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Lezers van kmo-insider die personeel tewerkstellen, zullen alleen maar beamen dat 
het belangrijk is om de juiste man of vrouw op de juiste plaats te hebben en dat goede, 
gemotiveerde werknemers van kapitaal (ook letterlijk!) belang zijn. Spelers die actief zijn 
in de sector ‘werving en selectie’ zien een duidelijk trend waarbij de kandidaten vandaag 
veel mondiger zijn en niet meer alleen belang hechten aan een goed loon. Ook employer 
branding, het imago dat uw bedrijf heeft bij potentiële medewerkers, is een belangrijk 
wapen in de ‘War for talent’. U bent gewaarschuwd.

kmo-insider organiseerde daarom een panelgesprek over de veranderingen in de maatschappij 
op het vlak van ‘Werving & Selectie’. We brachten volgende experts rond de tafel: 
• Wim Beke, verantwoordelijk voor het Antwerps kantoor van Page Personnel, gespeciali-

seerd in interim en selectie, met in België kantoren in Antwerpen en Brussel. Wereldwijd 
drie brands onder de noemer PageGroup: PageExecutive (senior talent profi elen), Michael-
Page (middlemanagement en expert profi elen) en PagePersonnel (junior – en operationele 
profi elen).

• Eric Meyers, partner voor het kantoor in Antwerpen van Motmans & Partners, een van de 
drie kantoren van de groep, gespecialiseerd in rekrutering, selectie en interim management. 
In ontstaansstad Hasselt is Motmans & Partners marktleider in het segment ‘kader’, van juni-
or tot senior managers. Focus op kmo’s en familiale ondernemingen. 

• Greet Van Melkebeke, werkzaam voor Randstad. Zij is gespecialiseerd in het bediendenluik, 
waar interim meer en meer plaats maakt voor werving en selectie. Daarnaast is er ook Rand-
stad Professionals en zusterbedrijf RiseSmart, actief in career coaching, outplacement,…

• Serge Gomme, directeur rekrutering en se-
lectie binnen Hudson, een HR consultancy 
bedrijf, met drie activiteiten: rekrutering en 
selectie (focus op kmo’s van 5 tot 500 me-
dewerkers), talent management en interim 
management en detachering. Hudson Bel-
gië heeft 250 vaste medewerkers.

• Jeroen Diels, werkzaam voor Robert Half, 
een Amerikaans bedrijf actief in rekrute-
ring, met in België tien kantoren. Robert 
Half biedt diensten aan kmo’s, multinatio-
nals en boekhoudkantoren aan, nl. rekru-
tering (fi nance & accounting professionals 
en IT), uitzendarbeid (idem), offi  ce team 
(administratieve support functies), execu-
tive search (en interim management (alle 
management functies).

• Jolien Goris, Business Unit Manager voor 
de afdeling ‘Bouw & Infrastructuur’ bij Re-
gis Consult, een kantoor gespecialiseerd 
in project en permanent staffi  ng van inge-
nieurs en technische experts, actief in de 
technische sector (bouw & infrastructuur, 

“DE MACHT IS VERSCHOVEN IN DE 
RICHTING VAN DE KANDIDAAT”
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industrie & energie, productie & onder-
houd, IT & telecom). Kantoren in Wommel-
gem, Zwijnaarde en Geel.

• Anaïs Volkers, sinds zes jaar werkzaam voor 
Hays, gespecialiseerd in het rekruteren van 
bediendeprofielen. In België heeft Hays ze-
ven kantoren. Hays vertegenwoordigt drie 
brands: Hays Response (support profielen), 
Hays Recruiting Experts (14 specialisaties) 
en Hays Executive (headhunting). 

• Ann Van Buggenhout, vakexpert accoun-
tancy en HR bij VDAB. VDAB staat voor be-
middeling en beroepsopleiding en heeft 
ook een uitgebreide online dienstverle-
ning. 

• Ine Meeussen, oprichter van Ufinity, actief 
in rekrutering, interim management en 
training van financiële profielen ten dien-
ste van voornamelijk midmarket en corpo-
rates. Een jaar geleden gestart met nieuwe 
business unit (Robin) gericht op kmo’s en 
start-ups, bedrijven die geen aparte finan-
ciële afdeling hebben, maar wel nood aan 
financieel advies.

Op de volgende bladzijden krijgen we ant-
woord op onze vragen en die zijn af en toe 
ook wel verrassend.

Interview: Freddy Michiels
Verslag: Nicole Verstrepen
Foto’s: Wilfried Deferme

SAMENWERKING
MET 
SELECTIEKANTOOR 
ZORGT VOOR BETER 
RESULTAAT
Wat is vandaag het moeilijkst: bedrijven als klant vinden of geschikt personeel vinden voor 
de klanten?

Serge Gomme bevestigt dat het vooral moeilijk is om voor klanten de geschikte kandidaat 
te vinden. “Je voelt duidelijk dat de ‘macht’ verschoven is in de richting van de kandidaat, die 
selectief kan zijn in zijn keuze en zich meer kan permitteren dan een aantal jaar geleden”, 
stelt hij. Een goed loon blijft belangrijk, maar daarnaast winnen ook factoren als mobiliteit, 
werkuren, flexibiliteit, home working én persoonlijke ontwikkeling aan belang. Ook employer 
branding blijkt een gigantische rol te spelen.
Jolien Goris stipt in dat verband aan dat kmo’s niet altijd beschikken over de mensen en de 
middelen om bezig te zijn met employer branding, maar dat een samenwerking met een 
selectiekantoor ervoor kan zorgen dat je bij kandidaten goed in de markt wordt gezet. Ze 
stelt dat employer branding immers niet altijd meteen kenbaar is voor sollicitanten en dat 
selectiekantoren in dat opzicht het “verlengstuk” zijn van het bedrijf en de kans bieden aan 
kmo's om zich kenbaar te maken bij een breder publiek aan sollicitanten. Jeroen Diels is het 
met haar eens dat wervings- en selectiekantoren bedrijven kunnen helpen een duidelijke vi-
sie uit te dragen en een goed imago te hebben. “Want met alleen een tafelvoetbal te plaatsen 
in de refter, kom je er niet”, zegt hij.
Navraag door Ann Van Buggenhout bij een aantal cursisten in de opleiding ‘Medewerker 
boekhouder’ leert dat zij het imago en de uitstraling van een bedrijf belangrijk vinden. “Maar 
het imago dat je uitstraalt, moet je ook nakomen in de arbeidsmarkt. De werkzoekenden 
moeten dat gevoel kunnen houden na een eerste sollicitatiestap”, stelt ze. Dit wordt beaamd 
door Greet Van Melkebeke. 
Serge Gomme waarschuwt ervoor dat je je klant mag ‘verkopen’, maar dat je niet aan oversel-
ling mag doen, want dan creëer je ontgoocheling.  lees verder p. 66
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ALLE TALENTEN 
ZIJN NODIG OM 
DE KNELPUNTEN 
OP DE 
ARBEIDSMARKT 
IN TE VULLEN
Het voorbije jaar ontving VDAB in de provincie Antwerpen 66.548 
vacatures. Dat is 15,5% meer dan vorig jaar. Ongeveer een zesde 
daarvan of 10.619 vacatures geraakt niet of moeilijk ingevuld. Toch 
is er genoeg talent op arbeidsmarkt. Daarom wil VDAB werkgevers 
stimuleren om, wellicht voor een eerste keer, verder te kijken dan 
de traditionele pro�elen.

“DE EERSTE KEER IS ALTIJD EEN BEETJE SPANNEND”

Met deze boodschap trok VDAB massaal naar bedrijven op donder-
dag 23 november. In de provincie Antwerpen gingen meer dan 700 
VDAB-medewerkers de baan op. Nog eens 150 medewerkers beman-
den die dag drie pop-up callcentra in Antwerpen, Turnhout en Me-
chelen.

VDAB wil met deze campagne werkgevers aansporen om niet zo 
evidente werkzoekenden een kans te geven. Het gaat daarbij om 
55-plussers, personen met een migratieachtergrond, langdurige werk-
lozen, personen met beperkingen of mensen zonder diploma. Bjorn 
Cuyt, provinciaal directeur van VDAB: “We moeten werkgevers overtui-
gen dat ze op een andere manier moeten werven en selecteren. Daar 
hebben we zowel korte formules voor zoals een beroepsverkennende 
stage die maximaal één maand duurt of langere formules zoals een 
individuele beroepsopleiding (IBO) die tot zes maanden kan duren. 
Tijdens zo’n stage ziet de werkgever die mensen bezig en weet hij na 
een tijd perfect wat voor vlees hij in de kuip heeft. Het zijn twee ma-
nieren om bestaande talenten aan te spreken en op de arbeidsmarkt 
te activeren.”

“IK KAN HET IEDEREEN AANBEVELEN”

Het bedrijf Krijnen Keukens uit Malle heeft die eerste stap al gezet. Zij 
namen dit jaar Yamen Taha uit Syrië in dienst. “Wat onze werknemers 
moeten kunnen, wordt niet allemaal aangeleerd op school”, vertelt 
Elke Loose, personeelsverantwoordelijke van Krijnen Keukens. “Boven-
dien zijn wij een bedrijf dat erg onderlegd is in gespecialiseerde tech-
nieken, de vijver waaruit we moeten vissen is dus snel leeg.”  Via VDAB 
is het bedrijf dan in contact gekomen met Yamen.  Elke: “Yamen is bij 
ons gestart met een beroepsverkennende stage die is overgegaan in 
een individuele beroepsopleiding.“ Ondertussen heeft Yamen een vast 
contract en is hij volledig geïntegreerd in het bedrijf.  “De komst van 
Yamen heeft voor ons deuren geopend maar het was een grote stap 
in het onbekende. Bij ons werken al jaar en dag mensen uit het dorp of 
omliggende gemeentes. Het was dus niet evident om iemand te laten 
starten met deze achtergrond. Ik kan het iedereen aanraden maar het 
is  wel belangrijk dat je de andere collega’s mee betrekt in het verhaal. 
Je moet de veranderingen voorzichtig overbrengen.”   
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vervolg van p. 64

WAT ZIJN DE UITDAGINGEN WAARMEE DE SECTOR 
‘WERVING & SELECTIE’ AF TE REKENEN KRIJGT?

Een interessante denkpiste wordt op tafel gelegd door Anaïs Vol-
kers. Zij stelt dat in het tijdperk van digitalisering rekrutering als-
maar moeilijker wordt. “Alles wordt fact based - er zijn nu al apps 
om te matchen – en we evolueren meer en meer naar een systeem 
waarbij de persoonlijke touch bijna verloren gaat in het rekrute-
ringsproces, terwijl kandidaten net op zoek gaan naar beleving. 
Millennials zijn opgegroeid met social media. Dat willen ze ook te-
rugzien bij hun werkgever, maar ze vinden dat niet per se terug in 
het rekruteringsproces. Dat is de grootste uitdaging voor ons op 
dit moment, om die beleving reeds te brengen in de rekrutering”, 
stelt ze.
Voor Ann Van Buggenhout vormen de nieuwkomers een uitdaging. 
“Het gaat om een grote populatie, met veel capaciteit, maar waar 
men niet op de juiste manier mee omgaat. Hun diploma’s kunnen 
niet gevalideerd worden hier. Dat staat bijgevolg niet officieel ver-
meld in hun dossier. Vlak na binnenkomen hebben ze geld nodig 
en gaan ze aan de slag als poetshulp en daar geraken ze dan moei-
lijk uit. Als ze een opleiding kunnen volgen, als het financieel haal-
baar is om hun job even te laten staan, hebben ze vaak heel wat 
troeven”, legt ze uit.
Greet Van Melkebeke ziet daarin een rol weggelegd voor de sector, 
als vertrouwenspersoon van de kmo-bedrijfsleider. Deze moet met 
een open vizier naar een kandidaat kijken.  

NOG EEN UITDAGING VOOR DE SECTOR IS 
DE KOMST VAN DE STRENGERE GEDRAGSCODE GDPR. 
ZIJ KMO’S ZICH HIERVAN WEL BEWUST?

“Bedrijven dreigen te vergeten dat ze bij rekrutering persoonlijke 
data binnenkrijgen. Een CV b.v. mag je bijhouden zolang je er nut 
van hebt. Je moet een reden hebben om dat bij te houden”, aldus 
Anaïs Volkers. Bij Regis Consult zijn ze zich bewust van de nieuwe 
regelgeving rond GDPR. Zo worden er opleidingen en webinars 
gevolgd rond het thema en worden met alle leveranciers bekeken 
wat er kan gedaan worden om te voldoen aan de regelgeving.
Eric Meyers ziet een uitdaging in de multi-generationele werkpo-
pulatie. “Millennials, babyboomers,... Je moet als bedrijf ongeloof-
lijk flexibel zijn. Hoe kom je de verschillende generaties tegemoet? 
Aan het eind van de dag moet je product wel gecreëerd zijn”, stelt 
hij. Volgens hem moet de oplossing gezocht worden in het bij el-
kaar zetten van jonge en ervaren werknemers. 
In verband met de millennials stelt Anaïs Volkers dat deze generatie 
‘verwend’ werd opgevoed. “Er is veel minder kans op falen. Als laatste 
van een loopwedstrijd krijg je vandaag ook een medaille. Die ‘ver-
wendheid’ verwacht je als millennial ook op de arbeidsmarkt, nl. dat 
alles even fantastisch is en dat je het in no time voor het zeggen zal 
hebben. Als pas afgestudeerde krijg je op de arbeidsmarkt dan een 
klets in je gezicht. Dat blijkt immers niet zo te zijn. Je zit met mensen 
die moeilijk zijn op de arbeidsmarkt. Ik weet niet of er een pasklare 
oplossing is voor wat een werkgever vandaag kan doen voor een 
millennial”, aldus Volkers.

YOUNG GRADUATES WETEN WAT ZE WILLEN

Greet Van Melkebeke stelt dat de young graduates van vandaag veel 
bewuster bezig zijn met wie ze zijn en met wat ze willen doen en 
wat niet. Ze zijn bezig met hun innerlijke zelf en zijn zich heel bewust 
waar ze in willen groeien. Vroeger werd dat meer door de ouders 
gestuurd.
“Ze zijn meer op zichzelf gericht en niet zozeer op ‘what’s in it’ voor 
de werkgever”, klinkt het bij Serge Gomme. “Als je mensen aanmoe-
digt, krijg je veel gedaan”, vindt Jeroen Diels, die er ook nog voor pleit 
werknemers zoveel mogelijk inspraak te geven. 

HR W E R V I N G  &  S E L E C T I E P A N E LG E S P R E K
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Creating Happiness
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een vak apart is!
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B E D R I J F S R E P O R TA G E B R A N D E D  C A R E E R S

Branded.Careers en Johan Driessens heb-
ben “employer branding” op een heel eigen 
manier in de markt gezet. Het gaat erom dat 
ondernemingen zichzelf in de snelle ont-
wikkelingen op de personeelsmarkt sterker 
moeten presenteren als “een geweldige 
plek om te werken.” Employer branding is 
in dit opzicht veel meer dan de lancering 
van enkele gratuite reclameslogans. Wie als 
onderneming talentvolle en gemotiveerde 
sollicitanten wil aantrekken, moet zijn on-
derneming op die manier positioneren dat 
iedereen er zich direct thuis voelt. Niet alleen 
de millennials maar ook de 50+’ers. “Het gaat 
ons om het verhaal achter de vacature, de 
bedrijfscultuur. Je moet in je bedrijf kunnen 
werken met een smile,” zegt Johan Driessens. 
Of nog : “mensen moeten een job zoeken 
waar ze kunnen van houden en op die ma-
nier geen enkele dag van hun leven nog 
moeten werken.”

Het lijkt erop dat met name de kmo’s daar in 
het recente verleden onvoldoende aandacht 
voor hebben gehad. Ze werken keihard aan 
hun verdere technologische en commerciële 
ontwikkeling maar het ontbreekt hen duide-
lijk aan een doorgedreven HR-beleid. Admi-
nistratief zitten ze veelal goed. Het papierwerk 
is in orde, de lonen worden correct betaald, 
de vakantieregeling klopt. Aan de andere 
kant kampen nogal wat personeelsleden in 
diezelfde bedrijven met een burnout, klagen 
ze over stress, zijn depressies vaak niet veraf. 
“Omdat de werkomgeving helemaal niet zo 
aantrekkelijk is,” zegt Johan Driessens. “- In die 
mate dat jonge mensen maar ook 50+’ers het 
helemaal niet zien zitten om aan de slag te 
gaan bij het bewuste bedrijf. Gewoon omdat 

ze er geen emotionele betrokkenheid mee 
voelen. We geloven niet dat mensen nog heel 
hun carrière spenderen bij 1 werkgever. Dus 
de periode die ze doorbrengen bij hun werk-
gever kan maar beter ook op hun maat zijn. ”
In het kader van een doorgedreven employer 
branding moeten ondernemers daarom meer 
aandacht hebben voor de “employee experi-
ence.” Dit dan in eerste instantie in zijn fysieke 
component: krijg je op het bewuste bedrijf 
een leuke plek om te werken, is er voldoende 
licht, is er een neuspeuteromgeving, kun je er 
gezellig lunchen, even een balletje slaan met 
de collega’s.... En vooral ook: hoe staat het met 
de andere mensen, kun je er vlot mee samen-
werken? Is er vlot contact met elkaar? Zonder 
de technologische omkadering van de on-
derneming te vergeten: niet enkel millennials 
zijn doorgaans sterk digitaal bezig en houden 
er niet van om gefrustreerd te geraken door 
verouderde systemen die het geregeld niet 
doen.
“Die omschakeling in de hand nemen is het 
doel van onze strategische samenwerking 
met onze klanten,” zegt Johan Driessens. “Ons 
is het erom te doen die mindshift te realiseren 
in een blueprint waarmee de ondernemer zijn 
personeelsbeleid kan heroriënteren naar een 
modern peopleplan.” Wie de uitgewerkte stra-
tegische doelstellingen van Branded.Careers 
implimenteert als een ongoing proces heeft 
meteen een langetermijnplanning in han-
den waarmee hij toekomstige uitdagingen 
aankan. Of het bedrijf bv. verder kan met de 
personeelsleden die vandaag aan het werk 
zijn? Of er voldoende expertise in huis is om 
de snelle technologische ontwikkelingen op 
te volgen? “Je hebt dan als ondernemer ook 
het voordeel dat je snel kunt reageren op de 

problemen die op een bepaald moment in 
het personeelsbestand aangebracht worden. ”

KOSTEN

Uiteraard staan kmo’ers vaak nogal kritisch te-
genover de inbreng van derden in hun beleid. 
Niet in het minst op het vlak van de ingecalcu-
leerde kosten. “Personeel is eff ectief duur maar 
de inbreng van employee experience garan-
deert de investeerder zonder twijfel kostenbe-
sparingen in plaats van kostenverhogingen,” 
zegt Johan Driessens. “Zo realiseer je niet enkel 
een return on investment (ROI) maar ook re-
turn on relationships (ROR). Het gaat erom dat 
onze klanten in onze aanpak steevast de meest 
geschikte kandidaten kunnen aanwerven en 
niet onnodig tijd en geld verliezen in een to-
taal achterhaalde aanwervingspolitiek. Met alle 
mogelijke vormen van interactieve belevenis-
sen creëren we een sterk imago van het bedrijf 
waardoor we sneller tot een match komen met 
enthousiaste kandidaat-werknemers.” 
Branded.Careers maakt zich sterk dat het 
voor zijn klanten de kostprijs van de lopende 
aanwervingspolitiek binnen de zes maanden 
kan halveren. Wie een en ander wil becijferen 
kan op de website van het bedrijf het e-book 
downloaden “Wat levert employer branding 
je op?” Je krijgt er een concrete analyse van die 
aanpak bovenop. Deze strategische aanpak is 
er voor zowel grotere als kleine werkgevers. 

BRANDED.CAREERS - SATENROZEN 10 - 2550 KONTICH - BRANDED.CAREERS MAAKT DEEL UIT DE GUMPTION GROUP
JOHAN DRIESSENS - 0484 380 024 - JOHAN@BRANDED.CAREERS - WWW.BRANDED.CAREERS

De meeste kmo’s werken met een uitstekend businessplan. Ook de 
digitale en de � nanciële ontwikkelingen zijn in kaart gebracht. In 
de langetermijnstrategie steekt evenwel zelden een evenwichtig 
peopleplan. Branded.Careers werkt  strategische oefeningen uit 
waarin een doelgericht HR-beleid mee een dynamisch onderdeel 
wordt van de globale bedrijfsvoering. “Employee experience,” de 
beleving van de hele werkplekomgeving is daarbij een hoeksteen. 

 JOHAN DRIESSENS VAN BRANDED.CAREERS:

“ ONS IS HET OM
 HET VERHAAL ACHTER 

DE VACATURE 
 TE DOEN”

Johan Driessens / Branded Careers
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KNELPUNT-
BEROEPEN
WORDEN 
TALRIJKER
VDAB publiceert jaarlijks een lijst met beroepen waarvoor het 
moeilijk is vacatures te vullen. Hardnekkige knelpuntberoepen 
zijn volgens Ann Van Buggenhout (bouw)technici en 
onderhoudspersoneel en daarnaast zijn er volgens haar ook 
een aantal knelpuntcompetenties die te maken hebben met 
automatisering. Nogal wat panelleden nemen in dit verband het 
onderwijs onder de loep.

Zo stelt Serge Gomme dat het onderwijs niet volgt om mensen voor 
te bereiden op de toekomst en dat vindt ook Jolien Goris. “Onderwijs 
moet zich aanpassen aan de snelheid van verandering. Jongeren moe-
ten beseffen dat hun job er binnen vijf jaar anders kan uitzien”, voegt 
Greet Van Melkebeke eraan toe.
Jolien Goris: “Als ik dan kijk naar bijvoorbeeld de bouwsector, is het 
“bimmen” één van de grootste evoluties. Vroeger werd er getekend 
“op de plank”, nadien werd er getekend in 2D door middel van 
CAD-programma’s en nu evolueren we volop naar een situatie waar-
in er 3-D-modellen opgebouwd worden. Hiervoor worden andere 
vaardigheden gevraagd dan voor 2D-tekenen. Er is meer bouwkun-
dig inzicht nodig en kennis over hoe een gebouw geconstrueerd 
wordt. Er zijn helaas nog onvoldoende bouwkundige opleidingen 
die hier op inspelen en BIM aanbieden in hun lessenpakket, terwijl 
de sector wel vragende partij is.”
Volgens Wim Beke missen opleidingen voldoende praktijkoefenin-
gen. “Als bachelor in Nederland ben je een volledig jaar actief ge-
weest in twee verschillende bedrijven. Bij ons lopen bachelors twee 
stages van acht weken…”, stelt hij.

OPLEIDING MOGEN BEST WAT MEER PRAKTIJKGERICHT ZIJN

Anaïs Volkers: “Opleidingen zouden in het algemeen praktijkgerich-
ter kunnen zijn, maar ik ben niet overtuigd dat dat de oorzaak is van 
de knelpuntberoepen. Met een A2 elektromechanica kan je al in een 
technisch beroep stappen. Er zijn mensen die dat heel graag zouden 
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doen, maar A2, TSO of BSO heeft geen goede perceptie. Deze rich-
tingen worden beschouwd als ‘zakken voor het ASO’. In het tweede, 
derde middelbaar zou je de leerlingen al moeten vertellen met wel-
ke beroepen ze goed kun boterham zullen kunnen verdienen.” Wim 
Beke en Ine Meeussen knikken instemmend. 
Wim Beke voegt er nog aan toe dat de jonge generatie weinig lange 
termijn zicht heeft en dat jongeren zich pas in het laatste jaar afvra-
gen wat ze met hun studiekeuze kunnen doen…, dat is drie jaar te 
laat.
Ann Van Buggenhout stelt dat er toch mooie initiatieven zijn om jon-
geren zin voor techniek bij te brengen, zoals het Europees program-
ma STEM om techniek en wetenschap bekender te maken en het 
initiatief Doedag van VDAB waarbij scholen worden uitgenodigd om 
naar de technische opleidingen te komen kijken.
Volgens Greet Van Melkebeke zijn ook hogescholen en universiteiten 
bezig met de uitstroom van hun studenten. Ze zoeken daarvoor part-
nerships. Van Melkebeke vindt dat bedrijven ook een verantwoorde-
lijkheid hebben om daarin te investeren. Bij BASF bijvoorbeeld is er 
iemand die niets anders doet dan stagiair(e)s begeleiden. Maar ze 
beseft dat niet elk bedrijf daarvoor de middelen heeft.
Jolien Goris daarentegen ziet ook wel andere evoluties. Volgens 
haar zijn er meer en meer young graduates die doelbewust, al op 
de middelbare school, voor een technische richting kiezen. Ze we-
ten vaak al redelijk vroeg dat ze later een technische richting in 
willen en kiezen daarom een technische functie in functie van hun 
carrière later, hoewel ze een ASO richting ook “aan zouden kunnen.” 
Vaak is het een doelbewuste keuze onder invloed van familie of 
door eigen interesse. Met die bagage stromen heel wat van die 
jongeren door naar een technische bachelor opleiding, vaak met 
veel succes tot gevolg. 

COOL BLUE 
KIEST VOOR 
POST X
Een van de voornaamste spelers in de hoogste afdeling van 
e-commerce, heeft zopas zijn nieuw kantoor in het kantorencomplex 
Pist X (IRET) geopend. 

Het is mogelijk het leukste kantoor van het land waar 150 werknemers 
van het bedrijf hun intrek genomen hebben. Het is niet langer een saai 
kantoor dat we kennen vanuit vorige eeuw, maar een echt belevings-
centrum voor zowel de werknemers als de klanten. 

Het nieuwe hoofdkwartier maakt deel uit van Post X, het duurzame 
kantoorproject aan NMBS-station Antwerpen-Berchem. Het betreft 
ene ontwikkeling van negen gebouwen rond een centraal binnen-
plein met een totaal van 130.000 m2 bovengronds. Projectontwikke-
laar IRET zet met deze site 100% in op mobiliteit, duurzaamheid, visibi-
liteit en dienstverlening.
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WAT MET FLEXIBEL WERKEN, 
DEELTIJFS WERKEN EN 
THUISKANTOREN?
Of het � exibel werken, het thuiswerken en/of het feit dat je ook 
4/5de of 3/5de kan werken een invloed heeft op het werk van 
de panelleden, wil de moderator weten. Volgens de panelleden 
vormen deze aspecten inderdaad selectiecriteria voor kandidaten. 
“Sommige kandidaten willen niet eens op gesprek gaan bij een 
bedrijf dat geen glijdende werkuren hanteert”, verwoordt Greet Van 
Melkebeke het.

Wim Beke is ervan overtuigd dat fl exibel werken de effi  ciëntie en het 
geluksgevoel van je werknemers verhoogt. Greet Van Melkebeke stelt 
dat dit zelfs mogelijk is in een productiebedrijf. Zij kent het voorbeeld 
van een productiebedrijf dat aan selfplanning doet, met een tool waar 
een team operatoren in samenspraak met de teamleider een maand-
planning opmaakt. De werknemers werken full continu, maar hebben 
zelf inbreng op welke dagen ze welke shift willen draaien. “Allemaal 
middelen opdat er een operator kan aangeworven worden die op 
zaterdagavond om de veertien dagen voetbal wil spelen”, aldus Van 
Melkebeke.
Volgens Ine Meeussen sen kunnen bedrijven niet altijd even goed 
omgaan met fl exibiliteit. Zij  gaat vaak in discussie met bedrijven die 
vinden dat hun werknemers om 8 uur moeten beginnen. “Zo verlies je 
goed menselijk kapitaal”, stelt ze.
Volgens Wim Beke komt er zulk spanningsveld wanneer de bedrijfs-
leiding is opgegroeid in een andere generatie, maar volgens Jeroen 
Diels heeft dat niet zozeer met de leeftijd, dan wel met persoonlijke 
interesse en/of bereidwilligheid te maken. 
Eric Meyers denkt dat dit is ingegeven door angst voor controleverlies. 
“Het vergt een andere vorm van leiderschap”, weet Greet Van Melke-
beke. 

ZIJN WE OOK FLEXIBEL VOOR DE INHOUD VAN DE JOB?

Een aantal panelleden vraagt zich af of het fl exibel werken niet nade-
lig is voor de teamgeest. Anaïs Volkers ziet dat (technologie)bedrijven 
meer en meer terugkomen van het fl exwerken. “Er moeten nog een 
aantal core-hours zijn, waarbij iedereen op kantoor is”, geeft ze aan. 
Ook werknemers zelf zouden er volgens Greet Van Melkebeke van te-
rugkomen omdat ze de collegialiteit missen. Dit fenomeen ziet Ann 
Van Buggenhout ook bij een aantal van haar cursisten. Die komen 
graag elke dag naar het opleidingscentrum omdat ze vrezen thuis niet 
aan studeren toe te komen. 
Jolien Goris: “Ik merk dat fl exibiliteit zich niet alleen vertaalt in werk-
uren, maar ook jobinhoudelijk. Werkzoekenden stellen zich vaak ook 
fl exibel op naar jobinhoud toe en verwachten ook afwisseling in hun 
takenpakket.”
Ine Meeussen: “Er is ook fl exibiliteit in mobiliteit, met de cafetariaplan-
nen. Je hebt een fi rmawagen, die eventueel kan ingeruild worden voor 
een ander mobiliteitsbudget, met een kleinere wagen en een elektri-
sche fi ets b.v. Maar blijkbaar vragen werknemers meer verlof vandaag.” 
“Ondernemers schieten soms tekort in het communiceren van de 
voordelen aan hun medewerkers”, weet Eric Meyers. 
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FEESTELIJK TAFELEN - Maak je etentjes tijdens de feesten 
onvergetelijk met de feesttafel decoraties van La 
Redoute Interieurs. Goud wordt stijlvol gecombineerd 
met wit en zwart voor een betoverende insta-worthy 
feesttafel. Eyecatchers als gouden bestek en metalen 
plateaus zorgen voor een sprankelende tafel. Enkel 

nog een lekker feestmenu en wat drankjes zijn nodig 
om er ook deze feesten weer volop van te genieten. 

KUNST OP TAFEL - Valérie Barkowski creëerde exclusief voor AM.PM (La Redoute) een 
tafelkunstassortiment geïnspireerd op haar vele reizen naar India en Marokko met 
originele vormen en motieven, natuurlijke materialen en ruwe texturen.  Authenticiteit 

en tijdloosheid lopen als een rode draad door haar creaties. Ze sluiten perfect aan bij 
haar streven om kwaliteitsproducten te creëren die los van de mode staan. Een mooie 

combinatie van eenvoud, originaliteit en ambachtelijke productie. 

COSY GREY - Cosy Grey’ is het ultieme wapen in de strijd tegen de 
koude en kille winterdagen. Winters wit, in al zijn eenvoud en 
puurheid, brengt licht op donkere dagen. Het contrasterend zwart 

blijft het toonbeeld van absolute klasse. Een tikkeltje stoer zijn de 
afwerkingen in leder. Badges en bont brengen dan weer iets teder. 

Heerlijk warm breigoed en donzig suède beloven je een knusse en 
gezellige winter!

X -STARLIGHT ZONNEBRIL - De nieuwe 
semi-randloze “Starlight” zonnebril 
is experimenteel en trendy. Het mo-
del is ontworpen met verscheidene 
unieke ronde eff ecten en versierin-
gen.  De voorkant van het montuur 
is gevormd met een metalen draad die 
de open glazen omringt en zowel een 
ondersteunende als fl amboyante versiering 
is.  De resulterende illusie van de drie cirkels is een 
verfi jnde verwijzing naar de iconische sieradencol-
lectie van het huis. Verkrijgbaar in Red of White met 
Brown/Grey glazen.

VALENTIJN MET SWAROVSKI - Voor de Valentijn collec-
tie 2018 heeft Swarovski gekozen voor een fris-

se en gedurfde stijl die voor elke dag relevant 
is. De romantische esthetiek is compleet 
opgefrist en vernieuwd, zo vertelt Creative 
Director Nathalie Colin: “De liefde overwint 
alles en heeft zoveel verschillende facetten. 

Swarovski is er trots op zich uit te spreken 
voor diversiteit en alle mogelijke expres-

sies van liefde. Daarom hebben we in deze 
collectie naast het traditionele hart ook andere 

liefdessymbolen. Ik heb me laten inspireren door het 
geknoopte lint dat symbool staat voor levenslange 
toewijding maar toch ook iets verleidelijks heeft. 

INDOOR MOESTUINEN - Click & Grow introduceert de Smart Garden 3 en 
Smart Garden 9. Met deze moestuinen kweek je snel en eenvoudig je 

eigen groente, fruit en kruiden binnenshuis. Plaats de Smart Garden 
thuis, op school of op kantoor, doe de kant-en-klare capsules met 

zaadjes en potgrond er in, steek de stekker in het stopcontact, vul 
het waterreservoir en je bent klaar om te kweken. Het hele jaar 
door en waar je maar wilt. Alles wat de plant nodig heeft zit in 
het Smart Soil-groeimateriaal in de potgrond. De ingebouwde 
led verlichting staat dagelijks zestien uur aan en dan acht uur 

uit. Het water en voedingsstoff en worden automatisch toege-
voegd zodra het nodig is. Info: www.clickandgrow.com

In de maand oktober ontvingen onze lezers, samen 
met kmo-insider, ons feelgood magazine Am-
bassadeurs met daarin een overvloed aan 
interessante informatie over alles wat kan 
bijdragen tot een gelukkig leven. Wie 
de inhoud van dit magazine op zijn 
computer wil lezen of raadplegen, kan 
altijd terecht op www.ambassadeurs.
biz. Volgende editie van Ambassa-
deurs wordt ondertussen voorbereid 
en mag u verwachten als bijlage aan 
kmo-insider in de maand mei 2018. Op-
nieuw zal alle aandacht gaan naar inspira-
tie op een aangenaam leven aan de hand van 
tips, reisreportages en voorstelling van diensten 
en producten die onze aandacht waard zijn. Bijzonde-
re aandacht zal geschonken worden aan hedendaags 
wonen, tendensen in tuinen en tuinhuizen en alles wat 
daar verband mee houdt. Wie daar bij wil staan, kan ons 
altijd contacteren via www.ambassadeurs.biz/contact
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