Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid

HANDLEIDING
U wenst Laureaat van de Arbeid te worden en één van onze Labels te bekomen?
Dat is heel gemakkelijk. Volg gewoon het volgende stappenplan:
1. Maak de keuze van uw LABEL
• Onthaal-Luisteren-Respect : U toont aan dat u gemotiveerd bent om de dialoog aan te gaan,
goed te communiceren en respect heeft voor de gebruikers, de collega’s en uw instelling.
• Kwaliteit van dienstverlening en welzijn op het werk : U toont aan dat u waakt over de kwaliteit van
de dienstverleningen en prestaties. U heeft een bijzondere aandacht voor welzijn op het werk.
• Stuwende en drijvende kracht : U toont aan dat u blijk geeft van leiderschap, van enthousiasme
en motivatie om in team te werken en de capaciteit heeft om naar oplossingen te zoeken en initiatief te nemen.
• Vaardigheden verwerven en delen : U toont aan dat u blijk geeft van enthousiasme en motivatie
voor het verwerven van nieuwe kennis en uw professionele kennis deelt.
• Sociaal engagement - Pleitbezorger van de waarden van de openbare sector : U toont aan dat u
zich inzet voor uw functie en de waarden van de openbare sector.
2. Download het INSCHRIJVINGSFORMULIER dat overeenkomt met het gekozen Label van onze website
www.iret-kiea.be
3. Vul het eerste deel van de VRAGENLIJST in.
• Pagina 1 : uw gegevens.
• Pagina 2 en 3 : de gegevens van uw werkgever en uw beroepsloopbaan.
4. Maak de keuze van uw ERETEKEN
U hoeft alleen maar het gewenste ereteken aan te duiden. Om te weten welk ereteken aan uw profiel
beantwoordt kunt u punt 2.2. van het reglement raadplegen
5. Beantwoord de VRAGEN.
Op het formulier vindt u de aanwijzingen voor het beantwoorden van de vragen in verband met het
gekozen ereteken. Bij het beoordelen van de antwoorden wordt rekening gehouden met het beroep,
de uitgevoerde functie en het statuut van de kandidaat.
6. U bent reeds aan de laatste stap : uw HANDTEKENING op het formulier.
Ga naar het einde van het reglement
7. Het ATTEST op het einde van het formulier moet u laten invullen door uw werkgever.
De AANBEVELING eveneens op het einde van het formulier mag u laten invullen door derden.
8. Uw volledig en ondertekend FORMULIER moet vóór 31 januari 2018 per mail info@iret-kiea.be
of per post naar het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid, Blijde Inkomstlaan 17-21 te 1040
Brussel teruggestuurd worden.
Hulp of informatie nodig? Aarzel niet contact te nemen op het nummer 02 233 88 91 of via info@iret-kiea.be
of contacteer een lid van het Organiserend Comité (zie lijst op keerzijde).
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PROVINCIE- EN GEMEENTEPERSONEEL
Organiserend Comité
BATAILLE Louise-Marie, Secrétaire générale de l’Union des Villes et Communes de Wallonie,
Louise-Marie.Bataille@ucvw.be
COLLIN Brigitte, Vice Présidente nationale du SLFP-ALR ,
slfp.collin@gmail.com
CRIJNS Guy, Secrétaire national de la CSC Services Publics – Secteurs ALR & Soins de santé,
guy.crijns@acv-csc.be
DERMIENCE Céline, Directrice ff du Service provincial des Ressources humaines, Province de Luxembourg
c.dermience@province.luxembourg.be
DESPEGHEL Pol, Sectorconsulent lokale besturen, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
pol.despeghel@diverscity.be
DETOLLENAERE Didier, Arrondissementscommissaris, Provincie Oost-Vlaanderen
didier.detollenaere@bz.vlaanderen.be
DUGAILLIEZ Isabelle, Conseillère Cellule Personnel-Ressources Humaines, Union des Villes et Communes de Wallonie
isabelle.dugailliez@uvcw.be
GABRIELS Jozef, Voorzitter van het Organiserend Comité - Président du Comité Organisateur
jef.gabriels@telenet.be
GILLET Marie-Paule, Chef de division, Service Provincial des Ressources Humaines, Province de Luxembourg
mp.gillet@province.luxembourg.be
GILQUIN Pascal, Directeur à l’Inspection générale des Ressources humaines, Province de Hainaut
pascal.gilquin@hainaut.be
HUYSMANS Rebecca, Stafmedewerker – Directie HRM, Provincie Limburg
rebecca.huysmans@limburg.be
RAIMONDI Sophie, Service de Gestion des Ressources Humaines et du personnel, Direction d’administration du greffe,
			
Province du Brabant wallon
sophie.raimondi@brabantwallon.be
SCHAMPS Hélène,Juriste, Association des Provinces Wallonnes
helene.schamps@apw.be
SCIACCA Carmela, Première attachée, Gestion des Ressources humaines, Province de Liège
carmela.sciacca@provincedeliege.be
UGOLINI Martine, Présidente Fédérale, CGSP ADMI ALR LRB
martine.ugolini@cgspadmi.be
VAN DEN BERGE Willy, Regiosecretaris Vlaanderen, ABVV Openbare Diensten (ACOD)
willy.vandenberge@acod.be
VANDROMME Hilde, Bestuursdirecteur Personeel & HRM/Hoofd IVA SDP, Provincie West-Vlaanderen
hildeke.vandromme@west-vlaanderen.be
VAN LOOCK Raymond, Directeur, Vereniging Vlaamse Provincies
raymond.vanloock@vlaamseprovincies.be
VAN ROTEN Willy, Voorzitter Regio Vlaanderen, ABVV Openbare Diensten (ACOD)
willyvanroten@gmail.com
VANSCHOENWINKEL Lea, Afgevaardigde,ACV Openbare Diensten
lvanschoenwinkel@hotmail.be
VERDONCK Jean-Alexandre, Directeur du service GRH, Province de Namur
jean-alexandre.verdonck@province.namur.be
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