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HR, made in Belgium

Het congres van HRMagazine was een voltreffer: het grootste aantal deelnemers ooit
(176) en zeer gesmaakte thema’s en sprekers. De rode draad doorheen het programma
vormde de vraag naar de typische kenmerken van HR en de arbeidsmarkt in België en hoe
die zich verhouden tot een internationaal perspectief. Dat thema werd gedragen door vier
pijlers: de innovatiediscussie (met inbreng van Eric Daenen, IMEC, en Paul Stoffels, Tibotec
- zie ook Interview op pagina 12) het sociaal overlegmodel (met inbreng van Paul Windey,
Nationale Arbeidsraad en Louis Lameire, Siemens), de demografische tendensen en het
eindeloopbaandebat (met inbreng van Annelies Meganck, Vlerick en Geert Van Hootegem,
KU Leuven) en het belang van leiderschap in een veranderende omgeving (met inbreng
van Veronique Michiels, ING, Alain Rohaut, Axa en Michel Verschuren, RSC Anderlecht).
We belichten in de hiernavolgende bijdrage enkele sprekers.
Louis Lameire: HR, met de H van hofnar

Bestaat er zoiets als een Belgisch HR-beleid? Die vraag vormde de kapstok waaraan Louis Lameire zijn

analyses van de Belgische arbeidsmarkt en HR-wereld ophing. Een scherp en kritisch beeld, waarin de

senior executive consultant en gewezen HR-directeur van Siemens onomwonden enkele pijnpunten van

de Belgische situatie blootlegt.

“Eigenlijk wil ik de vraag of er een Belgisch HR-beleid bestaat, counteren door een andere vraag: hoe

Belgisch is België nog? Meer dan de helft van de 250.000 Belgische bedrijven is in buitenlandse handen.

Bij de honderd grootste ondernemingen is dat zelfs twee op drie. Voor meer dan 1 miljoen van de 2,4

miljoen werknemers uit de privé-sector ligt het beslissingscentrum buiten België. In de IT-sector loopt dat

zelfs op tot 75 procent – ter vergelijking: in het Europa van de 15 is dat gemiddeld 40 procent en in

Nederland slechts 12 procent. In die context zou je kunnen besluiten dat er nauwelijks sprake is van een

economisch België, laat staan een Belgisch HR”, zo vat Louis Lameire zijn betoog aan.

Niettemin geeft hij de congresdeelnemers in tien punten heel wat stof tot nadenken mee omtrent de

Belgische situatie. De eerste vraagtekens plaatst hij bij het sociaal overleg. “België heeft geen

toekomstplan inzake sociaal overleg”, stelt Lameire. Hij vraagt zich af of een interprofessioneel akkoord

nog wel zinvol is, in een land waar de impact van de regio’s toeneemt en waar ook op sectoraal vlak een

doorgedreven overlegcultuur bestaat. Bovendien vindt Lameire dat de huidige regelgeving op het vlak van

syndicale vertegenwoordiging leidt tot een overtal aan beschermde werknemers. Een toestand die eigen

is aan België en al langer een doorn in het oog is van menig werkgever.

Lameire geeft ook de overheid een veeg uit de pan: die wringt de arbeidsorganisatie in een te strak

keurslijf en treedt veel te betuttelend op, vindt hij. In dat verband verwijst hij naar de wetgeving omtrent

arbeidsduur, de antidiscriminatiewet en de pestwet. De twee laatstgenoemde wetten zijn tot stand

gekomen onder impuls van de minister van Werk die Louis Lameire “Tsunami Onkelinx” noemt, en

maken dat de werkgever in alle aspecten van zijn bedrijfsbeleid zeer erg op zijn tellen moet passen.

Bovendien zetten ze de deur open voor misbruiken. Een bedrijfsstage voor topmensen van de

administratie Arbeid en Tewerkstelling zou niet slecht zijn, suggereert hij.

Niet alleen de overheid moet het bij Lameire ontgelden: ook de HR-verantwoordelijken laat hij in zijn

kritische doorlichting niet ongemoeid. De analyse is niet nieuw, maar nog altijd zeer actueel: HR moeit

zich te weinig in het debat: “Binnen de organisatie is een stek in het directiecomité geen einddoel, maar

slechts een beginpunt. Ruimer bekeken kan men zich afvragen of HR zich niet laat platwalsen tussen de

‘overlegmachine’, de dualiteit tussen werkgevers en vakbonden. En waarom geraken de kampioenen van

het overleg en de consensusmodellen onder elkaar niet uit het debat, komen ze zelfs niet aan een debat

toe?” vraagt Lameire zich af, verwijzend naar de onmacht of onwil om een koepelorganisatie van HR-

verantwoordelijken op te richten.

Seagull management

Lameire merkt tevens op dat loyaliteit nauwelijks nog een waarde blijkt te zijn en wijst erop dat het

management in dat verband boter op het hoofd heeft: “De ene helft van het management is zich aan het

inwerken, de andere aan het uitkijken naar de volgende carrièrestap”, citeerde Lameire uit een

Nederlands tijdschrift. Met andere woorden: hoe kan het management binding creëren bij de

werknemers als het zelf niet trouw is? Louis Lameire lanceert op het congres, tot grote hilariteit van de

deelnemers, de term “seagull mananagement” om de attitude van sommige managers te typeren: “Ze

komen krijsend binnengevlogen, schijten de boel onder, zijn even snel als ze gekomen waren weer weg

en laten de rest met de rotzooi achter.”

Meer aandacht voor en investering in een betere opvolgingsplanning is volgens hem noodzakelijk. Al kan

de vraag worden gesteld of daar wel nog de tijd voor is: HR is immers opgedeeld in talloze vakjes,

methodiekjes, is bezig met outsourcing, shared services, en dergelijke. Het ontlokt bij Louis Lameire een

goedgeplaatste bedenking: “Als HR alsmaar minder moet kosten, zich te pletter benchmarkt en report, is

er dan nog wel tijd voor onze core-business: de mensen? Of moeten we onze core-business

herdefiniëren?” Hij maakt daarbij tevens de randbemerking dat het kwartaaldenken een nefaste invloed

heeft op een duurzaam beleid, en weinig ruimte laat om een strategische toekomstvisie – die per definitie

langetermijngericht is – te ontwikkelen.

Lameire zag een bedrijfswereld die voortdurend reorganiseert. “Het is bijgevolg aangewezen om de

herstructureringen te dedramatiseren, om ze te beschouwen als een realiteit. Dat houdt in dat HR moet

werken op de weerbaarheid en de inzetbaarheid van de medewerkers. Het houdt ook in dat de overheid

moet durven nadenken over de hoge ontslagkosten, vooral dan bij bedienden.”

Meteen is de link gelegd naar de discussie over de statuten. Lameire stelt vast dat de vakbonden

opvallend stil blijven rond die problematiek, maar dat er toch één en ander in beweging is. Hij verwijst
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daarbij onder meer naar de Lawfortstudie over herstructureringen, waaruit blijkt dat inzake kosten voor

herstructureringen de verhouding arbeiders-bedienden 1 op 4 was in 2001, naar 1 op 2,5 nu. Lameire:

“Hoe dan ook heeft het onderscheid perverse effecten op de arbeidsmarkt: de arbeidersfunctie is

onvoldoende attractief en de lange opzegtermijn van de bedienden remt de mobiliteit. Het komt erop aan

om een gulden middenweg te vinden en beide statuten geleidelijk naar elkaar toe te laten groeien. Vraag

is alleen wie daartoe het initiatief durft te nemen.”

En dan is er natuurlijk ook nog dé Belgische handicap: de hoge loonkost. Uiteraard ontbreekt ook die niet

op het lijstje van pijnpunten. Volgens Louis Lameire gaan de werkgevers hier niet vrijuit: “Inzake

salarissen wordt er al te veel een dagjespolitiek gevoerd en, zeker in tijden van een schaars aanbod,

loopt men al eens verloren in een blind opbod. En dan heb ik het nog niet over de exuberante loonbriefjes

en bonussen die topmensen in sommige bedrijven opstrijken.”

Prioriteitenlijstje 

Tot daar de context. Wat moet een HR-verantwoordelijke daar echter mee aan? Louis Lameire biedt een

waslijst prioriteiten aan. Zo moet HR zich profileren als facilitator in “anders werken”: de

mobiliteitsproblemen en opportuniteiten inzake nieuwe technologieën moeten aanleiding zijn om creatief

om te springen met arbeidsorganisatie, zowel op het vlak van tijd als inzake plaats. Hij verduidelijkt:

“Thuiswerken moet gestimuleerd worden, maar dat impliceert natuurlijk ook

een context die ‘thuiswerkvriendelijk’ is. Dat betekent onder meer dat men een arbeidscultuur moet

realiseren die gebaseerd is op vertrouwen en respect, in plaats van op prikklokken.” Meezoeken met de

directie naar creatieve oplossingen is voor Louis Lameire dan ook één van de sleutelopdrachten van HR.

Maar het moet meer zijn dan zoeken: HR moet de directie een spiegel voorhouden, in een hofnar-rol, of

desnoods als klokkenluider. Aandacht voor arbeidsflexibiliteit, loonkosten en een kritische, maar open

dialoog met de vakbonden vormen enkele van de Daarnaast pleit hij voor realisme: het is beter te

focussen op de plaats van België binnen Europa dan zich louter te concentreren op de Belgische situatie.

De gewezen HR-directeur van Siemens voegt er nog een persoonlijke noot aan toe: “Als je de

arbeidsmarktproblematiek mondiaal bekijkt, zitten we in een proces van herverdeling van de rijkdommen

en zullen we in de komende decennia in België en Europa wat verarmen. Maar so what? Het kan niet

blijven duren dat we de hoogste welvaart, de hoogste loonkost, een korte arbeidsduur, de kortste

loopbanen en een super sociaal vangnet blijven combineren. En liefst nog zonder al te veel stress. Onze

kleinkinderen zullen misschien gelukkiger zijn in een minder rijk Europa dan in een Europese kopie van

de Verenigde Staten.”

Geert Van Hootegem: Jan met de HR-petten

“Tot nog toe was de situatie op de arbeidsmarkt een afgeleide van de economische situatie. Onder meer

onder invloed van de demografische ontwikkelingen wordt dat nu omgedraaid: voortaan zal de

arbeidsmarkt de economische ontwikkelingen bepalen.” Aan het woord is Geert Van Hootegem,

professor arbeidssociologie. Hij schetste op het congres een toekomstig beeld van de arbeidsmarkt,

gebaseerd op de demografische evoluties en politiek-economische ontwikkelingen – zoals de uitbreiding

van de Europese Unie, een van de factoren die meer migratiestromen zullen teweeg brengen op de

Europese arbeidsmarkt.

Dat België zowel in de jongste als de oudste leeftijdscategorieën een van de laagste activiteitsgraden

kent in Europa, is intussen genoegzaam bekend. Van de 54-plussers werkt in België amper 28,1 procent.

Volgens de Europese doelstellingen moet dat tegen 2010 50 procent zijn. Zweden, Denemarken, het

Verenigd Koninkrijk en Portugal hebben die minimumgrens al bereikt. Voor Finland, Ierland en Nederland

is ze in zicht. Het mag duidelijk zijn dat het voor België een uiterst moeilijke, zoniet onmogelijke klus

wordt.

Het mag al evenzeer duidelijk zijn dat die demografische ontwikkelingen een impact hebben op de rol van

de HR-manager. Zegt Van Hootegem: “De situatie van de arbeidsmarkt dwingt de HR-manager om los te

komen van de klassieke discussies.”

Petten

Hij wijst erop dat de HR-manager verschillende petten zal moeten opzetten: de HR-manager als

preventieadviseur, als operations manager, als curator, als diversiteitsmanager, als ergonoom, en als

captain of knowledge.

De preventietaak ziet Van Hootegem in het feit dat de HR-manager ervoor moet zorgen dat de twintiger

die het bedrijf binnenkomt een loopbaan kan doorlopen op een manier die langer werken fysiek en

mentaal mogelijk maakt. Leeftijdsbewust personeelsbeleid heeft immers alles te maken met kwaliteit

van de arbeid in zijn algemeenheid. Het komt er dus op aan om werk te ontwerpen dat “zich lang laat

werken”. Hier ligt voor HR een gigantische uitdaging, maar ook een opportuniteit. Want hoe krijg je het

voor elkaar om een arbeidsomgeving te creëren waar de prestatiedruk minder slopend is, waar de

mentale en fysieke gezondheid van de werknemer ook op latere leeftijd nog op groen staat, zonder

daarbij het hoge productiviteits- en kwaliteitsniveau aan te tasten?

Van Hootegem beklemtoont dat stress, hoewel een subjectief gegeven, ook door objectieve factoren

wordt bepaald en sterk leeftijdsgerelateerd is. Daar voldoende aandacht aan geven, kan al een stevige

stap voorwaarts zijn. De Leuvense prof verwijst daarnaast naar diverse voorstellen van de regering

(waaronder mogelijkheden om een periode uit de arbeidsmarkt te stappen, aandacht voor opleiding en

outplacement, het faciliteren van functieveranderingen, financiële stimuli en alternatieve manieren van

belonen, en dergelijke) en voegt daaraan toe dat hij maatregelen wil zien die vervroegde

uitdiensttredingen ontmoedigen. Ook de regering denkt in haar laatste voorstellen overigens in die

richting

Volgens Van Hootegem draait die arbeidsorganisatie rondjes: we beschikken over riante systemen van

vervroegde uitdiensttreding. Dat daar dan ook graag naar teruggegrepen wordt, hoeft niet te verwonderen.

De kosten van die uitstapsystemen wegen op de sociale zekerheid, maar worden deels ook gedragen

door de werkgevers. Het gevolg is dat die de productiviteit opvoeren, waardoor de werkdruk stijgt en de

arbeidskwaliteit onder druk staat. Of anders gezegd: het werk wordt minder werkbaar. Dat leidt op zijn

beurt tot een verhoogd absenteïsme, met meer opnieuw een meerkost voor de sociale zekerheid tot

gevolg en een toenemende productiviteitsdruk. Op die manier zijn de werknemers ook sneller opgebrand

en verlangen ze ernaar om vervroegd uit te treden. Dat scenario heeft ertoe geleid dat de

arbeidsmarktparticipatie van oudere werknemers is wat ze nu is: verontrustend laag. En dus moet die

vicieuze cirkel ergens doorbroken worden.

War for talent

Uit de Paso-gegevens (Panel Survey of Organisations) blijkt dat 17 procent van de organisaties in

Vlaanderen meer dan 40 procent 45-plussers in dienst heeft. Die bedrijven hebben enkele

gemeenschappelijke kenmerken: er worden minder nieuwe producten aan de man gebracht, er zijn

minder innovatieprojecten, er wordt minder aangeworven, er is minder interne loopbaanbegeleiding en

minder moderne opleidingstechnieken. Bovendien ligt de informatiegraad aan en de participatie van het

personeel er doorgaans lager. Hier is dus werk aan de winkel voor de curator in de HR-manager. Positief
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element is dat men meer doordacht bezig is met selectie.

Een leeftijdsbewust personeelsbeleid impliceert tevens aandacht hebben voor diversiteit, voor de

eigenheden van verschillende (leeftijds)groepen binnen het personeel. Tegelijkertijd is het verkeerd de

groep van “oudere werknemers” als een homogeen geheel benaderen.

Van Hootegem geeft enkele voorbeelden van een leeftijdsbewust personeelsbeleid en maatregelen die

rekening houden met de realiteit van oudere werknemers: de inzetbaarheid verhogen door functieroulatie,

werken met gemengde teams, gezondheidsaudits organiseren, een absenteïsmebeleid uitstippelen,

ergonomische aanpassingen doen – de HR-manager is dus ook een ergonoom.

Daarnaast moet de HR-manager aan kennisbeheer doen. Veel oudere werknemers in de organisatie

betekent immers veel – vaak impliciete – kennis die bij uitdiensttreding dreigt verloren te gaan. Het komt

er dus op aan om een strategie te bepalen die de kennis in de organisatie kan houden, kan doorgeven

en verder kan ontwikkelen.

Besluit Van Hootegem: “De arbeidsmarktschaarste tussen ontgroening en vergrijzing is een structureel

probleem dat zich uiteraard uit op het vlak van werving en selectie, maar de ‘war for talent’ zal op veel

meer HR-gerelateerde terreinen uitgevochten worden.”

Alain Rohaut (Axa, ex-GE) : Opvolging effectief plannen

Alain Rohaut is group executive VP Human Resources bij Axa sinds 2003. Voordien werkte hij lange tijd

bij General Electric. De opvolging van Jack Welch bij dat bedrijf vormde één van de inspiratiebronnen voor

zijn uiteenzetting over effectieve opvolgingsplanning.

De legendarische CEO van General Electric, Jack Welch, verliet het bedrijf in 2000, maar de

opvolgingsprocedure was al in 1993 opgestart. Toen waren twintig mogelijke opvolgers gedefinieerd.

Hun functioneren werd in de loop van de daaropvolgende jaren zeer nauwgezet doorgelicht. Iedereen in

het bedrijf wist wie de twintig kandidaten waren, maar dat leverde geen problemen op. Toch wijst Alain

Rohaut erop dat het risico op etikettering groot is.

Volgens hem moet ernaar gestreefd worden om de leidersfiguren zoveel mogelijk uit de eigen

organisatie te halen. Maar de realiteit is dat in veel bedrijven zeer weinig aandacht wordt besteed aan

opvolging en het creëren van een goede voedingsbodem voor toekomstige “business leaders”. Alain

Rohaut ziet in dat verband zeven niveaus van “people development”: het laagste niveau houdt in dat men

gedrag stuurt of zelfontwikkeling veronderstelt, de tweede stap is het geloof dat anderen zich kunnen

ontwikkelen, de derde is het actief aanmoedigen van (zelf)ontwikkeling, het volgende niveau is het geven

van feedbeack op gedrag, de vijfde fase bestaat erin dat er een strategie wordt ontwikkeld voor

talentmanagement, de voorlaatste stap houdt in dat men een “talent pipeline” uitbouwt en in het zevende

en hoogste niveau beheert de bedrijfsleiding een degelijke agenda omtrent talentmanagement – dat is

tevens het niveau waar Rohaut General Electric situeert, Axa positioneert hij tussen niveau vijf en zes.

Gemiddeld geraken CEO’s echter niet verder dan niveau drie (dus het actief stimuleren van

zelfontwikkeling). Uit een onderzoek van McKinsey blijkt voorts dat amper een kwart van de executives

vindt dat hun bedrijf erin slaagt om zeer getalenteerde mensen aan te trekken. Als het erop aankomt om

dat talent zich effectief te laten ontplooien, is het resultaat helemaal bedroevend: amper 3 procent vindt

dat hun onderneming op dat vlak goed bezig is.

Sleutelrollen

Volgens Alain Rohaut moet de business leader zich concentreren op drie sleutelrollen: visie creëren,

keuzes maken en het selecteren van mensen met wie je “de race kan winnen” - dat laatste punt legt

meteen ook de link met HR. Talentontwikkeling berust volgens hem op drie pijlers: de beste

medewerkers uitdagen met moeilijke opdrachten, hen feedback geven vanuit verschillende hoeken en

hen coachen en begeleiden. Rohaut selecteerde enkele basisingrediënten voor talentontwikkeling en

degelijk leiderschap, geïnspireerd op het GE-beleid terzake.

Het eerste ingrediënt is een doordacht competentiemodel dat aandacht besteedt aan groei, aan het

delen van kennis om gezamenlijk te streven naar succes, met sterke focus op de klanten. Bij dit alles

komt het erop aan om high performance te katalyseren. Een tweede best practice bestaat in een “entry

level program”: een ontwikkelingsprogramma. In het geval van GE houdt dat onder meer in dat mensen

de eerste twee jaar van hun job in verschillende functies actief kunnen zijn, soms zelfs in verschillende

landen. De prijs van een dergelijke aanpak is dat er veel vorming, opvolging en mentoring nodig is. Het

derde en vierde element zijn assessments en een talentinventaris die onder meer op basis daarvan

wordt gemaakt. Via een goed uitgebouwde dialoog via onder meer een interne competentie-inventaris

(die een ideale leidraad is om open functies binnen de organisatie adequaat in te vullen en de

opleidingsnoden te detecteren) en een jaarlijkse “performance appraisal” (die de discussie over de

loopbaanontwikkeling tussen de individuele medewerker en het management aanzwengelt en dat wordt

geïntegreerd in een 360-graden feedbacksysteem).

Het hele beleid resulteert in een “talent flow” die een traject uittekent in de richting van leiderschap.

Rohaut benadrukt dat hij veel belang hecht aan de term “flow”: “Ik spreek liever niet over een ’talent pool’,

want dat lijkt een afgesloten geheel, terwijl een ‘flow’ een proces inhoudt dat open is: men kan er in de

loop van het traject in en uit.”

Tot slot geeft Rohaut nog mee dat leiderschapsontwikkeling niet gaat over training en opleiding, maar

over performance, en die wordt gevoed door een combinatie van kennismanagement en de

bedrijfscultuur. Verduidelijkt Rohaut: “Kennismanagement kan je beschouwen als het alert houden van

het collectieve geheugen van de organisatie. En wat bedrijfscultuur betreft, moet men zich er voortdurend

bewust van zijn dat die cultuur een diepgaande impact heeft op de effectiviteit van de

organisatieverbetering.”

Toch nog een randbedenking bij het principe van talent- en opvolgingsmanagement: bij General Electric

bleven voor de opvolging van Jack Welch uiteindelijk drie kandidaten over. Eén ervan werd effectief de

nieuwe CEO, de anderen hebben het bedrijf verlaten. Dat is dan blijkbaar de tol die men betaalt.

Gerd Bellemans (Thermote & Vanhalst): De Boerologie: niet-evidente evidenties

Heftruckspecialist Thermote & Vanhalst is de jongste vijf jaar ruim verdubbeld inzake

personeelsbezetting en telt nu meer dan 900 werknemers. Die enorme groei is uiteraard positief nieuws,

maar heeft op een bepaald moment toch groeipijnen veroorzaakt. Door de sterke toestroom van jonge

krachten vreesden de oudere medewerkers dat ze aan de kant zouden worden geduwd. Zegt Gerd

Bellemans: “Hun kritiek was terecht, want zij zijn immers degenen die in die snel wijzigende

omstandigheden voor stabiliteit en continuïteit zorgden én die over de vereiste kennis en ervaring

beschikten om de groei voldoende fundament te geven. We hebben sommigen onder hen de rol van

coach, van mentor gegeven. Hoewel ze daar aanvankelijk niet allemaal enthousiast op reageerden,

opende dat bij velen nieuwe perspectieven en een nieuwe dynamiek. Ze kregen opnieuw het gevoel dat

hun inbreng zeer waardevol was. Overigens heb ik een hekel aan de term ‘oudere werknemers’. Ik

spreek liever over mature werknemers. Daar staat geen leeftijd op.”

De manier waarop bij Thermote en Vanhalst is omgegaan met de opmerkingen van de oudere – sorry,

mature – medewerkers en naar een oplossing is gezocht samen met hen, typeert de filosofie van het
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bedrijf. Het management maakt er – zelfs nu nog, terwijl het al lang de KMO-status is ontgroeid – een

punt van om zeer dicht bij de medewerkers te blijven staan en zeer weinig hiërarchische lagen te

hanteren. Zegt Bellemans: “Je moet blijven praten met de mensen. En dan bedoel ik écht praten: niet

zomaar een vluchtig beleefdheidsbabbeltje, maar geregeld op de werkvloer aanwezig zijn, om te luisteren

naar de werknemers, naar hun grieven, hun ideeën. En zelf ook ideeën aanreiken. Dicht bij je

medewerkers staan, stimuleert betrokkenheid.”

Dat “dicht bij de mensen staan”, is één van de pijlers van de “Boerologie”, een term die Gerd Bellemans

bedacht om de – volgens hem – zeer eenvoudige principes van het personeels- en bedrijfsmanagement

bij TVH te typeren. Gezond boerenverstand, daar draait het om.

Een andere pijler hangt daarmee samen: het zorgvuldige kapitaalbeheer. Dan verwijst Bellemans

immers niet alleen naar de zuinige en doordachte manier waarmee met het bedrijfskapitaal wordt

omgesprongen, maar ook de zorgvuldige omgang met het human capital.

Een ander kenmerk van de Boerologie is een doorgedreven servicegedachte. Legt Gerd Bellemans uit:

“Ten opzichte van de klant betekent dat snelheid, correctheid en degelijkheid: vandaag bestellen houdt in

dat die bestelling ook vandaag de deur uitgaat, en bovendien garanderen we wereldwijd een levering

binnen de 48 uren, weliswaar rekening houdend met de tijdsverschillen. Dat principe maakt dat we in

staat zijn om bijvoorbeeld sneller te leveren in Brazilië dan sommige plaatselijke leveranciers.”

De servicegedachte richt zich niet alleen naar de klanten, maar evenzeer naar de medewerkers –

bijvoorbeeld inzake opleidingen: de medewerkers bepalen in hoge mate zelf de inhoud van het

vormingsaanbod - en naar de buurtbewoners. Zo waren er na de verhuizing naar de nieuwe vestiging in

Waregem klachten over het transport. Enkele dagen later al werd met de buurtbewoners samen gezeten

en een oplossing uitgewerkt.

Dat alles heeft volgens Gerd Bellemans te maken met de vierde pijler van zijn Boerologie: een mentaliteit

die gericht is op functionaliteit en de wil om vooruit te gaan. Illustreert Bellemans: “Ik heb niets tegen

goede theorieën, maar ze moeten wel een zeer praktische waarde hebben en concreet toepasbaar zijn.

We denken ook nooit dat we er zijn: elke dag willen we verbeteren. Een voorbeeld: we zitten op dit

ogenblik met een foutenmarge van 40 tot 50 foute zendingen op een totaal van meer dan 3000 colli’s per

dag. Dat is verre van zorgwekkend, maar we blijven streven naar een beter resultaat. Dat is één van de

redenen waarom we niet meedoen aan ISO-normen en tevredenheidsenquëtes. Ik geloof daar niet in.

Want wat bereik je als je een ISO-certificaat behaalt of als blijkt dat je medewerkers zeer tevreden zijn?

Het lijkt op een eindpunt en het impliceert de foute veronderstelling van ‘nu zijn we er’. Maar je bent er

natuurlijk nooit. Het is een kwestie van niet bij de pakken te blijven zitten, doorgaan en fouten durven

maken. Want juist daaruit volgt verbetering.”

Gerd Bellemans geeft ons na het congres nog een bedenking mee: “Ik heb nachten wakker gelegen van

mijn presentatie, omdat ik vond dat wat ik te vertellen had zo vanzelfsprekend was en ik dus vreesde dat

het maar weinig mensen zou boeien. Toen ik achteraf van heel wat congresdeelnemers hoorde dat ze

veel geleerd hadden uit mijn uiteenzetting, verbaasde me dat enorm. Blijkbaar zijn door en door evidente

dingen lang niet overal evident.”
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