
Business & Decision werkt met een fl exibel 
verloningsprogramma dankzij DOTS van Attentia en 
het eigen interactieve platform ‘The Hive’

In een volatiele sector waar er een echte ‘war for talent’ woedt en waar de werknemers veeleisend zijn, 

is de grote uitdaging van Business & Decision, consultancy en internationaal systeemintegrator, om 

getalenteerde mensen te vinden en om deze mensen ook in dienst te houden. Dit is het doel van het 

BeeFlex-programma, een fl exibel verloningsprogramma op basis van Attentia’s DOTS-technologie 

en ‘The Hive’, het interne samenwerkingsplatform van Business & Decision.

Business & Decision helpt organisaties te groeien en digitaal te transformeren door hen te helpen 

om de specifi eke uitdagingen waarmee hun sector wordt geconfronteerd aan te gaan. Business & 

Decision combineert een zeer goede kennis van de ICT-wereld met de grondige knowhow over sectoren 

zoals de banksector, retail, de logistieke en transportsector, en de farmaceutische wereld. Daar ligt 

de toegevoegde waarde van Business & Decision. 

De consultants gaan met beschikbare data de bedrijfsvoering bij klanten verbeteren. “Zoals onze ROI2 

fi losofi e (Return on Investment through Return on Information) aangeeft, behandelen we data als een 

activa met waarde. Onze taak is om onze klanten te helpen die data te verzamelen, te organiseren, 

de beste kwaliteit ervan te waarborgen en de data beter te exploiteren. Daarbij maken we onder meer 

gebruik van Artifi cial Intelligence, robotica, big data, business intelligence en data analytics”, vertelt 

Nelly Sekirin, Employee Care & Legal Manager. 

TALENTEN VINDEN … EN HOUDEN

Het profi el van onze consultants is gegeerd op de markt. De meerderheid heeft een masteropleiding 

in Business Administration, Economie of  Exacte Wetenschappen achter de rug. Toch zijn er niet echt 
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diploma’s die onmiddellijk aansluiten op wat Business & Decision nodig heeft. Daarom investeren ze 

enorm veel in de vorming van hun werknemers. Het is één van de acties om de constante vraag naar 

de witte raven tegemoet te komen. 

“Met deze continue interne opleiding bieden we jonge talenten een groeipad aan”, zegt Nelly Sekirin. 

“Er heerst een echte war for talent in de sector. We zetten ook in op innovatie, technologie, fl exibiliteit 

en op wat er ‘hot’ is in de markt. De grote uitdaging blijft om mensen te vinden en mensen te houden 

in een sector die heel volatiel is en waar ook de werknemers veeleisend zijn.”

BEEFLEX ON TOP

In haar Employee Centric-fi losofi e maakt Business & Decision de werkplek zo aangenaam mogelijk. 

Daarnaast krijgen de werknemers een zeer competitief loonaanbod met een groot basispakket als 

extra verloning (wagen, telecom budget, laptop, groepsverzekering, dekking van ambulante medische 

kosten, …). Om in de markt competitief te blijven en een stap verder te gaan, zocht Business & Decision 

naar een oplossing om de positieve impact van de variabele verloning te maximaliseren. Het BeeFlex 

cafetariaplan dat werd uitgerold in DOTS Flexible Reward, het online platform van Attentia, bood een 

oplossing. 

Het programma biedt de werknemers de kans om tweemaal per jaar diverse elementen uit hun 

traditioneel verloningspakket om te zetten in één of meerdere voordelen die op het platform terug te 

vinden zijn. Nelly Sekirin: “Doel is om de tevredenheid van onze werknemers te verhogen door de ‘ROI’ 

van hun voordelen te verhogen voor zover dit legaal mogelijk is.” 

“Uit vijf spelers hebben we voor Attentia gekozen op basis van de fl exibiliteit van de oplossing, waarbij 

er een apart plan wordt opgesteld voor werknemers met een dertiende maand en mensen die een 

bonus als variabele verloning krijgen. Attentia heeft het voorstel volledig aangepast aan de noden van 

Business & Decision”, aldus Sekirin. 

UITDAGINGEN 

De eerste uitdaging in het bouwen van BeeFlex, is het aanbod zo attractief mogelijk maken met veel 

mogelijkheden. Er is nu een structuur met twee aparte plannen voor de verschillende doelgroepen. 

Attentia heeft ervoor gezorgd dat werknemers à la carte kunnen kiezen uit een maximaal aanbod op 

het DOTS-platform. De opbouw als een honingraat laat Business & Decision toe om het aanbod per 

periode aan te passen zoals zij het wensen.

Attentia zorgde fl exibel voor het projectmanagement en de implementatie van het DOTS platform. Nelly 

Sekirin: “Zo is het multimedia-aanbod van een reseller die perfect past bij onze vraag naar concurrerende 

prijzen en services voor onze medewerkers, relatief laat toegevoegd tijdens het implementatieproces. 

Dankzij de snelle reactie en fl exibiliteit van Attentia hadden onze werknemers toch keuze uit meer 

dan 120 producten.”

“Het gamma voordelen omvat ook de meest innovatieve aanbiedingen op deze markt, met name op 

het gebied van diensten voor thuis of opleidingen.”

Tweede uitdaging was het communiceren van dit plan. Het interne Business Process Solutions team 

van Business & Decision heeft een specifi eke BeeFlex-website ontworpen op het intranet van de 

onderneming, met daarop een duidelijke video, door Attentia gemaakt om de functies van de DOTS 

solution uit te leggen aan de medewerkers. Daarbij was het een uitdaging om alle voordelen van BeeFlex 

begrijpelijk te maken, rekening houdend met fi scaliteit en sociale zekerheid. Wat het vrij complex maakt. 



“Bij het opzetten van de BeeFlex-site was ons doel om de gebruikerservaring te optimaliseren. We 

kozen voor een benadering in verschillende lagen, beginnend met beknopte informatiebladen die de 

belangrijkste informatie voor de meest enthousiaste werknemers samenvatten, om hen vervolgens 

naar gedetailleerde instructies en richtlijnen door te verwijzen. Daar heeft de juridische dienst van 

Attentia ons veel werk uit handen genomen. Om deze fl exibele verloning anders te kunnen aanbieden, 

was er enorm veel papierwerk nodig geweest.”

AANGEPASTE VOORDELEN EN MEER KOOPKRACHT

Elke werknemer kan met een login zijn beschikbaar budget verdelen over verschillende benefi ts. Het 

grote voordeel van BeeFlex op het DOTS-platform is onder meer dat men onmiddellijk ziet hoeveel 

budget er na de keuze nog overblijft. 

De resultaten zijn veelbelovend. “Bij de lancering (juni 2017 voor werknemers met een bonus) hadden 

we een respons van ongeveer 70% van het personeel dat in aanmerking kwam. Het tweede jaar (juni 

2018) steeg dit percentage naar 87%”, benadrukt Nelly Sekirin: “Als de optie wordt aangeboden, kiezen 

de meeste werknemers voor warrants. Maar op het einde van het jaar, als het aanbieden van warrants 

wettelijk gezien niet mogelijk is, komt multimedia op de eerste plaats te staan, gevolgd door een 

pensioenplan (de derde pensioenpijler) en extra kindergeld. Als we de voorbije periodes analyseren 

dan kunnen we zeggen dat ze een aanzienlijk voordeel halen uit het plan, zeker wat koopkracht betreft. 

De stijging in koopkracht is ongeveer 57% meer in vergelijking met juni 2017. In december hadden ze 

zelfs +/- 77% meer netto koopkracht doordat er meer voor ICT-producten is gekozen.”

Voor Business & Decision is de grote return on investment dat de onderneming in staat is om de 

tevredenheid van de werknemers te maximaliseren door de voordelen aan te passen aan hun individuele 

noden op een optimale, juridisch correcte en beheersbare manier. “We zijn dit niet gestart om kosten 

te besparen. Het belangrijkste is dat het een future proved tool is die ons fl exibel aanbod in staat zal 

stellen om voorop te blijven lopen in deze zeer volatiele industrie, waardoor het attractief blijft voor 

de huidige en de potentiële werknemers”, besluit Nelly Sekirin.

Over Business & Decision
Business & Decision is een 
internationale groep voor 
management, strategisch 
advies en systeemintegratie 
die bedrijfsproblemen verhelpt 
via digitale transformatie. 
Als marktleider in digitale 
klantervaring en Data & Analytics 
gebruiken we een unieke 
combinatie van technische 
en functionele specialisatie 
met uitgebreide kennis van 
de sectoren, evenals sterke 
partnerships met belangrijke 
softwareleveranciers, om 
projecten af te leveren met de 
hoogste mogelijke meerwaarde 
en om onze klanten te helpen 
belemmeringen voor innovatie 
en hun zakelijke transformatie te 
doorbreken.
 
Business & Decision bedient zowel 
klanten uit de publieke als private 
sector en stelt hen in staat om hun 
bedrijfsstrategie (bij) te sturen en 
de klantervaring te optimaliseren 
door effi  ciënt gebruik en inzicht in 
hun klantgegevens. Klanten kiezen 
voor Business & Decision als hun 
strategische Data & Analytics-
partner vanwege onze expertise, 
kernwaarden, kwaliteit van onze 
geleverde diensten en onze passie 
voor dienstverlening.

Meer informatie:

info@attentia.be

www.attentia.be
   

UITDAGINGEN

· Getalenteerde medewerkers    

  aantrekken en aan boord houden

· De positieve impact van variabele 

  verloning maximaliseren

· Verloning op maat eenvoudig 

  en effi  ciënt aanbieden

OPLOSSINGEN 

· Flexibel verlonen via DOTS Flexible Reward

· Mogelijkheid om te diff erentiëren 

  naargelang de doelgroep (twee aparte 

  plannen)

· Bijstand van Attentia Legal Partners voor 

  de complexe vraagstukken

RESULTATEN

· Flexibele oplossing, vb. apart plan voor 

  medewerkers met bonus ipv 13de maand

· DOTS Flexible Reward werd op maat 

  opgezet

· Medewerkers kunnen à la carte kiezen

· Respons van 87% van de doelgroep!

· Stijging in koopkracht voor de   

  medewerkers


