dONUS++, The Development Bonus® is een innovatief concept
dat de brug slaat tussen persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en total reward.
Het speelt in op de nood aan levenslang leren en de behoefte van mensen om hun
carrière en inzetbaarheid in de arbeidsmarkt ook zelf in handen te nemen.

HOE WERKT HET?

Persoonlijke
leerrekening

Kwalitatief
ontwikkelingsaanbod

Financieel
budgetneutraal

dONUS++ biedt een persoonlijke
leerrekening die gespijsd kan worden
door zowel de werkgever als de werknemer zelf.
De werknemer spaart dit budget op of
besteedt het onmiddellijk aan gepaste
opleidingen om zijn kennis en vaardigheden te verbeteren.

dONUS++ biedt de werknemer toegang
tot meer dan 1000 kwalitatieve
opleidingen en waardevolle coachingopportuniteiten bij de beste aanbieders
in binnen- en buitenland.
Het opleidingsaanbod is complementair
aan dat van de organisatie en de
werkgever bepaalt waaruit de
werknemer kan kiezen.

Omdat het gaat om de professionele
ontwikkeling van de werknemer is het
dONUS++ budget, mits aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan, een
aftrekbare bedrijfskost, vrij van RSZ en
niet onderhevig aan personenbelasting.

Eenvoudig en correct
dONUS++ faciliteert en automatiseert dit hele proces, zodat het gebruiksvriendelijk en transparant werkt.
Niet opgenomen bedragen worden besteed aan een goed doel rond opleiding en ontwikkeling.
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VOORDELEN

Voordelen voor de werknemer

Voordelen voor de organisatie

+ Groeistimulans en waardering

+ Extra motivatie voor onmisbaar talent

+ Groeien vanuit eigen talenten en interesses

+ Doorgroeimogelijkheden en betere inzetbaarheid

+ Zelfsturing van persoonlijke ontwikkeling

+ Sterke en onderscheidende troef op de arbeidsmarkt

+ Meer carrièrekansen

+ Meer initiatief vanuit de werknemers

+ Zeker van een eigen opleidingsbudget

+ Relevante en kwalitatieve opleidingen gegarandeerd

+ Relevante en kwalitatieve opleidingen gegarandeerd

+ Een gloednieuwe bouwsteen voor uw total rewards strategie

+ Fiscaal interessant

+ Fiscaal interessant

+ Toegang tot duurdere opleidingen die anders onbereikbaar

+ Profilering als hedendaagse en duurzame werkgever

zijn

+ Besparing op hr-administratie

+ Inschrijving snel zelf geregeld, zonder gedoe

+ Voor grote bedrijven én voor kmo’s

+ Meer dan 1 000 opleidingen en coachingopportuniteiten

+ Individueel en op groepsniveau toegankelijk

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
+ Een antwoord op de nood aan levenslang leren en langer werken
+ Verhogen van de vormingsgraad en inzetbaarheid van werknemers
+ Steun aan goede doelen rond opleiding en ontwikkeling
+ Een win3 concept voor werknemer, werkgever en maatschappij

WIE IS dONUS++ ?
} dONUS++ is een dynamisch initiatief van de Quintessence groep waartoe ook Quintessence Consulting, al meer dan 25 jaar
toonaangevende partner in human development, behoort.
} Het opleidingsaanbod wordt georganiseerd in samenwerking met vooraanstaande managementscholen en opleidingsinstituten
in binnen- en buitenland waaronder Antwerp Management School, Ichec, Tias, Quintessence, Ceran, ELaN Languages, Global
Knowledge, Xylos, Franklin Covey, Amelior, CFIP, Coaching.be, Instituut voor Aandacht en Mindfulness, Arcturus, Arc-en-Ciel,
Febelfin Academy, Atlas, Walk yourTalk, Kheiron, Quinx, SBS Skill BuilderS, SBM, The European Training House, ...
} Het dONUS++ concept wordt gesubsidieerd vanuit de overheid via het VLAIO (Agentschap voor Innoveren en Ondernemen).
} Toezicht door een erkend Commissaris Revisor.

Klaar om het verschil te maken met dONUS++?

Bel of mail ons gerust met
specifieke vragen!

Interesse in een verkennend gesprek?
Bij u of bij ons:

T +32 (0)3 286 82 39

Bld. Gen. Wahislaan 3 1030 Brussel

+32 (0)2 705 28 48

www.dONUS.be

P. Boudewijnlaan 41/1 2650 Edegem

E info@donus.be
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