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Continuous learning

Stel je voor: je bent nu professioneel bezig met zaken 
die 5 jaar geleden nog niet bestonden: Snapchat, 
bots, Whatsapp, Facebook advertising …
Dit is de context van Wijs als groeibedrijf in de digitale 
sector. Om hierin als topspeler mee te draaien is zelfs 
onze visie; “het web beter maken”, een moving target 
die je uitdaagt om iedere dag te leren en te zoeken 
naar de volgende optimalisatie.

Het geheim achter de orkestratie van dit leer- en 
ontwikkelingstempo? De zoektocht naar de “flow”  
van iedereen of zoals we zelf het noemen:  
de Wijs sweet spot. Deze visie realiseren we 
dagelijks door cocreatie van een cultuur die leren, 
evolueren, kennis delen, anderen kansen geven … 
ondersteunt, zodat we samen slimmer worden en 
verder groeien.

Stel je voor als Wijs medewerker: je leert en coacht 
in je job, in expertiselabs, je organiseert zelf een 
congres, of nodigt een expert guru uit, je toont als 
eerste een nieuwe documentaire in preview aan je 

peers, je geeft gastcolleges en schrijft blogartikelen, 
je neemt deel aan wedstrijden, wint prijzen en 
deelt de cases met al je collega’s. Je snuistert in de 
Goodreads Wijsbibliotheek, vult de collectie mee aan 
en deelt je inzichten tijdens een Books & Burgers 
lunch. Je laat volledig gaan in de jaarlijkse hackathon, 
community day, de maandelijkse innovation nights.  
Je organiseert een leersafari bij buitenlandse 
collega’s …

Kijk mee in de glazen Wijs bol: zie hoe je zo’n 
leercultuur bouwt en zo mensen engageert en 
nieuwe sterspelers aantrekt.

Over Wijs
Wijs is een digital agency met een hoek af.  
Vanuit de Gentse haven helpen we bedrijven digitale 
zeeën te veroveren. We werken strategieën uit, 
bouwen websites, trekken de juiste bezoekers 
aan. Waar we van houden? Dingen die werken. 
Gebruikers. Kennisdelen. We streven naar gelukkige 
werknemers, die in een open en vlak bedrijf 100% 
hun ding kunnen doen. We geloven in happy klanten 
en een happy wereld. Onze projecten moeten 
bijdragen tot een beter web.

Continu samen  
op zoek naar  
je sweet spot,  
vree Wijs


