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Supporting, Solving, Sustaining IT

Plannen, fiksen, ondersteunen: we kunnen het.  En we doen het! 
Elke dag boosten we bedrijven  met onze passie voor IT.

Wil je weten wat wij voor jullie kunnen betekenen?   
Surf dan naar anankei.com of bel ons 016/38.10.10
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”Iedereen spreekt tegenwoordig over ‘customer experience’, 
maar ook de ervaring van je medewerkers is erg belangrijk.”
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Employer brand  
van betrokkenheid

Transparantie 
in communicatie 

leidt tot een betere 
bedrijfscultuur.

Elk bedrijf heeft een eigen employer brand, vaak zonder er zich bewust van te zijn. Het is eenvoudig: de bedrijfscultuur reflecteert de 
ambitie van het bedrijf, en de employer brand is daarvan de ‘vertaling’. 

Bedrijvencontactdagen is een begrip op vlak van netwerken. Als grootste contactevent in België presenteert Bedrijvencontactdagen een topplatform van 
ruim 600 bedrijven uit zowel de industrie, toelevering, klein -en groothandel, transport als de bouw- en dienstensector.  Met een succesformule gefo-
cust op het fysiek samenbrengen van bedrijven en bedrijfsleiders wordt reeds voor de 17de maal  ondernemerschap gestimuleerd.  Afspraak op 4 & 5 
december in Kortrijk Xpo. Meer info op www.bedrijvencontactdagen.be
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Licht omzetten naar elektrische 
signalen. Met die opwindende 
wetenschap houdt fotonica zich 
bezig. De technologische expertise 
in deze snelgroeiende markt is 
grotendeels te vinden in Europa én 
in Vlaanderen. Het Oost-Vlaamse 
Luceda Photonics verovert als 
kleinschalig Belgisch bedrijf een 
internationale koppositie.  

De afgelopen vijf jaar steeg de 
nood aan bandbreedte op onze 
netwerken exponentieel: meteen ook 
de bestaansreden voor fotonische 
chips. Anders dan elektrische chips 
dragen ze massaal informatie over 
met licht in plaats van elektriciteit. 
Toepassingen zijn er in data- en 
telecom of Fiber to the Home, maar 

ook in opkomende technologieën als 
Internet of Things, 5G, zelfrijdende 
auto’s en biomedische sensoren.

Luceda Photonics, gevestigd in 
Dendermonde, maakt designso�ware 
om geïntegreerde fotonische chips te 
ontwerpen. Met klanten in China,  
Noord-Amerika, Australië en 
Europa bedient het bedrijf vandaag 
een internationale hightech 
markt. Verschillende Fortune 500 
bedrijven en gerenommeerde 
onderzoeksinstellingen zijn klant.  

Vijf jaar jong en gegroeid uit imec, 
UGent en de VUB, schrij� Luceda 
Photonics vandaag op eigen kracht 
een succesverhaal. Het bedrijf wil 
zijn payroll elk jaar met een derde 

vergroten. Daarvoor gaat het op 
zoek naar informatici, ingenieurs en 
wetenschappers die zullen werken op  
de grenslijn van ICT, fysica, wiskunde  
en hightech.

Nieuwe medewerkers komen terecht 
in een internationaal topgezelschap. 
“Een hecht team”, weet CEO Erwin De 
Baetselier. “Onze mensen zijn niet alleen 
zeer competent, ze zijn ook enorm 
gepassioneerd door de razendsnelle 
evoluties in de sector. In Vlaanderen 
opereren we binnen een breed 
ecosysteem van fotonicaspecialisten op 
wereldniveau. Dat maakt ons best fier.”

Fotonica: ondernemen op lichtsnelheid
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E en goede employer brand komt niet 
tot stand via studies, consultants of 
theoretische modellen. Wel door te 

bouwen aan een goede bedrijfscultuur. De 
vraag van 1 miljoen: hoe bouw je die? Daaraan 
ligt een duidelijke bedrijfsstrategie ten 
grondslag, die zich niet louter focust op cijfers, 
maar wordt vertaald naar de totale werking 
van het bedrijf en een sterke link heeft met het 
menselijk kapitaal.

Een fundamentele bouwsteen voor het 
toepassen van de bedrijfsstrategie zijn de 
vastgelegde bedrijfswaarden. Het is van 
cruciaal belang dat deze waarden in de 
organisatie ingebakken zitten, van topdirectie 
tot de werkvloer. Walk the talk: het moet 
duidelijk zijn dat elke genomen beslissing 
strookt met de waarden die het bedrijf wil 
uitstralen. Zonder link tussen bedrijfsvoering 
en waarden blijven het holle woorden, waaraan 
niemand zich zal houden. 

Binnen de gecerti�ceerde Top Employers-
community worden bedrijfswaarden sterk 
gelinkt aan de hr-processen. Zo worden 
de prestaties bij evaluatiegesprekken vaak 
rechtstreeks afgemeten aan de waarden. Bij 
de werving van nieuwe medewerkers moeten 
kandidaten ‘matchen’ met de bedrijfswaarden. 
Gevolg: minder teleurstellingen voor kandidaat 
en bedrijf, en aanzienlijke e�ciëntieverhoging 
van het aanwervingsproces. 

Transparantie in communicatie leidt tot een 
betere bedrijfscultuur. Zijn er vaste kanalen om 
top-down en bottom-up met elkaar te kunnen 
praten? Kan een medewerker makkelijk 
problemen of ideeën aanreiken aan de directie? 
Communiceert de directie openlijk over de 
bedrijfsresultaten, over de te volgen strategie 
om groei te verwezenlijken? Goed geregeld 
tweerichtingsverkeer in communicatie leidt tot 
verhoogde betrokkenheid. 

Een goede bedrijfscultuur zorgt voor hogere 
betrokkenheid. Niks nieuws onder de zon, 
en toch: in een krappe arbeidsmarkt is 
betrokkenheid dé manier om medewerkers 
aan je te binden. Een evidente praktijk is om 
regelmatig input te vragen aan je medewerkers. 
Dat kan formeel, zoals via een regelmatig 
terugkerend tevredenheidsonderzoek. Daaruit 
worden juiste conclusies getrokken, vertaald 
naar verbeteracties. Het kan ook informeler, 
door bijvoorbeeld rond bepaalde projecten 
breed samengestelde werkgroepen te vormen 
die input leveren. 

Bedrijfscultuur gaat over een gevoel van 
samenhorigheid, een ‘wij-gevoel’. Elk bedrijf 
kan hiervoor inzetten op het bevorderen 
van het interne netwerken: collega’s over 
afdelingsgrenzen heen dichter bij mekaar 
brengen, zodat ze mekaar kennen en beter 
samenwerken. Het behalen van een keurmerk 
zoals dat van Top Employers is dan de kers 
op de taart. Het toont aan hoezeer het bedrijf 
zijn menselijk kapitaal naar waarde schat. 
Bovendien is het een gemeenschappelijke ‘vlag’ 
waar iedereen zich achter kan scharen, met 
terechte trots omdat je werkt bij een eerste 
keus werkgever. 
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D e missie van Sauzen Pauwels, 
een familiebedrijf in de 
voedingsindustrie, streeft naar 

‘operational excellence’. Op vlak van 
productie en e�  ciëntie wil het de beste 
leerling van de klas zijn. “Onze klanten 
kopen niet bij ons voor onze mooie 
ogen”, grinnikt Charles Van Damme. 
Als managing director stuurt hij een 
onderneming aan die vandaag 280 
medewerkers telt, verdeeld over twee 
productiesites in Herent en Oelegem. 
Samen zijn ze goed voor jaarlijks meer dan 
100 miljoen kilo mayonaise, ketchup en 
speciaalsauzen. 

“De grootste volumes zijn bestemd voor 
private labels en dan moet je de beste prijs 
en kwaliteit aanbieden. Die strategie is erg 
afhankelijk van het personeelsbeleid. Daarin 
is het uitgangspunt dat onze medewerkers 
de sturende factor zijn in de onderneming. 
Pauwels zou Pauwels niet zijn zonder 
de mensen die er werken. Je kunt enkel 
operationeel uitmuntend zijn als iedereen, van 
de commerciële teams tot de magazijniers, 
elke dag voor de volle honderd procent aan 
die kar trekt”, legt Van Damme uit. “We 
stimuleren onze mensen om zelfsturend te 
werken. Daarmee doel ik niet op zelfsturende 
teams, een buzzword dat steeds vaker in hr 
wordt gebruikt. Nee, motiveer je medewerkers 
om hun probleemoplossend vermogen te 
versterken. Je merkt bij ons dat medewerkers 
dan meer verantwoordelijkheid nemen. Dit 
is mede mogelijk gemaakt door te investeren 
in leiderschap. Onze leidinggevenden en 
managers zijn benaderbaar en betrokken op 
elk niveau binnen het bedrijf. We stimuleren 
een omgeving waarin iedereen gelijk is en 
inspraak heeft.” 

De topman van Sauzen Pauwels ziet 
welzijn daarom als een belangrijk 
fundament voor een positieve 
bedrijfscultuur. “Je mag dat in de 
breedste zin van het woord opvatten. 
Enerzijds gaat het over de nodige dosis 
plezier op de werkvloer, maar evenzeer 
is fysiek welzijn een belangrijke factor”, 
zegt hij. “Daarom gaven we aan onze 

medewerkers bijvoorbeeld de kans om een 
gezondheidsscreening te doen. De acties 
die de medewerkers daaraan koppelen, 
zijn geheel vrijblijvend. Ook hier is 
autonomie belangrijk. We organiseren 
weliswaar ook workshops rond gezonde 
voeding of stoppen met roken. Daarnaast 

zullen we ook steeds kijken hoe we 
soortgelijke initiatieven van medewerkers 
zelf kunnen ondersteunen.”

Maar welzijn gaat volgens de managing 
director ook om de kansen om zich 
als medewerker in zijn of haar functie 
te ontplooien. “Kijk, de tevredenheid 
van medewerkers is een gevolg van de 

mate waarin zij zich op persoonlijk vlak 
kunnen ontwikkelen in hun functie”, 
vertelt hij. “Operational excellence 
betekent in ons geval dus ook dat 
je met de glimlach investeert in je 
mensen, zodat zij hun functie vandaag 
tot in het grootste detail onder de knie 

hebben. Hierdoor kunnen ze gerichter 
mee nadenken over e�  ciëntiewinst in 
bijvoorbeeld het productieproces.”

Die betrokkenheid is belangrijk voor een 
onderneming, omdat alles staat of valt met hoe 
medewerkers omspringen met de aangeboden 
technologie. Voor Pauwels Sauzen is dat niet 
onbelangrijk, want de van origine Kempense 
onderneming investeert in drie jaar tijd 
zo’n 20 miljoen euro in een innovatiever en 
e�  ciënter productieproces. “We organiseren 
geregeld groepsgesprekken om de werking 
van bepaalde machines te optimaliseren. 
Hun inspraak is belangrijk omdat zij de 
speci� caties kennen. Maar evenzeer creëer je 
een belangrijk draagvlak door hen bijvoorbeeld 
in het aankoopproces van nieuwe machines 
te betrekken. Zo krijg je een realisatie die we 
samen hebben gerealiseerd. Iedereen moet zich 
mede-eigenaar voelen.”

Naast de technische kwaliteiten van 
medewerkers, is ook de groepsdynamiek een 
belangrijk aspect. “Je medewerker moet niet 
alleen een machine kunnen repareren, maar 
evenzeer jonge collega’s kunnen opleiden 
en goed kunnen samenwerken. Dat vraagt 
om een permanente evaluatie waarin we de 
vinger aan de pols houden van hun noden 
en hun ambities.”

Het interne groeitraject is volgens Van 
Damme cruciaal om in de war for talent 
iedereen aan boord van het schip te houden. 
“Maar hou je zeker niet krampachtig vast aan 
een hiërarchische structuur. Vaak weten de 
mensen op de werkvloer veel beter hoe ze een 
machine terug in gang krijgen. Daar is écht 
niet altijd een manager of teamleader voor 
nodig”, besluit hij.
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Motiveer je medewerkers om hun 
probleemoplossend vermogen te versterken.

#FOKUSBUSINESS

Het belang van de bedrijfscultuur in een organisatie neemt steeds meer toe. Dat heeft in grote mate te maken met het belang van de medewerkers. 
Zij vormen het human capital van een onderneming die eens te meer haar talenten aan zich wil binden tijdens de krapte op de arbeidsmarkt. 

“Maar de bedrijfscultuur is ook een belangrijke motor voor je bedrijfsstrategie”, zegt Charles Van Damme, managing director van Sauzen Pauwels. 

Pauwels, dé producent van heerlijke sauzen. Naast een uitgebreid assortiment worden onze sauzen regelmatig getest om tot de 
beste kwaliteit te komen. Die continue kwaliteitscontrole wordt gevrijwaard dankzij een innovatieve aanpak, met steeds nieuwe 
ontwikkelingen. Onze sauzen behouden zo hun mooie structuur en onze klanten worden goed én op tijd bediend. Investeringen in 
personeel en machines zorgen er tenslotte voor dat we sterk in de markt blijven staan. 

Meer over...

Bedrijfscultuur als 
motor van strategie
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Hr of marketing: 
wie draagt de broek?

Innovatief rekruteren is geen spielerei meer nu onze economie buigt onder de jobs die niet ingevuld geraken. Waar bedrijven vroeger een  
advertentie konden plaatsen en rustig wachtten op kandidaten, moeten ze dezer dagen actief hun jobs verkopen. Recruitment wordt marketing. 

SEARCHING FOR EXCELLENCE
Talenten verwachten van de rekruteerder een actieve, gerichte en persoonlijke 
benadering. Dit is exact waar Search & Selection voor staat en wat verweven zit 
in onze identiteit en in onze naam: Search.

Met een eigen databank van meer dan 65.000 professionals en een contacten-
netwerk op nationale en internationale schaal, slaagt ons team van specialisten 
er in elke vacature een succesvolle invulling te geven.

Met academisch geschoolde consultants, internationaal erkende tests en 
functiespecifi eke assessmentoefeningen selecteren wij de beste kandidaat voor 
uw vacature.

Zoekt ook uw organisatie naar excellentie?

Contacteer ons vrijblijvend:
Tel - 09 225 73 65
E-mail - contact@searchselection.com
Web - searchselection.com/contact

Search & Selection is een erkend adviesbureau voor werving, selectie, evaluatie en ontwikkeling van personeel. Sinds 1977 
leveren wij totaaloplossingen aan zowel private ondernemingen als overheidsorganisaties, nationaal en internationaal. 
Met kennis van zaken en mensen

Werving & Search    |    Selectie & Evaluatie    |    Development & Coaching    |    International Projects    |    Strategisch HR-advies    |    Overheid    |    Young Potentials

A lleen al in de VS gaat in de markt 
van de rekruteringscommunicatie 
200 miljard dollar per jaar om. Een 

enorme business die op tien jaar tijd ingrijpend 
is getransformeerd. “De kanalen waarmee 
werkgevers en recruiters hun vacatures aan 
de man brengen, zijn radicaal gewijzigd”, ziet 
Lieven Van Nieuwenhuyze, GroepsCMO 
van House of HR en docent e-recruitment 
en social media. “Om kandidaten te vinden, 
gebruiken organisaties vandaag alle mogelijke 
vormen van target marketing of target 
advertising. De focus ligt op digital, soms tot 
grote frustratie van hr-diensten.” 

Die kunnen de technologische ontwikkelingen 
vaak niet meer volgen, waardoor recruitment 
steeds meer een domein wordt binnen 
marketing. Tot overmaat van ramp komen ook 
de grote digitale spelers zich met rekrutering 
bemoeien. “Recent heeft Google bijvoorbeeld 
Google for Jobs gelanceerd, een product 
waarbij mensen die via de zoekmachine op 
zoek gaan naar werk – en 87 procent van 
de werkzoekenden in België doet dat – jobs 
voorgesteld krijgen op maat van hun pro�el. 
Dat is echt een gamechanger. Als een speler 
van dat allure zich gaat moeien met de sector, 
dan worden een paar mensen zonder twijfel  
erg ongerust.”

Vroeger kwam de waarde van een 
selectiekantoor overeen met de waarde van 
de databank van dat kantoor. Vandaag geeft 
LinkedIn toegang tot databanken die oneindig 
veel beter zijn. Maar hoewel digitale spelers 
hr technisch gezien perfect buitenspel kunnen 
plaatsen, gaat het nog altijd over het aan werk 
helpen van mensen. “En dat is iets ontzettend 
delicaats”, weet Van Nieuwenhuyze. “Zoals ik 
het zie, wordt de tussenpersoon in rekrutering 
almaar belangrijker. Zelf hebben we bij House 
of HR nu een rekruteringsrobot die mensen 

op sociale media benadert met passende jobs. 
Maar de e¡ectieve matching gebeurt nog 
altijd persoonlijk door een recruiter. En die 
krijgt daarvoor nu juist meer ruimte, omdat 
een erg tijdsintensief gedeelte van het werk 
geautomatiseerd is.”      
 
Persoonlijk contact en menselijke 
overtuigingskracht is wat ook Politie Gent 

beoogt om mensen aan te trekken. Met haar 
campagne 100% (FL)IK wil ze Gentenaars 
en ‘nieuwe’ Gentenaars warm maken 
voor een carrière bij de politie. “Daarin 
bieden we ook een begeleidingstraject aan 
waarin we kandidaten zo goed mogelijk 
proberen voor te bereiden op de federale 
ingangsproeven”, zegt consulent mobiliteit 
en rekrutering Stefanie Lippens. “We 

mikken vooral op competentieversterking 
en samenhorigheidsgevoel. We laten de 
deelnemers kennismaken met de cognitieve 
testen, oefenen al eens een selectiegesprek in 
en trainen samen op de fysieke proeven. Dat 
motiveert enorm.” 

“Deelnemers die de taal nog niet helemaal 
machtig zijn, ondersteunen we met 
Nederlandse les”, vult perswoordvoerder 
Matto Langeraert aan. “Zo hopen we dat 
een zo divers mogelijke groep kandidaten 
vanuit onze zone doorstroomt naar de 
politieopleiding. Het �lmpje 100% (FL)IK 
op ons YouTubekanaal is trouwens al ettelijke 
malen bekeken. En jawel, dat is best ¨itsend. 
Bedoeling is eerst en vooral om mensen 
te triggeren. Maar op jobbeurzen moet ik 
inderdaad wel eens nuanceren dat alles wat op 
straat gebeurt ook op papier moet komen.”
 
Inzetten op een aantrekkelijk imago is 
absoluut een goed idee voor werkgevers die 
niet over enorme hr-budgetten beschikken, 
geeft Van Nieuwenhuyze aan. Maar als 
er geen kandidaten zijn, kunnen ze ook 
niet gevonden worden. “We zitten in 
België wel degelijk met een structureel 
probleem. We hebben nagenoeg een miljoen 
communicatiespecialisten, maar niemand kan 
nog een lichtschakelaar vervangen. Mijn idee? 
Iedereen heeft het recht om te studeren wat hij 
wil, maar de vraag is: moeten alle opleidingen 
nog wel gesubsidieerd worden? Verdienen 
sommige geen hogere studiebeurzen dan 
andere? Als ik zeg dat �loso�e studeren 
eigenlijk een hobby is, gaan een aantal partijen 
wellicht op hun achterste poten staan. En 
misschien terecht. Maar ik wil gerust een lans 
breken om het debat te openen.” 

TEKST HELEEN DRIESEN 

De kanalen waarmee werkgevers en 
recruiters hun vacatures aan de man brengen, 
zijn radicaal gewijzigd.

 LIEVEN VAN NIEUWENHUYZE, HOUSE OF HR

FOKUSONLINE.BE
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De starter als onbeschreven blad
Je bent jong en je wilt wat. Liefst een job. Eentje die goed betaalt én vooral eentje waar je je goed voelt. Voor bedrijven is het niet alleen een zoek-

tocht om gekwalificeerde jongeren te vinden, maar vooral ook om ze te houden en blijvend te motiveren. 

Planet Talent vormt en begeleidt topstarters mee achter de schermen, in overleg met de bedrijven waar ze hun eerste werkervaring opdoen.  
Dat zorgt voor een versneld groeipad voor de topstarters en vormt een directe meerwaarde voor het bedrijf waar ze actief zijn.
Wil jij je bedrijf ook wapenen tegen de toekomst met jonge topstarters? Neem dan zeker contact op met Kristel via kristel.seymus@planet-talent.com

Kristel Seymus richtte in 1997 Planet 
Talent op als antwoord op de 
steeds groeiende vraag naar jong 

afgestudeerden met bepaalde competenties. 
Met haar bedrijf wil ze die pas afgestudeerden 
met gerichte trainingen klaarstomen voor 
een job binnen IT, sales en management. “De 
werkgelegenheid is groot en met het digitale 
businessklimaat moet je constant de vinger aan 
de pols houden. Alles verandert en evolueert 
snel waardoor je ook even gezwind moet 
kunnen schakelen.”

Voor bedrijven die vaak jongeren aanwerven, 
heeft Seymus alvast enkele tips klaar. “Jongeren 
willen een job die past in hun leven. Vroeger 
werd werk en privé veel meer gescheiden. Nu 
zien we dat beiden in elkaar overvloeien. Dat 
geldt niet alleen voor verlof of uurroosters, maar 
ook voor overtuigingen en waarden. Stel dat een 
starter erg begaan is met het milieu. Laat die dan 
meedenken hoe je de ecologische voetafdruk van 
het bedrijf kunt verkleinen en je krijgt meteen 

een win-winsituatie.” Dergelijke kleine zaken 
creëren snel een feel-good gevoel en verhogen de 
betrokkenheid van de werknemer. Seymus: “Be-
trokkenheid is sowieso belangrijk. Jongeren zijn 

op zoek naar connectie. Geef ze het gevoel dat 
ze ergens bij horen. Zorg ervoor dat ze op niveau 
van de organisatie een goed gevoel krijgen. Deze 
betrokkenheid zorgt er op termijn voor dat je 
nieuwe werknemers bijdragen aan de ontplooiing 
van de employer branding van je bedrijf.”

Sommige managers vinden het moeilijk om 
een starter aan het werk te zetten. “Te weinig 

uitdaging is de voornaamste reden dat werk-
nemers vertrekken”, weet Seymus. “Er wordt 
nog te vaak gedacht in hokjes. Denk in ‘taken’ 
in plaats van in ‘functies’. Voor vele taken heb je 

geen senior-competenties nodig. Laat een starter 
gewoon meedraaien met operationele taken. Op 
die manier empower je ook met je seniors. Vul 
dit aan met leerdoelen en persoonlijke projecten 
en creëer een vangnet voor je werknemer.” 
Net die leerdoelen moeten worden onderstreept 
in het totale proces. “Jongeren hebben nood aan 
positieve feedback. Overdrijf ook niet en maak 
duidelijk wat ze nog te leren hebben. Probeer aan 

te geven wat ze goed doen en wat de volgende 
stap is in hun leerproces. Er is een groot verschil 
tussen leren en getraind worden. Starters zitten 
in een leermodus. Als bedrijfsleider is het je taak 
om senior medewerkers te motiveren om kennis 
te delen. Geef hierin zelf het voorbeeld. Eens een 
junior die kennis heeft, kan hij ook zelf nieuwe 
inzichten brengen en meedenken met het bedrijf. 
Kijk, een starter is een onbeschreven blad. Wie 
er eerst op schrijft, zet de lijnen uit voor de toe-
komst. Integriteit, discipline en altruïsme worden 
gevormd in de eerste jaren van de carrière. Daar-
in schuilt de belangrijkste verantwoordelijkheid 
van de werkgever.”

Integriteit, discipline en altruïsme 
worden gevormd in de eerste jaren van 
de carrière. Daarin schuilt de belangrijkste 
verantwoordelijkheid van de werkgever.

Secretary Plus heet 
voortaan Bright Plus
Het wervings- en selectiekantoor Secretary 
Plus heeft zijn naam gewijzigd naar Bright Plus. 
Vanwaar die rebranding en wat is, naast de 
naam, nog veranderd op de arbeidsmarkt? 
General Manager Linda Cappelle legt uit. 

De functieomschrijving van wat vroeger een 
‘secretaresse’ was, evolueert al jaren, steekt 
Linda van wal. “Tien, vijftien jaar geleden hadden 
deze profielen veelal een ondersteunende 
functie, tegenwoordig hebben ze meer 
verantwoordelijkheden en zijn ze gespecialiseerd 
in bijvoorbeeld HR, communication services of 
marketing. Zelfs profielen in social media en 
logistiek vallen hier onder. Veel taken van een 
assistant, zoals bijvoorbeeld agendabeheer, 
worden nu ook door de managers zelf 
uitgevoerd. De term ‘secretaresse’ kent dus een 
hele andere invulling, wat meespeelde in onze 
beslissing om van naam te veranderen.”

De ‘Bright’ in Bright Plus heeft een dubbele 
betekenis, zegt Linda. “Het verwijst naar de 
getalenteerde, slimme mensen waar we elke 
dag mee werken, maar het drukt ook openheid, 
enthousiasme en optimisme uit. De ‘Plus’ in de 
naam hebben we behouden, want dat zijn onze 
medewerkers, zij zijn ons kapitaal. Zo maken we 
ook duidelijk dat ons DNA niet verandert.”

Samen met het beroep is ook Bright Plus als 
bedrijf mee geëvolueerd. “Slechts 16% van 
de profielen die we nu in portefeuille hebben, 
beantwoorden nog aan het klassieke profiel 

van management assistants. Nu zoeken we 
vooral meertalige professionals, met veel 
digitale kennis, die we breed kunnen inzetten in 
HR, sales of marketing. Ook in de opleidingen 
weerspiegelt zich dat: de afdeling ‘secretariaat-
moderne talen’ is ‘Office Management’ 
geworden en in sommige hogescholen heet het 
zelfs al ‘Business and Languages’”, aldus Linda.

Ook de kandidaten zijn veranderd. “De match 
met het bedrijf wordt steeds belangrijker. 
Mensen willen een werkomgeving waar ze 
zich goed in voelen en zich kunnen ontplooien. 
In de zoektocht naar een job wordt daar 
veel aandacht aan besteed. Ook voor onze 
bedrijfsklanten wordt die ‘fit’ belangrijker. 
Zeker omdat ze op zoek zijn naar kandidaten 
waarmee ze, hopelijk, een langetermijnrelatie 
kunnen opbouwen.” 

Om dat te bewerkstelligen, gelooft Bright Plus 
sterk in de persoonlijke aanpak. “Wij hebben 
geen etalages of uitstalramen met vacatures”, 
zegt Linda. “We werken enkel op afspraak en 
elke kandidaat doet een persoonlijk interview. 
Zo leren we hen grondig kennen en kunnen we 
peilen naar bijvoorbeeld talenkennis en digital 
skills, maar ook naar hun persoonlijkheid. Dat 
is de beste manier om een match te vinden 
met het juiste bedrijf. Ook nadien blijven we 
betrokken en bieden we bijvoorbeeld online 
trainingen en opleidingsmogelijkheden aan. Dat 
is absoluut nodig om tot die langetermijnrelatie 
te komen.” 

Wat kan Bright Plus betekenen voor de 
personeelsbehoeften van jouw bedrijf?

Of ben je op zoek naar een boeiende, 
nieuwe job? 
 
Surf naar www.brightplus.be of  
bel 02 255 77 80

ADVERTORIAL

#FOKUSBUSINESS

Meer over...

Kristel Seymus
CEO Planet Talent
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W e hebben in 
Vlaanderen weinig 
om onszelf voor op 

de borst te kloppen als het gaat 
om levenslang leren. Volgens 
de meest recente cijfers zitten 
bij ons gemiddeld 7 procent 
van de 25- tot 64-jarigen in een 
opleiding. Elders in Europa is dat 
11 procent. Goudhaantjes Zweden, 
Denemarken of Finland noteren 
een opleidingsratio van rond de 30 
procent. “Het grote verschil met de 
landen die wél goed scoren, is dat 
levenslang leren er al veel meer is 
ingebed in de cultuur”, zegt Joke 
Van Bommel, woordvoerder van 
VDAB. “Het is in die landen veel 
minder een evidentie dat mensen 
een leven lang dezelfde job blijven 
doen. Dat veronderstelt automatisch 
ook dat ze om de zoveel tijd een 
opleiding gaan volgen.”

Maar ook wie niet gestadig van job 
wisselt, ziet zijn taken voortdurend 
veranderen. “Als je ziet welke nieuwe 
technologieën werknemers vandaag 
allemaal geserveerd krijgen, dan weet 
je dat bedrijven hun mensen steeds 
meer zullen moeten omscholen en 
bijscholen”, stelt Van Bommel. “Vorig 
jaar ontvingen we bij VDAB een 
290.000-tal vacatures. Daartegenover 
staan momenteel 190.000 mensen 
die werk zoeken en er zit nog een 
hele vergrijzingsgolf aan te komen. 

Als bedrijven daarnaast ook nog 
eens vergeten te investeren in de 
competenties en capaciteiten van 
hun mensen, dan versterken ze die 
krapte nog.” 

Vandaag vragen openstaande 
vacatures de acute aandacht van 
ondernemingen. Ze zijn in de 
eerste plaats bezig met het opleiden 
van medewerkers voor de taken 
die vandaag te gebeuren staan. 
De organisatie voorbereiden op 
wat de toekomst zal brengen, is 
voor sommigen de stap te ver. 

“Begrijpelijk,” zegt Van Bommel, 
“zeker voor kleinere bedrijven. Maar 
hoe maak je mensen intrinsiek 
weerbaarder voor de veranderingen 
die op hen afkomen? Dat doe je 
door te gaan werken op generieke 
competenties als: hoe kan ik mezelf 
logischer organiseren, hoe kan ik 
mijn tijd beter indelen, hoe ga ik 
om met digitalisering, hoe werk 
ik e�  ciënter samen? Uiteraard, 

ook vaktechnische bijscholingen 
blijven nuttig, maar over tien jaar 
gaan de jobs inhoudelijk weer 
zodanig veranderd zijn dat aan 
zulke competenties hoe dan ook een 
houdbaarheidsdatum kleeft.” 
Tien jaar geleden hield een 
organogram nog makkelijk vijf 
jaar stand, observeert Cédric 
Van Garsse, directeur Talent 
Management bij Hudson. Vandaag 
kun je het al na een jaar of twee 
hertekenen. “Bedrijven zijn zichzelf 
constant aan het herinrichten.
Ze gaan partnerships aan of 

kopen bedrij± es op om samen 
dingen op de markt te zetten of om 
expertise binnen te halen. Telkens 
heeft zo’n beweging een gigantische 
impact op het organisatiedesign. 
Het is een continu heruitvinden 
van: wie zijn we, waar zijn we goed 
in, wat is onze toegevoegde waarde? 
Wie niet meegaat op die snelheid, 
wordt voorbijgestoken door zij die 
dat wel doen.”

Levenslang leren moet een mindset 
worden binnen organisaties. Maar 
nog te vaak associëren organisaties 
‘leren’ met een klaslokaal. “Iedereen 
leert graag op een andere manier. 
Sommige mensen zitten liever achter 
een computer, anderen hebben de 
voorkeur om in een team te werken 
rond een concreet project. We 
zien vandaag al ondernemingen 
die succesvol experimenteren met 
alternatieve leervormen zoals 
jobrotatie, stages of het uitwisselen 
van resources over afdelingen heen. 
Bedrijven gaan ook onderling 
mensen en middelen delen om hun 
kennis op peil te houden.”

In een tegenbeweging op de 
paternalistische aanpak van de jaren 
1990, toen organisaties nog beslisten 
wat goed was voor hun mensen, 
zitten medewerkers vandaag ook 
veel meer in de driver’s seat van 
hun eigen ontwikkeling, haalt Van 
Garsse aan. “Als hr-adviesverlener 
proberen we medewerkers zoveel 
mogelijk in staat te stellen om hun 
eigen pad uit te tekenen en aan te 
geven hoe het bedrijf hen daarin 
kan begeleiden. Met reden, want 
onderzoek toont aan dat mensen 
meer geneigd zijn om bij hun 
werkgever te blijven als ze zich er 
kunnen ontwikkelen en versterken.”  

Juridisch vertalen, een vak apart!

JMS Textservice is al sinds 1997 hét juridische vertaalbureau voor al uw internationale 
contracten, documentatie en correspondentie. Met ons uitgebreide team in-house vertalers 
en ons internationale netwerk ervaren freelance vertalers vervullen wij graag uw juridische 
vertaalopdrachten, in elke gewenste taalcombinatie en altijd binnen de gewenste deadline.
Voor een vrijblijvende prijsopgave kunt u ons bellen of een e-mail sturen.

Ons vertaalteam staat voor u klaar

T +31(0)299 351 851
E info@jmstext.nl
W www.jmstext.nl

In de driver’s seat 
van eigen ontwikkeling
Leren, dat doen we in Vlaanderen doorgaans zo’n 25 jaar van ons leven. 
Daarna vinden we het wel welletjes geweest, lijken de opleidingscijfers te 
vertellen. Hoe zit dat met de slagkracht van onze arbeidsmarkt, nu onze 
competenties nog sneller verouderen dan wijzelf?  

Weerbaar en wendbaar word 
je door te werken op generieke 
competenties.

 JOKE VAN BOMMEL, VDAB

TEKST HELEEN DRIESEN 

Blijfl eren.be
Recent lanceerde VDAB de 
website blijfl eren.be. Wie een 
carrièreswitch overweegt, kan er 
op zoek gaan naar passende jobs 
of een loopbaantest afl eggen. 
Ook werkgevers kunnen op de 
site terecht om nuttige opleidingen 
voor hun werknemers te screenen. 
In een digitale databank staan 
de opleidingen verzameld van 
VDAB en andere organisatoren, te 
volgen in fysieke opleidingscentra, 
maar ook via online cursussen of 
praktijkgerichte workshops. 

Opleidingsincentives 
vanuit Vlaanderen
Wil je als werknemer werk en 
opleiding combineren, dan geeft 
de Vlaamse overheid daarvoor een 
duwtje in de rug met drie soorten 
incentives. Het opleidingsverlof laat 
je toe om te studeren met behoud van 
je loon. Met een opleidingskrediet 
neem je tijdskrediet om een 
opleiding te volgen. Je ontvangt 
naast je uitkering van de RVA ook 
nog een aanmoedigingspremie. 
Opleidingscheques helpen je om een 
deel van je opleiding te betalen bij 
erkende opleidingsverstrekkers. 

FOKUSONLINE.BE

ADVERTORIAL
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Denemarken lijkt een formule te hebben 
gevonden om een hechte verbinding 
te maken met de arbeidsmarkt. 

Reden voor SYNTRA Vlaanderen om voor 
haar jaarlijkse studiereis naar onze verre 
noorderburen te trekken. Een dertigtal 
stakeholders uit hogescholen, bedrijven, 
sectoren en overheidsadministraties gingen 
mee op vierdaagse. Bij de bedrijven en 
instanties die we tijdens onze reis bezochten, 
ontdekten we een aantal leerdoelen en goede 
praktijkvoorbeelden. SYNTRA Vlaanderen 
wil nu met alle partners bekijken welke 
elementen ook in een Vlaamse context zouden 
kunnen werken.

Na drie schooljaren intensief proefdraaien is 
duaal leren sinds dit schooljaar o�cieel van 
start gegaan. In dat systeem kunnen jongeren 
vanaf 15 jaar leren in de klas combineren met 
leren op de werkvloer. Het diploma dat ze 
halen is gelijkwaardig aan het diploma van het 
voltijds secundair onderwijs. Het verschil is 
dat jongeren een groot deel van hun opleiding 
op de werkvloer krijgen. Op een aantal 
vlakken verschilt het Deense onderwijssysteem  
van het onze, stelt An Katrien Sodermans, 
organisator van de reis in samenwerking met 
FIT (Flanders Investment & Trade).

“Het Deense onderwijssysteem bereidt 
jongeren anders voor op hun keuze”, zegt 
Sodermans. “In Denemarken kiest een 
leerling voor een algemeen vormend of een 
beroepsvormend traject. Aan dat laatste is 
altijd duaal leren verbonden. Recent is er ook 
een gecombineerde optie mogelijk waarbij 
jongeren zowel technische skills aanleren op 
de werkvloer als algemene vorming krijgen. 
Zo kunnen ze later nog naar de universiteit 
als ze dat willen.” 

Denemarken heeft ook voor volwassenen 
en studenten een goed uitgebouwd systeem 
van duaal en levenslang leren. “Een mooi 
voorbeeld hebben we gezien bij het bedrijf 
Grundfos. Een leerkracht-werknemer 
begeleidde daar duale leerlingen op de 
werkvloer en gaf daarnaast nog halftijds 

les op school. Een win-win voor bedrijf, 
werknemer én leerling. Dat soort zaken 
kunnen we ook in Vlaanderen uitproberen”, 
aldus nog Sodermans.  

Vlaanderen zet er op in door vanaf volgend 
jaar te starten met pilootprojecten ‘duaal 

lesgeven’.  Ervaring van buiten de klas kan een 
meerwaarde opleveren. Met duaal lesgeven 
wil de Vlaamse Regering op initiatief van 
Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en 
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de 
combinatie van deeltijds werken en deeltijds 
lesgeven mogelijk maken.

Daarnaast kiest Vlaanderen ook voluit 
voor een uitbreiding van duaal leren naar 
leerlingen, studenten en werknemers, 
en zet hierbij in op een sterke leerweg 
doorheen het opleidingslandschap. “In 
Denemarken heeft het duaal leren een 
sterk imago mede door de koppeling met 

recente technologische ontwikkelingen 
en innovatie”, stelt Vickie Dekocker van 
SYNTRA Vlaanderen. “Naast een apart 
technologisch agentschap binnen het 
ministerie van Onderwijs heeft de Deense 
overheid tien nieuwe centra ge�nancierd 
die technologie moeten stimuleren in de 
opleidingen. Technologie is een integraal 
onderdeel geworden van het leren. In de 
beroepsgerichte trajecten mogen leerlingen 
experimenteren met nieuwe technologieën 
zoals drones en krijgen ze competenties 
aangeleerd door gebruik te maken van 
bijvoorbeeld virtual reality.”

Vlaams minister van Economie, Innovatie, 
Werk, Sociale Economie en Landbouw 
Hilde Crevits: “Leren stopt niet op de 
schoolbanken. Ook daarna tijdens de 
loopbaan is continu leren en bijscholen 
belangrijk. Levenslang leren is ook steeds 
meer verweven met technologie en innovatie. 
Zo kunnen we sneller competenties aanleren 
op maat van elke leerling.”  

Net zoals in Vlaanderen is er ook in 
Denemarken een sterke regie van de sociale 
partners. Er ligt ook veel autonomie bij de 
scholen. Er is de raad voor beroepsonderwijs 
– het overlegorgaan tussen administraties 
en sociale partners. In Vlaanderen buigt het 
Vlaams Partnerschap zich over de operationele 
opvolging en advisering rond duaal leren. Het 
Vlaams Partnerschap heeft een belangrijke 
rol bij de stelselmatige uitwerking en 
totstandkoming van het systeem. 

Vlaanderen is de duale weg ingeslagen.  
Het verhaal is hoopvol en alle partners zetten 
er hun schouders onder om duaal leren en 
levenslang leren verder uit te bouwen.

Technologie is integraal onderdeel van het 
Deense onderwijs, niet iets on top of.

#FOKUSBUSINESS

Leren van de Lorelei
Duaal leren en levenslang leren zijn twee thema’s waar de nieuwe Vlaamse Regering sterk op inzet. De uitrol van duaal leren is dit schooljaar, na drie jaar piloteren, over heel Vlaanderen 
officieel van start gegaan. In diezelfde periode is het aantal leerlingen vertienvoudigd, en ondertussen zijn er ook pilootprojecten gestart in het hoger- en volwassenenonderwijs. Maar een 

systeem waar leren centraal staat, is ook zelflerend en daarom trok SYNTRA Vlaanderen met haar partners op studiereis naar Denemarken. 

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen is het agentschap van de Vlaamse overheid dat een kwaliteitsvolle, 
innovatieve en arbeidsmarktgerichte competentieontwikkeling van jongeren en volwassenen verzekert en bevordert in functie van meer en sterker 
ondernemen in Vlaanderen. Het Agentschap treedt op als regisseur duaal leren en faciliteert en ondersteunt de verschillende partners en partijen in dit 
veld. De doelstelling is om te voorzien in kwaliteitsvolle en duurzame werkplekken. https://odin.syntravlaanderen.be/conferenties-en-studiebezoeken

Meer over...
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“S tarten als ondernemer is 
een hele uitdaging, maar bij 
groeien begint het pas echt. 

Zonder netwerk lijkt me dat heel moeilijk”, 
zegt Katlijn Voordeckers, zaakvoerder 
van Branding & Communication 
Agency OpmerKelijk en auteur van 
VerMERKvuldig!. “OpmerKelijk bestaat 
negen jaar en ik heb intussen vier teamleden 
op wie ik kan terugvallen, maar tijdens de 
eerste jaren zocht ik regelmatig externen op. 
Zij vulden me aan met expertises die buiten 
mijn corebusiness vielen. Ook vandaag hou 
ik contact met andere ondernemers. Zij zijn 
mijn klankbord. Het is niet omdat ik een 
‘kleine ondernemer’ ben dat ik niet groots 
kan ondernemen. Die raad van bestuur die 
multinationals hebben? Die creëer ik met een 
sterk netwerk.”

Ook Alexandra Limage, zaakvoerder 
van Sprint Transport en winnaar van de 
WOMED Award 2017 herinnert zich dat 
het de eerste jaren ploeteren was. “Eerlijk 
gezegd, dat is het soms nog. Je botst als 
ondernemer regelmatig op een uitdaging. 
Hoe vreselijk is het dan dat je daar alleen 
voor staat? Toen ik in 2008 het handelsfonds 
van mijn toenmalige baas overnam, strooide 
de bankencrisis roet in het eten. Ik moest 
toen ‘redden wat er te redden viel’. Maar de 
crisis trof mij niet alleen, dus klopte ik aan 
bij mijn concurrenten − hoe pakten zij het 
aan? Konden we samen iets doen? Maar 
hoewel we allemaal in hetzelfde schuitje 
zaten, roeiden ze liever alleen. Ik pakte de 
problemen zelf aan, mét succes, maar bleef 
wel op de anderen hun schouders tikken. 
Zo creëerde ik toch een opening. Intussen 
bouwden we een sterk netwerk op in 
Limburg. We noemen elkaar zelfs collega’s.”

Netwerken, dus. Maar hoe begin je 
daaraan? “Ik volgde het traditionele 
parcours: heel wat netwerkmeetings 
bijwonen”, vertelt Katlijn. “Eigenlijk 
vond ik dat in het begin niet altijd even 
leuk. Ik dacht: ik moet hier verkopen, 

maar dat legt veel druk. Gelukkig 
draaide ik al snel de knop om: het gaat 
niet om het commerciële, wel om het 
sociale aspect. Op netwerkmeetings wil 
ik in contact komen met ondernemers 
zoals ik. Mijn uitgangspunt is altijd: 
hoe kan ik - samen met mijn netwerk 
- hén helpen? Zo ontstaat er een 
wisselwerking en versterken we elkaar. 
En ja, op termijn volgen daar dan ook 
commerciële voordelen uit.”

“Vergeet dat verkooppraatje. Wees gewoon 
jezelf op netwerkevents. Ik heb altijd willen 
inspireren en motiveren, dus deel ik volop 
mijn ervaringen als ik anderen ontmoet”, vult 
Alexandra aan. “Bang om de concurrentie 
te versterken? Daar moet je niet van wakker 

liggen. Zorg er gewoon voor dat jouw ‘stukje 
van de wei’ goed georganiseerd en duidelijk 
afgebakend is, en laat de andere op zijn 
stukje het zijne doen. Zo versterk je elkaar 
zonder vrees.”

“Natuurlijk is netwerken ‘werken’. Je 
moet er tijd en moeite in steken”, geeft 
Alexandra toe. “Ik maak er twee avonden 
per week voor vrij, maar ik vind het leuk 
en het geeft me energie. Het hoeft ook 

niet allemaal face to face te zijn. Je hebt 
ook LinkedIn − hoewel dat voor mij net 
iets te afstandelijk is − of laagdrempelige 
platformen, zoals Vindr van KBC, een 
online matchmaker die je in contact brengt 
met ondernemers die dezelfde vragen en 
uitdagingen hebben. Zo ontmoet je ook 
eens andere mensen dan degenen die 
steeds op de netwerkmeetings opduiken.”

Ook Katlijn ervaart online netwerken als 
een mooie aanvulling. “Wie weinig tijd 
heeft, maar toch op de radar wil blijven, 
kan inzetten op zijn online aanwezigheid. 
Maar het ene kan het andere niet vervangen: 
online en oµ  ine zijn voor mij onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Het is een enorme 
meerwaarde als je persoonlijke contacten 
verder online kunt opvolgen - of omgekeerd. 
En het helpt dat platformen als KBC Vindr 
er al de meest nuttige connecties voor jou 
uit� lteren, en dat je ook zelf zoekcriteria 
kunt ingeven.”

“Mijn ondernemerschap had er heel anders 
uitgezien zonder mijn netwerk”, besluit 
Katlijn. “Nog te veel ondernemers zijn te 
bescheiden. Ze denken: wat heb ik nu te 
vertellen? Zelfs bij mensen naar wie ik 
enorm opkijk, merk ik die schroom op. 
Spijtig toch dat zij hun ervaringen niet 
zouden delen?” 

“Al die twijfels zijn nergens voor nodig”, 
klinkt het ook bij Alexandra. “Ondernemers 
hebben elkaar nodig. Om van elkaar te leren, 
maar vooral om elkaar te motiveren. Want 
ik ben ervan overtuigd dat ondernemers 
vooral optimisten zijn − met veel passie en 
goesting om ertegenaan te gaan. Het is toch 
fantastisch om elkaar daarmee aan te steken?”

Ondernemen is geen onemanshow. Je hebt anderen nodig. Om je te helpen en te inspireren. Dat maakt van netwerken een 
noodzakelijk iets. Dat ervaren ook Alexandra Limage (Sprint Transport) en Katlijn Voordeckers (OpmerKelijk), twee onderne-

mers die volop inzetten op networking − offl ine én online.

Ondernemen is boeiender en uitdagender dan ooit. Waarom zou u het dus helemaal alleen doen? Samen staat u zo veel sterker.

Daarom lanceerde KBC het matchmakingplatform KBC Vindr. Daar vinden gelijkgestemde ondernemers elkaar om van elkaar te leren, 
elkaar te inspireren of zelfs samen te ondernemen.

De eerste resultaten zijn alvast straf: meer dan 10.500 registraties uit 430 sectoren vonden bijna 3.000 matches. 
Benieuwd? Registreer u vandaag nog op www.kbcvindr.be en ontdek hoe het werkt.

Meer over...

Netwerken: de motor van 
het ondernemerschap
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Je komt aan op je werk. Het is een 
koude, natte winterdag. Je bureel is 
onderkoeld en er is enkel dat vreselijk 

grijsachtig neonlicht. Gemotiveerd aan je 
dag beginnen is een ander paar mouwen. 
“Diverse buitenlandse studies en enquêtes 
bevestigen dat niet alleen de onaangename 
temperatuur, maar ook een lawaaierige 
infrastructuur voor heel wat ergernis kunnen 
zorgen”, weet Nadia Jansen, CEO van 
Jansen Building Company, een innovatieve 
bouwgroep uit Limburg. 

Want net well-being en comfort zijn cruciaal 
binnen de bouwsector. “De gebouwen van de 
toekomst zijn niet alleen duurzame panden. 
Het zijn ook gezonde en comfortabele 
leefomgevingen,” duidt de expert. “Mensen 
moeten zich goed kunnen voelen. Comfort 
is in mijn ogen de overtre¡ende trap 
van duurzaamheid.” Door ¨exibele en 
gebruiksvriendelijke panden te bouwen, kun 
je als eigenaar in de toekomst je gebouw ook 
makkelijk aanpassen aan de veranderende 
omstandigheden.
Intelligente klimaatplafonds zijn hier een 

goed voorbeeld van. Wie zou twintig jaar 
geleden gedacht hebben dat ‘het moederhuis’ 
temperatuur en sfeerverlichting op maat 
van de dames in kwestie zou brengen? 
KAY-klimaatplafonds zorgen hiervoor in 

het AZ Sint-Maarten. “In tegenstelling tot 
traditionele airco’s, die vaak sterk voelbare 
koude of warme lucht de ruimte in blazen, 
geeft het KAY-klimaatplafond de warmte 
of koelte van het water dat door de buizen 
stroomt via de metalen plafondplaten 

erg gelijkmatig af aan de omgeving”, 
verduidelijkt Nadia Jansen, die het systeem 
in huis heeft laten ontwikkelen. Ze zorgen 
dus voor een comfortabele, gelijkmatige 
verspreiding van de warmte. Ze werken 
geluidloos en door het stralingsprincipe 
verhogen ze het well-being van de 
patiënten. Bovendien zijn ze via digitale 
besturingspanelen programmeerbaar en kun 
je zelfs de kleur van het plafond kiezen in 
functie van het geslacht van de pasgeboren 
baby. Het spreekt voor zich dat kantoren, 
ziekenhuizen, zorgcentra, restaurants en 
hotels ook van deze technologie kunnen 
gebruikmaken. Alle omgevingen die de 
hoogste eisen stellen aan welzijn, maar 
ook aan performantie, ¨exibiliteit en 
duurzaamheid kunnen er wel bij varen. 

Ten slotte is niet geheel toevallig 
digitalisering een van de voornaamste 
trends in deze sector. Denk maar aan 
digitale tijdsregistratie en het inzetten 
van drones. Maar de intrede van het 
Bouw Informatie Model (BIM), waarbij 
verschillende bouwpartners samenwerken 

in een overzichtelijk 3D-model, heeft toch 
de grootste impact. “Misverstanden worden 
voorkomen. Zo vermijd je con¨icten en 
fouten op de werf ”, zegt Jansen. “Wij hebben 
een BIM-Manager aangeworven en een 
passend team opgericht. Zij ondersteunen op 
hun beurt de andere diensten in projecten, 
vormen een interne helpdesk en leiden 
intern zoveel mogelijk collega’s op.” Jansen 
Building Company heeft zo samen met 
architectenbureau VK A&E en MBG bij de 
bouw van het ziekenhuis AZ Sint-Maarten 
gepionierd. De Persgroep en Gare Maritime 
(Tour&Taxis) zijn andere bekende projecten. 

Hoe kan Technologie helpen 
in uw War for Talent? Peter De Buck

Co-Founder Connecting-Expertise en Lancr

Steeds meer bedrijven worden geconfronteerd 
met een tekort aan talent.  Ter ondersteuning 
van die zoektocht zoeken ze geïntegreerde 
totaaloplossingen ter ondersteuning van hun 
Talent Acquisitie proces. Deze oplossingen dienen 
enerzijds open te zijn in het communiceren met 
andere platformen en tools, en anderzijds fl exibel 
wat betreft contractvormen waar het talent van 
vandaag gebruik van maakt in het vinden van 
nieuwe projecten.

Zowel grote als kleine organisaties hebben moeite 
met het vinden van het juiste talent. Daarom 
overwegen steeds meer bedrijven alternatieve en 
fl exibele contractvormen. Ze proberen dus niet meer 
enkel mensen met een vast contract te rekruteren 
via de klassieke rekruteringskanalen (bv. jobsites, 
selectiekantoren, social media…). Er is een duidelijke 
stijging in de fl exibele schil van talenten die bedrijven 
aan boord hebben. Bij onze klanten zien we vaak 
verhoudingen van gemiddeld 30% van de contracten 
op tijdelijke basis, tegenover 70% vaste contracten.

Total Talent Management

Bedrijven focussen zich naast het zoeken van talent 
ook steeds meer op het behoud en ontwikkeling van 
talent. Als je je medewerkers niet kan houden, dan 
verdwijnt de kennis die je als bedrijf zorgvuldig hebt 

gezocht en opgebouwd immers. Mogelijks ontstaan 
er dan ook gaten in de organisatiestructuur en 
vertragingen in de projecten.

Niet alleen is de kost van een vaste aanwerving 
hoger, maar het heeft ook een impact op het  
sociaal passief dat men opbouwt. Daarnaast 
is het inhuren van tijdelijke medewerkers 
met ervaring een eenvoudige manier om 
een snelle intake van expertise en brede 
ervaring te verkrijgen. Zelf willen deze tijdelijke 
medewerkers niet per sé in 1 bedrijf werkzaam 
zijn en ook niet als jobhoppers worden aanzien. 
Een duidelijke win win dus.

Anderzijds worden bedrijven meer en meer 
geconfronteerd met de vereisten van een ‘wendbare’ 
structuur, waarbij men moet kunnen inspelen op 
voortdurend wisselende omstandigheden. Hierdoor 
krijgt men niet altijd voldoende headcounts en is de 
‘fl exwerker’ dus het perfecte alternatief.

Ook kijken steeds meer bedrijven naar talent vanuit 
een ‘Total Talent Management’ perspectief. Een 
goed voorbeeld daarvan zien we bij VRT, waar een 
HR-strategie ontwikkeld is die niet alleen inzet 
op het zoeken naar talent, maar ook op retentie 
en horizontale en verticale ontwikkeling van de 
medewerkers.

Geïntegreerde totaaloplossing

Bovenstaande shifts in de markt leiden tot het naast 
elkaar bestaan van verschillende contractvormen 
(vast, uitzenden, detachering, freelancers etc) en 
als gevolg daarvan de nood om een geïntegreerde 
visie en aanpak te creëren. Het spreekt voor zich 
dat de nodige platformen en tools daarbij van groot 
belang zijn.

Net daarom hebben wij ons platform, dat 
gespecialiseerd is in het automatiseren van het 
inhuren en beheren van externe medewerkers, 
opengesteld voor integratie met andere tools en 
platformen. Zo connecteerden we ons platform 
reeds met een rekruteringsplatform voor vaste 
medewerkers. Daarnaast hebben we ook enkele 
geïntegreerde jobsites voorzien die dan konden 
fungeren als instroomkanaal. 

Op die manier bieden we een geïntegreerde en 
fl exibele totaaloplossing aan, die perfect inspeelt 
op de snel veranderende behoeftes van de 
arbeidsmarkt.

ADVERTORIAL

Well-being en comfort zijn de next big thing in de bouw

Meer over...

Duurzaamheid is erg belangrijk geworden in de bouwsector, maar panden van de toekomst zijn ook gezonde en comfortabele leefomgevingen. 
“Denk hierbij aan luchtkwaliteit, binnenklimaat, lichtinval en akoestiek. De gebruiker staat centraal.”

Nadia Jansen
CEO Jansen Building Company

Jansen the Building Company is een algemeen aannemer van de hoogste categorie. Wij zijn gespecialiseerd in binnenafwerking en technieken.  
De binnenafwerking is een cruciaal aspect in de beleving van een gebouw en bepaalt hoe mensen zich voelen en gedragen. Daarom denken wij 
van binnen naar buiten. Onze bouwgroep telt 350 professionals, is geworteld in 45 jaar familiale traditie en wij ontzorgen binnen vier domeinen:  
aanneming, productontwikkeling, vastgoedontwikkeling en facility management. Meer info op www.jansenbuilding.com.

#FOKUSBUSINESS

KAY-
klimaatplafonds 
zorgen voor 
temperatuur 
op maat op de 
kraamafdeling.



010     FLEXIBILITEIT  KANTOORRUIMTE

De medewerker 
op zijn plaats gezet

Werkgevers worden steeds vaker geconfronteerd met de uitdaging om het juiste talent aan te trekken, maar ook te houden. De werkomgeving speelt 
daarin geen onbelangrijke rol, maar experts zien dat bedrijven tot voor kort te veel vanuit kostenefficiëntie dachten voor de inrichting van kantoren.

“De bezettingsgraad van een 
kantoor moest hoog genoeg 
zijn en ook door de invoer van 

¨explekken werd ruimte gewonnen”, vertelt 
Gideon van der Burg, managing director 
Benelux van Leesman, een internationaal 
onderzoeksbureau dat werknemers bevraagt 
over de beleving van hun werkomgeving. “De 
kostenbesparing die je daarmee maakt, weegt 
weliswaar niet op tegen de nadelen voor de 
medewerkers. Maar liefst 80 tot 90 procent 
van je kosten hebben betrekking op human 
resources. Je kunt die beter optimaliseren dan 
te morrelen aan die andere 10 procent.”

Leesman beschikt wereldwijd over de data van 
630.000 respondenten die aangeven hoe goed 
hun werkomgeving hen ondersteunt. Daaruit 
haalt van der Burg een belangrijk kantelpunt. 
“Je moet over de juiste variëteit aan 
werkruimtes beschikken. Je boekhoudafdeling 
heeft bijvoorbeeld meer nood aan concentratie, 
terwijl er op een sales- en marketingdienst al 
wat meer lawaai mag zijn. De medewerker 
moet centraal staan bij kantoorinrichting.”
Uit het onderzoek van Leesman blijkt 
bovendien dat de productiviteit van 
medewerkers heel erg samenhangt met het 
geluidsniveau. “Slechts 30 procent van onze 
respondenten is daar tevreden over. Je moet 
dus niet alleen kantoren ontwerpen met je 
ogen, maar juist ook met je oren.” In die zin 
verwondert het de Nederlander niet dat open 
kantoren in de Leesman Index zowel de 
hoogste als de laagste scores laten noteren. 
“Als je de juiste variëteit aan werkruimten 
aanbrengt en het gedrag stimuleert dat daarbij 
past, zijn open kantoren het meest e¡ectief. 
Als je dit niet doet en een soort Chinees 
naaiatelier creëert met weinig variatie, een 

hoge bezettingsgraad en een kakofonie aan 
geluid, dan zijn het de laagst scorende.”

Een laagdrempelige oplossing voor een 
geschikte kantoorruimte zijn misschien 
wel serviced o	ces. “Als onderneming 
huur je in zo’n geval volledig ingerichte 
kantoorruimtes die in samenspraak 

worden aangepast aan de behoeften van 
de medewerkers”, zegt Stijn Geeraerts 
van serviced o�ces-aanbieder Fosbury & 
Sons. “Wij verzorgen de medewerkers van 
onze klanten met een kantooroplossing die 
levenskwaliteit vooropstelt. Hun welzijn is 
in dit concept de main focus. We voorzien 
interieurs en werkruimten op maat, 

maar zorgen ook voor eten en drinken, 
organiseren lezingen en afterwork-drinks… 
Je kunt nooit vanop één stoel werken, 
daarvoor heb je een omgeving nodig.”

De ¨exibiliteit van de werkplek is overigens 
niet de enige factor om medewerkers 
tevreden te houden. Werkgevers moeten ook 
steeds ¨exibeler worden in hun hr-beleid. “Je 
hebt meer dan ooit nood aan een hr-politiek 
die een duidelijk kader schetst van wat wel 
en niet kan”, legt Dirk Buyens uit. Hij is 
professor human resources aan de Vlerick 
Business School en CEO van Great Place 
to Work® Belgium. “In ¨exibiliteit kan 
soms erg veel verschil zitten. Met de ene 
medewerker spreek je over glijdende uren, 
terwijl je de ander thuiswerk gunt. Met een 
duidelijk kader gun je ieder zijn vrijheid, 
maar vermijd je favoritisme.” 

Een belangrijk element in een goed hr-
beleid is volgens de Vlerick-prof een ‘code of 
conduct’. “Zeg maar, een beleid dat op basis 
van je bedrijfswaarden richting geeft aan 
hoe er binnen een onderneming gewerkt 
kan worden.” Om dat te illustreren stelt 
hij een vraag: “Kunnen je kinderen in huis 
zijn als je van thuis uit werkt? Je zou dat 
kunnen toelaten met als voorwaarde dat ze 
tijdens een videovergadering niet in beeld 
komen. Dat is een elegante oplossing waar 
je als bedrijf niet meteen een nadeel van 
ondervindt.” Uiteindelijk ligt daar volgens 
Buyens de sleutel tot succes. “Je moet een 
evenwicht vinden waarbij je je medewerkers 
voordelen gunt die ook positief zijn voor je 
organisatie.”

TEKST JEROEN VERBEECK 

Vind een evenwicht waarbij je je 
medewerkers voordelen gunt die ook positief 
zijn voor je organisatie.

 DIRK BUYENS, GREAT PLACE TO WORK®  

ADVERTORIAL
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SCAN & WIN EEN OP MAAT GEMAAKT ONTWERP
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012     INTERVIEW  MIEKE FRIJTERS EN DANIELLE KNOTT FOKUSONLINE.BE

Mieke Frijters (rechts) en Danielle Knott (links) vielen dit jaar allebei in de prijzen. De eerste is zaakvoerder van wegenbouwer ATF en won de WOMED Award 
voor sterk vrouwelijk ondernemerschap, de tweede is hr-manager van Carmeuse en werd uitgeroepen tot HR Manager van het jaar. “Jonge mensen willen weten 

voor wie ze werken. Daar ligt de sterkte van onze familiebedrijven”, vertelt het duo in koor. 

‘Mensen werken liever voor een baas die ze 
kennen dan voor een anonieme aandeelhouder’

ADVERTORIAL

Een initiatief van Partners in opleiding 

Haal onze Vlaamse 
meesters in huis.
Waar en wanneer je wil.
Bijleren als ondernemer was nog nooit zo 

eenvoudig. Want met de UNIZO Online 

Ondernemersacademie heb je altijd en 

overal topadvies binnen handbereik. 

VIDEOLESSEN      WEBINARS      PODCASTS      MASTERCLASSES

Een masterclass 
e-commerce op 
zondagmiddag.

Gino Van Ossel 
Expert retailmanagement

Abonneer je nu op 

ondernemersacademie.be 

en geniet t.e.m. 31/12/2019 

van € 100 korting met 

de code  ADST2019 
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waarin ze meer kansen krijgen om zich te 
ontwikkelen? We hebben met Carmeuse een 
hackathon georganiseerd om zo’n employee 
life cycle te de�niëren en daar ook een nieuw 
systeem aan te koppelen om talent te managen. 
Die ommekeer was niet de verdienste van hr, 
maar van de medewerkers.”

Carmeuse en ATF zou je niet meteen over 
dezelfde kam scheren, maar het zijn allebei 
Belgische familiebedrijven. Helpt dat in de 
zoektocht naar talent? 
Mieke: “Volgend jaar vieren we ons 60-jarig 
jubileum. Mijn vader heeft de onderneming 
opgericht en heeft zijn medewerkers altijd 
op de eerste plaats gezet. Zij vormen 
je belangrijkste investering. Ik heb die 
visie consequent doorgetrokken in mijn 
bedrijfsvoering. Ik sta erg dicht bij mijn 
medewerkers. Onlangs hadden we bijvoorbeeld 
een bedrijfsfeest en sprak de partner van 
een medewerker me aan: ‘Jij staat ook op 
de dansvloer? De meeste bazen zouden 
in een hoek staan!’ Die nabijheid van een 
familiebedrijf speelt dus zeker een rol (lacht).” 

Wij geloven 
heel erg in 
‘glocal’. We 
moeten globale 
initiatieven 
ontwikkelen die 
je lokaal kan 
implementeren.

—DANIELLE KNOTT

MIEKE FRIJTERS EN DANIELLE KNOTT  INTERVIEW     013#FOKUSBUSINESS

Het schijnbare contrast tussen de 
bedrijven van Danielle Knott en 
Mieke Frijters kan bijna niet groter 

lijken. Het Antwerpse ATF werkt iedere 
dag met 100 medewerkers aan betere wegen 
vanuit haar hoofdkantoor in Zandvliet. De 
onderneming van de hr-manager van het jaar 
lijkt daartegenover wel een mastodont. De 
Belgische kalksteenproducent Carmeuse, een 
goed bewaard Waalse industrie-geheim, telt 
5.000 medewerkers in twintig landen. 

“Dat niemand onze onderneming kent? 
Carmeuse is altijd discreet gebleven, dus mijn 
overwinning komt zeker niet ongelegen”, 
glimlacht Knott. “Het geeft ons bedrijf meer 
visibiliteit in een tijd waar de aanwerving van 
nieuw talent steeds crucialer wordt.” Ook 
Mieke Frijters beaamt dat. “Door de WOMED 
Award kijken mensen positiever naar je bedrijf. 
Je kunt dat uiteraard niet meten, maar ik denk 
wel dat het helpt.”

Jullie ondernemingen zijn actief in de 
technische sector. Vinden jullie daar nog 
makkelijk nieuwe medewerkers? 
Danielle: “In ons land vindt Carmeuse 
voorlopig nog genoeg jonge ingenieurs. 
Maar we moeten stap voor stap leren om 
meer over onszelf te praten. Onze producten 
worden in heel wat industrieën gebruikt om 
het milieu en de directe leefomgeving te 
verbeteren. Uiteraard produceren we CO2 bij 
het ontginnen van kalksteen, maar binnen vijf 
tot tien jaar willen we bijvoorbeeld CO2-
neutraal zijn. Jonge talenten willen mee de 
maatschappij veranderen, de doelbewustheid 
van je onderneming is daarin cruciaal.”
Mieke: “Wij hebben bijna geen verloop bij 
onze medewerkers, omdat we onze mensen 
heel erg koesteren. Ons motto luidt niet voor 
niets: ‘een gelukkige werknemer is de juiste 
weg naar een tevreden klant’. We proberen de 
schriftelijke rompslomp tot een minimum te 
beperken, zodat onze mensen zorgeloos naar 
het werk kunnen komen. Ze krijgen hier ook 
zeggenschap en zitten mee rond de tafel om 
ideeën te bespreken.”
Danielle: “Inderdaad, je moet luisteren naar je 
medewerkers en niet denken dat je alles zelf 
weet. Iedereen spreekt tegenwoordig over de 
‘customer experience’, maar ook de ervaring van 
je medewerkers is erg belangrijk. Hoe maak 
je van hun carrièrepad een bijzonder traject 

Danielle: “Bij Carmeuse blazen we volgend 
jaar 160 kaarsjes uit. Vandaag staat de vijfde 
generatie aan het roer van het familiebedrijf. 
Je mag het belang van die lokale verankering 
niet onderschatten, want medewerkers willen 
weten voor wie ze werken. Daar zit voor ons 
het competitief voordeel. Je werkt liever voor 
een baas die je kent, dan voor een anonieme 
aandeelhouder. Iedere keer als onze CEO 
met onze medewerkers praat, voelen ze zich 
gewaardeerd. De bedrijfsgeest en waarden in 
een familiebedrijf zijn ontzettend belangrijk.”
Mieke: “Onze personeelskrant is daar het beste 
voorbeeld van. Die verschijnt vier keer per 
jaar en staat boordevol foto’s met geboortes, 
huwelijken, jubilea, het Sinterklaasfeest… 
Bovendien willen de medewerkers hun 
exemplaar thuis in de bus krijgen. Ze zijn trots 
op hun job en willen dat tonen.”

Het grootste verschil tussen jullie 
ondernemingen is misschien wel het lokale 
karakter versus de multinational?
Danielle: “Nee, hoor. Daar zie ik geen verschil. 
Wij werven grotendeels mensen aan die in de 

Hoe groot is het probleem van hart -en 
vaatziekten?
“Wereldwijd blijft het de grootste ziekte- en 
doodsoorzaak. Er treedt wel een daling op 
in landen waar er voldoende middelen zijn, 
zoals België, om aan succesvolle preventie te 
doen. Hier zijn er ruwweg dagelijks 100 hart-
infarcten. Ongeveer de helft is fataal. Eenmaal 
in het ziekenhuis daalt de mortaliteit onder de 
10 procent. De risicofactoren die moeten wor-
den aangepakt, zijn vooral hypertensie, hoge 
cholesterol, roken, overgewicht, stress… ” 

Hoe kun je hart- en vaatziekten voorko-
men op de werkvloer?
“Burn-out en depressieve stoornissen 
kunnen het aantal hart- en vaatziekten bijna 
verdubbelen. Veel bewegen werkt dan weer 
beschermend.  Het gebruik van de trap moet 
aangemoedigd worden. In bepaalde bedrij-
ven kun je sporten tijdens de pauzes of buiten 
de werkuren. Indien er maaltijden worden 
voorzien op het werk, dan zijn die bij voorkeur 
gunstig in de bescherming tegen hart- en vaat-
ziekten. Een hartvriendelijk dieet bevat veel 
groenten en fruit, vis, vezels, en weinig vlees, 
vetten, suikers en zout.” 

Wat met de plaatsing van AED’s? ?
“Wij zijn voorstander van plaatsing van 
automatische externe defibrillatoren op grote 
schaal, bij voorkeur nabij de ingang en goed 
zichtbaar. Ook het internationale logo moet 
duidelijk zijn. Het leren gebruiken van deze 
toestellen en het toepassen van ‘basic life sup-
port’ is van belang. In scholen wordt er liefst 
jaarlijks een reanimatiedag georganiseerd en 
ook in bedrijven moet de mogelijkheid bestaat 
om de kennis omtrent hartstilstand en reanima-
tie te herhalen. Durf redden!”

3 VRAGEN AAN...

LUC MISSAULT 
INTERVENTIECARDIOLOOG, 

 BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA
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Brouwerijstraat 1 - 8870 Izegem - info@bierkasteel.be - www.bierkasteel.be
Visits & Events: +32 (0)51/62 27 30 - Restaurant: +32 (0)51/62 27 31 - 
Bierboetiek: +32 (0)51/62 27 33 - Michelle’s Pub: +32 (0)51/62 25 43

BIERKASTEEL VANHONSEBROUCK:
VERGADEREN EN FEESTEN IN DE MODERNSTE BROUWERIJ VAN EUROPA

DUNKERQUE
IZEGEM

BRUGGE

KORTRIJK

LILLE

GENT

ANTWERPEN

NEDERLAND

BELGIË
FRANCE

BRUSSEL

VEURNE

OOSTENDE

DOORNIK

• Vergaderen of feesten voor 16 tot 400 personen
• Lunchen of dineren in het restaurant of in 

Michelle’s Pub
• Ruime gratis parking

• Gemakkelijk bereikbaar, op 5 min van de E403
• Inhouse catering
• Brouwerijbezoeken met degustatie
• Tevreden klanten: KBC, Nestlé, Opel, ...



OP ZOEK NAAR EEN GESCHIKT 
SCHOONMAAKBEDRIJF? 

1www.care.be

Een schoonmaakbedrijf is meer dan een leverancier. In het ideale 
scenario spreken we over een partnership waar iedereen beter 
van wordt. Maar waar moet u op letten om een goede “match” 
te vinden? Lees er alles over in onze whitepaper via  
de QR-code hiernaast.

7 tips 
om uw zoektocht 

eenvoudiger te maken. 
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buurt van onze fabrieken wonen. Uiteraard kun 
je niet om onze internationale aanwezigheid 
heen, maar wij geloven heel erg in ‘glocal ’. We 
moeten globale initiatieven ontwikkelen die je 
lokaal op zo’n manier kunt implementeren dat 
ze er ook steekhouden.”
Mieke: “Wij staan ieder jaar met onze 
medewerkers op een dorpsdag. Door middel 
van advertenties ga je geen medewerkers meer 
vinden. We zijn een lokale onderneming en 
zoeken dus mensen uit de buurt. Wie is er 
beter geplaatst om hen te overtuigen dan hun 
toekomstige collega’s?”

Hoe kijk je als familiebedrijf naar de 
toekomst? 
Mieke: “Mijn dochter is vandaag actief in de 
onderneming. Ze is gestart aan de receptie en 
wou tijdens de schoolvakanties steevast om 6 
uur ‘s ochtends naar de werven. Na haar studies 
is ze bij ons beginnen werken. Ze doorloopt 
ieder departement om te zien hoe het daar 
aan toe gaat. Kijk, ze is nog jong en ik zal haar 
nooit pushen om een keuze te maken. Tegen 
haar dertigste zal ze wel weten wat ze wil.”

Danielle, heb jij een tip voor Mieke als het 
aankomt op bedrijfsoverdracht? 
“Wees als opvolger vooral geïnteresseerd in 
je onderneming. De toekomst staat of valt 
niet alleen met de bedrijfsvoering, maar je 
moet ook het DNA en de cultuur begrijpen. 
Dat doen Mieke en haar dochter zeer goed, 
als ik haar hoor. De familiale band in onze 
onderneming maakt dat de aandeelhouders en 
het management goed op elkaar afgestemd zijn. 
Als je met een externe CEO werkt, kan die 
harmonie in het gedrang komen. Veel bedrijven 
gaan momenteel door die fase. Ook bij ons 
kijken we hoe de volgende generatie de fakkel 
kan overnemen. Is dat eigenlijk je enige kind?”  
Mieke: “Nee, ik heb ook nog een zoon. Maar 
die werkt niet voor ons. Hij kent wel iedereen 
op de werkvloer en als er iets te doen is, wil hij 
dat niet missen. Op die manier is hij wel erg 
betrokken binnen het familiebedrijf.”

Dat is opvallend, want de heersende 
perceptie is er toch eentje waar we eerder 
een man dan een vrouw in de technische 
sector zien? 
Mieke: “Klopt, maar dat is de afgelopen jaren 
erg verbeterd. Vandaag werken er bij ons 
tien vrouwen. Bij een nieuwe aanwerving 
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Miljoenenfonds voor 
vrouwelijke ondernemers
In Nederland is er een fonds 
op poten gezet om vrouwelijke 
ondernemers met groeiambities te 
ondersteunen. Het Borski Fonds is 
genoemd naar Johanna Borski, een 
vrouwelijke investeerder en durf-in-
vesteerder uit de jaren 1800. Het 
fonds is opgericht voor vrouwelijke 
ondernemers, omdat die nu nog 
vaak investeringen mislopen (zie: 
funding gap). Momenteel beschikt 
het fonds over 21 miljoen euro, met 
de bedoeling om de komende vijf 
jaar vijftien tot twintig bedrijven 
te fi nancieren.

Limburgse HR Award
Ook Voka Limburg geeft hr-dien-
sten graag een dikke pluim. Tijdens 
het recente Festival van HRM, waar 
alle Limburgse hr-professionals 
samenkomen, ging de eer dit jaar 
naar A&M Invest, de holding met 
Groep Delorge en Groep Van 
Osch. De onderneming werd 
vooral geprezen door het inzetten 
op klantenbeleving, wat zich 
vertaalde naar de competenties 
van de medewerkers. De andere 
genomineerden waren Eurofi ns 
Digital Testing, Eurosys en 
Warsco Units. 

organiseren we ‘Ladies op de werf ’. Ze trekken 
dan naar onze werven en ontdekken wat 
zich buiten afspeelt. Dat vinden ze geweldig. 
Afgelopen week had ik overigens klanten op 
bezoek en dat waren toevallig twee vrouwen. 
Het was de eerste keer dat ik dit meemaakte 
en het was voor mij toch even zoeken naar de 
juiste houding. Ze praatten bijvoorbeeld veel 
opener over hun familie, terwijl mannen daar 
pas in een latere fase over spreken.”
Danielle: “De focus is inderdaad heel anders. 
Je krijgt een ander soort discussie. In ons 
vijfkoppig directiecomité ben ik zelf de enige 
vrouw en zullen de anderen al sneller om mijn 
mening vragen, ook al is het niet mijn expertise. 
Als vrouw stel je veel sneller vragen over 
de mensen zelf, over hun persoonlijkheden. 
Ik heb ook helemaal geen moeite met de 
genderverschillen. Sommigen willen niet altijd 
meer verantwoordelijkheid nemen, terwijl 
anderen wel voor een carrière kiezen. Dat moet 
ieder voor zich uitmaken.” 
Mieke: “Ik hecht in de eerste plaats belang aan 
wat iemand kan en wat iemand weet, ongeacht 
of het een man of een vrouw is.”
Danielle: “Dat neemt uiteraard niet weg 
dat het in de technische beroepen moeilijk 
is om vrouwen te vinden. Zeker in onze 
kalksteengroeves is het werk fysiek zwaar, maar 
in de toekomst zullen gereedschappen uiteraard 
meer zelfsturend worden en zo het werk 
makkelijker maken.”

In hoeverre zijn jullie bezig met de digitale 
transformatie? 
Danielle: “Digitale transformatie is vandaag 
meer een modewoord, maar uiteindelijk staat 
of valt alles met het doel van de implementatie. 
Wij kijken in de eerste plaats naar e�  ciëntie, 
kostenreductie en kwaliteit. Met een drone kun 
je bijvoorbeeld veel accurater bepalen waar in 
een groeve je het best explosieven aanbrengt. 
Je hoeft minder ontplo�  ngen uit te voeren én 
je krijgt betere resultaten. Daarnaast investeren 
we in sensoren en AI voor onze ovens. Het 
doel is daar om de kwaliteit te verbeteren en 
het brandstofverbruik te verminderen.”
Mieke: “Bovendien investeer je niet in 
technologie om mensen uit te sparen. Dat is 
vaak een misvatting. Dergelijke investeringen 
bieden net een oplossing, omdat je bepaalde 
werken sneller kunt uitvoeren. De medewerker 
die ik daarmee uitspaar, kan op de werf ergens 
anders aan de slag. Ik heb ze nog altijd allemaal 

nodig, want voor veel jobs vind je nu eenmaal 
veel moeilijker de geschikte mensen.” 

Hoe ervaren jullie de nieuwe generatie 
medewerkers in jullie bedrijf? 
Mieke: “De begeleiding van de nieuwe 
generatie werkkrachten is niet evident. Je 
merkt dat jonge collega’s veel meer rond 
tafel willen zitten. Ze willen weten hoe we 
iets zullen aanpakken en willen veel meer 
betrokken zijn. Twintig jaar geleden hield je 
dat niet voor mogelijk. Toen klonk het: ‘niet 
zeuren, maar schuppen’ (lacht)! Je moet op dat 
vlak twee generaties weten te verzoenen.”
Danielle: “Jonge medewerkers willen inderdaad 
alles bespreken en ook deel uitmaken van de 
beslissingen die je als onderneming neemt. 
Dat is een evolutie die voor- en nadelen heeft. 
Onze vorige CEO zei: ‘Jullie hebben altijd 
meetings, maar wanneer werken jullie?’ Je moet 
een juiste balans vinden tussen betrokkenheid 
en e¡ ectiviteit.” 
Mieke: “En toch… ik vind dat de nieuwe 
generatie softer geworden is. We hebben het 
tegenwoordig niet meer over ‘werk’, maar 
meer over ‘balans’. Als onderneming moet je 

weliswaar geld verdienen, want anders blijft de 
schouw niet roken. Werken wordt steeds meer 
gezien als een vrijetijdsbesteding. Begrijp me 
niet verkeerd, je moet een job graag doen. Maar 
op sociale media stellen veel werkgevers het 
allemaal voor als één happy family, niets gaat 
verkeerd. Maar dat is spijtig genoeg niet de 
realiteit.”
Danielle: “Klopt, we proberen te veel de leuke 
dingen te benadrukken. Uiteindelijk moet je als 
werkgever simpelweg doen wat je zegt. Mensen 
rekruteren is tweerichtingsverkeer. Je moet als 
bedrijf niet alleen medewerkers proberen aan 
te nemen, je moet ze ook enthousiast maken. 
In dat geval is het erg belangrijk om de zaken 
niet te rooskleurig voor te stellen. Als die 
persoon na een paar maanden vertrekt, heeft 
dat zowel de onderneming als de sollicitant 
veel geld en tijd gekost. Zo is het ook voor de 
jonge generatie. Je moet hen de problemen 
voorleggen en uiteindelijk zullen ze daar wel 
mee om kunnen.”
Mieke: “Eigenlijk is het best geestig. De jonge 
generatie zit precies onder een beschermend 
stolpje en daar hebben wij als moeders voor 
gezorgd (lacht).” 

Je investeert niet in technologie om 
mensen uit te sparen. Ik heb ze nog altijd 
allemaal nodig.

—MIEKE FRIJTERS
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Opleidingen 
voor professionals 
met ambitie
Daag je medewerkers uit in hun persoonlijke ontwikkeling! 

NXT-PRO hee�  daarvoor de beste aanpak: investeren in 

kennis en vaardigheden. Het resulteert in gemotiveerde 

medewerkers, sterkere prestaties én dus een sterker bedrijf 

met een positief imago. 

Een brede waaier aan korte bijscholingen in allerlei 

vakgebieden alsook permanente vormingen. 

Contacteer onze opleidingsexperts @ NXT-PRO via 

info@nxt-pro.be voor een opleiding op maat of bekijk ons 

ruim aanbod aan opleidingen op:

www.nxt-pro.be.
Kristof Mory
opleidingseXpert

Opleidingen
op maat 
‘Onze vakexperts coachen en leiden 

professionals met ambitie (verder) op.  Het is 

onze taak om mee te denken en oplossingen 

aan te reiken, zodat onze  klanten over de 

juiste mensen beschikken waarmee ze met 

vertrouwen de toekomst tegemoet treden,’ 

expliceert opleidingseXpert Kristof Mory. 



WERKBAAR WERK: 
EEN ONMISBAAR ONDERDEEL  
VAN UW MVO-STRATEGIE

Veel bedrijven erkennen het belang van duurzaam of 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), maar 
vinden het moeilijk om zelf een MVO-beleid te integreren in 
hun dagelijkse werking. Duurzaam ondernemen is nochtans 
gewoon gezond ondernemen met oog op de toekomst, 
waarbij je bij de uitvoering van je bedrijfsactiviteiten en 
beslissingen rekening houdt met mens en maatschappij.

Waar bedrijven in het verleden voornamelijk gericht waren 
op hun klanten en aandeelhouders, gaan ondernemingen met 
een MVO-beleid nog een stuk verder. Zij willen immers zoveel 
mogelijk meerwaarde creëren voor al wie betrokken is bij hun 
bedrijfsactiviteiten: klanten, leveranciers, aandeelhouders, 
medewerkers en bij uitbreiding de hele maatschappij. Tegelijkertijd 
trachten ze de negatieve gevolgen van hun werking te beperken 
door bijvoorbeeld hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te 
maken, hun CO2-uitstoot te beperken, hun energie-e ciëntie te 
verhogen en circulaire businessmodellen op te zetten.

Investeren in mensen loont

In heel het MVO-verhaal is er uiteraard ook een groot hoofdstuk 
voorbehouden voor medewerkers. “Deze people-poot van MVO 
kan op heel wat verschillende manieren ingevuld worden”, zegt 
Bie De Keulenaer. Zij werkt als Projectmedewerker MVO bij MVO 
Vlaanderen, dat onderdeel uitmaakt van het departement Werk 
en Sociale Economie van de Vlaamse overheid. “Denk bijvoorbeeld 
aan bedrijven die investeren in opleidingen voor medewerkers en 
levenslang leren aanmoedigen, die een diversiteitsbeleid voeren, 
die zorg dragen voor de balans werk-privé. Uit alle onderzoek 
blijkt dat investeren in mensen loont. Je medewerkers zijn meer 
betrokken, loyaler, gemotiveerder en minder vaak ziek en afwezig. 
In deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt is het ook een mooie 
incentive om potentiële kandidaten naar je bedrijf te lokken.” 

Ook De Keulenaers collega Wouter Verdonck wijst op de vele 
voordelen die een deugdelijke aanpak van de medewerkers 
meebrengt voor ondernemingen. “Voor veel bedrijven zijn hun 
mensen hun belangrijkste asset”, zegt hij. “Daar goed mee 
omgaan geeft je een positief imago als aantrekkelijke werkgever. 
Een goede work-life-balance is heel erg belangrijk. Niet alleen 
omdat je een groot deel van je leven op het werk spendeert, maar 
ook omdat het helpt om mensen tot hun 67ste met goesting aan 
de slag te houden, een grote maatschappelijke uitdaging waar we 
voor staan.”

Werkbaar werk is maatwerk

En het gaat nog verder. Werkgevers die een voldoende autonomie 
in het werk inbouwen en de medewerkers op een verantwoorde 

manier vrijheid geven, scoren. “Dat gaat van zelf je uren bepalen 
tot het aanpassen van je werkwijze”, legt Verdonck uit. “Als je de 
vrijheid hebt om bij operationele problemen zelf in te grijpen in 
functie van je takenpakket, zorgt dat voor minder stress op het 
werk, dan wanneer je telkens om toestemming moet vragen. Het 
is daarbij essentieel dat medewerkers voldoende opleiding en 
feedback krijgen en dat de werkdruk beheersbaar is.  

Bie De Keulenaer wijst er wel op dat elke aanpak rond 
“werkbaar werk” maatwerk is. “Het is geen one size fits all. In 
een fabriek waar een constante productie gedraaid wordt en 
bijvoorbeeld de veiligheidsregels strenger zijn, is die invulling 
anders dan op een kantoor. Regelmatige jobrotatie zou daar een 
oplossing kunnen zijn.”

MVO Vlaanderen verzamelt op haar website o.a. nieuws, 
agenda items, relevante tools en goede praktijkvoorbeelden om 
organisaties te helpen MVO in de praktijk om te zetten. Zo is er 
bijvoorbeeld de laagdrempelige MVO-scan die organisaties, via een 
zelfevaluatie, een overzicht geeft van hun sterke en zwakke punten 
inzake duurzaamheid.  Verder werd de Sustatool door professor 
Hans Verboven van de Universiteit Antwerpen ontwikkeld met de 
steun van de Vlaamse Overheid. Dit is een online managementtool 
die organisaties helpt om duurzaamheid in hun bedrijfsstrategie 
te integreren en op te volgen. Daarnaast zet MVO Vlaanderen 
ook in op subsidieoproepen en gratis opleidingen die er via 
intermediairen en vakverenigingen voor zorgen dat hun achterban 
ook makkelijker aan de slag kan met hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.

Werkbaarheidscheque en KMO-portefeuille

“Specifiek naar werkbaar werk toe zijn de “Werkbaarheidscheque” 
en de verhoging van de KMO-Portefeuille twee interessante 
hulpmiddelen”, geeft Wouter Verdonck nog mee. “Met de cheque 
kunnen bedrijven van alle groottes tot 10.000 euro adviessubsidie 
krijgen om knelpunten rond werkbaar werk in kaart te laten 
brengen. Deze maatregel geldt nog tot 31/12/2019 en zal 
vermoedelijk verlengd worden. Met de KMO-Portefeuille kunnen 
KMO’s dan weer advies en/of opleidingssteun aanvragen en is 
het plafond hiervoor tijdelijk verhoogd met 5000 euro specifiek 
voor acties rond werkbaar werk. Vanuit het Europees Sociaal 
Fonds Vlaanderen gaan we nog een stapje verder en zullen 
organisaties vanaf januari 2020 op een laagdrempelige manier 
met hun hulpvraag bij ons terecht kunnen voor diepgaandere 
trajecten richting welzijn op de werkvloer. ESF Vlaanderen 
zal vervolgens doorverwijzen naar een van de erkende 
dienstverleners, die op maat van de organisatie een traject zullen 
begeleiden. De kost van de dienstverleners zal gedragen worden 
door ESF Vlaanderen.” 

ADVERTORIAL



“In de war for talent moet 
veel meer out-of-the-box 
gedacht worden”

be.hudson.com

De ‘war for talent’ woedt volop, maar hoe diep hakt die oorlog er nu in? Wat zal de toekomst brengen bij bedrijven? En 
vooral: wat kunnen ze eraan doen? An Bels, Director Recruitment & Selection van de HR-dienstverlener Hudson legt uit. 

An Bels
Director Recruitment &  

Selection Hudson Belgium

L aten we eerlijk zijn: die ‘war for talent’ 
is al jarenlang aan de gang, zozeer dat 
het begrip al bijna een uitgehold cliché 

is geworden. Maar dat wil niet zeggen dat 
de impact niet voelbaar is, zegt An. “Alleen 
is die impact niet algemeen en is ze voor 
bedrijf X soms totaal anders dan voor bedrijf 
Y. Er spelen verschillende factoren mee, er 
is niet één bepaalde oorzaak. De regio, waar 
het bedrijf is ingeplant is er bijvoorbeeld 
een, maar nog veel belangrijker lijkt mij de 
werkwijze van de bedrijfsleider of de HR-
afdeling. Veel bedrijven zijn op zoek naar die 
ene, onvindbare witte raaf. Iemand die alle 
kennis en ervaring op zak heeft en onmiddellijk 
inzetbaar is. Men moet ook die kandidaten 
overwegen die misschien nog niet alle kennis 
hebben, maar wel bereid zijn om deze op te 
doen. Competenties en soft skills (attitude, 
leergierigheid, in team kunnen werken,…) 
worden daarom almaar belangrijkere factoren 
voor een succesvolle aanwerving.”

De belangrijkste parameter is echter simpel-
weg de “cultural fit” met het bedrijf, zegt An. 
“Het gebeurt geregeld dat heel competente 
mensen toch niet succesvol zijn op de werk-
vloer, precies omdat er geen “klik” is met het 
bedrijf. Betekent dat dat bedrijven dan alleen 
maar juniors moeten aanwerven? Uiteraard, 
niet, maar het vormt zeker een meerwaarde 
om out-of-the-box te denken bij het opstellen 
van het vooropgestelde profiel.” 

Als Hudson voor een klant een shortlist van 
kandidaten voor een functie opstelt, probeert 
het daar uiteenlopende profielen in op te 
nemen, zegt An. “Mensen met heel veel kennis 
en competenties, maar ook mensen die wat 
minder ervaring hebben, maar waarvan we wel 
weten dat ze enorm leergierig zijn. Zo probe-
ren we ondernemingen te doen inzien dat ook 
zij enorm waardevol kunnen zijn. De wereld 
verandert vandaag zo snel, je kunnen aan-
passen en voortdurend bijleren, zijn echt zeer 
belangrijke skills geworden.” 

Wat voor veel ondernemingen ook nog een 
grote aanpassing vraagt, is dat de verhoudin-
gen in een sollicitatie heel anders liggen dan 
tien jaar geleden. An: “It’ a buyer’s market 
(lacht). De macht ligt veel meer bij de solli-
citant. Een sollicitatie opzetten als een half 
politieverhoor werkt niet meer. Er spelen nu 
andere aandachtspunten. Ook een kandidaat 
heeft vragen en verwachtingen en daar kan 
je als bedrijf maar beter op inspelen. We zien 
tegenwoordig bijvoorbeeld dat kandidaten in 
een sollicitatie ook graag even spreken met 
hun toekomstige collega’s. Daar zou je tien 
jaar geleden niet mee moeten afkomen.” 

Veel bedrijfsleiders gaan er van uit dat een vol-
gende recessie die situatie opnieuw zal doen 
kantelen en dat instroom aan potentiële kan-
didaten weer zal stijgen. Maar zo simpel zal 
het waarschijnlijk niet zijn, meent An. “Ja, er 
zullen op dat moment weer meer kandidaten 
beschikbaar zijn omdat bedrijven gaan snijden 
in hun kosten. Maar aan de andere kant merk 
je dan vaak dat kandidaten voorzichtiger 
worden en minder risico’s gaan nemen. Ze 
zullen veel minder geneigd zijn om nog van job 
te veranderen. Ik denk dat die twee effecten 
elkaar min of meer zullen opheffen en dat het 
nettoresultaat hetzelfde zal zijn.”

Om het hoofd te bieden aan de schaarste 
op de arbeidsmarkt is meer aandacht voor 
opleidingen en een betere afstemming met 
de vraag op de arbeidsmarkt (van morgen) 
onontbeerlijk, aldus de rekruteringsspecialis-
te. “Ook daarin is het belangrijk dat bedrijven 
veel meer out-of-the-box proberen te denken. 
Veel bedrijven zijn enkel bezig met de vraag 
“Wie heb ik vandaag nodig?”. Maar de vraag 
is evenzeer: “Wie heb ik in de toekomst 
nodig?”. Hoe kan ik nu al mensen aan boord 
halen die zowel vandaag als in de toekomst 
nuttig zullen zijn? Sommige bedrijven zijn 
daarin mee, maar andere staan daar nog zeer 
conservatief tegenover.” 

Een ander belangrijk wapen waarover bedrij-
ven beschikken is “employer branding”: zich-
zelf op de kaart zetten als een aantrekkelijk 
“merk” om voor te werken. “Wie dat niet doet, 
start al in een zwakkere positie ”, waarschuwt 
An. “Anderzijds moet je daarin wel authentiek 
zijn. Je kunt zoveel geld uitgeven als je wil aan 
branding en marketing en een mooi verhaal 
neerzetten, maar als dat niet klopt op de werk-
vloer, zal de ontgoocheling bij de werknemer 
des te groter zijn. Je moet “echt” zijn. Authen-
ticiteit is cruciaal, anders is je marketingbud-
get verkeerd besteed. Aantrekkelijk zijn voor 
toekomstige werknemers heeft daarnaast ook 
te maken met de uitstraling van de werkplek, 
het aanbieden van flexibiliteit, cafetaria-plan-
nen, rewards,… en natuurlijk een goede werk-
sfeer. Dat laatste is misschien nog het belang-
rijkst. Als bedrijfsleider is het vooral belangrijk 
te onthouden dat ‘employer branding’ niet op 
zichzelf staat. Het is een en-en-verhaal.” 

ADVERTORIAL



• Because the return on investment is captured by others in your ecosystem 

• Because the return on investment is competed away

• Because you invest too much too early – too little too late

• Because your digital strategy was not based on facts

• Because your stakeholders were not engaging

Fix an appointment with our experts.
We create substantial value, fact based.

info@papilium.com | www.papilium.com/contact

Any product, service, 
operating model, 
business model that 
could benefit from being 
digitized will be digital 
in the (near) future.

Yet, only 50% 
of organisations 
implementing a digital 
strategy create value

018     MINDSET  DIGITALE INTEGRATIE

Zet medewerkers en technologie  
op dezelfde golflengte

Iedere verandering gaat tegenwoordig gepaard met digitalisering. De digitale transformatie is dus niet langer onbekend terrein. Maar hoe implemen-
teer je die nu concreet in je businessmodel én in je werkomgeving? “De mindset van je medewerkers is de grootste succesfactor”, klinkt het. 

Niemand ontgaat nog aan de 
digitalisering van het bedrijfsleven. 
Ondernemingen zien hun 

processen, werkmethodes en producten 
drastisch veranderen. Niet onlogisch, want 
de technologie gaat met rasse schreden 
vooruit en maakt verschillende optimalisaties 
mogelijk. “Maar hoe gaan jouw medewerkers 
aan de slag met die vernieuwingen?”, stelt 
Dado Van Peteghem van Duval Union 
Consulting de vraag. Het digitale IQ 
en mindset zijn volgens hem allereerst 
cruciaal. “Ze moeten in staat zijn om data 
te verwerken via nieuwe technologie. De 
organisatie beweegt maar als ook de mensen 
mee bewegen. Daarom moet je digitalisering 
internaliseren in het DNA van je organisatie.”

Hoe krijg je daar als bedrijfsleider precies 
vat op? “Disrupt yourself before anyone else 
does”, vat Van Peteghem het samen. “Kom 
uit je vertrouwde omgeving. Veel bedrijven 
blijven hangen in hun eigen sector, maar 
vaak vind je net daarbuiten interessante 
inzichten. Maak zelf ook gebruik van 
digitale tools om je te informeren over 
nieuwe technologie. Denk maar aan 
apps als Flipboard waar je makkelijk een 
overzicht krijgt van bijvoorbeeld het laatste 
nieuws over Industrie 4.0. Daarnaast zijn 
er enorm veel evenementen waar je kunt 
bijleren over innovatie.” 

De belangrijkste troef voor een digitaler 
DNA zit overigens al in je onderneming. 
“Zet je jonge werknemers samen en geef 
hen een stem in het beslissingsproces. Zij 
hebben veel meer voeling met wat er in 
de markt gebeurt”, meent Van Peteghem. 
Hij onderstreept nog dat je erg goed moet 

weten waarheen je wilt met digitalisering. 
“Het hoeft niet noodzakelijkerwijs zo te 
zijn dat je hiervoor ook de technologie 
gaat ontwikkelen. Bedrijven moeten 
veel meer in partnerships denken en de 
technische kant outsourcen als ze daarin 
niet gespecialiseerd zijn.”

Wie eerder op zoek is naar een praktische 
oplossing, kan naar de digitalisering van de 
werkplek kijken. “Veel papieren processen 
kun je eenvoudig digitaliseren”, zegt Kristof 
Leyssens, unit manager digital workplace 
bij IT-dienstverlener RealDolmen. “Een 
belangrijk pijnpunt is bijvoorbeeld de 
vindbaarheid van je data. Waar vind ik 

nu de juiste documenten die ik op dat 
moment nodig heb? Door dat digitaal te 
organiseren, win je tijd.” 

Die toenemende data is een van de 
grootste uitdagingen voor organisaties. 
Er gaat steeds meer info ronddwalen en 
de kunst is om de relevante zaken terug 
te vinden. In dat opzicht zie je nu ook 
de opmars van arti�ciële intelligentie, 
waarbij systemen automatisch informatie 
aanreiken op basis van de documenten 
die je eerder opzocht of doorgestuurd 
kreeg. De technologie is uiteindelijk 
maar de helft van het werk, want ook 
je medewerkers moeten mee zijn in 
het verhaal. “Changemanagement is 
cruciaal”, zegt Leyssens. “In de eerste 
fase moet je de voordelen van de 
digitalisering benadrukken zonder te 
focussen op de verandering. Het is steeds 
een gefaseerd proces.”

De digitalisering van de �nanciële 
administratie is een andere opportuniteit 
die je als bedrijfsleider niet links mag laten 
liggen. “De gegevens worden altijd op 
een consistente wijze verwerkt en je wint 
tijd. Dat geeft meer ademruimte voor de 
rapportering en analyse van je �nanciële 
gegevens”, zegt ook Frederik Falepin, 
Partner voor Deloitte Private. “Veel 
bedrijven willen een all-in-one-oplossing 
en blijven de digitalisering uitstellen. Veel 
beter opteer je voor een ecosysteem van 
applicaties die met elkaar geïntegreerd zijn. 
Zo bouw je stap voor stap aan een digitale 
omgeving die jouw onderneming steeds 
beter ondersteunt.”

TEKST JEROEN VERBEECK 

Zet jonge werknemers samen en geef hen 
een stem in het beslissingsproces.

 DADO VAN PETEGHEM, DUVAL UNION CONSULTING

ADVERTORIAL
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Tobania: waar consultancy, 
technologie en business 
samenkomen

Business & Technology Consulting bedrijf Tobania bestaat als naam vijf 

jaar, maar leunt op een bedrijfsgeschiedenis van bijna 25 jaar. Deze 100% 

Belgische onderneming rekent zowel de grootbedrijven als grotere kmo’s 

tot haar klanten en heeft historisch een sterke verwevenheid met de 

Belgische ondernemerswereld. 

Willem Van der Meiren
Business Unit Director

In een wereld waarin de technologie snel evolueert en tegelijk de manier 
van zakendoen verandert, hebben bedrijven meer dan ooit nood aan een 
partner die hen doorheen het hele traject begeleidt. Dit is net wat Business 
& Technology Consulting bedrijf Tobania zo sterk maakt.

Digitale transformaties beperken zich niet langer tot IT-afdelingen, maar 
impacteren het volledige bedrijf. Ze impliceren ook: sneller weten hoe de 
business van een bedrijf in elkaar zit, wat de uitdagingen zijn en waar de 
klant uiteindelijk naartoe wil. Hierin wil Tobania haar klanten begeleiden 
door een combinatie aan te bieden van pragmatisme en gedegen kennis 
van bedrijfsprocessen. Daarbij zet Tobania consultants in met een sterke 
technische kennis en uitgesproken soft skills, de zogenaamde T-shaped 
profielen. De ambitie? Tobania wil meer zijn dan een schakel in de ketting.

Een roadmap naar de toekomst

“We stellen momenteel meer dan 1000 professionals tewerk die we 
kunnen inzetten om iedere klant met de gepaste kennis te versterken”, 
zegt Business Unit Director Willem Van der Meiren. “Dat zal altijd een 
belangrijk onderdeel van onze dienstverlening blijven. Maar we evolueren 
ook verder naar een solutions-gebaseerde aanpak. In co-creatie met de 
klant werken we oplossingen uit in functie van diens noden. Liefst vanaf 
het moment dat de ideeën vorm beginnen te krijgen.”  

“De prioriteiten vatten we samen in een roadmap voor de komende twee 
à vijf jaar”, legt Van der Meiren uit. Uit die roadmap vloeien een aantal 
projecten voort die we uitzetten in de tijd. Dit laat klanten toe om nog 
beter, sneller en efficiënter te werken. Door onze klanten zelf mee te laten 
nadenken over wat ze nodig hebben, maken we hen ook meer behendig 
en zelfbewust. Wij definiëren de doelstellingen, geven de oplossingen 
vorm en helpen klanten op die manier groeien. De transformatie wordt zo 
effectiever.”

Technology meets business

“Door het feit dat we de shift hebben gemaakt om al aan de businesskant 
na te denken over mogelijke routes, is onze scope aanzienlijk verbreed”, 
stelt Van der Meiren. “We zitten niet meer uitsluitend aan tafel met CIO’s, 
maar evengoed met CFO’s of andere C-levels. Binnen financiële afdelingen 
zijn er bijvoorbeeld heel wat generieke taken die geautomatiseerd kunnen 
worden, maar ook binnen HR of Communicatie kunnen we een behoorlijk 
aantal processen digitaliseren.”  

“We kunnen het volledige traject managen: van de conceptualisering, tot 
de bouw van applicaties en de support”, vervolgt Van der Meiren. “En wat 
stel je dan vast? Dat de horizon altijd een beetje opschuift. We hebben 
een team van ontwikkelaars klaarstaan dat zowat alles kan bouwen 
wat de klant in gedachten heeft. Vandaag belichten we de volledige 
customer journey. De vragen die we ons stellen: welke beleving wil een 
onderneming haar klanten meegeven? Wat wil een bedrijf uitstralen? Hoe 
wil het zijn prospecten benaderen? Op dat verhaal – waar ook marketing 
en dashboarding deel van uitmaken – zetten we steeds bewuster in.”

Pragmatiek en menselijk talent

Een succesvolle transformatie is alleen mogelijk als je iedereen meekrijgt 
in de nieuwe mindset. Dat is precies waar Tobania het verschil maakt. 
“Wij zetten ons tussen de medewerkers om het verhaal te vertellen, te 
trekken en hen ervoor te enthousiasmeren. Wij bouwen iets uit met 
de mensen die het uiteindelijk moeten dóen. Een veranderingsproces 
kan enkel slagen als het voor een belangrijk deel bottom-up wordt 
georganiseerd.”

Die zienswijze gaat gepaard met een verschuiving in hard skills waarover 
consultants tot voor enkele jaren moesten beschikken, naar soft skills die 
almaar aan belang winnen. “De realiteit van een onderneming vraagt meer 
dan puur technische competenties. Onze consultants zijn bij voorkeur 
mensen die niet enkel goed communiceren, maar vooral ook heel goed 
weerstand kunnen spotten in een team: diplomatische persoonlijkheden 
die subtiel kunnen achterhalen waar de bezorgdheden zitten en deze op 
een effectieve manier kunnen wegnemen.”

Employee intimacy

De medewerkers staan centraal bij Tobania, zowel in de relatie met 
klanten als in de eigen onderneming. “Onze mensen zijn ons kapitaal”, 
benadrukt Van der Meiren. “Zonder hen deden we eenvoudig geen 
business. Wij connecteren mensen én ideeën vanuit de overtuiging dat 
community en kennisdeling datgene is wat mensen motiveert en on top 
of things houdt. In een wereld die voortdurend in verandering is, ben je 
verplicht om levenslang te leren. Met onze Tobania.Academy openen we 
voor onze consultants de toegang tot een enorme database aan kennis en 
opleidingen. Die academy is een initiatief dat we binnenkort graag willen 
uitbreiden naar onze klanten. Want ook van hen krijgen we voortdurend 
de vraag naar bijscholing en trainingen. En uiteraard delen we onze war 
stories en best practices met plezier.”

ADVERTORIAL
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Een vrij atypisch hr-beleid
Is een aparte hr-afdeling een absolute noodzaak als je bedrijf begint te groeien? Bij het consultancybureau XPLUS, waar het overgrote deel van het 

personeel een seniorprofiel heeft, vinden ze alvast van niet. “Bij ons is iedereen een hr-manager”. 

Het oorspronkelijke Belgische XPLUS is uitgebouwd tot een sterk groeiend Europees management consultancybedrijf dat zich vooral richt op digitale 
bedrijfstransformaties vanuit een pragmatische business en IT-architectuurinsteek. Naast het uittekenen, begeleidt XPLUS ook de veranderingstrajecten. 
De XPLUS Academy is een expertisecentrum waar klanten en consultants opgeleid worden tot toparchitecten en digitale transformatiemanagers.

Meer over...

Z e zijn al een tijdje een hype in de hr-
wereld: de zelfsturende teams, waarbij 
werknemers zelf zo veel beslissingen 

nemen en taken uitvoeren die traditioneel voor 
managers of hr-afdelingen waren weggelegd. 
Veel ondernemingen staan er sceptisch 
tegenover, al heeft de methodiek ook zo zijn 
fans. Bij XPLUS, een consultingbureau dat 
bijna tien jaar geleden werd opgericht, zijn ze 
er alvast over te spreken. 

“Wij zijn gespecialiseerd in bedrijfsarchitectuur, 
IT-projecten, digitale transformaties en 
veranderingstrajecten”, vertelt oprichter Wim 
Vochten. “Een groot deel van onze honderd 
medewerkers werken in hoofdzaak bij klanten. 
XPLUS is er echter op georganiseerd dat de 
werknemers regelmatig op kantoor komen 
om te brainstormen of bepaalde uitdagingen 
te bespreken. Voor die meet-ups is ook een 

leidinggevende verantwoordelijk. We vinden ze 
enorm belangrijk, want het is daar dat mensen 
elkaar feedback geven en elkaar coachen. 

Iedereen kan er van iedereen leren. Wij hebben 
ook quasi geen hiërarchische lagen, dit is een 
zeer vlakke organisatie.”

Een vaak aangehaalde uitdaging in de 
freelance- en consultancywereld is dat de 
consultants weinig binding hebben met hun 
werkgever, omdat ze toch voortdurend op 
verplaatsing werken, als ingehuurde kracht. 
Ook daarop zijn de meet-ups een antwoord, 
zegt Bart Van Renterghem, changemanager en 
partner bij XPLUS. “In de bijeenkomsten leren 
mensen elkaar echt kennen. Er wordt ook een 
schat aan ervaring gedeeld. Consultants zien 
mekaar inderdaad lang niet elke dag. Het is dus 
een uitstekende gelegenheid om de band met 
de collega’s en het bedrijf aan te scherpen en 
community’s op te bouwen.” 

Ook in de manier waarop XPLUS 
aan R&D doet, zit veel vrijheid en 
zelfsturing, vertelt Wim. “Iedereen die 
met een goede suggestie komt, kan een 
researchbudget verkrijgen. Dat idee 

wordt dan uitgewerkt in zelfsturende 
groepen. Als het idee een succes is, wordt 
het team ook bonusmatig gestimuleerd. 
Op die manier ga je je interne kennis 
enorm verhogen en stimuleer je intern 
ondernemerschap.” 

Maar stimuleer je op die manier ook niet 
ondernemende mensen om het bedrijf 
te verlaten en dan maar voor zichzelf 
te beginnen? Wim: “Wij hebben een 
heel laag verloop en er zijn veel mensen 
die bij ons sinds het begin nog aan de 
slag zijn. In de consultancywereld is 
dat niet evident. We zien ook dat veel 
mensen uit andere bedrijven spontaan 
naar ons toekomen. Wij hebben een hele 
community van like minded people, met 
diverse ervaringsniveaus die aan hetzelfde 
zeel trekken.” 

Creëer een 
community van 
like minded people 
die allemaal aan 
hetzelfde zeel 
trekken.

Hongkong: innovatieve hub  
voor ondernemers

In een wereld waar alles digitaal en geconnecteerd is, hebben zowel kmo’s als start-ups ontelbare mogelijkheden om hun business uit te breiden of 
samenwerkingen over de grenzen heen aan te gaan. En wat blijkt? Hongkong lijkt hiervoor de perfecte uitvalsbasis te vormen. 

Invest Hong Kong (IHK) is een departement van de Hong Kong administratie, opgericht in 2000, dat alles in het werk zet om directe investerin-
gen in Hong Kong aan te trekken en om overzeese bedrijven te begeleiden bij het opstarten en/of uitbreiden van hun business in Hong Kong, al 
dan niet als poort tot de Aziatische markt. IHK geeft volledig gratis advies en gepersonaliseerde service aan bedrijven en heeft kantoren over de 
hele wereld, waarvan drie in Europa (Londen, Berlijn en Brussel). 

Ondanks de interne strubbelingen waar 
Hongkong onlangs mee te kampen kreeg, 
blijft de metropool de ideale poel voor onder-
nemingen om hun vleugels uit te slaan. Dat 
onderlijnt Stephen Phillips, Director General 
bij Invest Hong Kong. “Voor iedere onderne-
ming die op zoek is naar een plek om uit te 
breiden, is een vestiging openen in Hongkong 
een goed idee. Internationaliseren zorgt er in 
eerste instantie voor dat je een beter product 
krijgt of dienst in de markt zet. Heel wat 
academisch onderzoek ondersteunt het feit dat 
bedrijven hieruit voordelen halen, simpelweg 
omdat ze genoodzaakt worden hun blik te 
verruimen door zich op de globale markt te 
richten, en niet enkel op de eigen markt. Je �-
netunet als het ware wat je hebt aan te bieden.” 

Een onderneming over de grenzen heen 
brengen is bovendien niet iets dat je zomaar 
in het wilde weg beslist. Een dergelijk besluit 
is veelal gebaseerd op meerdere factoren, zoals 
marktpotentieel, regelgeving, distributiemo-

gelijkheden, talentenmarkt en zoveel meer. 
“Op dat vlak zit het hier in Hongkong wel 
goed en is het business as usual”, stelt Phillips 
gerust. “De opportuniteiten voor internationa-

le business in Azië zijn kristalhelder en zullen 
dat ongetwijfeld ook blijven. De overheid van 
Hongkong biedt hiervoor trouwens bijkomen-
de �nanciering, voornamelijk aan kmo’s.” 

Ook start-ups vinden steeds vaker hun weg 
naar de dynamische grootstad. Momenteel 
zijn er zo’n 3.180 starters in Hongkong, een 
toename van bijna 42,8 procent ten opzichte 
van 2017. Een aantal Belgische start-ups, 
waaronder het softwarebedrijf Odoo, hebben 

hun internationale wortels in Hongkong 
gevestigd, vooral omwille van de nabijheid van 
het vasteland China, waar overigens de meeste 
internetgebruikers ter wereld vertoeven, én 

omdat de regering sterk inzet op de strategi-
sche ontwikkeling van de innovatie- en tech-
nologiesector. Phillips: “Hongkong biedt een 
enorm vruchtbare grond voor bedrijven die 
werken in technologie-gerelateerde sectoren. 
In ons ecosysteem zagen we zeven unicorns 
ontstaan, allemaal in de sector van AI, �ntech, 
traveltech en logistics tech.” 

Bovendien nemen de actuele burgerlijke 
spanningen in Hongkong niet weg dat de stad 

nog steeds een levendige hub is, middenin het 
hart van Azië. Haar geogra�sche ligging is dan 
ook een aanzienlijke sterkte, aldus Phillips. 
“Hongkong vormt een fantastische uitvalsbasis 
dankzij haar strategische ligging. Een grote 
troef is enerzijds de erg vlotte bereikbaarheid 
van het vasteland China; anderzijds liggen 
andere Aziatische landen met grote afzet-
markten, zoals Maleisië en ½ailand, in een 
straal van enkele uren transport.”

Hongkong is een vruchtbare grond voor 
technologiebedrijven.

Meer over...

Stephen Phillips
Director General
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Ondernemen in stijl, in drie stijlen
Een start-up die een alternatief GPS-systeem ontwierp, een bouwondernemer bekroond tot Jonge Vlaamse Aannemer 2019 en een CEO die 

binnenkort zijn tiende supermarkt opent. Om hun ambitie te realiseren, koos elk van dit drietal voor een andere ondernemersvorm.    

SAMUEL VAN DE VELDE.
Founder, Pozyx

SPIN-OFF

TOM FRANSEN.
Zaakvoerder Fransen Bouwonderneming

OVERNAME

JAN PEETERS.
CEO Groep Peeters-Govers

FRANCHISENEMER 

“Ik werkte enkele jaren geleden aan mijn doctoraat aan de 
UGent rond indoor lokalisatie. Dat onderzoek had een heel 
theoretische benadering. Het leek me tof om van daaruit ook 
een heel praktisch product te ontwerpen. Dus ben ik met 
twee andere ingenieurs na de uren gaan samenwerken om 
een hardwareplatform te ontwikkelen dat objecten en levende 
dingen heel nauwkeurig, tot op 10 cm, kan positioneren. Met 
dat product zijn we naar de universiteit gestapt, die ons de 
vrijgeleide gaf om ons bedrijf Pozyx op te richten. Maar we 
wilden de band met de unief toch graag wat sterker houden, 
dus zijn we teruggegaan om alsnog een licentieovereenkomst te 
sluiten die van ons een spin-o¡ maakte.”

“We zijn bewust gestart met een kleinschalig product, zodat 
we de vrijheid hadden om dat product te maken zoals we het 
als ingenieurs graag deden. Het is pas anderhalf jaar later dat 
we de stap hebben gezet om onze creatie om te vormen tot een 
volcommercieel en industrieel product. Dat is in verschillende 
fases gebeurd. We hadden overigens ook niet het geld om die 
investering vanaf dag één te doen. De crowdfunding is op 
basis van pre-order verlopen via Kickstarter. De mensen die 
intekenden, garandeerden ons daarmee dat ze ons product 
zouden kopen als we het konden a¨everen zoals beloofd. Kort 
daarna hebben we ook een subsidie aangevraagd. Pas toen die 
was toegewezen, hebben we de sprong gewaagd.”

“Afhankelijk van de grootte van de business of het aantal 
patenten dat erachter zit, zijn er in grote lijnen twee manieren 
om tot een spin-o¡ te komen. Ofwel blijf je met je onderzoek 
binnen de unief en gaat die als incubator optreden om je idee 
of product verder te laten rijpen. De universiteit kan je ook 
helpen om toegang te krijgen tot externe investeerders of 
projectfondsen. Een alternatieve manier is dat je meteen een 
bedrijf opricht buiten de cocon van de universiteit. Dat is hoe 
wij het hebben gedaan. We hebben pas later een overeenkomst 
opgemaakt voor een deel van de technologie die in de 
onderneming is binnengebracht. Dat is wel een iets minder 
typische vorm van spin-o¡.”

“Een strakke formule waarin alles netjes afgelijnd is, geeft 
mensen een bepaalde rust – niet alleen de ondernemer zelf, maar 
ook de medewerkers binnen een bedrijf. Onze mensen binnen 
de kruideniersgroep Peeters-Govers hadden een grote nood 
om te kunnen werken volgens een duidelijk kader. Dat ontbrak 
een beetje in onze vorige formule. We hadden wel heel wat 
kennis ter zake wat de uitbating van supermarkten betreft, maar 
we misten een frame om alles in te de�niëren: waarom doe je 
bepaalde dingen zus of zo, welke groei heb je voor ogen, welke 
investeringen ga je doen? Dat is de voornaamste reden waarom 
we ervoor kozen om naar een franchising te gaan.”

“In 2015 hebben we de eerste Albert Heijn in franchise 
genomen. De eerste drie maanden openden we vier winkels. 
Dat was nogal een overrompeling, maar een half jaar later 
zagen we dat dat vaste kader zijn vruchten begon af te werpen. 
We moesten niet meer met allerlei randzorgen bezig zijn. We 
konden onze kennis ten volle uitspelen en dat gaf ons de moed 
om te groeien. Daarvoor hebben we wel eerst onze maturiteit 
en visie moeten bewijzen aan onze franchisegever. Ons 
strategisch plan hebben we niet zomaar gekopieerd van Albert 
Heijn, hier en daar hebben we vanuit onze eigen expertise een 
tussenniveau bijgeschoven of geschrapt. Die vrijheid hebben we 
wel gekregen.”

“Op een tweetal ondernemers van Albert Heijn na, zijn 
we eigenlijk niet gaan praten met andere franchisenemers. 
We hebben ons in de eerste plaats laten overtuigen door de 
manier waarop Albert Heijn ons aangesproken heeft. Daar 
hebben ze bij ons de juiste snaar weten te raken. Andere 
franchisegevers benaderden ons vroeger heel erg vanuit de 
cijfers, met businessplannen, contracten en voorwaarden. Albert 
Heijn heeft vooral ingehaakt op het menselijke aspect, op onze 
ondernemerspassie. Dat is denk ik het grootste ‘hulpmiddel’ 
geweest om ons over de streep te trekken: de idee dat 
franchising geen koude regelgeving hoeft te zijn, maar dat het 
ook op een persoonlijke manier kan.”

“Een goede twintig jaar geleden ben ik begonnen met mijn 
algemeen bouwbedrijf, intussen een middelgrote onderneming 
van een vijftigtal mensen. In 2008 heb ik een tweede bedrijf 
opgestart dat gespecialiseerd is in funderingen. Beide 
organisaties zijn een drietal jaar terug in een holdingstructuur 
gestoken. Ik zat niet echt met een overnamehonger, maar was 
wel op zoek naar een opportuniteit in de markt. Begin dit 
jaar kwam het voorstel om in het kapitaal te stappen van de 
drie overgebleven bedrijven uit de groep Willems, nadat het 
overkoepelende bedrijf en de bouw�rma Willems in faling 
waren gegaan. Dat was de aanleiding om het hele dossier 
grondig te screenen op haalbaarheid.”

“Vanuit de optiek om aan schuldafbouw te doen, hadden we 
een heel aantal �nanciële gegevens ontvangen. Die hebben we 
grondig geanalyseerd, om te besluiten dat een redding helaas 
niet meer mogelijk was. De drie onderliggende bedrijven 
bleken op zich gezond, maar alle reserves waren eruit getrokken 
omdat ze onder een zwaar verlieslatende groep hingen. Los 
daarvan geloofden we in de capaciteiten en de kennis binnen 
die bedrijven. Er leek ons maar één oplossing mogelijk: een 
doorstart vanuit faling. Een crisismanager heeft overal de kosten 
voor faling scherpgesteld, eerst met de hakbijl en dan met 
het �leermes. Samen met het bestaande managementteam is 
vervolgens een business- en herstelplan uitgewerkt.”

“We zagen vooral de nood om het bedrijf om te zetten 
naar een hedendaagse organisatie. Sinds de oprichting was 
er al twee decennia amper geïnvesteerd in een moderne 
bedrijfsstructuur en digitalisering. We zijn vanaf de eerste dag 
onze calculatiemanier op punt beginnen stellen en hebben 
ook meteen een nieuw boekhoudpakket geïnstalleerd. De 
bedrijfsprocessen op de werkvloer werden geoptimaliseerd, in 
overleg met de verantwoordelijken. Gelukkig hadden we op 
holdingniveau de nodige kennis in huis. Behalve een aantal 
juristen om de overname vlot te regelen, hebben we geen 
externen onder de arm moeten nemen. Op een week tijd hebben 
we de doorstart kunnen realiseren, samen met de honderd 
mensen in het bedrijf.”

Wat was de aanleiding om tot deze ondernemersvorm over te gaan?

Hoe kom je tot een realistisch maar ambitieus plan?

Welke mijlpalen volg je en welke hulpmiddelen zet je in?
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We moeten
ondernemend  
gedrag stimuleren

T ot en met eind juni 2018 waren 
Laurens De Lanoeye, Elke De Ridder 
en ikzelf ‘gewoon’ bediende. Met één 
handtekening veranderde deze titel 

naar ‘ondernemer’. Via een managment buy-out 
namen we immers All Colors of Communication, 
het communicatiebureau waar we actief zijn, 
over van de toenmalige eigenaar. Maar waren we 
daarvoor dan geen ondernemers? Als ik rondom 
mij kijk zie ik voldoende ondernemende mensen 
in ons team zitten. In de enge definitie zijn zij 
‘bediende’, in mijn ruimere interpretatie zijn zij 
voldoende ondernemend om ons bedrijf stap 
per stap mee uit te bouwen. En waarom? Omdat 
ze hun inzet tonen, ze inspireren, ze durven, ze 
zetten door en ze dragen verantwoordelijkheid 
over hun succes en verlies. En dat is waar het net 
om draait. 

Ondernemen kan je niet leren. Wij waren als 
bediende al bezig met de verdere uitbouw van 
ons agency. Vandaag hebben we nog steeds 
dezelfde drive om goed te doen voor onze 
medewerkers, klanten en leveranciers. Het 
grote verschil tussen vandaag en twee jaar 
geleden is dat we vandaag wel de volledige 

verantwoordelijkheid dragen over onze 
beslissingen. 

Is het dan zo eenvoudig om de stap te zetten naar 
zelfstandigheid? Wij hebben ons laten adviseren 
door onze boekhouder en kwamen al snel tot de 
conclusie dat ons businessplan goed in elkaar zat. 
Dat we een verhaal hadden ten opzichte van een 
financiële instelling. En dat we dus – als dertigers 
met een huis en jonge kinderen – een zeer 
berekende sprong konden wagen. 

We zijn als communicatiebureau gegroeid vanuit 
public relations en marketing en hebben daar 
doorheen de jaren digital, content creation en 
design aan toevoegd. Het grote verschil met veel 
van onze collega’s is echter onze specialisatie. 
We werken uitsluitend voor bedrijven binnen de 
sectoren technologie, bouw en human resources. 
En dan liefst nog B2B. Dat maakt dat we ook nooit 
in een constante pitchmodus zitten en dat we 
langetermijnrelaties hebben opgebouwd met onze 
klanten en ook leveranciers. 

En door zelf sterk in te zetten op onze medewerkers 
slagen we er ook in om ons personeelsbestand uit 

te bouwen zonder geconfronteerd te worden met 
veel verloop. We streven naar een gezonde work-
life balans. Want ik ken weinig mensen die creatief 
zijn én 50 uren per week werken. En uiteindelijk zijn 
onze mensen net de kracht van os bureau!
Zijn er dan alleen maar voordelen? Doordat 
we als bureau diensten verlenen aan heel wat 
grote bedrijven worden we vaak geconfronteerd 
met lange betaaltermijnen. Iets wat iedere 
ondernemer wel zal ervaren. Onze gouden regel 
daarin is dat onze cashflow daarin optimaal moet 
zijn. Winst of verlies is eigenlijk ondergeschikt 
aan het feit dat je op het einde van de maand 
lonen en leveranciers kan betalen. We zijn 
immers verantwoordelijk voor het inkomen van 
een dertigtal medewerkers. 

We zijn dan ook trots op onze bekroning tot 
Beloftevolle KMO van het Jaar in Brussel en 
Vlaams-Brabant, want dat wil zeggen dat we hier 
– samen met onze mensen – iets moois aan het 
realiseren zijn. 
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BEHEER VAN 
BEZOEKERS

HULP TIJDENS 
BRANDOEFENINGEN

HR-BEHEER VIA 
EEN APP

TIJDSREGISTRATIE

TOEGANGS-
CONTROLE

ZAALRESERVATIE

Vereenvoudig uw 
personeelsbeheer en
uw toegangscontrole

dankzij BODET

Contacteer ons:
info@bodet.be
010/24.56.20

www.bodet.beSoftware
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ROMINA LONGO, GENERAL MANAGER YOUPHORIA:

“De arbeidsmarkt van morgen evolueert naar een markt 
waar de focus ligt op talent, los van de contractvorm!”

De manier waarop we ons professioneel 
leven invullen, verandert in ijltempo. 
Zowel bedrijven als werknemers 
moeten zich aan de nieuwe realiteit 
aanpassen. Wat zijn de nieuwe 
trends in HR en waar zijn bedrijven en 
potentiële kandidaten naar op zoek? 
Romina Longo, oprichtster en General 
Manager van Youphoria legt uit. 

Youphoria is een jonge speler op de markt 
van interim-management, rekrutering en 
HR-consulting. Voor oprichtster Romina 
Longo was, na 20 jaar professionele 
ervaring, de tijd rijp om met een eigen 
onderneming te beginnen. 

“Ik heb voor veel internationale bedrijven 
gewerkt en na al die jaren heb ik een 
heel groot netwerk opgebouwd”, zegt ze. 

“Op een gegeven moment vond ik dat ik 
de sprong moest wagen. Met Youphoria 
proberen we te werken aan de noden van 
de klant en kandidaat. Door onze ruime 
twintig jaar ervaring in de sector kunnen 
we fl exibel en snel werken en bovendien 
laat onze lage headcost natuurlijk lagere 
marges toe. Bovendien trachten wij altijd 
voor de lange termijn te gaan. Youphoria 
gelooft niet in one shots. Wij blijven 
onze interimmanagers, kandidaten en 
klanten voortdurend van nabij opvolgen, 
zij zijn immers onze belangrijkste 
ambassadeurs.”

Waarom ben je gestart met Youphoria? 

“Ik heb al veel verschillende internationale 
bedrijfsculturen opgesnoven, maar er is 
één constante die altijd terugkomt. Zowel 
de bedrijven als de kandidaten kiezen voor 
mensen. Ondanks alle technologische 
vooruitgang, alle automatisering en de 
opkomst van artifi ciële intelligentie, waarin ik 
trouwens sterk in geloof, blijft dit een people 
business. De mensen achter het bedrijf kiezen 
voor een authentieke relatie, de kennis en de 
senior expertise in de markt, niét het merk”.

Hoe is de arbeidsmarkt de laatste jaren 
veranderd?

“Die is véél fl exibeler is geworden, aan beide 
kanten. Zowel de vraag als het aanbod rond 
freelancers en interim-management blijft 
stevig groeien. Vandaag overweegt al één 
op vier jonge bedienden om als freelancer te 
gaan werken. Het profi el verschuift ook: een 
freelancer of interim-manager was vroeger 
een veertigplusser, tegenwoordig zijn er veel 
meer jonge mensen die het zelfstandig sta-
tuut hebben.”

Hoe komt dat? 

“Omdat mensen hun carrière meer in 
eigen handen willen nemen. Ze willen 
zélf aan het stuur zitten en hun work-
life-balance bepalen. Anderzijds is dit 
voor bedrijven ook een wapen in de war 
for talent. Door hogere fl exibiliteit is het 
aanbod aan expertise in de markt groter. 
Voor ondernemingen maakt het almaar 
minder uit of een functie ingevuld wordt 
door een vaste kracht of een freelancer.” 

Is België mee met die trend? 

“Ja, maar minder dan onze buurlanden. 
Nederland, de UK, Frankrijk, Zwitserland 
en ook de US nemen veel meer het 
voortouw. In België denken we nog 

te conservatief. Sommige bedrijven 
moeten echt wakker worden. Ook de 
overheid trouwens, want veel wetgeving 
is zo rigide voor de zelfstandigen. Die 
moet gemoderniseerd worden, want 
voor de komende jaren zal de trend niet 
veranderen. Integendeel, het aantal 
interim-managers zal alleen maar 
toenemen. Die bui zie je duidelijk al 
hangen.” 

Rond freelancers hangt soms een aura van 
ingehuurde, niet-loyale krachten.

“Oh, maar daar klopt echt niks van. 
Een freelancer werkt even hard, is even 
geëngageerd en even gemotiveerd als een 
vaste werknemer. Trouwens, hij moét ROI 
leveren, daar wordt hij op afgerekend.”

Interim-managers heten “duur” te zijn, duur-
der dan vaste werknemers. 
“Dit is een verkeerd statement. Het hele plaatje 
bekeken moet worden. Het klopt wel dat de 
factuur vaak hoger ligt dan het loon van een 
vaste kracht, maar de interimmanager wordt 
alleen maar betaald op de dagen dat hij werkt 
en ook zaken als vakantiegeld, pensioensparen, 
dertiende maand, bonussen of fi rmawagens 
zijn totaal niet aan de orde. Als je alles optelt 
en ook rekening houdt met zijn fl exibiliteit 
en snelle inzetbaarheid, is de interimmana-
ger zelfs behoorlijk kosteneffi ciënt.”

Hoe ziet u de toekomst van het aanwervings-
beleid? 

“Soft skills worden de komende jaren steeds 
belangrijker: fl exibiliteit, creativiteit, talenkennis 
zeker ook…en zeker Emotionele intelligentie 

wordt steeds belangrijker. EQ in plaats van IQ. 
De wereld gaat zo snel, je moet mensen heb-
ben die snel kunnen schakelen en zich aanpas-
sen. Dat is belangrijker dan statische kennis die 
over vijf jaar misschien compleet overbodig is. 
Dat zal het verschil maken. Veel mensen willen 
terechtkomen in een bedrijf met een aange-
name sfeer op de werkvloer. Communicatieve 
en sociale netwerkvaardigheden gaan dus ook 
essentieel worden. Samengevat: het betekent 
ook dat werknemers bereid zullen moeten zijn 
om voortdurend te leren.”  

De arbeidsmarkt van morgen evolueert naar 
een markt waar de focus ligt op talent, los 
van de contractvorm. Youphoria levert hier-
voor dé oplossing. Wilt u met uw carrière een 
nieuwe weg inslaan? Of bent u als bedrijf op 
zoek naar sterke kandidaten voor uw func-
ties? Neem dan contact op Romina Longo: 
mail naar info@youphoria.be.

WWW.YOUPHORIA.BE

Ik heb al veel verschillen-
de internationale be-
drijfsculturen opgesno-

ven en maar er is één constante 
die altijd terugkomt, het blijft 
een People business, ondanks de 
automatisering en A.I

Mensen moeten zelf 
aan het stuur van hun 
carrière zitten

Soft skills worden de 
komende jaren steeds 
belangrijker. EQ in plaats 

van IQ. De wereld gaat zo snel, 
je moet mensen hebben die 
snel kunnen schakelen en zich 
aanpassen
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026     CHRONICLE  CATHERINE VANDENBORRE

De nieuwe rol van de CFO: 
agent van verandering

Wie net doorheen deze FOKUS Business Guide bladerde, kan alleen maar vaststellen dat het boeiende tijden zijn voor CFO’s. Waar de financiële directeur 
vroeger vooral de middelen controleerde door te plannen en toe te wijzen, is het takenpakket vandaag een stuk gevarieerder. 

TEKST CATHERINE VANDENBORRE, 
CFO OF THE YEAR 2019, ELIA GROEP

Het vertalen van de strategie naar tastbare resultaten 
die duurzame groei op lange termijn opleveren, is 
er één van. Voor veel bedrijven is dat een uitdaging. 

Ik ben ervan overtuigd dat de CFO en zijn team hierin een 
belangrijke rol spelen, naast de CEO. 

Ten eerste door het bedrijfsmodel te aligneren met de 
missie: met onze activiteiten willen we toegevoegde 
waarde creëren in het belang van de samenleving en niet 
alleen voor het bedrijf. Ter illustratie: bij Elia bouwen 
we lijnen en kabels en investeren we in de digitalisering 
van het elektrische systeem. Niet voor het plezier van 
onze ingenieurs, maar om de energietransitie mogelijk te 
maken in de strijd tegen klimaatopwarming. Vervolgens 
door te zorgen voor de juiste allocatie van middelen. 
Prioriteiten moeten worden bepaald door een vakkundig 
evenwicht te vinden tussen kostenoptimalisatie, 
procesverbetering, risicomanagement en innovatie; de 
basis voor toekomstige groei. 

Tot slot moet de CFO zorgen voor de coördinatie van 
de verschillende strategische initiatieven. De uitvoering 
van de strategie vereist in het algemeen een transversale 
samenwerking tussen de entiteiten, en dit moet worden 
gewaarborgd, bijvoorbeeld door het opzetten van projecten 
of het vaststellen van transversale doelstellingen. Dat is vaak 
natuurlijk in kleine entiteiten, maar vereist meer aandacht in 
grotere bedrijven.

Om de CFO bij deze taken te ondersteunen, wil ik twee 
katalysatoren noemen. Het team is de eerste. Het opbouwen 
van een professioneel en gemotiveerd team is op zich 
niet voldoende. Je moet ook de technische, gedrags- en 
strategische vaardigheden identi�ceren die nodig zijn voor 
toekomstig succes. De individuen en het team moeten in deze 
richting kunnen ontwikkelen wat een permanente uitdaging is 
in een werkomgeving met geregeld operationele urgenties. 

Een tweede katalysator is de digitalisering die de CFO in 

staat stelt om de e�ciëntie en e¡ectiviteit van de �nanciële 
functie en het bedrijf te verhogen. Dat wordt bereikt door 
automatisering en Robotic Process Automation (RPA), die 
het mogelijk maken om repetitieve activiteiten met weinig 
toegevoegde waarde te automatiseren. Zo komt er tijd vrij 
voor activiteiten die wél waarde creëren. Bovendien maakt 
e�ciëntie, door de digitalisering van volledige processen en 
het veel ver�jndere gebruik van gegevens, het mogelijk om 
de prestaties van het bedrijf vanuit een nieuwe invalshoek 
te analyseren. 

Kortom, het zijn spannende tijden voor de CFO.  Je cocreëert 
de toekomst van de onderneming en helpt de veranderingen 
aansturen. Zo breidt de rol van de CFO uit van een sterke 
cijferaar naar een beïnvloeder en zo wordt hij of zij een agent 
van verandering. En die rol ligt me wel. 

BEDRIJVEN & INTERNET: 
bescherm u nu meer dan ooit met een kwalitatieve Rechtsbijstand

INTERNET kan uw bedrijf laten opbloeien maar even-
zeer neersabelen. U kunt bijvoorbeeld het slachtof-
fer worden van identiteitsdiefstal, van frauduleuze 
betalingen, van vervalsing van uw website enz.

Vergeet ook niet de nieuwe GDPR-wet die sinds 25 mei 
2018 persoonsgegevens beschermt met zware sancties.

Een ander aanzienlijk risico is de imagoschade van uw 
activiteit of uw bedrijf. U mag daarbij niet hopen dat de 
tijd alle wonden heelt. Online blijft alle informatie voor al-
tijd en overal bestaan. 

Onmiddellijk reageren is noodzakelijk. Maar hoe 
pakt u dit efficiënt aan?
De onafhankelijke verzekeraar ARAG is gespecialiseerd 
in Rechtsbijstand. Met de garantie ARAG WEB@ACTIVE 
(dat deel uitmaakt van zijn BUSINESS GOLD product-
gamma) richt deze verzekeraar zich specifiek tot zelfstan-

digen, kmo’s, bedrijven en vrije beroepers en schenkt 
hen de mogelijkheid beroep te doen op gespecialiseerde 
juristen om hun rechten te laten gelden. ARAG neemt 
ook de kosten op zich die hieraan zijn verbonden (exper-
ten, advocaten, bemiddelaars …).
 
Bovendien kunnen verzekeringnemers ook bellen naar 
de Legal Helpline voor juridische informatie omtrent hun 
rechten bij problemen, of ter preventie van eventuele pro-
blemen.

Tot slot heeft ARAG ook, om u een allesomvattende 
oplossing te kunnen aanbieden, aan deze garantie een 
‘DELETE SERVICE’ toegevoegd. Deze interventie heeft 
tot doel schadelijke of illegale inhoud op het internet te 
verwijderen of te verbergen.
ARAG WEB@CTIVE biedt daarnaast nog veel andere 
beschermingen. Contacteer uw makelaar om er alles 
over te weten te komen.

FOKUSONLINE.BE
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Op zoek naar innovatieve 
duurzame energie start-ups!

Schrijf je in voor 19 December en maak kans op 
€ 100,000 en ondersteuning voor de groei van je bedrijf

Schrijf je nu in!
https://bc.innoenergy.com/globalcall2019/

De vraag naar duurzame energieoplossingen neemt snel toe. Als vertrouwde partner en slimme 
investeerder speelt EIT InnoEnergy een cruciale rol bij het versnellen van duurzame energie-innovaties 
en wil het helpen uw bedrijf een wereldwijd succes te maken! Daarom willen we de beste en meest 
innovatieve ideeën over duurzame energie van over de hele wereld vinden, belonen en ontwikkelen.

Samen de energietransitie versnellen daar gaan we voor!

Win
100.000

Euro!

Learning, key for evolution

FEBELFIN ACADEMY VZW
Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Ontdek ons aanbod op

Up-to-date blijven in
de financiële sector?
Kies de opleiding die het best bij u
past: e-learning, klassikaal, of op maat. 
Ons aanbod speelt precies in op wat u
vandaag nodig hebt.

Febelfin Academy
Uw partner voor bijscholing, certi fi cati e 
en examens
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Werkpostfi che als 
communicatiemiddel
www.p-i.be  •  www.werkpostfi che.be

Onthaal van uitzendkrachten: 
doe het goed om niet slecht te eindigen!

Moet ik als klant-gebruiker een 
onthaal organiseren?

Ja, het onthalen van nieuwe werknemers is 
verplicht. Onthalen betekent dat elke nieu-
weling in het bedrijf, waaronder ook een uit-
zendkracht, de nodige informatie krijgt om 
zijn opdracht op de werkplek goed, correct 
en veilig uit te voeren. En dit ongeacht de 
duur van de opdracht en het type werkpost 
of functie. 

Het onthaal geeft de nieuwkomer de kans 
om zijn opdracht op de werkplek met res-
pect voor veiligheid en gezondheid uit te 
voeren. Danzij de informatie en ondersteu-
ning van de klant-gebruiker zal de pas aan-
geworven werknemer risicovolle situaties 
sneller herkennen en voorkomen dat zijn 
naaste collega’s in gevaar worden gebracht 
door onverwachte situaties.

In België is elke werkgever verplicht om een 
onthaal van nieuwe werknemers te organi-
seren. De Welzijnswet werknemers eist ook 
dat de werkgever het gedane onthaal for-
meel kan bewijzen.   Voor klant-gebruikers 
van uitzendkrachten is het voldoende om 
luik C van de werkpostfi che in te vullen en 
te laten tekenen door een lid van de hiërar-
chische lijn als bewijs van het onthaal.

Wat is het belang voor de ge-
bruiker, vooral als de opdracht 
van de nieuwkomer zeer kort is? 

De trigger voor een arbeidsongeval bij een 
nieuwe werknemer is vaak een verkeerd 
begrepen werkinstructie, gebrek aan infor-
matie over correct gebruik van machines, 
beperkte kennis bij het identifi ceren  van 
specifi eke risico’s, geen weet hebben van 
afspraken en instructies om ruimten te be-
treden enz. 

Het strategisch inzetten van een nieuwe 
werknemer begint met het bezorgen van de 
alle nuttige informatie over de opdracht aan 
de werkpost en op de werkplek. Het onthaal 
moet alle ingrediënten bevatten waarmee 
een arbeidsongeval of gezondheidschade 
wordt voorkomen voor de nieuwe werkne-
mer en voor de werknemers aanwezig op de 
werkplek. 
Een arbeidsongeval op het werk betekent 
voor de gebruiker ook een kost: stilstand bij 
productie, onderzoek van het ongeval, mate-
riële schade, het opnieuw inzetten van een 
nieuwe werknemer, impact op de motivatie 
van de teams, het imago van het bedrijf  ... 
Dit is niet onbelangrijk.

Ook bij kortdurende opdrachten is het heel 
belangrijk om dit niet uit het oog te verlie-
zen. Want vooral op die momenten is de uit-
zendkracht erbij gebaat om snel en accuraat 
op de hoogte te worden gebracht van risi-
co’s en te volgen instructies verbonden aan 
zijn werkpost en op de werkplek.

Welke informatie moet ik als 
gebruiker verstrekken?

Voor werkposten waaraan een gezondheids-
risico is verbonden, vult de gebruiker eerst 
een werkpostfi che in en bezorgt deze aan 
het uitzendkantoor alvorens een uitzend-
kracht kan worden ingehuurd. Een werkpost-
fi che wordt ingevuld in samenspraak met de 
arbeidsarts en de interne preventieadviseur.  

Een werkpostfi che is het resultaat van een 
risicoanalyse van de werkpost. Is de fi che 
correct ingevuld dan beschikt de ontvan-
ger al over nuttige info zoals instructies om 
de job uit te voeren, welke kennis en erva-
ring nodig is, welke beschermingsmiddelen 
worden voorzien enz. De gebruiker voorziet 
voor de uitzendkracht hetzelfde niveau van 
veiligheid en gezondheid als  voor het vaste 
personeel van zijn bedrijf.

Sommige gebruikers laten de uitzendkracht 
tijdens zijn eerste dagen in het bedrijf altijd 
meelopen met een ervaren werknemer. Dit 
peter/meterschap is bijzonder effi  ciënt om 
de uitzendkracht te onthalen in het bedrijf !
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