
Waarom 
werken bij

Dienstenwaaier 
anders is

Interesse? contacteer ons:

DIENSTENWAAIER

Kloosterstraat 4,
1020 Laken

BTW BE 0686.945.684
0478/88.59.50

www.dienstenwaaier.be
info@dienstenwaaier.be

Vind een aangepaste, 
zinvolle job, bij

Dienstenwaaier is een Belgisch dienstenbedrijf 
dat online een brede waaier aan diensten 
aanbiedt aan professionele klanten (kleine 
kmo’s, vrije beroepers, zelfstandigen). 

We besparen onze klanten zoekkosten en 
administratieve rompslomp door één contact-
punt te zijn voor een breed gamma aan externe 
diensten voor hun zaak. 

Naast onze dienstverlening hebben we ook 
een sociaal-maatschappelijk doel: we passen 
de werkomstandigheden (soort werk, aantal 
uren/week) aan op maat van elke medewerker, 
zodat onder andere mensen die elders moeili-
jk(er) werkbaar en zinvol werk vinden (bvb door 
burn-out, een chronische ziekte, …) bij ons hun 
talenten en expertise kunnen benutten.

Over ons

Onze diensten
Huidig aanbod:

We willen uitbreiden naar:
• Advies, consultancy, coaching
• Kantoor/facilitaire diensten
• Administratieve ondersteuning, boek-

houding
• Vertaaldiensten
• Praktische hulp, klusjesdienst 
• ...

• IT: training MS Office, automatiseren  
computerwerk, website update

• Creatieve diensten: filmpjes, ontwerp van 
logo, flyer, visitekaartjes, huisstijl



Wat maakt Dienstenwaaier uniek?

Aangepast werk

Community

Gezocht profiel

Je kan kiezen om als freelancer (zelfstan-
dige) aan te sluiten, of als werknemer.

Dienstenwaaier zoekt mensen met talent, 
expertise, ervaring in een bepaalde B2B
dienstverlening.

We zoeken mensen met een stukje 
freelancementaliteit (vrijheid in je werk, 
zelf je werk organiseren, klanten zoeken, 
netwerken, enz.), maar die wel deel 
willen uitmaken van een warme, 
steunende en inspirerende community.

Je kan bij Dienstenwaaier werken als werk-
nemer of als zelfstandige.

Als je reeds een zaak hebt in B2B dienstver-
lening, en sympathie hebt voor ons project, 
kan je ook Dienstenwaaier-partner worden. 
In ruil voor een commissie van 5% op de 
inkomsten uit opdrachten via ons, krijg je 
dan een extra verkoopskanaal en publiciteit 
via onze website en klantenbrochure. 
Als zakelijke partner behoud je gewoon je 
eigen identiteit, je maakt ook geen deel uit 
van de Dienstenwaaier-community.

We willen specifiek ook jobkansen geven 
aan mensen die omwille van een doorge-
maakte burn-out, gezondheids-
redenen of familiale situatie 
(momenteel) niet voltijds kunnen/willen 
werken.

Werken vanuit vertrouwen in elkaar, niet va-
nuit controle.

Vrije keuze werkschema (hoeveel en welke 
uren/week).

Je mag helemaal jezelf zijn op het werk.

Je werkt volgens je expertise, talenten en 
interesses. Je beslist zelf (in overleg) welke 
diensten je aanbiedt, welk soort taken je uit-
voert.

We willen een zelfsturende onderneming 
zijn, zonder traditionele hiërarchie. 
Dat houdt in dat iedereen verantwoordelijk-
heid neemt en rekening houdt met elkaar. 
Het vraagt respect voor je collega’s, een 
specifiek beslissingsmodel, en de 
bereidheid om meningsverschillen en con-
flicten goed uit te praten.

We willen graag op termijn een 
coöperatieve vennootschap vormen, 
zodat iedereen die wil mede-eigenaar kan 
worden.

We zijn tegelijk gestructureerd en flexibel, in 
die zin dat we werken volgens een duidelijk 
kader (waarden, regels en werkorganisatie, 
o.a. geïnspireerd door het boek “Reinventing 
Organizations” van Frédéric Laloux), maar 
dat we continu onze zintuigen en ons hart 
openhouden om onze koers bij te sturen 
waar nodig. We zijn een organisch bedrijf, 
een bedrijf in beweging.

Wekelijkse gezamenlijke maaltijd.

Ruimte en respect voor persoonlijke 
grenzen.

Veel ruimte voor creativiteit, interactie en 
initiatief

Identiteit van Dienstenwaaier

“We gebruiken onze talenten en vaardigheden om 
een positieve bijdrage te leveren aan onze 

organisatie, de klanten en de maatschappij.”


