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Terugblik  
op 2017

In 2017 hebben we het 
afscheid van Jobpunt 
Vlaanderen voorbereid.  
Het werd een fantastisch 
jaar, waarin we de basis 
legden voor onze 
nieuwe organisatie. 

We blikken nog een 
allerlaatste keer terug 
op onze 6 hoogtepunten 
van het voorbije jaar.

Ons doel:  
kennis delen

We werkten samen met Stad en  

OCMW Gent om Open Badges  

te vertalen in de praktijk en dit 

door kandidaten vrij te stellen  

van selectie-onderdelen. Be 

Badges en deze case werd 

door de Observatory of Public  

Service Innovation van de OESO  

opgenomen als één van de 10  

wereldwijde best practices  

in het internationale rapport 

Onze omzet steeg 

met meer dan 20 % 

in 2017. 40 % van de 

totale omzet haalden 

we uit de opdrachten 

rond organisatieont-

wikkeling, net geen  

30 % is afkomstig van 

de selecties.

IN STIJGENDE LIJN

Ook voor lachen en teambuil-

ding is plaats binnen Poolstok.

In 2017 klonken we op een 

nieuw jaar vol uitdagingen 

tijdens een heerlijk nieuwjaars-

diner, werden we het Fitste 

Bedrijf van Vlaams-Brabant 

– én wonnen we tickets voor 

Rock Werchter – en bezochten 

we de tentoonstelling The Crys-

tal Ship in Oostende. 

Benieuwd of we al die activi-

teiten in 2018 kunnen herhalen!

Bye bye  
Jobpunt Vlaanderen,  
hallo Poolstok!

In 2017 zijn we gestart met 

onze ‘communities’. Op die ken-

nisdelingsmomenten belichtten 

we telkens één thema rond P&O 

en onze dienstverlening. 

We nodigden gerenommeerde 

wetenschappelijke sprekers uit 

en probeerden hun theorieën  

te vertalen naar de praktijk. 

Zo zijn er al communities 

georganiseerd doorheen gans 

Vlaanderen over coaching-  

trajecten, evaluatie en per for-  

mance management en welzijn 

op het werk.

We werken ook mee aan pro-

jecten rond ‘open data’. Een 

uitstekend voorbeeld daarvan 

is ‘Be Badges’, een platform dat 

talent omzet in digitale badges. 

‘Embracing Innovation in Go-

vernment - Global Trends 2018’. 

Verder delen we onze kennis 

via onze maandelijkse nieuws-  

brief en de nieuwe kantoren- 

nieuwsbrief. 

In het businessplan 

van Poolstok namen 

we 6 kernpunten op: 

vennoten, portfolio, 

marcom, IT, team en 

financiële prognose. 

Aan de hand van die 

kernpunten leiden we 

de organisatie niet 

alleen in goede ba-

nen, maar laten we 

Poolstok ook echt 

evolueren. 

We lanceerden ook 

2 nieuwe producten 

(Welzijn en Flexpunt, 

voor sourcing en uit-  

zendarbeid) en ver - 

nieuwden de contrac-

ten van 5 van onze 

dienstverleningen: 

organisatieont wik-  

keling, performance 

management, test- 

licenties, verlonings-

beleid en search. 

Waar we in 2015 het 

jaar nog afsloten met 

250 klanten, hadden 

we in 2017 maar liefst 

330 klanten in onze 

portefeuille. 

Het strafste 
team



DIENSTVERLENING

GDPR

Poolstok  
breidt uit

Het voorbije jaar is ons team 

sterk uitgebreid met Jasmien 

(HR consultant), Jolien (com-

municatieverantwoordelijke), 

Ellen (senior accountmanager), 

Lieze (interne account consul-

tant), Ikram (boekhoudkundig 

en administratief medewerker). 

Onze Gentse collega’s namen 

hun intrek in een nieuw kantoor 

in Gentbrugge. 

We brachten de rol van elke 

medewerker in kaart en start-

ten een nieuwe Share Point op 

om centraal alle documenten  

te bewaren. 

Daarnaast introduceerden we 

de tool Sparble, die wekelijks 

aan elke werknemer individueel  

enkele vragen stelt. De tool  

werd met veel enthousiasme  

onthaald en doet het nog steeds  

erg goed bij de collega’s.

3, 2, 1 start!

Spectaculaire 
projecten

In 2018 werpt 
Poolstok nieuw licht  
op de sector.

In 2017 startten we met een 

procesoptimalisatie-oefening 

voor de dienstverlening rond 

selectie, om de werklast op dat 

domein te verlichten en meer 

ruimte te creëren voor andere 

zaken. In de loop van 2018 zal 

het nieuwe proces ook effec-

tief geïmplementeerd worden. 

En in een volgende fase laten 

we ook andere diensten aan 

bod komen zodat we ook die 

meer kunnen stroomlijnen. 

Daarnaast hebben we ook een 

GDPR-traject (General Data 

Protection Regulation) op-

gestart om in 2018 helemaal 

conform de nieuwe wetgeving 

te werken.

We brachten tal van nieuwe 

projecten tot een goed einde. 

Poolstok ontwikkelde in sa-

menwerking met de UGent 

de loopbaangids ‘Word pi-

loot van je loopbaan’. In die 

praktische gids krijgen werkne-

mers de kans om over zichzelf  

en hun ruimere werkcontext 

te reflecteren en op die ma-

nier hun talenten maximaal te 

ontplooien. 

Ook ondersteunt Poolstok  

De Lijn met een innovatieve 

aanpak die op een snellere, 

goedkopere en volledig valide 

manier bus- en trambestuur-

ders selecteert.

Via het innoverend netwerk 

brengt Poolstok verschillende 

stakeholders (diverse klanten-

groepen, externe academische 

partners etc.) periodiek samen 

in een klankbordgroep. 

Op 22 februari 2018 maak-

ten we de nieuwe naam van 

Jobpunt Vlaanderen bekend: 

Poolstok. 

De voorbereidingen van het 

hele rebrandingsproces startten 

al in 2017 met een vooronder-

zoek en brainstormsessies in 

samenwerking met een com-

municatiebureau. We hakten 

definitieve knopen door en gin-

gen voor de naam Poolstok en 

baseline ‘Springt hoger voor 

personeel en organisatie’. 

Vol trots presenteerden we 

ons nieuwe merk op een bees-

tige locatie in Antwerpen: het  

Congrescenter van het Elisa-

beth Center langs de Zoo van 

Antwerpen.

In 2018 bouwen we het Pool-

stokverhaal natuurlijk verder 

uit. We con-soul-ideren met de 

kernwoorden: netwerk, voeten 

op de grond, data, totaalop-

lossing, persoonlijke aanpak 

en delen. En we blijven ook 

onze dienstverlening optima-

liseren met productinnovaties, 

gloednieuwe producten, een 

doorlichting van het proces 

rond de aanbestedingen en een 

onderzoek naar het proces rond 

onze basisdienstverleningen. 

Ten slotte zetten we in 2018 

sterk in op externe projecten 

en werken we aan een centraal 

businessplatform.
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