 
wijn, en kan je alles vertellen over diëten 

• Karolien Van Doorslaer richtte met enkele 
vriendinnen een eigen cultuurclubje op 

• Maarten Devos is de benjamin van het team, en 
altijd te vinden voor een spelletje poker  

• Johan Dekyvere stoomt zich klaar voor enkele 
triathlons 

• Carla Goossens speelt in een volleybal ploeg 
• An Anthoon houdt enorm van het Vlaamse lied 

(en zingt het zelf ook graag) 
 
Wat doet het Implement team? 
Tot onze belangrijkste activiteiten horen het opstar-
ten van “Manager” (= de Attentia tool voor perso-
neelsbeheer en tijdsregistratie), het verzorgen van 
het projectmanagement, en het uitvoeren van functi-
onele analyses (business alignement, opvolgen van 
bestaande klanten, 3de lijn helpdesk, producttraining 
en “pre-sales” (= inschatting van 
hoeveel werk een project zal ver-
gen). 
 
Hoe verloopt de opstart 
van een nieuw project? 
De administratieve opstart 
Na het invullen van het Sales Infor-
mation Sheet, kent de implementa-
tie coördinator het project toe aan 
één of meerdere implementato-
ren.  
Zijn er meerdere implementatoren, 
dan neemt één van hen de taak van 
projectleider waar: Hij/zij staat in 
voor de volledige coördinatie van 
het project, is het aanspreekpunt 
voor de klant, en is de verantwoor-
delijk voor de uiteindelijke opleve-
ring.  
 

Het intake gesprek 
Tijdens het intake gesprek, maken projectleider en 
klant kennis en overlopen ze samen een administra-
tieve en technische checklist. Vaak is ook de dossier-
beheerder hierbij aanwezig: een persoonlijk contact 
bevordert immers de samenwerking. Tijdens het in-
take gesprek worden specifieke wensen van de 
klant m.b.t. de loonberekening besproken. 
 
De kick-off meeting 
Tijdens de kick-off meeting legt de projectleider zijn 
projectplan voor aan de klant.  
Het projectplan bevat de scope (omschrijving van 
het project), de planning (wie, wat, wanneer) en het 
budget. Daarnaast worden ‘mijlpalen’ vastgelegd: Bij 
elke mijlpaal wordt nagegaan of scope, timing en 
budget gerespecteerd worden. 
 
De implementatie 
Na de kick-off volgt de implementatie van het pro-
ject.  
Deze bestaat uit: 
- klaarzetten van de omgeving (aanmaken database, 
definiëren gebruikers, ...) 
- parametriseren van de Manager applicaties 
- invoeren en/of opladen van data (uurroosters, ...) 
- definiëren van rekenregels voor de interpretatie 
van de tijdregistratie 
- testen, en - waar nodig - verfijnen van de inge-
voerde parameters  
- testen van de loonberekening (samen met de dos-
sierbeheerder) 
 
De oplevering 
Na een succesvolle implementatie, volgt de opleve-
ring van het project. Tijdens de ‘project closure’ 
verklaart de klant zich formeel akkoord met de gele-
verde resultaten. Na de oplevering wordt het dossier 
overgedragen aan de ‘customer care’ afdeling. 
 
Geert VYVERMAN 
Implementator 
Sociaal Secretariaat  

Afdeling in de kijker 
Implement  

(vlnr: Carla, Ann, An, Johan, Johan, Vic, Stijn, Christel, Ria, Maarten, Tim, Roel, Geert, Karolien) 
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Het HR Dashboard 
Ken– en stuurgetallen onder de loep 

Opvolgingsaudit bij Preventie & Bescherming 
P&B doorstaat met glans opvolginsaudit ISO 9001-2000 

Een belangrijke taak van elke HR verantwoordelijke is het management kwantitatieve informatie bezorgen 
over het personeelsbestand. Maar correcte informatie verzamelen over (de evolutie van) de personeelssamen-
stelling, het verloop, de loonkost en het verzuim, is geen sinecure! 
 
Om haar klanten hierbij bij te staan, ontwikkelde Attentia een nieuwe rapporteringstool, het HR Dash-
board. Via het HR Dashboard kan de klant de ken- en stuurgetallen die ‘kritisch’ zijn voor het succes van zijn/
haar organisatie onder de loep nemen.  
Via enkele muisklikken geeft het HR Dashboard een grondige analyse van de huidige stand van zaken van het 
HR-beleid: Rapporten, tabellen en grafieken geven in een oogopslag evoluties en trends weer. 
 
Bovendien is het HR Dashboard een online toepassing en dus via het Internet wereldwijd bereikbaar, op 
elke plaats, op elk moment.  
 
Op 17, 19 en 24 juni stellen we het 
HR Dashboard via Roadshows 
voor aan onze klanten. Vanaf dan 
wordt het aanleveren van strategi-
sche informatie aan het manage-
ment “piece of cake” voor hen! 
 
Wilt u meer informatie over deze 
nieuwe tool? Neem dan contact op 
met Estelle Doms (HR Consulting 
Services - 09/244.97.79) 
 
Estelle DOMS 
HR Consultant 
HR Consulting Services 

Op 9 en 10 april 2008 kreeg Attentia Preventie en Bescherming het bezoek van een exter-
ne kwaliteitsauditor voor het uitvoeren van een opvolgingsaudit in het kader van de ISO 
9001-2000 certificatie.  
 
Het bezitten van een ISO 9001-2000 certificaat is van groot belang voor Preventie en Be-
scherming, omdat dit noodzakelijk is om officieel erkend te worden als Externe Dienst 
voor Preventie en Bescherming.  
 
Na een uitgebreide doorlichting door de auditor, werd het ISO 9001-2000 certificaat ver-
lengd voor een periode van één jaar. In het voorjaar van 2009 volgt een hercertifice-
ringsaudit. Hiervoor zullen ook de ondersteunende processen (inclusief de processen die 

gestuurd worden vanuit de Attentia Group bvb. Sales en Marketing) neergeschreven worden in een proce-
dure.  
 
Bedankt en proficiat aan alle medewerkers van Attentia Preventie en Bescherming voor hun inzet bij de uit-
bouw van een efficiënt kwaliteitsmanagementsysteem. 
 
An DE SCHRIJVER 
Quality Manager 
Preventie en Bescherming 
 

Screenshot HR Dashboard 
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Sales & Marketing team op seminarie  
“Hoe samenwerken als team?” 

Om het ‘happy people’- gehalte binnen het Sa-
les team te verhogen, gingen we midden ja-
nuari op teambuilding naar Neerglabbeek. De 
aanvoerder van onze olijke bende, Jurgen Fran-
cis, wou duidelijk zijn Limburgse roots niet ver-
loochenen en voerde, tot grote vreugde van 
enkele nestors in ons midden, zelfs een lokale 
schone aan om het hele gebeuren in goede ba-
nen te leiden. 
 
Vrijwel onmiddellijk na de aankomst op het do-
mein, begon de eerste meeting, onder de des-
kundige leiding van eerder genoemde “leading 
lady”. Zoals het een goed verkoopsteam eer 
aandoet, praatten we moeiteloos de voormid-
dag aan elkaar. Toen onze knorrende maag de 
korte gastgetuigenis stilaan begon te overstem-
men, kregen we een heerlijke lunch voorge-
schoteld. Na lunch was er tijd voor een wande-
ling op het prachtige domein.  
 
“Hoe samenwerken als team?” 
Op deze vraag kregen we proefondervindelijk 
een antwoord tijdens een mountainbike tocht, 
waarbij we in twee groepen werden verdeeld en 
elkaar moesten gidsen, gewapend met walkie-
talkies en stukken stafkaart.  
 
We leerden vlug bij:  
  Dat er collega’s zijn die sneller dan hun schaduw 
fietsen.  
  Dat de combinatie regen en aarde onvermijdelijk 
leidt tot modder.  

  Dat de meesten onder ons het goed kunnen uitleg-
gen.  
  En dat je maar beter geen brede broekspijpen kan 
aanhebben (tenzij je ’s avonds met blote benen de 
terugtocht wil aanvangen).   
 
Al onze wilde avonturen werden na het eten 
weggespoeld met een wijndegustatie. Eerlijk-
heidshalve moet gezegd dat de wijn met glans 
slaagde in zijn opzet om de tongen los te ma-
ken. Wat op zijn beurt leidde tot enkele verras-
sende uitspraken van de stillere waters onder 
ons. Moe maar voldaan kropen we uiteindelijk 
onder het zeil. 
 
“Eendracht maakt macht” 
De volgende morgen, stond er alweer een mooi 
evenwicht tussen inspanning en ontspanning op 
het programma. Zo moesten we ons bewijzen 
tijdens een echte Mission Impossible opdracht: 
Over de vloer sluipen, boogschieten, of met z’n 
drieën balanceren op een houten krat boven 
een denkbeeldig mijnenveld … niets was te veel 
voor het Sales & Marketing team!  
Al onze inspanningen leidden uiteindelijk tot 
het ontcijferen van een puzzel, die volgende 
boodschap prijsgaf: ‘Eendracht maakt macht’.  
Na dit seminarie waren we daar meer dan ooit 
van overtuigd! 
 
Katelijne BEHEYDT  
Account Manager 
Sales en Marketing  

Katelijne Beheydt, Ilse Daems, Carine Meganck, Sven Raes, Veerle Geerts, Kristof Casteur, Marc Dejaeger en Fabien  Puissant 
luisteren geboeid naar de uiteenzetting van Carine Huysveld 
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Eunomia, het ondernemingsloket van Attentia 
Interview met Kim De Roover & Charlotte Verstraete 

Het ondernemingsloket van Attentia is de toegangs-
poort tot de wereld van de zelfstandige. Dagelijks 
loodsen Charlotte Verstraete en Kim De Roover 
(Sociaal verzekeringsfonds – Brugge) startende zelf-
standigen en gevestigde ondernemers doorheen het 
kluwen van verplichtingen waaraan zij moeten vol-
doen.  
@ttent had een gesprek met hen. 
 
Wat is een ondernemingsloket precies? 
 
Charlotte: “Een ondernemingsloket is een private 
organisatie, erkend en gecontroleerd door de FOD 
Economie. Sinds 2003 kunnen alle startende en 
gevestigde ondernemingen bij een onderne-
mingsloket terecht om hun wettelijke verplichtin-
gen in orde te brengen. De loketten zijn een belang-
rijke stap voorwaarts in de administratieve vereen-
voudiging voor ondernemers. Vroeger dienden on-
dernemers hiervoor naar verschillende diensten te 
gaan zoals de Kamers van Ambachten en Neringen, 
Handelsregister, BTW…” 
 
Elke starter moet dus bij jullie passe-
ren? 
 
Kim: “Inderdaad. Elke startende handels- of am-
bachtsonderneming is verplicht om zich als commer-
ciële onderneming te registreren in de Kruispuntbank 
van Ondernemingen. Dit geldt zowel voor een na-
tuurlijk persoon als voor een handelsvennootschap.  
 
Bij de inschrijving controleren we of de vestigings-
voorwaarden in orde zijn, en of de startende on-
derneming over de vereiste “basiskennis” (bvb. 
bedrijfsbeheer) of beroepskennis beschikt.”  
 
Bieden jullie nog andere diensten aan? 
 
Charlotte: “Bij het onderne-
mingsloket kan je ook terecht om 
je gegevens te laten wijzigingen 
en voor een aantal aanvullende 
diensten: ctiveren of schrappen 
van het BTW-nummer, aanvraag 
van vergunningen, neerlegging 
van akten bij de griffie, aansluiting 
bij een sociaal verzekeringsfonds, 
sociaal secretariaat of kinderbij-
slagfonds, mutualiteit.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarin onderscheidt het onderne-
mingsloket van Attentia zich van dat 
van de concurrentie? 
 
Kim: ‘Wij beschikken over een zeer gebruiksvrien-
delijke software, waar boekhouders en accoun-
tants gratis gebruik van kunnen maken wanneer ze 
met ons samenwerken.  Via deze software kunnen 
ze alle gegevens van de klant inbrengen.  
Wij zorgen dan voor de volledige afhandeling van het 
dossier, wat zeer tijdsbesparend is voor hen. Ook 
hebben wij als kleiner loket het voordeel dat we onze 
klanten een zeer persoonlijke service kunnen bie-
den.” 
 
Wat is het belang van het onderne-
mingsloket voor Attentia? 
 
Charlotte: “Met de Bolkestein dienstenrichtlijn die op 
komst is, zal het loket uitgroeien tot het 
‘rijksregister’ van de ondernemingen. Alle con-
tacten tussen overheid, ondernemingen en particu-
lieren zullen dan verlopen via het ondernemingslo-
ket. Op die manier wordt het ondernemingsloket een 
centrale spil binnen de Attentia Groep.” 
 
Kim en Charlotte, bedankt voor dit gesprek. Wij 
wensen jullie veel succes! 
 
Tom Lacres 
Adjunct-directeur 
Sociaal Verzekerinsfonds 

(L = Kim De Roover, R = Charlotte Verstraete) 
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Clash of the Titans 
Langverwachte overwinning voor de tweede verdieping (IT-ploeg in Zwijnaarde)? 

“3e Clash of the Titans” tussen 1e en 2e 
verdieping van Attentia Zwijnaarde 
 
Wat begon als een onschuldige wedstrijd zaalvoetbal 
tussen de 1e en 2e verdieping van Attentia Zwijnaar-
de, werd al snel herdoopt tot de ‘Clash of the Titans’. 
Toegegeven, een enigszins pompeuze titel voor een 
partijtje “pottekestamp” tussen een dozijn afgepei-
gerde bureautijgers op vrijdagavond, … maar het 
kind had een naam nodig.  
 
De match 
Na 2 eerdere edities (12-7 voor de 1e verdieping en 
5-5) begaven veertien gladiatoren zich op vrijdag 19 
oktober naar de ring voor een strijd op het scherpst 
van de snee. De hamvraag die avond: zou de twee-
de verdieping (eindelijk) zijn 1e overwinning in de 
wacht slepen?   
Alle voortekenen leken nochtans gunstig: Een eerste 
tactische zet van de 2e verdieping, bestond erin om 
het duel te laten doorgaan op een dag waarop Andy 
Mestdagh, sterspeler van de 1e verdieping, niet aan-
wezig kon zijn. Tot zover: Mission accomplished. 
 
De tweede, meer doordachte truc, was om twee 
minder getrainde spelers – de nochtans erg vitaal 
uitziende Johan Puttaert en ondergetekende- toe te 
wijzen aan de ploeg van de 1e verdieping. Op deze 
manier kon de strijd met gelijke getalsterkte gestre-
den worden. 
 
De ploegen bekampten elkaar gedurende de eerste 
helft “heroïsch” - volgens sommige bronnen -, dan 
wel “met veel inzet” - volgens andere, welke – het 
moet gezegd - zelf niet op het veld stonden. Met 
snelle acties dreven Ivo Luyckx en Cedric Baeke het 
tempo van de wedstrijd de hoogte in. Op de flanken 
verbrandden spurtkanonnen Jens Bruggeman en Da-
vid De Temmerman stevig wat rubber. Ondertussen 
bewaakte Tom Bourgognon de goal als een vinnige 
panter, demonstreerde Ludovic Bellia bij tijd en 
stond de vierdubbele schaar, en heerste Vic Cleuren, 
een dubbele meter puur voetbalgoud, als een keizer 
over zijn team. 

 Ondanks de inspanningen van de eerste verdieping, 
liep de stand al vlug gelijk op (2-2). Arno Van Mul-
lem verdeelde perfecte passes, Kris Detaevernier 
verdedigde het doel als zou hij een maaltijdcheque 
verliezen per tegendoelpunt, terwijl Sam Hofman en 
de twee Koenen (De Vleesschauwer en Mortier) zich 
een weg baanden naar de goal van de tegenpartij. 
Te midden van dit alles, muntten Johan Puttaert en 
ondergetekende uit door passes die net voor het 
“moment suprême” geblokt werden door doelman 
Tom Bourgognon. 
 
Het resultaat 
In de tweede helft schakelde de eerste verdieping 
over naar een hogere versnelling en werd de tegen-
stand onder de voet gelopen. Toch prijkte, na vier 
matchen van telkens twaalf minuten, een mooie 7-2 
eindzege op het scorebord voor … jawel, de tweede 
verdieping! Zo bracht de 3e “Clash of the Titans” de 
langverwachte zege voor de mensen van de 2e ver-
dieping. 
 
Luk VAN WIN 
Customer Care 
HR & ICT 
 
 
Benieuwd naar de volgende match? 
 
Op donderdag 22 mei speelt het Attentia team te-
gen een klantenteam, bestaande uit HR managers 
van West-Vlaamse bedrijven.  
De match gaat door in sporthal ‘Den Boer’ in Zomer-
gem van 18u30 tot 20u.  
Kom dus zeker langs om te supporteren voor het 
Attentia team! 
 
WAAR 
Sporthal ‘Den Boer’ - Zomergem 
WANNEER 
22 mei 18u30—20u 
 
 

achteraan: Luk, Arno, Kris, Koen M 
vooraan:    Sam, Koen DV, Johan 

achteraan: Ludo, David, Ivo, Tom 
vooraan:    Cedric, dochter van Tom, Vic, Jens 
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Kinderbijslag 

Preventie & Bescherming 

Soc Sec, ICT, Group/Service Center, Hr Consulting Services  

Enkele sfeerbeelden van de Nieuwjaarsrecepties in 
de verschillende business units 

Renée Hertsens, Christel Bracke, Joke Segers, Linda 
De Smet en Bea Dendooven in gesprek 

Onderonsje tussen Vera Huyghe en Bea Dendoove-
nen 

Marleen Dierickx, Nancy Van Der Meersch, Marianna 
Haegeman, Anne Van Outryve, Annie Constant en 
Sabine Schaukens in gesprek 

Sylvie Vandeputte en Magali Brevers toasten op het 
nieuwe jaar 

Winnaars van de GRIP-awards: Kristof Casteur - Ann 
Bruneel - Manu Lambert - Karolien Van Doorslaer 

Op de dansvloer... 
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Personalia 
Nieuw in dienst, Geboortes, Huwelijken, Overlijdens 

NIEUWE MEDEWERKERS 2008 
 
Kinderbijslag 
Anja Veldeman: Dossierbeheerder (11.02.2008 - Gent) 
 
Soc Sec, ICT, Group/Service Center, HR Consulting Services  
Veronique Bodoux: Helpdeskmedewerker (1/01/2008 - Zwijnaarde), Saskia Peelman: Trainer (1/01/2008 
- Zwijnaarde; komt van ICT helpdesk), Ingrid Vandevoorde: Dossierbeheerder (1/01/2008 - Oostende), 
Jasmine Dewulf: Dossierbeheerder (1/01/2008 - Oostende), Danny Vandepoele: Dossierbeheerder 
(1/01/2008 - Oostende), Katrien Vanden Eeckhoute: Dossierbeheerder (1/01/2008 - Oostende), Joeri 
Vandevoorde: Dossierbeheerder (1/01/2008 - Oostende), Jan Gheeraert: Dossierbeheerder (1/01/2008 - 
Oostende), Marijke Baeteman: Dossierbeheerder (1/01/2008 - Oostende), Bart Alfvoet: Dossierbeheerder 
Alisa (2/01/2008 - Gent), Fabien Puissant: Account Manager (3/01/2008 - Zwijnaarde), Veronique 
Vandenberghe: Account Manager (3/01/2008 - Zwijnaarde), Peter Leyssen: Technical support (7/01/2008 
- Zwijnaarde), Veerle Geerts: Account Manager (7/01/2008 - Zwijnaarde), Katrien Vandeputte: HR/Payroll 
consultant (7/01/2008 - Zwijnaarde), Walter Vandeweyer: Regiomanager (1/02/2008 - Gent; komt van Soc 
Sec Brabant), Samira El Mahaoui: Dossierbeheerder (1/02/2008 - Gent; komt van Soc Sec Brabant), Guy 
Van Den Bossche: Dossierbeheerder (1/02/2008 - Gent; komt van Soc Sec Brabant), Barbara Godefroidt: 
Payroll consultant (1/02/2008 - Zwijnaarde), Maarten Devos: Implementator (4/02/2008 - Zwijnaarde), 
Johan Dekyvere: Implementator (11/02/2008 - Zwijnaarde), Christel Nils: Dossierbeheerder (16/02/2008 - 
Brabant; komt van Soc Sec Luik), Stefaan Janssen: Technical Sales (18/02/2008 - Zwijnaarde), Mattias 
Schoeters: Analist business intelligence (19/02/2008 - Zwijnaarde), An Anthoon: Implementator 
(3/03/2008 - Zwijnaarde), Carla Goossens: Implementator (3/03/2008 - Zwijnaarde), David Moreira 
Resina: Helpdeskmedewerker (3/03/2008 - Zwijnaarde), Kris Desmadryl: Analist-Programmeur (3/03/2008 
- Zwijnaarde), Alexia Cumps: Account Manager (10/03/2008 - Zwijnaarde), Janne Quintens: Dossierbe-
heerder (17/03/2008 - Antwerpen), Hilde De Rieck: Communicatieverantwoordelijke (17/03/2008 - 
Zwijnaarde), Melanie Macors: Dossierbeheerder (1/04/2008 - Brabant), Filip Mortier: Manager Customer 
Care (1/04/2008 - Zwijnaarde) 
 
Preventie & Bescherming 
Francis Van Veer: Chauffeur Biometrie (01/01/2008 - Strombeek), Sandra Wera: Preventieadviseur 
(07/01/2008), Sharon Van Asbroeck: Adviseur Psychosociale Aspecten (01/02/2008 - Oostakker), Nicolas 
Lefranc: Preventie Adviseur (29/02/2008 - Charleroi), Rita Donvil: HR Business Partner (01/04/2008 -  
Anderlecht), Elke Baeyens: Verpleegkundige (01/04/2008 - Gent), Fabienne Langhendries: Administratief 
Bediende (01/04/2008 - Strombeek), Dr. Ann Verheyden: Preventieadviseur Geneeskunde (01/04/2008 - 
Antwerpen), Erik Goddeau: Preventieadviseur Veiligheid (01/05/2008 - Anderlecht) 
 
GEBOORTES 
 
Sociaal Verzekeringsfonds 
Charlotte Verstraete - Ondernemingsloket Brugge - Zoon Niels - 4/09/2008 
 
Soc Sec, ICT, Group/Service Center, HR Consulting Services  
Stijn De Vleeschouwer - Soc Sec Implementatie - Dochter Amke - 24/12/2007, Eveline De Poorter - Soc 
Sec Zwijnaarde - Dochter Louise - 02/03/2008, Claire Linard - Soc Sec Brabant - Dochter Tatiana - 
03/03/2008, Luk Van Win - Ict Customer Care - Zoon Tobin - 23/03/2008, David Resina Moreira - Ict 
Customer Care - Dochter Charlotte - 28/03/2008 
 
Preventie & Bescherming 
Bert De Wachter - Risicobeheersing Strombeek - Zoon Jelle - 3/01/2008 
 
HUWELIJKEN 
 
Preventie & Bescherming 
Bianca Verhulst - Administratief Bediende Gent - 14/03/2008  
 
OVERLIJDENS 
 
Soc Sec, ICT, Group/Service Center, HR Consulting Services  
Henk De Neve: moeder is overleden 
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@ 

MEI 
15/05 
Kinderbijslag lanceert intranet 
22/05 
Voetbalmatch Attentia - klantenteam (18u30 - Sporthal "Den Boer" -  Zomergem) 
 
JUNI 
1/06 
Verhuis Kinderbijslag Zwijnaarde naar Portalis gebouw Zwijnaarde  
17, 19 en 24/06 
(Externe) Roadshow voor de lancering van het HR Dashboard  
20/06  
Dag voor nieuwkomers 
29/06 
Ploeg Sociaal Secretariaat Zwijnaarde neemt deel aan ATS Run (12u - Sporthal "Ter Wallen" - Merelbeke) 
 
SEPTEMBER 
9/09 
Groepsevent 
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Agenda 

Fotowedstrijd 
 

Elke mooie zomerfoto komt in aanmerking! 
 

Nu de zomervakantie er binnenkort aankomt, lanceren we een fotowedstrijd.  
Stuur uw leukste vakantiefoto voor 5/09/2008 naar marcom@attentia.be.  

 
Een foto van uw vakantie in het buitenland of in eigen land, aan zee, op een festival, op 

een terrasje, …   
Een onpartijdige jury kiest de 5 mooiste foto’s uit alle inzendingen.  

 
De winnaars worden bekend gemaakt in het volgende nummer van @ttent en winnen een 

leuke prijs. Succes! 
 
 

De redactie 


