
Lidmaatschap adviseurs 
Algemene voorwaarden – gecertificeerd 
Ik bevestig samen met mijn inschrijving op de hoogte te zijn van, en akkoord te gaan 
met volgende punten: 

1. De jaarlijkse vergoeding voor een lidmaatschap voor een gecertificeerde adviseur bedraagt €800 
(excl. 21% BTW). 

2. Workitects definieert een gecertificeerd adviseur als:  

• een persoon die de Masterclass Innovatieve Arbeidsorganisatie volgde en hiervan een 
certificaat kreeg 

of 

• een persoon die via EVC (Erkenning Van Competenties) een kwalificatiebewijs of een bewijs 
van competentie heeft ontvangen voor Innovatieve Arbeidsorganisatie.  

3. Het lidmaatschap loopt volgens het kalenderjaar. Indien je lidmaatschap start in Q1, Q2 en Q3, dan zal 
je de volledige jaarlijkse bijdrage moeten betalen. In Q4 wordt het bedrag in samenspraak 
vastgesteld.  

4. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd. Het kan opgezegd worden door een simpele 
schriftelijke kennisgeving minimaal 3 maanden voor aanvang van het nieuwe jaar.  

5. Minimaal 3 maanden voor aanvang van het nieuwe jaar wordt het lid op de hoogte gebracht via mail 
van het aantal resterende credits en van de toekomstige verlenging.  

6. De geldende lidmaatschapsvoordelen en -voorwaarden zullen steeds up-to-date op de website 
www.workitects.be terug te vinden zijn. 

7. Het lidmaatschap en de voordelen van het lidmaatschap zijn pas officieel zodra de betaling bij 
Workitects toegekomen is.  

8. Al onze facturen zijn, zonder disconto of inhouding, draagbaar en betaalbaar op onze 
maatschappelijke zetel 30 dagen na datum factuur, tenzij andersluidend beding in contract. Het 
versturen van facturen geldt als aanmaning van betaling. Is de factuur op de vervaldag onbetaald, dan 
wordt het bedrag van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke aanmaning verhoogd met 10% 
ten titel van forfaitaire schadevergoeding (min 50 EUR) voor de bijkomende administratieve kosten 
alsmede met nalatigheidsintresten van 10% tot de dag van de algehele betaling. 

9. Omwille van de aard van het individuele lidmaatschap is het per definitie beperkt tot één individu, en 
zal alle correspondentie en facturatie op de persoonlijke adresgegevens gebeuren van het individu.  



10. Vermelding met je bedrijfsnaam op www.workitects.be is mogelijk, nadat er gedurende datzelfde 
kalenderjaar minstens 3 adviseurs van hetzelfde bedrijf aangesloten werden als lid en er een 
bijkomend bedrag van €1.500 (excl. BTW) betaald wordt.  

Ik bevestig op de hoogte te zijn van, en akkoord te gaan met volgende punten met 
betrekking tot: 

Credits 

11. De waarde van 1 credit is gelijkgesteld aan een minimale waarde van €10 excl. BTW.  

12. Een BTW van 21% zal gehoffen worden op het moment van aankoop van een credit. Bijgevolg wordt 
deze bij de aankoop van producten niet meer gehoffen.  

13. Indien het aankoopbedrag niet eindigt op een tiental, zal er afgerond worden. Indien het bedrag 
eindigt op 5 of meer, wordt er afgerond naar boven. Indien het bedrag eindigt op minder dan 5, dan 
wordt er afgerond naar beneden. Bijvoorbeeld: indien je met credits een bedrag van €245 excl. BTW 
wil betalen, zullen er 25 credits aangerekend worden. Indien je met credits een bedrag van €243 excl. 
BTW wil betalen, zullen er 24 credits aangerekend worden.  

14. Een betaling met credits kan niet gecombineerd worden met een andere vorm van betaling, i.e. online 
betaling, overschrijving na facturatie.  

15. Een betaling met credits kan niet gecombineerd worden met een tussenkomst van KMO-portefeuille. 

16. Lidmaatschapscredits, i.e. de credits die je ontvangt bij aankoop van het lidmaatschap, zijn maximum 1 
jaar geldig tot het einde van het lidmaatschapsjaar, waarop de lidmaatschapscredits van toepassing 
zijn (inruilen tot 31/12/XXXX). Credits kunnen bijgevolg niet overgedragen worden bij retentie van het 
lidmaatschap. 

Deep dives 

17. Een deep dive wordt gedefinieerd als onderzoek naar vraagstukken die door de leden worden 
voorgesteld.  

18. Een deep dive zal enkel worden uitgevoerd indien er voldoende financiële middelen verzameld 
worden via crowdfunding. 

19. Workitects behoudt het recht om geen onderzoek uit te voeren in het kader van een deep dive zonder 
externe financiële ondersteuning. 

Doorverwijzingen van klanten naar adviseurs 

20. Workitects maakt het netwerk van adviseurs die aangesloten zijn als lid transparant voor klanten die op 
zoek zijn naar begeleiding. Workitects behandelt klantenvragen op een neutrale en objectieve manier. 
Workitects geeft geen advies in de keuze van een adviseur.  

21. Bij een klantenvraag verwijst Workitects naar de adviseurspagina. De klant leidt vervolgens het verdere 
proces, van keuze van het contacteren van een adviseur tot het aanwerven van een adviseur.  

TeamLeads 



22. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot TeamLeads berusten bij Workitects. TeamLeads 
blijft te allen tijde eigendom van Workitects. 

23. Men kan enkel gebruik maken van TeamLeads, indien men de opleiding ‘Train-the-trainer 
Leiderschapsinterventies’ heeft gevolgd en succesvol heeft afgerond.  

24.  Voor het gebruik van TeamLeads brengt Workitects aan de gebruiker een vergoeding in rekening 
conform de actuele prijslijst die Workitects op haar website publiceert.  

25. TeamLeads kan enkel aangekocht worden met credits.  

26. Workitects is gerechtigd de prijszetting voor het gebruik van TeamLeads te wijzigen. 

TeamWorks 

27. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot TeamWorks berusten bij Workitects. 
TeamWorks blijft te allen tijde eigendom van Workitects. 

28. Voor het gebruik van TeamWorks brengt Workitects aan de gebruiker een vergoeding in rekening 
conform de actuele prijslijst die Workitects op haar website publiceert.  

29. TeamWorks kan enkel aangekocht worden met credits.  

30. Workitects is gerechtigd de prijszetting voor het gebruik van TeamWorks te wijzigen. 
 



Algemene voorwaarden – getraind 
Ik bevestig samen met mijn inschrijving op de hoogte te zijn van, en akkoord te gaan 
met volgende punten: 

1. De jaarlijkse vergoeding voor een lidmaatschap voor een getrainde adviseur bedraagt €500 (excl. 21% 
BTW). 

2. Workitects definieert een getraind adviseur als:  

• Een persoon die de Masterclass Innovatieve Arbeidsorganisatie niet volgde of geen 
kwalificatiebewijs of een bewijs van competentie heeft ontvangen voor Innovatieve 
Arbeidsorganisatie via EVC (Erkenning Van Competenties) , maar wel één of meerdere 
opleidingen Train-The-Trainer volgde en positief beëindigde bij Workitects over één of meer 
van volgende onderwerpen: 

o Werkblokken 

o Werkmeter 

o Leiderschapsinterventies1 

3. Het lidmaatschap loopt volgens het kalenderjaar. Indien je lidmaatschap start in Q1, Q2 en Q3, dan zal 
je de volledige jaarlijkse bijdrage moeten betalen. In Q4 wordt het bedrag in samenspraak 
vastgesteld.  

4. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd. Het kan opgezegd worden door een simpele 
schriftelijke kennisgeving minimaal 3 maanden voor aanvang van het nieuwe jaar.  

5. Minimaal 3 maanden voor aanvang van het nieuwe jaar wordt het lid op de hoogte gebracht via mail 
van het aantal resterende credits en van de toekomstige verlenging.  

6. De geldende lidmaatschapsvoordelen en -voorwaarden zullen steeds up-to-date op de website 
www.workitects.be terug te vinden zijn. 

7. Het lidmaatschap en de voordelen van het lidmaatschap zijn pas officieel zodra de betaling bij 
Workitects toegekomen is.  

8. Al onze facturen zijn, zonder disconto of inhouding, draagbaar en betaalbaar op onze 
maatschappelijke zetel 30 dagen na datum factuur, tenzij andersluidend beding in contract. Het 
versturen van facturen geldt als aanmaning van betaling. Is de factuur op de vervaldag onbetaald, dan 
wordt het bedrag van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke aanmaning verhoogd met 10% 
ten titel van forfaitaire schadevergoeding (min 50 EUR) voor de bijkomende administratieve kosten 
alsmede met nalatigheidsintresten van 10% tot de dag van de algehele betaling. 

9. Vermelding met je bedrijfsnaam op www.workitects.be is mogelijk, indien er gedurende datzelfde jaar 
minstens 3 adviseurs van hetzelfde bedrijf aangesloten zijn als lid en er een bijkomend bedrag van 
€1.500 (excl. BTW) betaald wordt.  

 

1 Deze lijst is niet limitatief. 



Ik bevestig op de hoogte te zijn van, en akkoord te gaan met volgende punten met 
betrekking tot: 

Credits 

10. De waarde van 1 credit is gelijkgesteld aan een minimale waarde van €10 excl. BTW.  

11. Een BTW van 21% zal gehoffen worden op het moment van aankoop van een credit. Bijgevolg wordt 
deze bij de aankoop van producten niet meer gehoffen.  

12. Indien het aankoopbedrag niet eindigt op een tiental, zal er afgerond worden. Indien het bedrag 
eindigt op 5 of meer, wordt er afgerond naar boven. Indien het bedrag eindigt op minder dan 5, dan 
wordt er afgerond naar beneden. Bijvoorbeeld: indien je met credits een bedrag van €245 excl. BTW 
wil betalen, zullen er 25 credits aangerekend worden. Indien je met credits een bedrag van €243 excl. 
BTW wil betalen, zullen er 24 credits aangerekend worden.  

13. Een betaling met credits kan niet gecombineerd worden met een andere vorm van betaling, i.e. online 
betaling, overschrijving na facturatie.  

14. Een betaling met credits kan niet gecombineerd worden met een tussenkomst van KMO-portefeuille. 

15. Lidmaatschapscredits, i.e. de credits die je ontvangt bij aankoop van het lidmaatschap, zijn maximum 1 
jaar geldig tot het einde van het lidmaatschapsjaar, waarop de lidmaatschapscredits van toepassing 
zijn (inruilen tot 31/12/XXXX). Credits kunnen bijgevolg niet overgedragen worden bij retentie van het 
lidmaatschap. 

Doorverwijzingen van klanten naar adviseurs 

16. Workitects maakt het netwerk van adviseurs die aangesloten zijn als lid transparant voor klanten die op 
zoek zijn naar begeleiding. Workitects behandelt klantenvragen op een neutrale en objectieve manier. 
Workitects geeft geen advies in de keuze van een adviseur.  

17. Bij een klantenvraag verwijst Workitects naar de adviseurspagina. De klant leidt vervolgens het verdere 
proces, van keuze van het contacteren van een adviseur tot het aanwerven van een adviseur.  

TeamLeads 

18. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot TeamLeads berusten bij Workitects. TeamLeads 
blijft te allen tijde eigendom van Workitects. 

19. Men kan enkel gebruik maken van TeamLeads, indien men de opleiding ‘Train-the-trainer 
Leiderschapsinterventies’ heeft gevolgd en succesvol heeft afgerond.  

20.  Voor het gebruik van TeamLeads brengt Workitects aan de gebruiker een vergoeding in rekening 
conform de actuele prijslijst die Workitects op haar website publiceert.  

21. TeamLeads kan enkel aangekocht worden met credits.  

22. Workitects is gerechtigd de prijszetting voor het gebruik van TeamLeads te wijzigen. 

TeamWorks 



23. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot TeamWorks berusten bij Workitects. 
TeamWorks blijft te allen tijde eigendom van Workitects. 

24. Voor het gebruik van TeamWorks brengt Workitects aan de gebruiker een vergoeding in rekening 
conform de actuele prijslijst die Workitects op haar website publiceert.  

25. TeamWorks kan enkel aangekocht worden met credits.  

26. Workitects is gerechtigd de prijszetting voor het gebruik van TeamWorks te wijzigen. 
 
  



Algemene voorwaarden – zonder Workitects-
ervaring 
Ik bevestig samen met mijn inschrijving op de hoogte te zijn van, en akkoord te gaan 
met volgende punten: 

1. De jaarlijkse vergoeding voor een lidmaatschap voor een adviseur zonder Workitects-ervaring 
bedraagt €500 (excl. 21% BTW). 

2. Workitects definieert een adviseur zonder Workitects-ervaring als:  

• Een persoon die de Masterclass Innovatieve Arbeidsorganisatie niet volgde of geen 
kwalificatiebewijs of een bewijs van competentie heeft ontvangen voor Innovatieve 
Arbeidsorganisatie via EVC (Erkenning Van Competenties) en geen opleidingen Train-The-
Trainer volgde bij Workitects over één of meer van volgende onderwerpen: 

o Werkblokken 

o Werkmeter 

o Leiderschapsinterventies2 

3. Het lidmaatschap loopt volgens het kalenderjaar. Indien je lidmaatschap start in Q1, Q2 en Q3, dan zal 
je de volledige jaarlijkse bijdrage moeten betalen. In Q4 wordt het bedrag in samenspraak 
vastgesteld.  

4. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd. Het kan opgezegd worden door een simpele 
schriftelijke kennisgeving minimaal 3 maanden voor aanvang van het nieuwe jaar.  

5. Minimaal 3 maanden voor aanvang van het nieuwe jaar wordt het lid op de hoogte gebracht via mail 
van het aantal resterende credits en van de toekomstige verlenging.  

6. De geldende lidmaatschapsvoordelen en -voorwaarden zullen steeds up-to-date op de website 
www.workitects.be terug te vinden zijn. 

7. Het lidmaatschap en de voordelen van het lidmaatschap zijn pas officieel zodra de betaling bij 
Workitects toegekomen is.  

8. Al onze facturen zijn, zonder disconto of inhouding, draagbaar en betaalbaar op onze 
maatschappelijke zetel 30 dagen na datum factuur, tenzij andersluidend beding in contract. Het 
versturen van facturen geldt als aanmaning van betaling. Is de factuur op de vervaldag onbetaald, dan 
wordt het bedrag van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke aanmaning verhoogd met 10% 
ten titel van forfaitaire schadevergoeding (min 50 EUR) voor de bijkomende administratieve kosten 
alsmede met nalatigheidsintresten van 10% tot de dag van de algehele betaling. 

9. Omwille van de aard van het individuele lidmaatschap is het per definitie beperkt tot één individu, en 
zal alle correspondentie en facturatie op de persoonlijke adresgegevens gebeuren van het individu. 

 

2 Deze lijst is niet limitatief. 



Ik bevestig op de hoogte te zijn van, en akkoord te gaan met volgende punten met 
betrekking tot: 

Credits 

10. De waarde van 1 credit is gelijkgesteld aan een minimale waarde van €10 excl. BTW.  

11. Een BTW van 21% zal gehoffen worden op het moment van aankoop van een credit. Bijgevolg wordt 
deze bij de aankoop van producten niet meer gehoffen.  

12. Indien het aankoopbedrag niet eindigt op een tiental, zal er afgerond worden. Indien het bedrag 
eindigt op 5 of meer, wordt er afgerond naar boven. Indien het bedrag eindigt op minder dan 5, dan 
wordt er afgerond naar beneden. Bijvoorbeeld: indien je met credits een bedrag van €245 excl. BTW 
wil betalen, zullen er 25 credits aangerekend worden. Indien je met credits een bedrag van €243 excl. 
BTW wil betalen, zullen er 24 credits aangerekend worden.  

13. Een betaling met credits kan niet gecombineerd worden met een andere vorm van betaling, i.e. online 
betaling, overschrijving na facturatie.  

14. Een betaling met credits kan niet gecombineerd worden met een tussenkomst van KMO-portefeuille. 

15. Lidmaatschapscredits, i.e. de credits die je ontvangt bij aankoop van het lidmaatschap, zijn maximum 1 
jaar geldig tot het einde van het lidmaatschapsjaar, waarop de lidmaatschapscredits van toepassing 
zijn (inruilen tot 31/12/XXXX). Credits kunnen bijgevolg niet overgedragen worden bij retentie van het 
lidmaatschap. 

TeamLeads 

16. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot TeamLeads berusten bij Workitects. TeamLeads 
blijft te allen tijde eigendom van Workitects. 

17. Men kan enkel gebruik maken van TeamLeads, indien men de opleiding ‘Train-the-trainer 
Leiderschapsinterventies’ heeft gevolgd en succesvol heeft afgerond.  

18.  Voor het gebruik van TeamLeads brengt Workitects aan de gebruiker een vergoeding in rekening 
conform de actuele prijslijst die Workitects op haar website publiceert.  

19. TeamLeads kan enkel aangekocht worden met credits.  

20. Workitects is gerechtigd de prijszetting voor het gebruik van TeamLeads te wijzigen. 

TeamWorks 

21. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot TeamWorks berusten bij Workitects. 
TeamWorks blijft te allen tijde eigendom van Workitects. 

22. Voor het gebruik van TeamWorks brengt Workitects aan de gebruiker een vergoeding in rekening 
conform de actuele prijslijst die Workitects op haar website publiceert.  

23. TeamWorks kan enkel aangekocht worden met credits.  

24. Workitects is gerechtigd de prijszetting voor het gebruik van TeamWorks te wijzigen. 


