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PROJECTBENADERING

• Omkadering

• Participatie: ecosysteem van actoren en stakeholders.

• Methodiek: 

o Waarderend Onderzoek (AI)

o Social Hackathon: creatieve oplossingen

o AGILE ontwikkelen van prototypes / oplossingen.

• Focus op positieve ervaringen:
o Wat werkt wel, wat lukt wel.

o Inspirerende voorbeelden en goede praktijken.

• Toepasbaar voor ALLE ondernemers en zelfstandigen.



• Laagdrempelig en gebruiksvriendelijk.

• Niet bedreigend

• Sensibiliserend

• Opstap naar screening en toeleiding tot preventieve acties.

• Acties en goede praktijken als inspiratie gebruiken.

• Wegwijzers creëren naar advies en tools. 

• Leernetwerk opstarten voor het delen van ervaringen.

• Advies- en dienstverlening.

Wat willen we bereiken?

Hoe willen we dit aanpakken?

Aanreiken van creatieve, innovatieve oplossingen voor 
acties ter verbetering van het psychosociaal welzijn.



Scan welzijn in de sector Scan van tools e.a.

• werkbaarheidsmonitor SERV

• mini bevraging bedrijven

• SWOT-analyse sectorbeleid PSW

• inventariseren

• dynamisch overzicht maken

• SWOT-analyse aanbod

Social Hackathon

• actoren en stakeholders

• creatieve/innovatieve 
oplossingen

• goede praktijken

2. VERBEELDEN

• community opstarten

• ontwikkelen van prototype(s)

• toetsen pilots

• bijsturen

• lanceren

4. VERDIEPEN

• concrete output …

• Promotie

• dienstverlening en advies

• up-scaling

5. VERANKEREN3. VERBINDEN

Innovatieve oplossingen

• ondersteuning voor WG en WN

• 5 A’s

• laagdrempelig

• niet bedreigend

• waarderend onderzoek

1. VERKENNEN

Hoe verloopt het waarderend onderzoek          ?

.BEWWW.



PROJECTPLANNING
STAP WAT ? PERIODE

1 VERKENNEN Inventarisatie tools sept. – dec. 2022

Bevraging bedrijven PSW sept. – nov. 2022

Deelnemers hackathon uitnodigen sept. – okt. 2022

2 VERBEELDEN Social Hackathon (40-50 deelnemers) 25-11-2022

3 VERBINDEN Verwerking resultaten hackathon nov. – dec. 2022

4 VERDIEPEN (1) Opstart focusgroep dec. 2022

Uitwerken concrete acties dec. 2022 – feb. 2023

VERDIEPEN (2) Aftoetsing acties op het terrein feb. – apr. 2023

Bijsturing acties apr. – mei 2023

5 VERANKEREN Concrete sectorale output creëren mei – aug. 2023

Promotie - opschaling najaar 2023




