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Future 
of Work
Koen Van Beneden (HP):
“Als 10% van de Belgische 
werknemers een burn-out 
heeft, dan weet je dat onze 
manier van werken dringend 
moet veranderen.”

CONFIDENCE 
IN TOMORROW

eulerhermes.be
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E
ven een korte schets: decennia 
geleden lag alle aandacht bij het 
product. Wat later sijpelde het 
besef binnen dat er ook nog een 
klant meespeelde. De medewer-

ker bleef als belangrijke speler lange tijd 
onderbelicht… Tot het inzicht groeide dat 
ook die twee eerste pijlers er bij te winnen 
hebben. Dat laatste is een open deur: ieder-
een doet er wel íets mee. Toch ligt er nog 
een enorm groeipotentieel, denk maar aan 
de jongere generaties die nu massaal de 
arbeidsmarkt betreden, AI, de schaarste op 
de arbeidsmarkt, enz. Inzetten op employee 
experience wordt simpelweg cruciaal om je 
talent te behouden.

Permanente monitoring
De spectaculaire cijfers over hoeveel meer 
het kost om nieuwe mensen in te werken 
dan om eigen personeel op te leiden, zijn 
gekend. Ook de ROI van een doordacht en up 
to date personeelsbeleid wordt steeds meer 
erkend. Toch wordt employee experience 
nog te vaak weggezet als een fancy ko�e-
apparaat, vers fruit en eventueel een ping-

pongtafel. De klantbeleving word continu 
geobserveerd, geanalyseerd en bevraagd, 
wat houdt ons dan tegen om dit ook voor 
medewerkers te doen? En dan heb ik het niet 
alleen over onboarding, werknemersenquê-
tes of de jaarlijkse evaluatie gelinkt aan het 
loon, maar over een permanente monitoring 
door de hele carrière heen.

Empathisch leiderschap 
Het allerbelangrijkste voor de employee 
experience is leiderschap. Sommigen 
spreken over servant leadership, maar dat 
vind ik iets te onderdanig. De term empa-
thisch leiderschap dekt de lading beter. Dat 
houdt in dat je tegelijk een zekere autori-
teit hanteert, maar ook transparant bent 
over waar je mee worstelt en wat je drijf-
veren zijn. Zonder te pamperen, maar met 
veel aandacht voor het welbevinden en de 
visie van je medewerkers. Volledige trans-
parantie bouwt vertrouwen. Ik pleit voor 
een employee experience-afdeling in ieder 
bedrijf, geworteld in elke bedrijfstak.

Vinger aan de pols
Technologie kan ons helpen om accuraat te 
monitoren hoe werknemers zich voelen en 
organiseren. Er zijn al verschillende voorbeel-
den met algoritmes die het mailverkeer, de 
manier van communiceren en ook agenda’s 
gebruiken om zowel e�ciëntie als het welbe-
vinden in kaart te brengen. Via videoanalyses 
worden soms onverwachte profielen tegenge-
houden bij sollicitaties. De technologie tegen-
houden, lijkt me echter niet raadzaam, maar 
we moeten er wel over waken dat deze ten 
dienste van de mens wordt ingezet. ■

Nancy 
Rademaker

Professional 
Keynote Speaker 
en partner bĳ 
nexxworks

“Inzetten op employee 
experience wordt cruciaal 
om je talent te behouden”
Employee experience prijkt anno 2020 modieus en hoog 
op menige prioriteitenlijst. Toch lopen organisaties nog 
een hoop voordelen mis. Internationaal Keynote speaker 
Nancy Rademaker legt uit hoe we het exponentieel 
groeiend aantal kansen best benutten.
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CEO-fraude

Als een fraudeur 
medewerkers tot 
een betaling of het 
vrijgeven van gevoelige 
informatie dwingt.

P11

Tax Shelter

Belastingvermindering 
voor bedrijven die in de 
audiovisuele productie 
of podiumkunsten 
investeren.

P14
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Samen, 
lerend groeien.
Registreer je een opleidingsplan voor je bedrijf binnen  
het paritair comité 200? Dan geniet je extra voordelen:
 Opleidingspremies
 Cevora-opleidingsmogelijkheid binnen jouw bedrijf
 Opleidingsmogelijkheden bij Cevora ook voor jou als werkgever

Registreer je opleidingsplan
www.cevora.be/opleidingsplan
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Work-life balance

Lees online het 
interview met  
Peter s’Jongers over 
de nieuwe rol van 
tijdsregistratie als 
bedrijfsthermometer.
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M
ars mag zich opnieuw een 
van de ‘Beste Werkgevers 
van België’ noemen in de 
categorie ‘minder dan vijf-
honderd werknemers’. Maar 

liefst 92% van de 388 medewerkers vond 
het internationale familiebedrijf ‘een heel 
goede organisatie om voor te werken’. Als 
kers op de taart kreeg het bedrijf ook de Spe-
cial Award voor ‘Collaborative Hiring’, voor 
de unieke manier waarop lijnverantwoor-
delijken en de talent acquisition experts 
samenwerken. Mars Belgium was meteen 
opnieuw de enige speler uit de FMCG-sec-
tor in de top twintig, én het enige bedrijf 
met een productie-eenheid: de Uncle Ben’s 
fabriek in Olen.

Familiale waarden staan centraal
“Ons bedrijf is al meer dan honderd jaar 
eigendom van de familie Mars en is niet 
beursgenoteerd. Dat heeft geleid tot een spe-
cifieke cultuur en principes, die we ‘the Mars 
way’ noemen. De manier waarop we beslis-
singen nemen is gedreven door waarden. 
Dat werd in feite al in 1947 vastgelegd door 

de familie Mars, lang voordat het ‘in trend/
hip’ was om in een bedrijfscontext te spre-
ken over waarden en principes. Centraal in 
onze bedrijfscultuur staan vijf kernwaarden: 
kwaliteit, verantwoordelijkheid, wederke-
righeid, e�ciëntie en vrijheid. We hanteren 
deze als een kompas voor alles wat we doen 
en beslissen, zowel op zakelijk vlak als op 
gebied van persoonlijke ontwikkeling. Wij 
geloven dat deze waarden gedreven cultuur 
aan de basis ligt van ons succes, vandaag en 
zeker ook dat van morgen. Het feit dat we 
niet beursgenoteerd zijn zorgt er meteen ook 
voor dat we op lange termijn kunnen denken 
en niet gebonden zijn aan de korte termijn-
doelen van aandeelhouders.”

Trotse ‘associates’ die met plezier 
komen werken

“Bij Mars zijn werknemers niet ‘zomaar’ 
medewerkers maar ‘associates’. Dat is 
een bewuste keuze, gestoeld op het ‘Mars 
Associate Concept’: een wederzijds engage-
ment gebaseerd op vertrouwen, respect en 
verantwoordelijkheid. Die betrokkenheid 
heeft duidelijk een positieve invloed op 
hoe onze mensen aankijken tegen hun job. 
Maar liefst 93% van de associates zegt met 
trots aan anderen dat ze bij Mars werken. 
90% vindt dat zijn job niet zomaar een job is, 
maar betekenis en belang heeft. 84% van de 
werknemers geeft aan dat zij ernaar uitkij-
ken om naar het werk te komen.”

Talentontwikkeling als differentiator
“Daarnaast draait alles bij ons rond talent en 
ontwikkeling. We werven mensen aan voor 
een carrière en een ontwikkelingsreis, niet 

voor een rol. Dat betekent dat onze mensen 
niet enkel hun rol moeten vervullen maar 
ook dienen uit te kijken hoe ze zichzelf kun-
nen ontwikkelen. Op die manier worden ze 
meteen ook wendbaarder, wat cruciaal is 
in de VUCA-wereld waarin we ons vandaag 
bevinden. Elke ‘associate’ heeft zijn/haar 
eigen objectieven en persoonlijke ontwik-
kelingsplan met concrete doelen en ont-
wikkelingspunten die elk kwartaal worden 
besproken. Daarnaast zorgt Mars voor de 
nodige coaching, zowel via interne mentors 
als externe partners. Tot slot is er ook de 
Mars University, een o�ine en online leer-
platform dat permanent wordt verrijkt.”

“In België heeft Mars bovendien beslist 
om een talentincubator te zijn. In dat 
kader ontwikkelen we vandaag het talent 
en de leiders van morgen, en niet enkel 
voor onze Belgische unit maar voor Mars 
wereldwijd. België is een mature markt 
met een grote mate van complexiteit die 
goed opgeleid en gemotiveerd talent biedt. 
Daarmee is het een zeer goede basis voor 
talent om zich te ontwikkelen. De erva-
ring die mensen hier opdoen kan zeer goed 
wereldwijd worden toegepast.”

Grote betrokkenheid
“Door te investeren in functionele en per-
soonlijke ontwikkeling en leiderschap, zorgt 
Mars voor een grote betrokkenheid, een sterk 
verantwoordelijkheidsgevoel en voortdurende 
groei bij elk van haar ‘associates’. Daar is ook 
Mars zelf bij gebaat: ‘associates’ geven aan dat 
ze dankzij het ruime pallet aan mogelijkheden 
nog een lange tijd in het bedrijf willen werken 
(88%). Ze zouden hun werkgever ook aanraden 
aan familie en vrienden (86%). Dat talent, vaar-
digheden en bekwaamheden in het hart van 
de gesprekken staan die betrekking hebben 
op de evolutie van hun carrière, is een enorme 
troef. Zowel voor de ‘associates’ als voor Mars, 
aangezien ook de plannen voor opvolging en 
carrièreplanning aan werkgeverskant positief 
beïnvloed worden. Onder de noemer ‘Power of 
We’ zijn we zeer collaboratief ingesteld. Ieder-
een kan op iedereen rekenen om zijn werk te 
doen en bij te leren. Onze mensen weten dat 
ze omringd zijn en kunnen samenwerken met 
bekwame, gedreven en gelijkgezinde colle-
ga’s. Onze medewerkers ontwikkelen dus niet 
enkel zichzelf, maar dragen ook bij aan elkaars 
ontwikkeling en groei. Zo zijn we samen meer 
dan de som van de delen.” ■

Twaalf jaar op rij Great Place To Work
Mars Belgium werd zopas voor het twaalfde jaar op rij door de eigen werknemers verkozen tot ‘Great Place To 
Work’. Het bedrijf neemt dan ook heel wat initiatieven om zichzelf én haar werknemers ‘futureproof’ te maken. 
Meer uitleg door Kathy Heungens, Corporate a�airs director bij Mars Belgium.  Tekst: Joris Hendrickx

��" We werven mensen  
aan voor een carrière en 
een ontwikkelingsreis,  
niet voor een rol.

bel.mars.com

IN SAMENWERKING MET

Kathy 
Heungens

Corporate affairs 
director Mars 
Belgium
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93% van de associates  
zegt met trots aan anderen  
dat ze bij Mars werken. 

88% wil nog een lange tijd  
in het bedrijf werken.

90% vindt dat zijn job  
niet zomaar een job is, maar 
betekenis en belang heeft. 

84% van de werknemers  
geeft aan dat zij ernaar uitkijken 
om naar het werk te komen.

Cijfers
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“
Digitaal werken is in volle 
opmars. Hierdoor wordt het voor 
mensen gemakkelijker om op 
verschillende plaatsen te werken 
en om aan informatie te komen. 

De afgelopen jaren zagen we hierin al een 
gestage groei, maar door de coronacrisis 
wordt dat nu enorm versneld. Iedereen 
grijpt nu naar alle beschikbare digitale 
middelen om toch maar aan de slag te kun-
nen blijven. Onderliggend is er natuurlijk 
ook de vierde industriële revolutie. Zowel 
administratieve als fysieke processen wor-
den steeds meer geautomatiseerd. Veel 
bedrijven hebben moeite om het tempo 
van de ontwikkelingen bij te houden. Toch 
is het van strategisch belang dat ze hierin 
meegaan. Stilstaan is nu eenmaal ach-
teruitgaan, en inspelen op deze trends is 
nodig om relevant te blijven in de digitale 
maatschappij waarin we opereren.”

Bewustzijn en motivering zijn cruciaal
“We zien de vraag naar onze ‘awareness ses-
sies’ sterk stijgen. Binnen deze sessies wer-
ken maken we mensen er bewust van dat 
ze hun eigen (en dan vooral hun digitale) 
vaardigheden constant zullen moeten bij-
schaven, dit uiteraard met de hulp van hun 
werkgever en onze experts. De bedrijven 
bese�en immers hoe belangrijk het is om 
hun mensen hiervoor intrinsiek te moti-
veren. Wat hierbij zeker meespeelt, is het 
besef dat deze skills naar de toekomst toe 
essentieel zullen blijken om relevant te blij-
ven, niet alleen als bedrijf, maar ook voor de 
werknemer zelf. De acceptatie van nieuwe 
technologieën door bedrijven, en dan vooral 
door hun medewerkers, is een belangrijk 
aandachtspunt. Om forse stappen te kun-
nen nemen is continu leren immers cruci-
aal, maar vaak is er net wat dat betreft nog 
heel wat werk aan de winkel in België.”

Trainingen op maat 
“Met bit by bit ondersteunen we bedrijven 
met diverse vormen van trainingen, gaande 
van klassikale opleidingen tot online en 
blended leersystemen. Dit kan met een breed 
een diepgaand aanbod van standaardpakket-
ten, maar we onderscheiden ons vooral met 
onze trainingen die we volledig op maat kun-
nen maken. Zo halen bedrijven een maxi-
maal rendement uit hun investering.” ■

Waarom is het zo belangrijk om de 
mens centraal te plaatsen?

“We leven in disruptieve tijden met bijzon-
dere digitale, maatschappelijke, ecologische, 
economische én menselijke (war for talent) 
uitdagingen. Veel organisaties zijn hierdoor 
verplicht om zichzelf heruit te vinden. Het 
bezielen van een organisatie wordt steeds 
noodzakelijker om klanten én medewer-
kers te blijven overtuigen. Hierin kadert het 
toenemende belang van zingeving met een 
maatschappelijk doel, de zogenaamde ‘purpo-
se-gedreven’ organisaties. Deze worden geken-
merkt door een ongezien niveau van betrok-
kenheid bij hun medewerkers en partners.”

Op welke manier kan best worden 
ingezet op persoonlijke ontwikkeling?

“Hoe je de organisatie ook wil veranderen, 
het gaat altijd over mensen. Nieuwe model-
len focussen daarom op het stimuleren van 
eigenaarschap van het eigen ontwikkelings-
project. Men moet zin krijgen om bij te leren. 
Iedereen kan een leider zijn, maar dat vergt 
dan wel nieuwe vaardigheden. Werkplekle-
ren waarbij het leerproces van medewerkers 
tijdens de uitvoering van het werk wordt 
gemaximaliseerd, is dé nieuwe manier om 
dat snel en e�ciënt te kunnen doen.”

Hoe kunnen organisaties best 
omgaan met verandering?

“Er moet een evenwicht komen tussen traject-
matig denken en wendbaar werken. Er kan 
dus wel een project worden uitgetekend, maar 
het is zeker ook belangrijk om niet alles vast te 
leggen zodat flexibel kan worden bijgestuurd 
en ingespeeld op uitdagingen en noden.”

Hoe kan samenwerking worden 
gefaciliteerd?

“Enerzijds zijn er de mensen die structureel 
samenwerken binnen een team of organi-
satie. Daarbij is het belangrijk om duurzame 
relaties op te bouwen en te blijven verbeteren, 
bijvoorbeeld via een e�ciënte overlegcultuur. 

Anderzijds zijn er de mensen die eerder ad hoc 
moeten samenwerken. Steeds meer organisa-
ties willen een participatief traject opzetten 
met al hun stakeholders. Een doordachte aan-
pak om met een grote groep toch resultaten 
neer te zetten vormt de basis.”

Welke alternatieven bestaan er om 
structuur te geven aan een organisatie?

“Men mag niet dogmatisch denken over 
organisatiestructuren. We geloven sterk in 
de principes van de moderne sociotechniek, 
waarbij het evenwicht wordt gezocht tus-
sen e�ciënte en e�ectieve organisaties en 
to�e en kwaliteitsvolle jobs. We laten ons 
graag inspireren door fluïde organisaties die 
sociocratische, holacratische en agile prin-
cipes toepassen.” ■

Jan Kaas

Zaakvoerder  
bit by bit

bitbybit.be

IN SAMENWERKING MET

trüvius.org

IN SAMENWERKING MET

��" Iedereen grijpt nu naar 
alle beschikbare digitale 
middelen om toch maar aan 
de slag te kunnen blijven.

“Digitaal werken is in volle opmars”

“Mensen maken meer dan ooit het verschil”
Om slagkrachtiger te worden in de steeds sneller evoluerende context dienen organisaties meer dan ooit de mens 
centraal te stellen. Dat zegt alvast Kim Oostvogels, management consultant en partner bij Trüvius.  Tekst: Joris Hendrickx

De coronacrisis maakt voor heel wat bedrijven extra duidelijk hoe noodzakelijk het is om te blijven investeren 
in digitalisering en automatisering. Nu digitaal werken steeds vaker de norm wordt, speelt het bewustzijn en 
levenslang leren van medewerkers een grote rol in hoe succesvol deze digitale transformatie zal verlopen.  
Meer uitleg door Jan Kaas, zaakvoerder van bit by bit.  Tekst: Joris Hendrickx

��" We geloven sterk in de 
principes van de moderne 
sociotechniek, waarbij 
het evenwicht wordt 
gezocht tussen efficiënte 
organisaties en toffe jobs.

Kim Oostvogels

Management consultant en partner bĳ 
Trüvius
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youphoria.be

IN SAMENWERKING MET

“
Begin 2000 kende de e-commerce in 
Azië een sterke groei door de uitbraak 
van het SARS-virus. Net zoals toen 
zal deze tegenslag dus mogelijk een 
verandering teweegbrengen in het 

gedrag van consumenten. Zo is nu al duidelijk 
dat door de coronacrisis steeds meer Belgen 
overschakelen naar digitale tools om te wer-
ken én te winkelen. En eenmaal die drempel 
overwonnen, is de kans zeer groot dat ze hier de 
gemakken van zullen inzien en er een gewoonte 
van zullen maken. Home working, flexwerken, 
de digitale werkplek, leiderschap gebaseerd 
op meer vertrouwen, horizontale structuren, 
projectmatige freelancers, online learningplat-
formen voor onderwijs en voor de mens, noem 
maar op: dát zal de toekomst worden.”

Op afstand werken zorgt voor 
besparingen en efficiëntie

“De digitale werkplek zal doorbreken. Denk 
maar aan hoe fysieke meetings nu volop wor-
den vervangen door videoconferenties. Nie-
mand hoeft zich hierdoor nog te verplaatsen, 
wat meteen ook een positieve invloed heeft op 
de files. Ook de overheadkosten van grote kan-
toorruimtes zullen dalen. Zodra werk op afstand 
meer de norm wordt, neemt de behoefte aan 
kolossale bedrijfscomplexen af. Deze beweging 
naar meer aanpasbaar kantoorruimtes was al 
een tijdje aan de gang, maar het coronavirus 
kan de trend versnellen. Eenmaal bedrijven 
zich realiseren dat je kan overleven met veel 
minder persoonlijke interacties, zullen reiskos-
ten meer in twijfel worden getrokken.”

Van klassieke baas naar 
vertrouwensbaas

“De versnelde overstap naar digitale samen-
werking vanop afstand zal ervoor zorgen 
dat werknemers meer zelfstandig beslissin-
gen zullen moeten nemen. Dat vraagt dan 

“Corona zorgt voor totale disruptie  
van hoe we werken en leven”

Hoewel het coronavirus bepaalde delen van de economie hard zal raken, zou het wel eens 
kunnen leiden tot een herdenken van ons businessmodel en dus de future of work!  

Meer uitleg door Romina Longo, CEO van Youphoria.  Tekst: Joris Hendrickx

wel om een aangepaste vorm van leider-
schap die zich baseert op open communi-
catie en vertrouwen. Ellenlange meetings 
zullen worden afgeschaft, omdat deze geen 
nut meer hebben via conference calling. In 
een werkomgeving waar men meer vanop 
afstand werkt, zullen leiders verbonden-
heid moeten creëren door duidelijke stra-
tegische doelstellingen voorop te stellen en 
alle beslissingen, acties en feedback in dat 
grotere geheel te kaderen. Managers moe-
ten nu vooral vertrouwen geven en de goede 
mensen bij elkaar zetten. Traditionele orga-
nisaties die bestaan uit een piramidestruc-

tuur met bovenaan een baas zullen op ter-
mijn absoluut moeten worden herzien naar 
meer transparante en horizontale struc-
turen die gebaseerd zijn op vertrouwen en 
zelfsturing. Net zo goed als elke job digitaal 
wordt, kunnen we ook zeggen dat iedere job 
meer projectmatig wordt. Teams werken 
autonomer dan voorheen.”

Digitale leerplatformen breken door
“Human capital blijft erg belangrijk, zeker 
gezien de toenemende schaarste en de daar-
uit voortkomende war of talent. Er is vooral 
een groot tekort aan mensen met technische 

en 21ste eeuwse vaardigheden. Levenslang 
leren wordt dan ook cruciaal. Digitale leer-
platformen zullen daarin een cruciale rol 
spelen. Mensen zullen nu meer beroep gaan 
doen op online learning platforms. Er moet 
meer worden geïnvesteerd in het onderwijs, 
zodat zij jong én oud hier beter voor kunnen 
klaarstomen. Helaas is ons onderwijssys-
teem duidelijk nog niet klaar voor de noden 
van morgen. Het is niet alleen achterhaald, 
maar het is ook niet ontworpen om in te spe-
len op de behoefte om je levenslang te blijven 
ontwikkelen. Digitaal leren is er nog te wei-
nig ingeburgerd, al zien we ook daar nu door 
de coronacrisis een mogelijke omschakeling. 
In deze periode zullen online platformen 
voor het onderwijs getest worden.”

Van klassieke contracten naar 
flexibele contracten

“De freelancemarkt kent een grotere stij-
ging in ons land. Steeds meer Belgen kiezen 
er bewust voor om hun job zelf in te vullen 
als freelancer. In het licht van de complexe 
en steeds sneller veranderende omgeving 
zullen zij voor steeds meer bedrijven de 
beste oplossing zijn, ten nadele van vaste 
contracten. Freelancers zorgen voor de 
juiste expertise, zijn onmiddellijk inzetbaar 
én ze zorgen vaak voor een nieuwe dyna-
miek in het bedrijf. Een bijkomend voor-
deel van interimmanagers is dat zij enkel 
betaald moeten worden wanneer ze wer-
ken en voor de resultaten die ze leveren. De 
focus komt te liggen op het zoeken naar het 
juiste talent, in plaats van een vaste werk-
nemer. Het is daarom onbegrijpelijk dat 
er nog zoveel vaste vacatures open blijven 
staan. De expertise is er wel degelijk, maar 
dan moet je verder willen en durven kijken 
dan de vaste contracten.”

“Hoewel het coronavirus bepaalde delen 
van de economie hard zal raken, zullen 
bedrijven mogelijk ook echte besparingen 
zien. En dat zal leiden tot e�ciëntere ope-
raties, betere werkmethoden en op termijn 
mogelijk zelfs winst!” ■

Romina Longo, CEO Youphoria
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��" Ons onderwijssysteem 
is nog niet klaar voor de 
noden van morgen. Het is 
niet alleen achterhaald, 
het is ook niet ontworpen 
om in te spelen op de 
behoefte om je levenslang 
te blijven ontwikkelen.
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“
Onze collega’s baseerden zich voor 
deze studie op drie pijlers. Ten 
eerste bekeken ze in hoeverre het 
bewustzijn rond duurzaamheid zal 
doorbreken en welke maatregelen 

daar uit zullen voortkomen. Een tweede pijler 
gaat over in hoeverre artificiële intelligentie 
(AI) zal doorbreken en welke impact dat dan 
zal hebben op bepaalde jobs. Een derde factor 
is de uitrol van het 5G-netwerk: welke invloed 
zal dit hebben en zal het enkel worden uitge-
rold in de steden, of over het hele land?”

1. Status quo
“Bedrijven blijven zich focussen op 

korte termijn rentabiliteit. Duurzaam-
heidsinitiatieven beperken zich tot cosme-
tische ingrepen, waardoor ook de mobili-
teitsproblemen blijven voortduren en tele-
werken de norm wordt. De meesten werken 
liefst als werknemer. Bedrijven blijven 
hiërarchisch georganiseerd. De impact van 
AI is minimaal, waardoor de aangeworven 
profielen nauwelijks veranderen. De focus 
ligt op kostenoptimalisatie en e�ciëntie, 

en minder op het creëren van een werk-
omgeving waar mensen zich goed voelen. 
Hierdoor gaan we mogelijk terug naar klei-
nere basic werkplekken. Flexibiliteit wordt 
belangrijk, waardoor bedrijven ook voor 
coworkingspaces kiezen waarbij ze niet 
vasthangen aan lange termijncontracten.”

2. Verregaande energietransitie
“Er worden maatregelen genomen 

om de klimaatverandering tegen te gaan en 
men denkt eerder op lange termijn. Mensen 
hechten meer belang aan hun levenskwali-
teit en gaan parttime werken. Autonomie 
wordt belangrijker dan beloning. Bedrijven 
willen contact houden met hun medewer-
kers en blijven dus contracten voor onbe-
paalde termijn aanbieden. Men zal de voor-
keur geven aan een werkomgeving die goed 
geconnecteerd is met het openbaar vervoer. 
Daarnaast evolueren we naar gemengde 
campussen, waardoor de woon-werkver-
plaatsingen verminderen. De werkomgeving 
zal zich sterker focussen op het welzijn van 
medewerkers en mee door hen worden ont-
worpen. We gaan naar meer diverse, aange-
name en geïntegreerde werkomgevingen die 
openstaan voor de buitenomgeving.”

3. Decentralisatie naar de regio’s
“AI heeft een grote impact. Zo ont-

staat een elite van freelancers waarvan de 
job niet kan worden overgenomen door AI. 
Zij hebben nu eenmaal veel gezochte compe-
tenties en kunnen dus vrij kiezen voor wie ze 

willen werken. Het werk is voor de meesten 
niet langer de belangrijkste factor. Veel men-
sen hebben meerdere werkgevers, omdat ze 
dat zo willen of omdat het nodig is. De grote 
steden worden zodanig duur dat er polen 
worden gevormd in de secundaire steden. 
Medewerkers zullen verspreid over meerdere 
(en kleinere) coworkinghubs werken, in een 
secundaire stad dichtbij hun woonplaats.”

4. Survival of the fittest
“Er ontstaat een groot verschil tussen 

de mensen die wel en niet worden geïmpac-
teerd door AI. De meeste mensen moeten 
verschillende jobs combineren. De kleine 
groep die een grote toegevoegde waarde blijft 
hebben, geniet van meer voordelen en wordt 
nog meer gegeerd. De war for talent wordt dus 
alleen nog maar groter. Door de digitalisering 
zal er meer virtueel worden samengewerkt. 
De meest gekwalificeerde profielen zullen 
worden samengebracht in een hoogwaardig 
hoofdkantoor, terwijl de anderen vooral in 
de regionale (en goedkopere) kantoren zullen 
werken. Mvo-initiatieven zijn vooral bedoeld 
voor de branding van het bedrijf. Er is geen 
connectie tussen de waarden van de bedrijven 
en die van de werknemers.”

5. Technologische 
afhankelijkheid en 

professionele onafhankelijkheid

“De technologie dringt het privéleven in hoge 
mate binnen, en dat wordt ook geaccepteerd 
omdat dat het leven gemakkelijker maakt. De 

meesten werken op zelfstandige basis. Bedrij-
ven focussen zich op productiviteit en min-
der op kwaliteit van leven. Men heeft weinig 
vertrouwen in de grote bedrijven en verkiest 
dus eerder om ona�ankelijk in kleine struc-
turen te werken. Grote bedrijven zullen hubs, 
platformen en ecosystemen opzetten om hun 
eigen werknemers te laten samenwerken 
met kmo’s en freelancers. De kwaliteit van de 
werkomgeving wordt een manier om talent 
aan te trekken. De hoofdkantoren worden 
eerder sober en niet te opzichtig.”

Naar een toekomstbestendige 
werkomgeving

“Ongeacht het scenario, om de mobiliteits-
problemen te vermijden, evolueren we dui-
delijk naar meer telewerken en coworkings-
paces. Freelancewerk zal floreren en de tradi-
tionele vaste contracten blijven uitdagen. De 
werkomgeving zal zich hier aan moeten aan-
passen. Colliers Belgium is als specialist in 
vastgoed en werkomgevingen alvast perfect 
geplaatst om bedrijven hierbij te helpen.” ■

Hoe zullen we binnen tien jaar werken? Een recente studie van Colliers over de toekomst van de werkomgeving 
leverde vijf (combineerbare) scenario’s op waar bedrijven zich op kunnen baseren om hun werkomgeving nu 
alvast future proof te maken. Annick Vandenbulcke, managing director bij Colliers, licht toe.  Tekst: Joris Hendrickx

��" Freelancewerk zal 
floreren en de traditionele 
vaste contracten  
blijven uitdagen.

colliers.be

IN SAMENWERKING MET

5 scenario’s
voor een future proof
werkomgeving

©
 F

O
TO

: P
R

IV
É

Annick Vandenbulcke, Managing director Colliers
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IT-tools perfect en onze ontwikkelingen 
zijn momenteel gericht op het gebruiks-
vriendelijker maken van onze applicaties, 
om de schaalvoordelen die zowel intern 
als bij onze klanten worden gerealiseerd te 
herinvesteren in nieuwe diensten en onder-
steuning waar menselijke expertise niet 
door machines kan worden vervangen.”

Steun aan starters en zelfstandigen
“We maken er bovendien een erezaak van 
om ten opzichte van onze 220.000 klanten 
(werkgevers, starters, zelfstandigen, enz.) 
onze maatschappelijke en pedagogische 
opdracht te vervullen. GROUP S is veel meer 
dan een gewoon sociaal secretariaat: we hel-
pen onze klanten veilig te stellen, hun acti-
viteiten te bestendigen en de sociale vrede 
te bewaren in ondernemingen via hulp op 

het vlak van sociale en collectieve relaties. 
We bieden ook duurzame verzekeringsbe-
scherming voor onze klanten en begelei-
dende tools om onze zelfstandigen en star-
ters te ondersteunen bij de ontwikkeling 
van hun projecten, wat een garantie blijft 
voor het creëren van nieuwe banen.” ■

groups.be

IN SAMENWERKING MET

“
Onze sector, de spil van de mecha-
nismen van onze sociale zeker-
heid, werd de afgelopen jaren niet 
gespaard. De gevolgen van de twee 
laatste crisissen, samen met de 

beslissingen die in 2013 werden genomen 
door de regering-Di Rupo in verband met de 
overdracht van een aantal federale bevoeg-
den naar de gewesten, hebben op bepaalde 
sociale groepen een grotere impact gehad 
dan op andere. Door de voortdurend verande-
rende stroom van wetten zijn de spelers van 
onze sector verplicht steeds hogere IT-kosten 
op zich te nemen. De rentedaling heeft ver-
schillende spelers, die een groot deel van hun 
strategie hebben ingezet op de boeking van 
financiële inkomsten, geschaad.”

Financiële soliditeit
“Vandaag komen daar nog de zichtbare en 
onvoorspelbare gevolgen van de huidige 
gezondheidscrisis bij, het spookbeeld van 
een nieuwe financiële crisis - die volgens 
gerenommeerde economen erger zou kun-
nen zijn dan die van 2008 - om nog maar te 
zwijgen van de aankomende institutionele 
omwentelingen… In een dergelijke con-
text en voor dergelijke uitdagingen is het 
essentieel om een schatting te maken van 
de belangrijkste investeringen en voor klan-

ten een reeks diensten en ondersteuning 
in stand te houden die beantwoorden aan 
een reële definitie van de behoeften én die 
financieel duurzaam blijven. De financiële 
soliditeit van het sociale secretariaat zal op 
korte termijn een doorslaggevend element 
worden bij de keuze van ondernemingen, 
net als de kwaliteit van de diensten en tools, 
het tarie�eleid, enz.”

Logica van onderling delen
“In tegenstelling tot sommige van onze 
concurrenten hebben wij geen technolo-
gische investeringen te betreuren die onze 
kasmiddelen en positionering in gevaar 
hebben gebracht. We hebben altijd een 
prudentieel en vooruitziend beleid gevoerd 
door bij al onze investeringen een logica van 
onderling delen te volgen, die uiteindelijk 
onze klanten ten goede komt via de kwali-
teit van de geleverde diensten en de toege-
paste prijs. Waar bepaalde spelers van de 
sector hebben beslist om de relatie met hun 
klanten te dehumaniseren met de massale 
introductie van robots en artificiële intel-
ligentie, hebben wij onze strategie altijd 
ingezet op de consolidatie van een multiser-
vice die een echte meerwaarde is en een stu-
wende kracht vormt voor uitbreiding voor 
onze zakelijke klanten. We beheersen onze 

De omgeving van de sociale secretariaten is volop 
in verandering. Thierry Nollet, Director External 
Relations & Legal Services bij GROUP S, legt uit 
aan welke uitdagingen de sector is blootgesteld.

“Sociale 
secretariaten 

werden de 
voorbije jaren 

niet gespaard”
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Thierry Nollet, Director External Relations & Legal Services Group S

��" Door de voortdurend 
veranderende stroom van 
wetten zijn de spelers 
van onze sector verplicht 
steeds hogere IT-kosten 
op zich te nemen.

��" We moeten ons 
voorbereiden op de 
gevolgen van de huidige 
gezondheidscrisis, samen 
met het spookbeeld van een 
nieuwe financiële crisis.
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“
In België heeft 10 à 11% van de 
werknemers een burn-out. Daar-
naast is de filedruk de afgelopen 
zeven jaar bijna verdubbeld. De 
manier waarop we vandaag ons 

werk organiseren, loopt voelbaar tegen zijn 
grenzen aan. In de huidige war for talent 
moeten bedrijven bovendien erg hun best 
doen om goede werknemers aan boord te 
krijgen en te houden. Zeker de profielen 
met een hoge toegevoegde waarde hebben 
immers een ruime keuze in waar ze aan de 
slag willen gaan. Dat probleem zal gezien de 
vergrijzing niet verminderen, mensen zul-
len namelijk langer moeten blijven werken. 
Bedrijven moeten dus goed nadenken over 
hoe ze het werk in de toekomst werkbaarder 
en aangenamer kunnen maken voor werk-
nemers. De grenzen waar we vandaag tegen-
aan lopen, kunnen immers worden verlegd 
door op een andere manier te gaan werken.”

Losse structuur bevordert 
samenwerking en ondernemerschap

“Bedrijven die erin geslaagd zijn om 
hun werkcultuur te verbeteren, hebben 
meestal op meerdere vlakken veranderin-

gen doorgevoerd. Het eerste belangrijke 
domein betreft de structuur. Vroeger was 
alles vrij strak geregeld en rechtlijnig. Nu 
evolueren veel bedrijven daarentegen naar 
lossere structuren met bijvoorbeeld vir-
tuele teams die continu veranderen voor 
verschillende projecten. Dat betekent dat 
je als bedrijf cocreatie tussen verschillende 
mensen moet stimuleren, hen de ruimte 
moet geven daarvoor en er je structuren 
voor moet aanpassen. Het moet voor de 
mensen ook heel duidelijk zijn wat het 
echte doel is van je bedrijf. Op die manier 
weten teams ook zonder een tot in de punt-
jes uitgewerkte briefing waar ze naartoe 
moeten werken met hun projecten.” 

“Eenmaal jouw mensen dit goed begrijpen, 
moeten ze vervolgens ook het vertrouwen 
krijgen zodat ze zelf kunnen beslissen hoe 
ze naar dat doel toe willen werken. De tijd 
dat je jonge werknemers een volledig uitge-
werkt werkplan kon opleggen, is voorbij. Dat 
is immers ook niet de meest motiverende 
manier om te werken. Gezien medewerkers 
meer keuze hebben tussen verschillende 
werkgevers speelt de manier waarop ze hun 
werk kunnen invullen zeker mee.”

Blend tussen werk en privé
“Daarnaast stappen mensen stilaan af 
van het streven naar de gekende work-life 
balance. Vooral jongeren hebben vaak bij hun 
ouders gezien dat die balans deels een illusie 
is geworden en in de realiteit moeilijk kan 
worden bereikt. Daarom staan de nieuwe 
generaties nu eerder open voor een goede 
blend tussen werk en privé. Op die manier 
ontstaat dus wel een clash tussen de jongere 
en de oudere generaties. Jongeren zullen op 
het werk geregeld met hun privéleven bezig 
zijn, maar ook thuis vaak met hun werk bezig 
zijn. En dat kan voor onbegrip zorgen. We zul-
len dit dus moeten integreren in de nieuwe 
werkcultuur. Het is vooral belangrijk dat 
werkgevers dit niet zien als een bedreiging 

van de  
Belgische werknemers 

heeft een burn-out:
“Onze manier van werken moet 

dus dringend veranderen”
Onze maatschappij verandert snel, en dat betekent dat ook onze manier 

van werken én onze werkomgeving mee moeten evolueren. Aan het 
woord is Koen Van Beneden, managing director van HP BeLux.

Tekst: Joris Hendrickx

��" Omdat de teams, 
locatie en situatie waarin 
we werken continu 
veranderen, zal de 
werkomgeving veel meer 
modulair en schaalbaar 
moeten worden.

��" We moeten ervoor 
zorgen dat onze 
werknemers in de digitale 
wereld gewapend zijn om 
goed samen te werken én 
ook alleen te werken.

10%
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maar als een opportuniteit, waarbij de gene-
raties van elkaar kunnen leren.”

Modulaire en schaalbare werkomgeving
“Omdat de teams, locatie en situatie waarin we 
werken continu veranderen, zal de werkomge-
ving veel meer modulair en schaalbaar moeten 
worden: grote en kleine ruimtes, formele en 
informele ruimtes,… Zo zal ze de nieuwe flexi-
bele manier van werken beter kunnen facilite-
ren. Bedrijven kunnen uiteraard geen oneindig 
grote ruimtes voorzien, dus het zal wel degelijk 
op een modulaire manier moeten gebeuren. 
Een typisch voorbeeld zijn tafels die tegen de 
muur worden gehangen wanneer ze niet wor-
den gebruikt of technologie waarmee ruimtes 
groter of kleiner kunnen worden gemaakt.”

��" De belangrijkste 
uitdaging voor bedrijven 
om in de toekomst sterk 
te staan, gaat niet zozeer 
over praktische zaken 
zoals de werkomgeving, 
maar over de werknemers.

Technologie kan faciliteren
“Dezelfde noden zorgen ervoor dat techno-
logisch alles perfect schaalbaar moet zijn. 
Zo heeft een typische kenniswerker ver-
schillende taken tijdens een dag, gaande van 
e-mails beantwoorden en een powerpoint-
presentatie maken tot vergaderingen en 
cocreatie in teams. Technologie moet voor 
al die verschillende situaties toelaten om de 
noden zo goed mogelijk in te vullen. Toestel-
len moeten hiervoor veel meer functiona-
liteiten hebben: touch, pen, klaar zijn voor 
virtuele calls (goede microfoon, speakers, 
webcam,…), extra veiligheid voor zij die op 
publieke locaties moeten werken, enz. Het 
is daarbij belangrijk om te vertrekken vanuit 
de werknemer: welke taken voert hij uit, wat 

heeft hij daarvoor nodig en hoe kan een toe-
stel daarvoor worden klaargemaakt?”

Werknemers wapenen voor  
de toekomst

“De belangrijkste uitdaging voor bedrijven 
om in de toekomst sterk te staan, gaat niet 
zozeer over praktische zaken zoals de werk-
omgeving, maar over de werknemers. De hui-
dige werkomgeving creëert zeer veel impul-
sen, waardoor het heel moeilijk is geworden 
voor werknemers om zich te focussen en een 
goede mentale gezondheid te behouden. We 
moeten daar als bedrijven sterk op inzetten 
en ervoor zorgen dat onze werknemers in 
de digitale wereld gewapend zijn om goed 
samen te werken én ook alleen te werken.” ■
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Koen Van Beneden, managing director HP BeLux
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“
Op de werkvloer krijgt men steeds 
vaker te maken met nieuwe pro-
cessen en manieren van werken. 
Dat betekent dat werknemers zich 
mee moeten ontwikkelen. Levens-

lang leren wordt noodzakelijk. Helaas 
beschouwen velen dat nog steeds als een 
zware opdracht die automatisch gelinkt 
wordt aan het volgen van opleidingen. Dat 
hoeft echter niet, het gaat breder dan dat en 
het kan ook veel vlotter gaan.”

Van opleidingsmanagement naar 
kennismanagement

“Levenslang leren gaat vooral over een ver-
andering van mindset. Iedereen weet wel dat 
de nood er is, maar toch blijft men vaak han-
gen in oude concepten. In bijvoorbeeld ons 
sectoroverleg wordt nog steeds sterk gefo-
cust op opleidingsdagen en het halen van 
certificaten. We moeten echter afstappen 
van opleidingsmanagement en naar kennis-
management gaan. De focus moet liggen op 
de ontwikkeling van kennis, in alle vormen 
en via alle mogelijke wegen. Ook kennis uit-
wisselen op de werkvloer valt onder kennis-
management, net als ervaringen opdoen op 
andere werklocaties en ruimte krijgen om 

zelf dingen uit te zoeken. In tegenstelling tot 
wat vaak wordt aangenomen, delen mensen 
hun kennis wel degelijk graag met anderen. 
Velen beschouwen dat zelfs als een erezaak.”

Stimuleren en vrijheid geven
“Aan werknemers moet vooral een learning 
agility worden meegegeven. Het leerver-
mogen dus om nieuwe dingen automatisch 
op te pikken en zich verder te ontwikkelen. 
Opleiden wordt daarbij niet langer als een 
last maar als een lust gezien. Werkgever 
moeten hun werknemers vervolgens de 
ruimte geven die nodig is om zich te kun-
nen ontwikkelen en hen daartoe stimule-

ren. Uiteraard kan dat niet zonder de juiste 
mindset bij de medewerker zelf die het nut 
en het voordeel daarvan moet inzien. Met 
moet bese�en dat in dit geval stilstaan wel 
degelijk achteruitgaan betekent.”

Onderwijs kan grote rol spelen
“Het onderwijs moet duidelijk maken aan 
studenten dat het behalen van een diploma 
geen einddoel is. Daarnaast dienen de klas-
sieke onderwijsinstellingen meer in te 
zetten op aangepaste opleidingen en vor-
mingen voor mensen die de schoolbanken 
al hebben verlaten. Men dient daarbij ook 
rekening te houden met het feit dat deze 
mensen meestal een job hebben en dit dus 
moeten kunnen combineren.” ■

Uitzendkrachten moeten hun job 
op een veilige manier kunnen 
uitvoeren en mogen geen risico 
lopen op een arbeidsongeval of 
gezondheidsschade. Een goed 
onthaal waarbij de uitzendkracht 
de nodige informatie krijgt om zijn 
opdracht goed, correct en veilig te 
kunnen uitvoeren is dan ook cruciaal. 
Meer uitleg door Marijke Bruyninckx, 
directeur van Preventie en Interim.

Tekst: Joris Hendrickx

Welk probleem stelt zich vaak  
bij de aanwerving van een nieuwe 
uitzendkracht? 

“In de praktijk is het helaas zo dat nieuwe 
uitzendkrachten vaak meteen aan de slag 
moeten gaan op hun werkpost, zonder dat 
ze een deftig onthaal krijgen. Uit ervaring is 
geweten dat wanneer er een arbeidsongeval 
gebeurt met een uitzendkracht, dit vaak 
het gevolg is van een onaangepast onthaal. 
Bovendien is het zo dat bijna ieder ernstig 
arbeidsongeval gebeurt in de eerste week 
dat iemand een nieuwe job uitoefent.”

Wat zegt de wet hierover?
“Een onthaalprocedure is in België verplicht 
voor elke nieuwe werknemer die in een 
bedrijf wordt aangeworven, dus ook als het 
om een uitzendkracht gaat. Hier moet boven-
dien een register van worden bijgehouden, 
zodat dit formeel kan worden bewezen. Als de 
klant-gebruiker een uitzendkracht onthaalt, 
dan mag dat trouwens ook gebeuren aan de 
hand van luik C van de werkpostfiche. Zo’n 
werkpostfiche beschrijft de taken, risico’s en 
preventiemaatregelen van een werkpost. Dit 
moet dan worden ondertekend door een lid 
van de hiërarchische lijn en mag vervolgens 
worden bijgevoegd in het register.”

Waaruit moet een onthaal bestaan?
“Tijdens het onthaal geeft de klant-gebruiker 
alle mogelijke info over de werkpost, de risico’s 
die ermee verbonden zijn, wat er van de uit-
zendkracht wordt verwacht en wat hij/zij zeker 
niet mag doen, waar men terecht kan voor 
diverse problemen, hoe persoonlijke bescher-
mingsmiddelen moeten worden gebruikt 
en onderhouden, maar natuurlijk ook waar 
de brandblusapparaten, EHBO-materiaal en 
nooduitgangen zich bevinden. Kortom: alle 

info waarmee een arbeidsongeval of gezond-
heidsschade kunnen worden vermeden.”

“Sommige klant-gebruikers laten uit-
zendkrachten tijdens hun eerste werkda-
gen meelopen met een ervaren werknemer. 
Zo’n peter/meterschap is bijzonder e�ciënt 
als deel van het onthaal. Voor andere (meer 
risicovolle) werkposten is het aangeraden 
om een echte opleiding te geven vooraleer 
de uitzendkracht aan de slag mag gaan.”

“Dankzij de informatie en ondersteuning 
van de klant-gebruiker zal de pas aangewor-
ven werknemer risicovolle situaties sneller 
herkennen en voorkomen dat zijn naaste 
collega’s in gevaar worden gebracht door 
onverwachte situaties.” ■

rob.bilfinger.com

IN SAMENWERKING MET

p-i.be/nl

IN SAMENWERKING MET��" Bijna ieder ernstig 
arbeidsongeval gebeurt in de 
eerste week dat iemand een 

nieuwe job uitoefent.

“Levenslang leren wordt cruciaal”
Een wendbare organisatie heeft nood aan wendbare werknemers. Levenslang leren wordt bijgevolg cruciaal, en dat 
vraagt om een nieuwe mindset. Meer uitleg door Jens De Wael, HR-manager bij Bilfinger België.  Tekst: Joris Hendrickx

“Goed onthaal van uitzendkrachten  
kan veel arbeidsongevallen vermijden”

��" Levenslang leren gaat 
vooral over een verandering 
van mindset. Iedereen weet 
wel dat de nood er is, maar 
toch blijft men vaak hangen 
in oude concepten.

Jens De Wael

HR-manager Bilfinger België

Marijke Bruyninckx

Directeur Preventie en Interim
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“
Vijf jaar geleden hebben we het 
‘Nudge’-programma opgestart waar-
mee we medewerkers positief sti-
muleren. We werken hiervoor met 
drie pijlers: beweging, mentaal wel-

zijn en gezonde voeding. Hieruit zijn heel wat 
initiatieven voortgevloeid. Daarnaast doen we 
zoveel mogelijk aan cocreatie door middel van 
meerdere comités: feesten, sport, sociaal,... 
Het is voor ons erg belangrijk dat onze mede-
werkers zich goed voelen op het werk. En het 
is mooi meegenomen dat gelukkige medewer-
kers ook zorgen voor gelukkige klanten.”

Klantbeleving optimaliseren
“We willen als een van de eerste bedrijven 
in België de customer experience echt als 
motor van ons bedrijf laten werken. We 
zijn onze verschillende webshops onder 
de loep aan het nemen om nieuwe platfor-
men te kunnen bouwen die tot de absolute 
top behoren wat betreft B2B e-commerce. 
Daarom hebben we onder andere een ‘voice 

of the customer’ programma opgezet waar-
bij we continu feedback verzamelen op alle 
verschillende contactmomenten door de 
customer journey heen.”

Digitale oplossingen
“Voor onze klanten is het cruciaal om zo 
snel mogelijk hun nodige wisselstukken te 
vinden. Maar dat is niet altijd even gemak-
kelijk in een aanbod van 42 miljoen referen-
ties, zeker als je niet de juiste technische 
info hebt. Daarin willen we onze klanten 
niet alleen helpen met een state-of-the-
art-zoekmodule, maar bekijken we ook 
meerdere digitale oplossingen. Denk maar 
aan bijvoorbeeld ‘MyFleet’, waar bedrijven 
hun vloot van machines kunnen beheren. 
Via artificiële intelligentie (AI) zullen we in 
de toekomst hiermee kunnen voorspellen 
welk onderhoud wanneer nodig is en welke 
stukken ze hiervoor moeten gebruiken. 
Daarnaast zijn we achter de schermen druk 
bezig met het centraliseren van alle ach-

terliggende info over die onderdelen, zodat 
klanten hiermee zelfstandiger aan de slag 
kunnen. Dat alles zullen we dan op de spe-
cifieke noden van de klant gaan afstemmen. 

Talent gezocht
“Met dat doel voor ogen zijn we trouwens 
volop op zoek naar ambitieuze medewer-
kers die vertrouwd zijn met bijvoorbeeld 
customer experience, digitale transforma-
tie, e-commerce, data-driven optimalisaties 
en content, SEO, SEA, enz.” ■

tvh.com

IN SAMENWERKING MET
��" We verzamelen continu 

feedback op alle verschillende 
contactmomenten door  
de customer journey heen.

Customer experience als motor van het bedrijf
Om de klant meer dan ooit centraal te stellen, heeft TVH een nieuwe afdeling opgestart, namelijk ‘CX = customer experience’. 
Deze strategische keuze is een voortzetting van de reeds bestaande inspanningen rond het centraal stellen van medewerkers 
en hun klanten. Meer uitleg door Jellert Dekeyser, e-commerce en digital director bij TVH.  Tekst: Joris Hendrickx

CEO-fraude: een groeiend, 
maar onderschat risico

In een wereld die steeds meer 
digitaliseert, verhoogt ook het 
risico op digitale fraude. Niet 
alle fraude die online gebeurt, is 
echter cyberfraude. Een brede 
fraudeverzekering is dus cruciaal.

Tekst: Joris Hendrickx

Bedrijven investeerden de laatste jaren fors 
in de beveiliging van hun digitaal netwerk. 
Het gevolg: hackers nemen hun toevlucht 
tot andere vormen van fraude. CEO-fraude 
of identiteitsfraude is veruit de bekendste 
daarvan: de fraudeur doet zich - via mail of 
telefoon - voor als bijvoorbeeld een hoog-
geplaatste manager en dwingt onwetende 
medewerkers tot een betaling of het vrijge-
ven van gevoelige informatie.

Bescherming
CEO-fraude maakt opgang mede door de 
professionele aanpak van de oplichters. Zij 
hebben het bedrijf bestudeerd en kennen 
de interne bedrijfsprocessen, waardoor hun 
valse communicatie erg betrouwbaar lijkt. 
En ze gaan daarbij steeds verder. Zo is het 
vandaag perfect mogelijk om phishingte-

lefoontjes te plegen op basis van een stem-
opname, geplukt uit een video van je eigen-
ste YouTube-kanaal. De vraag is niet óf je 
bedrijf ooit ten prooi valt aan fraude, maar 
wel wat je zal doen wanneer het zover komt. 
In dat geval wil je zeker zijn dat je bedrijf 
voldoende is beschermd. Dat is precies waar 
een fraudeverzekering voor zorgt.

Geen cyberfraude
Omdat bij deze vorm van fraude computers 
en e-mails betrokken zijn, gaan velen ervan 
uit dat het om cyberfraude gaat. Dat klopt 
echter niet. Opdat er sprake zou zijn van 
cyberfraude en de cyberfraudeverzekering 
tussenkomt, moet er een inbreuk gepleegd 
worden op de cyberveiligheid en dus de 
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IT-systemen. Denk aan diefstal van data, 
hacking van een systeem, verspreiding van 
een virus,… Bij identiteitsfraude is dat niet 
zo. Hier zijn het mensen met slechte bedoe-
lingen die, weliswaar via digitale kanalen, 
andere mensen oplichten.

Belang van een brede 
fraudeverzekering

Identiteitsfraude valt wel onder de fraude-
verzekering. Hoewel het risico groter wordt 
omwille van een continue digitalisering, 
zien we vandaag dat heel wat fraudever-
zekeringen nog niet helemaal aangepast 
zijn aan deze vorm van oplichting. Het is 

belangrijk dat het verzekeringscontract zo 
is opgesteld dat de dekking op een brede 
waaier omstandigheden van toepassing is. 
Fraudeurs kunnen zich voordoen als mana-
gers of werknemers, maar ook als klanten 
of een externe partij. De dekking mag dus 
niet a�ankelijk zijn van de valse identiteit 
die de bedrieger aanneemt. Bovendien gaat 
het ook niet alleen om fondsen van de werk-
gever. Oplichters kunnen ook aanzetten tot 
het overdragen van fondsen of goederen 
van derden. ■

 〉 DIT ARTIKEL KWAM TOT STAND IN 

SAMENWERKING MET EULER HERMES BELUX.

��" De vraag is niet óf je 
bedrijf ooit ten prooi valt 
aan fraude, maar wel  
wat je zal doen wanneer 
het zover komt.

Jellert 
Dekeyser

E-commerce en 
digital director 
TVH



12    ❘    NL.PLANET-BUSINESS.BE MEDIAPLANET

Welke uitdaging stelt zich bij ons 
huidige economische model?

“De manier waarop onze economie vandaag 
is samengesteld zorgt ervoor dat bedrijven 
én mensen telkens weer in de problemen 
komen. Als één sector het slecht doet, dan 
komen deze bedrijven in de problemen, maar 
vervolgens ook hun mensen. Als gevolg van 
de werkloosheid en daling van de koopkracht 
komt dan weer de maatschappij en dus de 
staat in de problemen, enz. Zo kom je telkens 
opnieuw in een neerwaartse spiraal terecht.”

Hoe kunnen we hier een antwoord  
op bieden?

“We kunnen hier deels een antwoord op 
bieden door werknemers te delen over 
bedrijven heen. Zo’n crossjobsysteem is 
niet meteen hetzelfde als projectsourcing of 
interimarbeid, want delen zou toelaten om 
carrièrepaden uit te stippelen waarbij men-
sen op bepaalde momenten van hun carri-
ère opleiding krijgen voor de volgende fase 
van die carrière. Iemand die bijvoorbeeld 
lesgeeft zou, indien er een toekomstige nood 
blijkt te ontstaan, al meteen kunnen worden 
opgeleid om die nood in te vullen. Met een 
crossjobsysteem is het dan mogelijk om de 

lesactiviteit bij de huidige werkgever stap 
per stap af te bouwen ten gunste van de 
nieuwe rol bij een andere werkgever. Dat 
betekent dat de toekomstige werkgever mee 
instaat voor de opleiding terwijl die persoon 
nog bij de huidige werkgever aan de slag is.”

Welk voordeel biedt dit voor bedrijven?
“Als je dat idee van gedeelde werknemers 
vervolgens doortrekt over bijvoorbeeld 
dertig bedrijven heen, dan wordt het ook 
mogelijk om de HR te schalen en te delen 
met al die bedrijven. Bepaalde profielen 
kunnen dan gedeeld bij meerdere werkge-
vers binnen zo’n groep aan de slag en krij-
gen zo meer mogelijkheden om ervaring 
op te bouwen. Delen is vermenigvuldigen 
dus. Ook in coronatijden of bij economische 
fluctuaties binnen sectoren is zo’n systeem 
voor veel bedrijven bijzonder interessant. 
Mensen die dan bij het ene bedrijf zonder 
werk vallen, zouden dan zeer snel kunnen 
worden ingeschakeld in een ander bevriend 
bedrijf waar het werk net toeneemt (bij-
voorbeeld ziekenhuizen, supermarkten,…). 
Ik geloof er sterk in dat dit hét model van 

de toekomst is, maar dat vergt dan wel een 
nieuwe HR-wetgeving en een verandering 
van de mindset bij bedrijfsleiders.”

Welk voordelen kan flexwerken bieden?
“Ons economisch, werk- en onderwijsmodel 
is nog steeds gebaseerd op het ritme van de 
industriële maatschappij zoals die honderd 
jaar geleden vorm kreeg. We beginnen met 
werken om bijvoorbeeld om acht uur, nemen 
een pauze om twaalf uur en werken daarna 
door tot zeventien uur. Dat is niet meer van 
deze tijd. Slechts een klein percentage van 
innovatieve bedrijven en start-ups doet het 
anders. De jongere generaties zijn echter 
continu online, en dat creëert nieuwe moge-
lijkheden om werk en privé op een natuur-
lijkere manier te combineren en in elkaar te 
laten overvloeien. Technologisch is dat alvast 
perfect mogelijk voor heel wat dienstenjobs.”

“Zo zou men perfect eerst ’s ochtends thuis 
kunnen werken, dan de kinderen naar school 
kunnen doen en vervolgens naar kantoor gaan, 
om eventueel in de namiddag tussendoor nog 
even boodschappen te gaan doen. De focus ligt 

dan niet meer op het aantal uur dat men aanwe-
zig is op een bepaalde locatie, maar op het werk 
dat men realiseert en het aantal uur dat men 
e�ectief werkt per dag. Helaas wordt dit vanuit 
bepaalde hoeken tegengehouden, terwijl het 
nochtans zowel voor werkgevers als werkne-
mers heel wat voordeliger zou zijn. Ook voor het 
milieu en het klimaat zou het enkel maar posi-
tief zijn als we met zijn allen wat minder tegelijk 
in de file zouden staan. Tegelijk zou het aantal 
burn-outs zo drastisch kunnen worden ver-
minderd. Ook voor gezinnen waar beide ouders 
werken, zou dat het leven heel wat makkelijker 
maken. Het zou ons zelf beter wapenen tegen 
situaties zoals de huidige coronacrisis.”

Wat is hier voor nodig?
“Zo’n systeem vraagt uiteraard wel het 
nodige vertrouwen vanuit bedrijfsleiders in 
hun mensen. Je kan mensen hierbij niet lan-
ger met strikte regels in een kooi zeten. Het is 
nu eenmaal de aard van de mens dat die dan 
meteen op zoek zal gaan naar de uitgang, en 
die ook zal vinden. Als je daarentegen geen 
kooi maakt, dan voelt men zich meer op zijn 
gemak en zal men langer blijven. Vergelijk 
het met zand in je hand houden: als je knijpt, 
dan druk je het zand weg. Hou je je hand 
open, dan blijft het zand liggen.” ■

Crossjobs en flexwerken als antwoord op coronatijden
Crossjobs en flexwerken bieden zowel voor werknemers als werkgevers heel wat voordelen.  
“Maar dat vergt dan wel om een nieuwe mindset en een bereidwilligheid van alle betrokken partijen”,  
zegt Davy Callewaert, algemeen directeur van Sportwerk.  Tekst: Joris Hendrickx

��" Ons economisch,  
werk- en onderwijsmodel 
is nog steeds gebaseerd 
op het ritme van de 
industriële maatschappij 
zoals die honderd jaar 
geleden vorm kreeg.

��" De jongere generaties 
zijn continu online, 
en dat creëert nieuwe 
mogelijkheden om werk en 
privé op een natuurlijkere 
manier te combineren en in 
elkaar te laten overvloeien.

Davy 
Callewaert

Algemeen 
directeur 
Sportwerk
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IN SAMENWERKING MET



NL.PLANET-BUSINESS.BE    ❘    13MEDIAPLANET

“
De basis van een goede inrichting is 
volgens ons gestoeld op drie belang-
rijke pijlers: de kennis betre	ende 
het gebouw, de kennis over de 
mensen die leven en werken in dat 

gebouw en het DNA van de organisatie. Het 
gebouw kan zowel een nieuwbouw als een 
renovatie zijn. We gaan daar dan de nodige 
opmetingen doen, kijken wat de eigenschap-
pen zijn, brengen de voor- en nadelen ervan 
in kaart, enz. Maar ook de mensen en het DNA 
van de organisatie willen we beter leren ken-
nen. Dat doen we door bij ieder nieuw project 
een bevraging te organiseren. We spreken 
face-to-face met de beleidsmensen (directie, 
afdelingsverantwoordelijken,…) en peilen 
daarbij naar hoe zij hun bedrijf in de toekomst 
zien evolueren. Dat is uiteraard belangrijk 
omdat wij dan alles qua inrichting ook kun-
nen laten passen in hun toekomstvisie en 
de uitstraling die ze willen bekomen. Ook 
de manier waarop ze willen gaan werken is 
belangrijk. Er zijn steeds meer thuiswerkers, 
flexwerkers en mensen die deeltijds werken.”

Alle zintuigen prikkelen
“Maar we kunnen nog verder gaan door 
iedere medewerker in het bedrijf te bevra-
gen door middel van een enquête. Daarbij 
stellen we vragen over de fysieke werk-

omgeving, ergonomie, maar ook over de 
organisatie van de diensten, wie met wie 
samenwerkt, welke communicatie beter 
kan en wat volgens hen de minpunten en 
de spanningen zijn in de organisatie,… Ver-
volgens letten we bij de kantoorinrichting 
op alles wat de zintuigen prikkelt. Door hier 
aandacht aan te besteden zorgen we ervoor 
dat men zich beter voelt in zijn werkom-
geving, waardoor de concentratie en het 
arbeidsplezier heel wat hoger zullen zijn.”

1. Horen
“Horen gaat niet alleen over commu-

niceren met elkaar. Het heeft ook te maken 
met de akoestiek van het gebouw. Als de die 
slecht is, dan verstaan de mensen elkaar 
slecht, de stress zal toenemen, er ontstaan 
nagalmgeluiden die zowel voor de mensen 
als voor hun gehoor erg slecht zijn,… Het is 
dus wel degelijk belangrijk om hier rekening 
mee te houden. We onderzoeken ook of de 
ruimtes akoestisch voldoen aan de normen 
en activiteiten waarvoor ze worden gebruikt. 
Een vergaderzaal heeft andere akoestische 
noden dan bijvoorbeeld een eetruimte.”

2. Ruiken
“Onze reukzin is een erg belang-

rijk zintuig. In de inkomhal en eventueel 
andere  zones werken we daarom met 
geuren die mensen tot rust kunnen bren-
gen, gaan stimuleren of activeren. Voor 
iedere ruimte is dat anders. Een ruimte 
die tot doel heeft om mensen tot rust te 
brengen heeft nood aan een geur die dat 
ondersteunt. Een ruimte waar mensen 
heel actief moeten zijn heeft daarentegen 
nood aan een activerende geur. Dat is zeker 
niet evident. Geurvoorkeuren verschillen 
immers van persoon tot persoon. We doen 
daarom steeds een geurstudie waarbij we 
uiteindelijk komen tot een geur die past bij 
het bedrijf en de betreffende ruimte.”

3. Voelen
“We gebruiken in onze inrichting 

materialen en texturen (hard of zacht, 
koud of warm) die de juiste gevoelens en 
sferen oproepen. Bovendien proberen 
we oog te hebben voor het aanvoelen van 
de werkomgeving (temperatuur, lucht-
vochtigheid, tocht,...). Zo zullen we een 
ontspanningshoek eerder uitrusten met 
kussens en stoffen die zacht aanvoelen, 
in combinatie met warme en natuurlijke 
materialen. Een vergaderruimte zal daar-
entegen koeler zijn qua materialen.”

4. Kijken
“Kijken is vooral het beleven van 

kleuren. Afhankelijk van de functie van 
de ruimte kiezen we dus voor kleuren 
die mensen tot rust brengen of net acti-
veren. Een ontspanningshoek krijgt eer-
der warme kleuren zoals rood, bordeaux, 
bruin. Om mensen te activeren zullen 
we daarentegen eerder frisse, fruitige en 
sterke kleuren gebruiken.”

5. Proeven
“We zorgen voor een ‘smaakvol’ inte-

rieur, maar kunnen evenzeer meedenken 
met het versterken van de innerlijke mens. 
Dat gaat dan zowel over het introduceren 
gezondere voeding en drank, als over de 
inrichting van de eetruimte en/resto die 
daarbij moeten passen.”

6. Psyche
“Er is een sterk toenemend bewust-

zijn over het belang van welzijn op de 
werkvloer. En dat heeft niet enkel te maken 
het fysieke maar ook met de psyche. Naast 
alle andere zintuigen hebben we daarom 
oog voor het versterken, activeren en tot 
rust brengen van de geest. We trachten om 
stress en overspannenheid zoveel mogelijk 
te voorkomen. Daarom hebben we in ons 
bedrijf een gecertificeerde burn-outcoach 
om mensen met overspannenheid te hel-
pen. Daarnaast kunnen we Brainfitness 
sessies aanbieden om het concentratie-
vermogen en de slaap van medewerkers 
te verbeteren en om spanningen af te bou-
wen. Dit werkt met een computer die we 
ter beschikking stellen en elektrodes op het 
hoofd die de hersengolven meten. Mensen 
leren hierbij onbewust om het ritme van 
hun hersengolven te conditioneren.” ■

Kantoorinrichting moet op alle zintuigen inspelen
Bij een kantoorinrichting moet – naast het gebouw – vooral ook rekening worden gehouden met ‘de 
mens’ die er moet werken. En dat kan door op al hun zintuigen in te spelen. Meer uitleg door Chris 
Huybrechts, zaakvoerder van Projectatelier.  Tekst: Joris Hendrickx

��" De basis van een goede 
inrichting is volgens ons 
gestoeld op drie belangrijke 
pijlers: de kennis betreffende 
het gebouw, de kennis over 
de mensen die leven en 
werken in dat gebouw en  
het DNA van de organisatie.

projectatelier.be/nl

IN SAMENWERKING MET

Chris 
Huybrechts

Zaakvoerder 
Projectatelier
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   ▲ Sinds de invoering van Tax Shelter is het volume aan audiovisuele producties dat in 
België wordt opgenomen meer dan verdubbeld.

Vlaanderen telt 86.000 autodelers. Dat is een stijging van 25% ten opzichte 
van vorig jaar. Ondertussen zijn er maar liefst veertien aanbieders actief 
in Vlaanderen en leert een bevraging van Autodelen.net dat 10% van de 
Vlamingen de intentie heeft te starten met autodelen. Vlaanderen lijkt stilaan 
klaar voor de transitie van autobezit naar -gebruik.

Autodelen steeds populairder in Vlaanderen

I
n de grote steden is autodelen de 
kinderschoenen ontgroeid. Daar 
doet gemiddeld 2,4% aan autodelen, 
ten opzichte van slechts 0,4% op het 
platteland. Toch is het lang geen lou-

ter stedelijk fenomeen meer. Steeds meer 
lokale overheden zetten in op autodelen 
door hun eigen vloot te delen en door een 
doordacht beleid te voeren. Meer dan 35 
gemeenten delen één of meerdere wagens 
en veertig gemeenten zijn bezig met het 
opstellen van een actieplan.

Garagehouders springen op de kar
Een tweede tendens is dat ook lokale 
garagehouders steeds vaker op de kar 
springen. Zij zien dat hun businessmo-

del onder druk staat door enerzijds de 
opkomst van gedeelde mobiliteit - en dus 
potentieel minder verkoop van wagens 
- en anderzijds de elektrificering van de 
vloot die veel minder onderhoud vergt. 
Door autodelen aan te bieden, maken ze 
van een potentiële bedreiging een oppor-
tuniteit. Vier van de veertien Vlaamse 
autodeelaanbieders zijn initiatieven van 
lokale garages. Vaak gaat het om lokale 
initiatieven die een antwoord proberen 
bieden op mobiliteitsvraagstukken in de 
eigen regio. Tot slot valt het ook op dat het 
zogenoemde ‘P2P kostendelend autode-
len’, waarbij privéwagens gedeeld worden 
onder buren zonder economische winst, 
zeer sterk groeit (+35%). 

Het aantal autodelers  
is het afgelopen jaar  
met 25% gestegen.

1 Vlaming op de 10  
toont interesse om te 

starten met autodelen.

SUCCES Aanbod verhogen 
Of het aanbod de vraag moet volgen of omge-
keerd lijkt beantwoord te worden door de 
bevraging. Onder de respondenten die momen-
teel nog niet aan autodelen doen, maar het wel 
van plan zijn, is meer dan negen op de tien 
sneller te overtuigen met een toename van het 
aantal beschikbare deelwagens. Dat is meteen 
een extra reden voor lokale overheden om in te 
zetten op het ondersteunen van de aanbieders 
bij het plaatsen van extra deelwagens. Om 
hen te verleiden, is het interessant om ervoor 
te zorgen dat aanbieders gedurende de eerste 
twee jaar zeker zijn van een bepaalde afname 
door bijvoorbeeld als gemeente zelf gebruik 
te maken van de autodeeldienst en door hen 
indien nodig financieel te ondersteunen. ■

T
ax Shelter is een systeem waar-
mee Belgische ondernemingen 
die aan de vennootschapsbelas-
ting zijn onderworpen hun belast-
bare basis kunnen verlagen. Ze 

betalen dus minder belastingen en steunen 
tegelijkertijd de filmindustrie en – sinds 2017 
– de podiumkunsten (toneel, dans, muziek) 
in België. De opgehaalde fondsen zijn bedoeld 
om werken te financieren waarvan de pro-
ductie-uitgaven op ons grondgebied plaats-
vinden. Binnenkort wordt het systeem uitge-
breid naar de sector van de videogames.

Financiële win-winsituatie
Voor Belgische ondernemingen bedraagt 
het rendement van dit mechanisme om 
en bij de 10% netto. Investeren in Tax 

Shelter is een financiële win-winsituatie, 
want het komt zowel de ondernemingen, 
de audiovisuele sector en de sector van 
de podiumkunsten als de Staat ten goede! 
Het systeem genereert immers een extra 
economische activiteit en dus, indirect, 
inkomsten die veel hoger liggen dan de 
belastingverlagingen die aan de onderne-
mingen worden toegekend.

180 miljoen euro aan fondsenwerving 
per jaar

Sinds de invoering van Tax Shelter is het 
volume aan audiovisuele producties dat 
in België wordt opgenomen meer dan ver-
dubbeld. Andere voordelen: de stijging van 
het aantal jobs in de audiovisuele sector en 
het aantrekken van productie-uitgaven op 

Tax Shelter: een 
systeem dat draait

het grondgebied. Sinds de vereenvoudiging 
in 2015 kent het systeem een extra boom. 
Vandaag bereikt de fondsenwerving zo’n 
180 miljoen euro per jaar, waarvan 45 mil-
joen voor de podiumkunsten.

Producent of erkend tussenpersoon
Het systeem werkt op projectbasis. In de 
audiovisuele sector steunde het vorig jaar 
bijvoorbeeld de productie van de film Nevada 
- met Matthias Schoenaerts - die veel succes 
kende. Net als deze film hebben de projecten 
ook een internationale uitstraling. Ener-
zijds is dat het geval voor films die worden 
geselecteerd op festivals (Cannes, Berlijn 
enz.) en tv-series die op grote schaal in het 

buitenland worden uitgezonden, anderzijds 
zetten de opnames die in België zijn gemaakt 
het Belgisch erfgoed in de kijker, wat onder 
andere het toerisme ten goede komt.

Ondernemingen die geïnteresseerd zijn 
in Tax Shelter kunnen zich richten tot een 
producent of een erkend tussenpersoon. 
Het is niet nodig om te wachten tot het 
einde van het boekjaar om het bedrag van 
een investering te bepalen. Het kan al aan 
het begin van het boekjaar worden over-
wogen, bijvoorbeeld in combinatie met de 
voora¡etalingen van belastingen. ■

 〉 DIT ARTIKEL KWAM TOT STAND IN 

SAMENWERKING MET UFUND.

Dankzij Tax Shelter, een systeem dat in 2003 door de 
Belgische overheid in het leven werd geroepen werd, 

kunnen bedrijven een belastingvermindering genieten 
door in de audiovisuele productie of de podiumkunsten te 

investeren. Deze fiscale stimulans bevordert zeer diverse 
projecten en ondersteunt onze economie.  Tekst: Philippe Van Lil



Was je handen 
regelmatig en grondig 
met water en zeep.
Reken zo’n 40 à 60 

seconden per wasbeurt.

Blijf thuis 
als je zelf 
ziek bent.

Gebruik papieren 
zakdoekjes en 
gooi ze weg in 
een afsluitbare 

vuilbak.

Hoest of nies
in een papieren 

zakdoekje of in de 
binnenkant van 

je elleboog. 

Vermijd 
handen 
geven.

Raak je gezicht zo 
weinig mogelijk aan 

met je handen.

Vermijd nauw 
contact met 
personen die 

ziek zijn.

DRAAG ZORG VOOR JEZELF EN ZO OOK VOOR ANDEREN.

AGENTSCHAP
ZORG & 
GEZONDHEID

Meer info op
www.info-coronavirus.be

HET CORONAVIRUS 
Hoe kan je een besmetting voorkomen?
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D E N K A A N
T A X S H E L T E R

STEUN DE
BELGISCHE FILMINDUSTRIE

www.ufund.be

51

Gecoproduceerde
films

in 2019

36

Gefinancierde
podiumwerken

in 2019

16

medewerkers
tot uw dienst




