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TERUGBLIK OP ONZE STRATEGIEMEETING 2020 

We verwelkomden jullie op 22 en 23 november in het prachtige decor 

van het Château de la Poste in Namen.  Het doel?  Onze groeiplannen 

en het nieuwe organogram voor 2020 voorstellen. 

 

Nieuw organogram 

Eerste fijne vaststelling: iedereen is aanwezig op de 

strategiemeeting. In 2020 zetten we in op meer groei om onze 

doelstelling te halen: tegen eind 2022 de grootste speler in onze 

sector te zijn. 

Eerste agendapunt op de meeting: om onze targets te halen, wijzigen 

we onze organisatie.  Daarom stellen we het nieuwe organogram 

voor.  Een greep uit de belangrijkste veranderingen: 

 

WIST JE DAT? 
Prosource Nieuws! 

Editie 1 

23/12/2019 

Ons doel ? Nog verder 

groeien met de steun 

van tevreden 

medewerkers ! 
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• Caroline Libaers wordt Customer Success director.  In die 

nieuwe rol focust ze op klantentevredenheid. Voorts staat 

Caroline in voor alles wat contracten betreft. En is ze het 

eerste aanspreekpunt voor onze freelancers en al hun 

contractvragen. 

• Cindy Plomp organiseert voortaan onze interne en externe 

marketingevents. Dat er in 2020 heel wat op de planning staat, 

gaven we al mee. Check de agenda verderop in deze 

nieuwsbrief. 

• Patrick Baeckelmans verlaat Prosource.  We danken hem voor 

zijn toewijding en vele verwezenlijkingen. 

• Marc De Krock gaat aan de slag als HR Manager en wordt het 

aanspreekpunt voor alle medewerkers in loondienst.  

Vanaf januari lees je elke maand drie socialemediaberichten.  In één 

ervan zetten we telkens een “medewerker in de kijker”.  Daarnaast 

investeren we ook in enkele klantenmailings en klantenevents.  

Lego Serious Play 

Samen met Merel overlopen we de resultaten van onze 

werknemersenquête.  Na een overheerlijke lunch is het tijd voor Lego 

Serious Play.  Met Legoblokjes zoeken we het antwoord op de vraag 

“hoe maken we van Prosource de ideale werkgever?” 
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Avondactiviteit 

Eerst werk, dan plezier. Zo zetten we ons allemaal samen aan tafel 

voor een gezellig raclettediner in het jachthuis.  

 

Alain zorgt hier met zang én gitaar voor sfeer en ambiance. Het 

uiteindelijke resultaat was een karaoke met de collega’s. 

 

` 

 

 

 

Een drankje, een 

hapje, wat muziek en 

we zijn in form! Moet 

er nog karaoke zijn? 
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Teambuilding  

Dag twee gaat van start met een stevig ontbijt.  En, dat is nodig, 

want er staan heel wat teambuildingactiviteiten op het programma.  

De bedoeling?  Om het eerst ontsnappen van onze steengroeve.  De 

opdrachten die we uitvoeren, leveren aanwijzigingen op naar de 

uitgang.  Via een uitdagend parcours met een deathride, klim-, 

spring- en waterpartijen gaat elk team naarstig aan de slag.  Eline 

slaagt er als eerste in het raadsel op te lossen en de poort te openen.  

De beloning is groot: een lekkere lunch met soep, quiches en taart in 

het kasteel. 
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‘s Namiddags trekken we stevige wandelschoenen aan en gewapend 

met kompas lossen we onze vragenlijst zo goed mogelijk op.  Alweer 

gaat het team van Eline met de overwinning aan de haal! 

 

 

Geslaagde editie 

Moe maar voldaan, sluiten we de tweedaagse af met een hapje en 

een drankje.  We kijken terug op een geslaagde editie.  Het 

management ging meteen aan de slag met jouw feedback en die van 

je collega’s.  Zo wil het eind 2020 minstens 8/10 scoren in de nieuwe 

werknemersenquête.  Met deze nieuwsbrief zetten we alvast een van 

jullie vragen om in de praktijk. 

 

De foto’s kunnen jullie terugvinden in Dropbox bij Pictures 2019 

20191123_Teambuilding_Ronchinne 
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SINTERKLAASFEEST 

Na enkele Jaren radiostilte, hield de Sint dit jaar opnieuw halt bij 

Prosource.  Ons Sintfeest, “Sint in de Piste”, was een schot in de roos 

Medewerkers, freelancers en klanten zoals J&J en Reditech beleefden 

een felgesmaakte namiddag.  Op het programma: een heuse 

circusvoorstelling.  Paul Doms’ zoontje Ferre stal er de show en 

ieders hart.  

 

 

Na het schouwspel deden de gasten zich tegoed aan het overheerlijk 

dessertenbuffet.  En was het tijd voor knutselworkshop in het 

gezelschap van enkele Zwarte Pieten!  

 

 

Benieuwd om deze bruisende namiddag opnieuw te beleven? 

Ontdek de foto’s dropbox- pictures-2019-201130_Sinterklaasfeest 

Sinterklaasje kom 

maar binnen met je 

knecht, want we zitten 

allemaal even recht… 
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CHECK ONZE WEETJESHOEK 
 

 

Duikt er in 2020 een 

nieuwe koffiemachine, 

op in het 

hoofdkantoor? Wie 

weet… Wordt 

vervolgd! 

 

Gert start 1/02 aan 

een nieuwe langdurige 

opdracht bij Colruyt 

en ook Christopher 

start 6/01 voor 3 

maanden bij Barco! 

Doe dat goe!   

 

Voor trouwe 

freelancers Ralf, Sven 

en Luc speuren we 

momenteel 

koortsachtig naar een  

nieuwe opdracht! 

Marc is momenteel 

overdracht aan het 

doen aan interne PM 

bij Barco. Zit die taak 

erop? Dan neemt hij 

zijn nieuwe voltijdse 

rol binnen Prosource 

op. 

 

Inge mag zich 

voortaan de trotse 

bezitter noemen van 

een CAPM Certificaat! 

Dikke Proficiat!!! Zij 

start ook maandag 6 

januari bij J&J! Veel 

success, Inge! 

Fijn nieuws om het 

jaar in te zetten: de 

meeste van onze 

opdrachten worden 

verlengd.  
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Caroline Theunissen 

heeft het bedrijf 

verlaten. Daarom 

leiden Nico, Caroline 

en Cindy onze 

Salesactiviteiten 

tijdelijk in goede 

banen. Intussen 

werken we verder aan 

de invulling van het 

nieuwe organogram 

dat we eerder al 

bekendmaakten.  

 

 

Proficiat aan onze 

jarigen van de maand : 

Christopher(15/12), 

Kurt (12/01), Paul 

(22/01) 

 

Voor Caroline Libaers 

is de buit binnen: zij 

behaalde haar PMP 

Certificaat! Knap 

werk, Caroline!! 

 

 

 

Oei, geen Ibiza-trip in 2020, maar 

niet getreurd.Want in maart gaan 

we op SKITRIP.  Bereid je alvast 

voor op sneeuw, fun, wellness en… 

après-ski… Snel meer info! 
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Vrijdag 24 januari Nieuwjaarsevent 

Maandag 3 februari Teammeeting 1 

Donderdag 5 maart Vertrek Skitrip 

Woensdag 11 maart Kennisdeling 1 

Dinsdag 21 april Teammeeting 2 

Dinsdag 12 mei Kennisdeling 2 

Zaterdag 5 september Familiebarbecue 

Donderdag 10 september Kennisdeling 3 

Donderdag 24 september Teammeeting 3 

Vr 20 & Za 21 november Teambuildingwknd 

Zaterdag 28 november Sinterklaasfeest 

Dinsdag 8 december Kennisdeling 4 

 

 

Klaar voor een memorabel nieuwjaarsfeest? 

Blokkeer dan de avond van 24 januari 2020 in je 

agenda ! Breng je beste zangstem en leukste 

dansschoenen mee! Samen genieten we van een 

lekkere maaltijd en daarna zingen en dansen we, 

samen met Wim Soutaer en Charles van 

Domburg!  Mis dit niet en schrijf je snel in! 
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