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Doing business the swedish waY
THE VOLVO XC90
As an entrepreneur, you surely know that the Swedish have
their own way of doing business. Their equality-based corporate
hierarchy, 6-hour working days, Fika and so forth all revolve around
efficiency and people. Just like we at Volvo design cars for people.
And, in the case of the XC90, for enterprising people like you.
Its blend of a luxurious, minimalist interior with smart technologies
like Adaptive Cruise Control, Pilot Assist and Apple CarPlay® means
that you have time for what really counts. Time for your ideas,
for your business and for yourself. If you’d like to know more about
our Swedish business model, please join us for a test drive.

The Volvo XC90 D4 is available now in
Business Luxury Line edition, from € 640/month, excl. VAT*.

2,1 - 8,1 L/100 KM I 49 - 184 G CO2/KM (NEDC)
Promotion valid until 31/12/2017. Business users only. Monthly rental excludes VAT on Volvo Car Lease.
Based on a 60-month term for a XC90 D4 FWD with retail value of € 43,383 excl. VAT. No deposit and residual value of € 8,677 excl. VAT.
This advertisement only applies to business users who intend to use the vehicle for commercial purposes.
Subject to approval of contract by the Volvo Car Lease credit committee, Gentsesteenweg 1440, 1082 Brussels.

Uw toegang tot
automatisering in de
digitale fabriek
Totally Integrated Automation Portal
Als machinebouwer en integrator geniet u van een kortere
"time-to-market" en van een hogere productiviteit dankzij simulatietools en bijkomende functies voor diagnose en energiebeheer. De koppeling aan het managementsysteem creëert
bovendien meer flexibiliteit.
Maak gebruik van deze en andere mogelijkheden van TIA Portal.
TIA Portal is meer dan een tool, het is de perfecte toegang tot
automatisering in de digitale fabriek.
www.siemens.be/industrie
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STRATEGY EXECUTION:
UITGEVER / ÉDITEUR &
DIRECTEUR

Dirk Vermant

THE MOST VITAL COMPONENT TO SUCCESS

Perhaps you wonder why we kick off this issue of CxO
Magazine with ‘Strategy Execution’. Isn’t everything
already said and written about this subject? Not really.
The figures are clear. We need to rethink strategy execution.
A few weeks ago I had the occasion to speak with James
Henderson, a world authority on this subject and Professor strategy at IMD Lausanne. With strategic failure
being a norm, there’s little doubt that strategy Execution
is a hot topic in management world. Business executives
are so wary about it that they usually rate it as their single most challenging issue. In fact, it is believed that over
60% of all strategies aren’t implemented accordingly in
the corporate world.
These days there is a vibrant debate about strategy execution in board rooms. Clearly, it must be the main reason why Global organize in collaboration with CxO Magazine an interactive session (9 March 2018) to brings
the best brains together to tackle this theme. Strategy
execution is quite a complicated thing to define. It isn’t
anything like “successful implementation of a strategic
blueprint” or “simply getting the strategy done.” Both
are valid, though they are not helpful regarding what requires to be done and the expected results. And so, there
is a considerable need to debunk this issue in detail and
eventually lower the ratio of poorly executed strategies
for the betterment of any business.

WHY AS MUCH AS 60% OF ALL STRATEGIC PLANS DO
FAIL?
What are the challenges? As a business looking to remain
attractive in the industry, you have infinite tools, ways,
strategies and technologies to force your way through to
the top. And once high up in the competitive map, it will

only be a solid execution plan that will keep you buoyed
amid the cut-throat competition. Simply put, you will
have to deliver as per your word.
Regrettably, strategic execution is where a vast majority of companies fail entirely and end up being part of
the 60%. Yet it is probably the most tall component of
success and getting it right for the company to remain
competitive. The most explicit reason for that are the
challenges and obstacles that hamper execution.
Strategic execution is more of a process as it is a system
and your business can’t remain at the top without learning this. The final step is sometimes an arduous process
that requires skill and wit. It is based on a number of
typical questions everyone involved in strategic execution has.
Do we understand the role of a leader - CEO, Senior
Manager or anyone in charge of strategy execution?
How do we gain the commitment of the team to each
of the strategic priorities? There’s a need to ensure that
the right people are appointed to the job. Do you know
about the right formula used in picking the best candidates to head the team of strategists who will execute the
plan? As you should expect, not all employees will feel
comfortable with the changes. It is a significant challenge to convince everyone within the organization that the
execution is for the common good of everyone within
the company. How do you proceed with it?

INTERESTED IN AN INTERACTIVE SESSION WITH PROF.
JAMES HENDERSON?
Strategy Execution Programm (9 march 2018) and registration: http://www.globalevents.com/programme/
strategy-execution.
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are sharing their knowledge and inspiring vision through interviews and articles.

ERELID
RECENT TOEGETREDEN LID

BESTUURDERS COMMUNITIES

Marion
Debruyne

Decaan
Vlerick Business
School

Antoon
De Proft

CEO Septentrio

Prof. dr.
Marc De Vos

Mark Eyskens
Minister van Staat

Directeur
Itinera Institute

Dirk Fransaer
Afgevaardigd
bestuurder
Vito

Paul
Matthyssens
Decaan Antwerp
Management
School

Claire
Tillekaerts

Gedelgeerd
Bestuurder Flanders
Investment &
Trade

Frank Van
Massenhove
Directeur
FOD Sociale
Zekerheid

Bruno van
Pottelsberghe
Dean
Solvay Business
School

BESTUURDERS GROTE ONDERNEMINGEN

Christophe
Cherry

Country Director
Atradius Belux

Roger
Kesteloot

Directeur Generaal
De Lijn

Paul
Lembrechts
CEO
VRT

Fons Leroy

Gedelegeerd
Bestuurder VDAB

Luc Van den
Brande

Voorzitter Raad van
Bestuur VRT

Eric Verrept

Administrateurgeneraal Vlaamse
Gemeenschapscommissie

ENTERPRENEURS

Paul Cools
Lawyer &
partner
Laon

DEC 2017-JAN 2018

Eddy Helsen
CEO
Vicre

Ingrid Lieten
CEO
Actief Interim

Nicolas
Saverys

Gedelegeerd
bestuurder
Exmar

Marleen
Smekens

Managing Partner
Mentorprise MPIP

WWW.CXONET.BE

11

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

ERELID
RECENT TOEGETREDEN LID

ALGEMENE DIRECTIE GROTE ONDERNEMINGEN

Eddy Annys

Managing Director
Randstad Belgium

Kristof
Peterstraete
CEO Arcadis
Belgium

Frédérique
Bruggeman

Managing Director
Robert Half België
en Luxemburg

Jan Ronsse
Country
Leader
Oracle

Kris Cloots

Marc De Baere

Jean-Paul
Van Avermaet

Walter Van
den Bossche

Country manager
ISS

Managing director
G4S Belgium &
Luxemburg

Managing Director
Panasonic Energy
Belgium NV

CEO
Eandis

Luc Hellemans

Eric Ignoul

Ludo Langen

Peter Lauwers

Danny
VandeVyver

Koen
Van Gerven

Piet
Vandendriessche

Chris Wuytens

COO
BAM nv

Managing director
Unify Belgium &
Luxemburg

CEO
Harvest Group

CEO
Bpost

Business Unit
Director
DSV Solutions

CEO
Deloitte Belgium

Head of KPMG
Advisory

Ronnie Leten
Voorzitter
Raad van Bestuur
Electrolux AB

Hedwig Maes
President EMEA
Rockwell
Automation

Tom Meeus
CEO
Federale
Verzekering

Managing Director
Acerta Consult

ALGEMENE DIRECTIE COMMUNITIES

Cathy Berx
Gouverneur
Provincie
Antwerpen

Bernard
Caprasse
Gouverneur
Provincie
Luxemburg

Lodewijk
De Witte

Gouverneur
Provincie
Vlaams-Brabant

Marc
Lambotte
CEO
Agoria

Herman
Reynders

Gouverneur
Provincie Limburg

Mieke
Van Gramberen
CEO
Flanders Synergy

Katharina
Müllen

Voorzitter
ALIVE Dialogue

Karel Vinck

Coordinator at the
EU Commission

Olivier Willocx
Gedelgeerd
bestuurder
BECI

ALGEMENE DIRECTIE KMO’S

Luc Bertrand

Eddy Bonne

Anja Capelle

Gedelegeerd
Bestuurder
Ackermans & van
Haren

Managing Partner
Romulus NV

Algemeen directeur
The Reference

Dirk Roelens

Sandra
Schuerewegen

Geert Stienen

Partner
Moore Stephens
Belgium

CEO Brunel
Consultants

CEO Agidens
International

Rudi Deruytter
CEO
DATEX-CKV-Goffin
Kredieten

Gonzales
Stubbe

CEO Group S

Véronique
Fauconnier

Managing Director
Altair Global
Holding

Paul
Van de Perre
Bestuurder
Proximus

Peter Herbiest
General Manager
Faculty Club
Leuven

Pascale Van
Damme

General Manager
Dell

Viv Hermans
CEO
Arminios
International

Patrick Van
Lijsebetten
CEO
Atlantae

Isabelle
Hoebrechts

Wim
Hoeckman

Gedelegeerd Bestuurder/Founder
361°

CEO Victor Buyck
Steel Construction

Willy
Van Overschée

Marc
Van Rompaey

KVAB, Lid Klasse
Technische Wetenschappen

CEO
Aquantis

Erwin
Jansen

Peter
Leyman

Managing Director
These Days

Managing Director
Ryhove

Fabienne
Verbeek

Hans
Verrijcken

Gedelegeerd
Bestuurder Group
NDLE Automation

Founder
Coteng NV

Peter
Willems

Zaakvoerder OTRI
Management
Services

DEC 2017-JAN 2018

WWW.CXONET.BE

12

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

CxO EXPERT GROUP
LOGISTICS & MANUFACTURING

Robert Boute

Ass. Prof of Operations Management
Vlerick Business
School

Mike Callens

Vice President
Sourcing Atlas Copco
Airpower nv Oilfree Air Division

Suzy Costers
VP Belgium
PICS

Nicolas
De Backer

Erik Chabot

FACILITY MANAGEMENT

Erik Aerts

Business Unit
Manager Logistics
Honda Europe

Exploïtatieverantwoordelijke
Decathlon Benelux

Lieven
Deproost

Jeroen Boon

Lead Buyer Antwerp
Monsanto Europe

Logistic Manager
AZ Groeninghe

FacilitiesProjects-Risks
Floré Group

Jos Marinus

Frederik Pieck

Theo Casteels

Lennart Heip
Nationaal
Voorzitter
OTM

President
VIB

Marc Slegers

Markt & Distributie
Manager
Sanoma

Facility Manager
Atlas Copco

VP Telenet
Procurement &
Supply Chain

Alex Van
Breedam

Nico Vandaele

Prof. AMS &
Futurist

Prof. dr.
KU Leuven

Administrateur
generaal
Agentschap voor
Facilitair
Management

Stefaan
Vandriessche

Eddy Van
Swijgenboven

Dirk Vermeiren

Mieke Loncke

Barry Callebaut

Paul Vermeylen
Commercial
Manager
Marsh

DEC 2017-JAN 2018

COO Aminolabs

Logistic Manager
RKW Hyplast nv

Frank Geets

Sébastien
Berlanger

Facilities Manager
Coca-Cola
Enterprises Belgium

Steve Calmein
Facility manager
Johnson Controls

Bart Adam

Rudy Aernoudt

Gerd Callewaert

Jeroen Cludts

Global CFO
Securitas Group

CFO
AZ Sint-Lucas

Stephane
De Klerck

Patrick
Descamps

Rudy Lauwers

Filips Hostyn

Building Infrastructure Manager
The Brussels Airport
Company

Facility Manager
Water-Link

Geert Mertens

Directeur
IFMA

Facility, Property &
Technical Manager
PMV

Ann Troch

Koen Van
Haelst

Facility Manager
SAS Institute

FINANCE & LEGAL

Directeur facilitaire
diensten
Provinciebestuur
Antwerpen

CFO
EOC Belgium

CFO
Waterleau

Johan Maes
Directeur
Financieren
Aquafin

Donovan
Van Bouwel

Financieel Manager
Bovin Beton

Professor UGent

Finance &
Administration
Manager Benelux,
Vitra Belgium

Rudi De Winter

Philippe Baert

Erik Boone

Financieel Directeur
Westlandia

CFO
Gosselin Group

Sylvain dal
Vecchio

Guy De Roover

Finance Director
Belgium & Luxemburg
Fujitsu Techn.Solutions

Frank Geelen

CFO
Esselte

Robert Hoeckx

CFO
Van Laere

CFO
ISS Facility Services

CFO
Newell Rubbermate

Luc Janssens

Johan
Lambrecht

Paul Lievens

Hoogleraar KU Leuven
Campus Brussel

CFO
Ondernemingen
Jan De Nul

Regine
Slagmulder

Bruno
Thollebeke

Financieel directeur
Aveve

Tim
Nederhand

Financieel Directeur
De Ster

Marc Van Gastel
Head of Department
Invest
FIT

Ass. Prof. of Acc. &
Control Partner of
Vlerick Bus. School

CFO
Randstad Group Belux

Guido Vanhalst

Financieel Directeur
Verhoestraete
Metalen

WWW.CXONET.BE

13

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

ERELID
RECENT TOEGETREDEN LID

HUMAN RESOURCES

Agnes Bosmans
HR Director
VITO

Koen
Dewettinck

Prof. dr. Peggy
De Prins
Docent en
academisch verantwoordelijke
HRM AMS

Raymond Evens
HR manager
DHL Global
Forwarding
(Belgium)

Ass. Prof. of HRM
Director part-time
MBA programme
Vlerick Bus. School

Sabine Gekiere

Frank Heuts

SALES & MARKETING

Ann De Ryck
Director talent,
learning and
operational
effectiveness
Delhaize

Sonia Frey

Directeur
personeelsbeleid
De Lijn

Patrick Muylle

HR Dept. Director
McDonalds’
Belgium

General Manager
Human Resources
Komatsu

Kristian
Vandenhoudt

Marc
Van Hoecke
HR Counsel
KPMG

HR en development
Directeur
Medina Groep

Geert Van
Hootegem

Wouter
Van Linden

Ann Verhoeven

Vicky Welvaert

Anneleen
Wouters

HR Manager
Atlas Copco

Hoogleraar
KULeuven

HR Director
Asco Industries

HR Director
KPMG

HR Director
Caterpillar Belgium

Directeur personeel
en organisatie
Campina Belgium

Pascale
Van Hoecke

Corporate HR
Manager
Egemin

Nathalie Arteel
Commercieel
directeur
Arteel Recognition
Solutions

Natalie Dewulf

Jan Dobbenie

Jurgen
De Wever

Marketing Manager
Siemens

Dirk Hendrickx

Head of Strategy,
Business
Development and
Operations
Engie

Chief Market Officer
ENI Belgium

Vice President EMEA
Barco

Dirk Momont

Steve Muylle

Stéphane Thiery

Emea Sr Strategic
Alliance Director
Oracle

Johan Vanden
Bergh

Marketing manager
KIA Motors
Belgium

Peter Van
Eycken

Sales Director BeLux
Unify
Communications

Steven Vansnick
Sales manager
Ricoh Belgium

Jan Vroemans

Marketing manager
Jaguar Land Rover
Belux

DEC 2017-JAN 2018

Guy Claes

Marketing & Communication Manager,
Facilicom Services
Group Belgium

ICT

Professor of
Marketing
Partner of Vlerick
Business School

Johan Van Den
Broeck

Exec VP Commercial
VYNOVA

Anne Van Gils

Marketing manager
Gosselin Group

Geert Verbelen
Head of Product
Management
Bpost

Directeur du
Marketing de la
Mobilité durable
TEC

Peter Bal

VP CIO
Wabco Europe

Geert
Christiaens

CIO
Tom Tom Group

Jeroen
De Rycke

Frank De Saer

CIO
Sonaca

Christophe
Huygens

Ward Van
Rijckeghem

Christiaan
Peeters

Professor
KU Leuven

Marketing Communication Manager
Bekaert

IT Manager
Arteco - Total België

Annick Verhalle

Kalman Tiboldi

Director Marketing &
Strategy Benelux
TNT Express

Christiaan
De Backer

Manager IT Services and
Business Processes
Tiense Suikerraffinaderij

Patrick
Van der Avert

Man. Corp. Comm.
& Market.Belux Atradius Credit Insurance

Chris
Borremans

General manager
European IT
Komatsu Europe

CIO
TVH - Thermote &
Vanhalst

Erwin
Verstraelen
CIO
Aveve

CIO
Eandis

Jan Buys

IT Manager
Accor Hotels
Belgium

Prof. dr.
Steven De Haes
Director Knowledge
& Research
AMS

Catherine
Hellebaut

Reg. Bus. Service ERP
& IT Leader Benelux
3M Benelux

Nick KETELS

Roger Malevé

Christiaan
Polet

Wim
Schollaert

Freddy

Patrick
VERMEULEN

ICT Operations
Manager Jan De Nul
Dredging N.V.

Departementshoofd
ICT - UZ Gent

Van den Wyngaert
CIO
Agfa-Gevaert Group

CIO/CTO
Nationale Loterij

ICT Manager
Gates Europe

CIO Umicore

Stijn Viaene
Ass. Prof. of Management
Information Systems
Partner Vlerick Bus. School

WWW.CXONET.BE

14

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

NEEM JE BEDRIJF VIRTUEEL IN GEBRUIK

CxO Redactie

LOGISTICS & MANUFACTURING
MAKE & PROCESS SUMMIT 2017
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TEST GEPLANDE VERANDERINGEN
VIRTUEEL MET DE DIGITAL TWIN
Bedrijven moeten alsmaar gerichter produceren om aan de individuele behoeften van de klant te
voldoen. Dat betekent vaak dat de productieprocessen en het machinepark moeten aangepast worden
om aan deze nieuwe noden te kunnen voldoen. De Digital Twin van Siemens moet bedrijven helpen
om dat veranderingsproces virtueel te testen alvorens deze fysiek te bouwen. We hadden een gesprek
met Bart Demaegdt, Digitalization Technology Manager bij Siemens.
SIMULATIE

Bart Demaegdt, Digitalization Technology Manager Siemens:
“Als je veranderingen wil is doorgedreven simulatie een must.”

EXECUTIVE
SUMMARY
De Digital Twin van
Siemens moet bedrijven
helpen om hun
veranderingsproces
vooraf te simuleren.
Met deze virtuele kopie
kunnen ze hun nieuwe
fabriek virtueel in
gebruik nemen. Dat
is belangrijk om te
kijken of de geplande
investering wel de juiste
is. Siemens gaf zelf
het goede voorbeeld en
bouwde in het Duitse
Amberg de fabriek
van de toekomst.

Bedrijven moeten tegenwoordig alsmaar sneller en
flexibeler produceren op maat van de klant, om tegemoet te komen aan diens uiteenlopende individuele
behoeften. Elk product moet haast uniek van de band
rollen en op een unieke manier getransporteerd worden. Dat heeft grote gevolgen voor het productieapparaat. Dat moet flexibeler zijn dan ooit, zegt Demaegdt.
“Omdat er op een dergelijke manier moet worden geproduceerd, voldoen de huidige machines niet altijd
meer en moeten ze aangepast of vervangen worden. Als
je aanpassingen in het machinepark wil doorvoeren,
dan is het belangrijk om vooraf doordacht en kritisch
te werk te gaan. Je moet je afvragen waar de bottlenecks
in je organisatie liggen, en altijd een concreet einddoel
voor ogen hebben van de richting in dewelke je wenst
te evolueren zodat hier gefaseerd naar toe kan worden
gewerkt”

Als je veranderingen wil is doorgedreven simulatie een
must. Hiervoor heb je een virtuele digitale kopie van je
machine – en bij uitbreiding van heel je machinepark
- nodig. Dan kan je de geplande investeringen vooraf
virtueel testen en kan je je nieuwe fabriek ‘virtueel’ in
gebruik nemen. “Je kan op die manier de specificaties
van de toestellen valideren die je hebt vooropgesteld”,
zegt Demaegdt. “Je kan met name vooraf nagaan of je
toestel bijvoorbeeld voldoende sterk en aerodynamisch
zal zijn. Je test alles virtueel in een omgeving waar je je
fouten kan veroorloven. Zo ben je zeker dat de investering die je gaat doen, ook het gewenste resultaat zal
hebben.

VALUE CHAIN
De Digital Twin laat je toe om met een holistische view
over alle facetten heen van de hele value chain te kijken. Een Digital Twin helpt je ook om te zoeken naar
de bottlenecks binnen je organisatie. De interactie tussen mensen en machine wordt alsmaar belangrijker en
dus ook dit deel dient geanalyseerd te worden door ook
hier op zoek te gaan naar potentiële verbeteringen zoals
bijvoorbeeld ergonomie.” De bedoeling van Siemens is
om de standaard automatisering op zichzelf meer en
meer te automatiseren. “Dankzij de kennis van deze
Digital Twin is het vandaag mogelijk om aan code-generatie te doen”, zegt Demaegdt. “Concreet wordt de
engineering-data automatisch gebruikt om de rest van
de value chain automatisch te voeden.”

In het Duitse Amberg heeft Siemens zijn fabriek de afgelopen jaren helemaal omgebouwd tot de digitale
fabriek van de toekomst. De productieomgeving werkt volautomatisch. IT-systemen controleren en optimaliseren alle processen op basis van continue gegevensuitwisseling. Nochtans is er nog steeds een rol voor
de mens weggelegd, zoals voor supervisie, enkele specifieke manuele handelingen en bovenal voor zijn/haar
creatieve ideeën. De betrouwbaarheidsratio bedraagt op dit ogenblik meer dan 99,99 procent.

content@cxonet.be
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TEVREDEN WERKNEMERS ZORGEN VOOR BETERE KLANTEN

CxO Redactie

MAKE & PROCESS SUMMIT 2017

DINSDAG 5 SEPTEMBER 2017
HAVENHUIS - ANTWERPEN

VRAAG WERKNEMERS HOE ZE ZICH BETER
OP DE WERKVLOER KUNNEN VOELEN
Bedrijfsdirecteuren en HR-managers moeten meer dan ooit nadenken over hoe ze hun medewerkers
goed laten voelen op de werkvloer. Want tevreden werknemers zorgen voor tevreden klanten. Dat zegt
Peter Tuybens, directeur bij Acerta.

EXECUTIVE
SUMMARY
Om talent van mensen
in kaart te brengen
en te matchen met
rollen in organisaties,
werkt Acerta met
Talent Motivatie
Analyse (TMA), een
wetenschappelijk
onderbouwde
methodologie.Bedrijven
moeten meer dan ooit
inspanningen doen
om hun werknemers
gelukkig te laten voelen
op de werkvloer.Dat
zegt Peter Tuybens,
directeur bij Acerta.
Want gelukkige
werknemers, halen
veel meer energie uit
hun job. En dat straalt
dan ook meteen af op
de hele organisatie, en
niet in het minst op de
klanten van het bedrijf.
Tevreden werknemers
zorgen voor tevreden
klanten. Vaak weten
werknemers trouwens
ook onvoldoende wat
hen op de werkvloer
gelukkig maakt en wat
hen energie geeft. Een
cruciaal moment daar
met de werknemers over
te praten ligt dan ook bij
het evaluatiemoment.

Tuybens vindt dat bedrijven best
investeren in tevreden werknemers.
Als een team zich goed voelt, dan
straalt dat af naar de hele organisatie
en service die je geeft. Het is belangrijk dat iedereen, zowel internen en
externen, zich goed voelt.
De sleutel om werknemers gelukkiger te maken onder andere op de
werkvloer, ligt bij het evaluatiemoment van de werknemer. “Het zit in
onze natuur dat we met medewerkers pas gaan spreken als het minder goed gaat”, zegt Tuybens. “Een
klassiek evaluatiegesprek richt zich
vooral op de negatieve punten en
draagt weinig bij tot het geluksgevoel
van de werknemers. Dit jaar haal je
bijvoorbeeld maar 3,3 terwijl je vorig
jaar nog 3,4 haalde. En aanvaard ook
dat er bij iedereen een hoek af is. Laat
ons minder focussen op de minder
goede aspecten van de sollicitant of
werknemer. Maar als er bepaalde
tekortkomingen zijn in technische
competenties, dan kan je daar natuurlijk niet omheen, dat weten we
ook wel.”

VRAGEN STELLEN

Acerta begeleidde de grote keten JBC
en ondervroeg hun personeelsleden
wat hen op de werkvloer gelukkiger
zou maken. “Daar kwamen we tot de
conclusie dat werknemers zich goed
voelen, als ze zich gewaardeerd voelen, verantwoordelijkheid krijgen,
en er een open communicatie op de
werkvloer is,” zegt Tuybens. “Hoe
beter de match met het eigen talent
content@cxonet.be is, hoe meer mensen energie halen

DEC 2017-JAN 2018

Peter Tuybens, Director Acerta Consult: “Het
zit in onze natuur dat we met medewerkers pas
gaan spreken als het minder goed gaat”.

uit hun job. Dat helpt heel veel de zaken duidelijk maken.” Hij wil dat bedrijven daar dan ook meer oog voor
hebben. “Veel bedrijfsleiders stellen
zich vandaag kwetsbaarder op. Dat
helpt voor de transparantie.”

EVALUATIEGESPREK
Veel werknemers weten ook niet altijd waar ze hun energie uithalen of
waardoor ze energie verliezen. “Probeer dat te achterhalen en maak dat
bespreekbaar. Het is belangrijk om
zeker tijdens het evaluatiegesprek
op de man af durven vragen wat hen
gelukkig maakt in hun job. Je vraagt
hen vlakaf wat de succescondities
zijn die ze nodig hebben om op hun
best te zijn. Durf cruciale vragen
stellen: waarom verliezen ze energie
in hun job? En wat geeft hen energie in hun job? Wat kan ik doen om
ze hun job met passie te laten doen?
Wat kan ik doen om ze op hun best
te laten zijn? Als ze dat weten, gaan

ze mondiger worden en van alles op
tafel leggen. En dat kan je binnen een
team naar oplossingen zoeken. Dan
kan je kijken of je binnen een job zaken kan verschuiven.” Volgens Tuybens zijn nogal wat bedrijfsleiders
bang om die vragen te stellen. “Ze
zijn bang van de antwoorden die ze
zouden kunnen krijgen, maar daar
is niets voor nodig. Op dat vlak is er
nog nooit iemand van zijn stoel gevallen. Werknemers weten een vast
dialoogmoment of evaluatiemoment
– bijvoorbeeld één keer per jaar –
best te waarderen.”
“Vijf jaar geleden ben ik beginnen zoeken naar materiaal waarbij je echt objectief in kaart kan
brengen wat er in mensen zit,
wat hen drijft, en wat hen energie geeft. We kunnen daarmee
meten waar mensen van nature
talent in hebben. Die talenten
koppelen we aan de competenties die nodig zijn. Sterker nog,
we kunnen zelfs voorspellen of
een bepaald talent van iemand
makkelijk zal kunnen ontwikkelen in een bepaalde functie of
rol. Neem nu ‘detailgerichtheid’,
een competentie die vaak wordt
gevraagd. We kunnen zien in de
talenten of ze al dan niet aanleg
hebben voor detailgerichtheid.
Er zijn ook heel wat mensen die
door hun job geleerd hebben om
detailgericht te worden, alleen
vergeten ze dat ze er energie mee
aan het verliezen zijn. Maak dat
bespreekbaar met een dialoog.”
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HANDIGE
OF LEUKE

HIGH TECH

Bruno Koninckx

GADGETS

INTELLIGENTE TOPPER VAN HUAWEI
De Mate was de naam voor de phablet toestellen van Huawei. De 10 Pro heeft dan ook een 6 inch
scherm. Maar omdat dat nu vooral langgerekt is, en er vrij weinig rand rond is, valt het niet meer
op dat het een phablet is. Het toestel ligt erg prettig in de hand dankzij de wat afgeronde randen.
De gladde achterkant doet vrezen dat je er snel vingerafdrukken op ziet, maar dat was bij ons toch
niet het geval. Toch levert Huawei standaard een basis plastiek hoesje mee. De twee camera’s en
flits vallen extra op door een band in een iets andere textuur. Ook op de achterkant is een handig
geplaatste vingerafdrukscanner. Met je wijsvinger ontgrendel je de telefoon in een oogwenk.
Onder de motorkap is dit zeker ook een toptoestel. De processor is sterk genoeg om alles snel te
laten opstarten en verwerken. Het werkgeheugen van 6 GB helpt ook om verschillende apps tegelijk
of zelfs naast elkaar te laten draaien. Met 128 GB opslaggeheugen kom je zeker een flink eind toe, en
dat moet ook want het is niet uit te breiden. Beetje vreemd voor een toestel uit deze klasse is dat er
wel twee simkaarten in kunnen. De 4000mAh batterij zorgt ervoor dat het scherm en de processor
het toestel niet al te snel doen platlopen. Zelfs bij intensief gebruik houdt de batterij het makkelijk
anderhalve dag uit. De twee camera’s op de achterkant zorgen voor erg mooie foto’s, met veel
diepte en ook bij moeilijker licht. Huawei heeft er zelfs een stukje artificiële intelligentie ingebouwd:
bij een aantal voorwerpen herkent de camera waar het over gaat – een tekst, plant, dier, enz. – en
probeert het op basis van wat hij geleerd heeft door heel veel gelijkaardige foto’s te analyseren,
automatisch de beste instellingen te selecteren. Softwarematig draait de nieuwste Android op de
Mate 10 Pro. Daar komen nog wel een laag en enkele eigen toepassingen bovenop, maar ons stoorde
die toch niet.
Dat er een klassieke aansluiting voor een koptelefoon ontbreekt, zullen nogal wat mensen jammer
vinden. Vrij spectaculair is dat je het toestel via alleen een USB-C naar hdmi kabel op een groot
scherm kan aansluiten. Met een bluetooth muis en toetsenbord erbij maak je er zo haast een
Chrome desktopcomputer van. Je kan dan bijvoorbeeld de mobiele versies van Word of Outlook op
het grote scherm gebruiken. Niet om dagdagelijks je computer te vervangen, maar als heel mobiele
of noodoplossing zeker interessant. Voor ongeveer 800 euro biedt de Mate 10 Pro echt wel flink
wat kwaliteiten.
www.huawei.be

KOPTELEFOON VOOR PROFESSIONEEL ÉN PRIVÉGEBRUIK
Met zijn naam positioneert Plantronics de Voyager 8200 UC eigenlijk in de eerste plaats als een
koptelefoon voor professioneel gebruik, maar het is ook een erg aangenaam toestel voor in de vrije
tijd.De UC slaat op universal communication: via Bluetooth sluit je hem aan op een smartphone of
computer, waarna je via diverse kanalen kan communiceren. Dat kan via klassieke telefonie, maar
evengoed via Skype (for Business) of andere internet telefonie systemen. Dankzij vier ingebouwde
microfoons is de gesprekskwaliteit uitstekend. De 8200 UC is ook een uitstekende hoofdtelefoon
om naar muziek te luisteren. Dankzij een goede batterij en hoog comfort kan je hem uren achter
elkaar gebruiken. In lawaaierige omstandigheden filtert de Active Noise Cancelling functie het
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omgevingsgeluid erg goed weg. Bijna 350 euro is een stevig prijskaartje, maar je krijgt er wel een
breed inzetbare koptelefoon met goede accessoires voor in de plaats.
www.plantronics.com

BETAALBARE MAAR STIJLVOLLE BEVEILIGINGSCAMERA
Er lijkt een ware explosie aan beveiligingscamera’s aan de gang te zijn. Met de Lyric C1 brengt
ook Honeywell zijn eigen model op de markt. De C1 is een erg compacte maar stijlvolle camera.
Installeren gaat via de bijhorende app voor smartphone vrij makkelijk. De resolutie is wel aan de
magere kant (720 p), en dat merk je als de lichtomstandigheden niet optimaal zijn. Via een goede
WiFi verbinding reageert de camera wel snel als hij geluid of beweging vaststelt, en krijg je zowel
meldingen van de app als e-mails. Je kan beelden gratis tot 24 uur opvragen, maar ze kunnen ook
opgeslagen worden op de bijgeleverde 8GB SD kaart. Handig is dat je de app zo kan instellen dat de
camera automatisch aan of uit gaat als je binnen of buiten een in te stellen cirkel rond je huis gaat.
Getconnected.honeywell.com

Enclosures from the smallest to the largest on www.rittal.be

www.rittal.be
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Thema-artikel
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MOBILITEIT

WE MOETEN AFKICKEN

VAN DE WAGEN
Er moeten meer maatregelen genomen worden om de piekbelasting op het wegennet te verminderen.
Dat zegt de Belgische zakenman Christian Leysen van het Forum 2020 in de update van zijn boek ‘De
Antwerpse fluwelen revolutie’. De arbeidsorganisatie moet meer dan ooit aangepast worden aan de mobiliteitsnoden en de hedendaagse technologie.

infrastructuur beter te kunnen gebruiken. En de overheid moet meer
openbaar vervoer voorzien.”

ARBEIDSORGANISATIE
Christian Leysen vindt dat er mogelijkheden genoeg zijn om de druk
op de autowegen tijdens de piek te
verminderen.

EXECUTIVE
SUMMARY

Christian Leysen: “Meer of andere wegen zijn hoe dan ook geen oplossing voor de mobiliteitsknoop.“

wordt behaald. “Het bedrijfsleven
en de sociale partners doen onvoldoende moeite om een nieuwe arbeidsorganisatie uit te bouwen die
gericht is op de noden en de technologie van de 21ste eeuw. Ze doen
onvoldoende inspanningen om de
piekbelasting op het wegennetwerk
te vermijden. Het is nochtans een
dringende zaak, gezien de lopende
en geplande infrastructuurwerken in en rond Antwerpen. Meer
of andere wegen zijn hoe dan ook
In het nieuwe e-book ‘De Antwerp- geen oplossing voor de mobiliteitsse fluwelen revolutie’ vertelt Leysen knoop. De arbeidsorganisatie moet
content@cxonet.be dat er op één punt een onvoldoende worden aangepast om de wegen-

Zowel bedrijven als
overheden moeten
meer moeite doen om
de piekbelasting op de
wegen te verminderen.
Dat vindt zakenman
Christian Leysen. Er
moeten meer flexibele
werkplekken komen,
er moet geïnvesteerd
worden in het
thuiswerken, alsook in
het openbaar vervoer. Er
moet worden afgestapt
van de bedrijfswagen en
het autogebruik moet
verminderd worden.

DEC 2017-JAN 2018

In juni 2014 bezorgde het Forum
Mobiliteit Regio Antwerpen de onderhandelaars van het regeerprogramma een memorandum van 10
punten met de vraag om hierin een
coherente en uitvoerbare visie op
mobiliteit en stedelijke ruimtelijke
ordening prioritair op te nemen en
daarbij rekening te houden met de
technologische ontwikkelingen en
de gewijzigde maatschappelijke betrokkenheid.

“Weg met het strikt tijdskader.
We moeten het woon-werkverkeer
kunnen verminderen en spreiden
in tijd. Zo moeten de uurroosters
verder versoepeld worden, zodat
iedereen zich niet tijdens de spits
moet verplaatsen. De hubs moeten uitgebreid en veralgemeend
worden. Stel dat er veel files zijn,
dan kan de werknemer eerst nog
even een flex office binnenstappen.
Thuiswerken moet meer gestimuleerd worden, zodat de werknemer
een betere work-life balance vindt.
Ook moet de ‘modal shift’ voor personen en goederen versneld worden. Dan denk ik onder meer aan
‘cash for car’, het stimuleren van
shuttle services, bedrijfsplannen
voor de privé-aankoop van elektrische fietsen, enzovoort.” De nachtopening van de containerterminals
moet verder ontwikkeld worden.
Volgens Leysen is het ook belangrijk om tijdig te anticiperen op de
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komst van de zelfrijdende wagens.
“Op onze wegen zullen in de toekomst ook zelfrijdende voertuigen
rijden. Dan is het belangrijk om na
te denken hoe wegeninfrastructuur
op technologisch vlak moet aangepast worden aan de zelfrijdende
voertuigen.”

Het boek ‘De Antwerpse Fluwelen Revolutie’ is gratis
downloadbaar via volgende link: http://forum2020.be/
antwerpse-fluwelen-revolutie/ en werd uitgebreid met
een veertigtal nieuwe bladzijden.

VOORBEELD

FORUM

Christian Leysen - de oudste zoon
van André Leysen - leidt momenteel
Ahlers, een maritieme en logistieke
dienstverlener die actief is in meer
dan 20 landen in Europa, Rusland
met het voormalige GOS, Azië en
Afrika. Volgens Leysen heeft zijn
bedrijf al maatregelen genomen om
de druk op de spits te verminderen.

Het Forum Mobiliteit Regio Antwerpen 2020 werd in het najaar
van 2009 opgericht door een groep
bedrijfsleiders en academici met de
bedoeling een werkbare en duurzame oplossing te vinden voor de
mobiliteitsproblemen in de regio
Antwerpen. In het kader van een
bijgewerkte versie van de publicatie
van het e-book ‘De Antwerpse fluwelen revolutie: Over Oosterweel,
Meccano, Ringland en de coulissen
van de Vlaamse besluitvorming’
toetste het Forum het Toekomstverbond aan de 10 punten die voorgesteld werden in 2014. Het boek
‘De Antwerpse fluwelen revolutie’
is het verhaal van de zoektocht naar
duurzame oplossingen waarbij bur- Update 2017 van het e-book
gerinitiatieven en ongewone allian- ‘De Antwerpse Fluwelen Revolutie’
ties een centrale rol spelen.

“Dat kon ook niet anders, want de
verkeerssituatie in de stad is gewoon te kritiek. De kaderleden rijden pas na de files naar het kantoor.
En de werknemers kunnen altijd
terecht in de diverse flexibele werkplekken in het land. Stel dat er files
op de Antwerpse ring zijn en er is
geen doorkomen aan, dan kunnen
ze werken in flexibele kantoren en
later doorrijden als de files zijn opgelost.
Werknemers kunnen ook een beroep doen op elektrische fietsen. Er
zijn tevens handige apps voorzien
om het carpoolen tussen werknemers te vergemakkelijken. Thuiswerken wordt gestimuleerd. Zo zijn
er werknemers die bijvoorbeeld ’s
avonds laat nog wat doorwerken
thuis.” Leysen heeft het verder helemaal niet zo begrepen op de bedrijfswagen. “Ik wil dat mensen zo
veel mogelijk afkicken van de wagen. Om dat te realiseren is er wel
een verandering - een mental shift nodig. De overheid moet veel meer
maatregelen nemen om het openbaar vervoer te stimuleren. Het is al
goed dat er een gezonde dialoog is.”
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Christian Leysen (Wilrijk, 4 augustus 1954) is
een Belgische zakenman en maatschappelijk
geëngageerde ondernemer. Hij is zeer actief in
het Belgische bedrijfsleven. Hij is de zoon van
André Leysen en broer van Thomas Leysen,
voorzitter KBC Groep. In 1984 richtte hij het
softwarebedrijf Xylos op. In 1989 nam hij het
beheer over van de Antwerpse rederij Ahlers en breidde deze uit
tot een bedrijf dat logistieke en maritieme diensten aanbiedt. Hij
is voorzitter van de AXE Groep (die Ahlers, Xylos en AXE Investments omvat), met hoofdazetel in Antwerpen en kantoren over
de ganse wereld. Hij was van 2004 tot 2016 voorzitter van de Antwerp Management School (voorheen UAMS) en is thans voorzitter van haar Internationale Adviesraad. Hij is een stichtend lid en
eerste voorzitter van Antwerp Digital Mainport, een cluster van
een honderdtal Antwerpse IT-gerelateerde bedrijven.
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IN SEARCH OF THE OPTIMAL CONFIGURATION FOR A BOARD OF DIRECTORS AND AN EXECUTIVE MANAGEMENT

WHY A BOARD OF DIRECTORS?
CxO Link offers
companies, federations and public
organizations
access to the CxO
Community. Guberna is responsible for the content
of this article.

More on these
innovations in a
next edition of
CxO-magazine.
content@cxonet.be
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When a company is established, the shareholders define (in the bylaws) its goal. In order to reach this
goal, the governance of the company is ‘delegated’ to a board of directors that is authorised to perform
all actions that are necessary or useful to achieve the company’s goal. To this end, the founders and the
subsequent shareholders have the right to decide on the persons to whom they delegate these responsibilities, and as such, they decide on the composition of the board and its remuneration. The directors report
to the shareholders, at least once a year at the general assembly, and are responsible and (individually)
liable towards shareholders for the correct fulfilment of their duties. These principles are enshrined in
law and mostly taken over in the corporate bylaws.

In order to foster a professional
board, governance codes have developed a more detailed overview
of the role, responsibilities, rights
and duties of a board. Belgium is
gifted with a code for listed, as well
as one for non-listed companies,
complemented by a set of best practices for social profit organisations
(for more information, please visit
guberna.be). These reference codes
refer to national and international
best practices and plead for owners
to clearly define (in a governance
charter) what the specific role and
responsibilities of the board are. In
essence, the board plays a triple role:
deciding on the leadership (executive management), deciding on the
strategic course and monitoring the
performance of the company and its
executive management.

Prof. Dr. Lutgart Van den Berghe, Executive Director Guberna (Belgian Institute for Directors): “In
essence, the board plays a triple role: deciding on the leadership (executive management), deciding on
the strategic course and monitoring the performance of the company and its executive management.”

However, it is impossible for a board
to lead the company on a daily basis.
Indeed, the board only meets on a
periodic basis (at least 4 times a year
according to the code for unlisted
companies and more generally, as
often as necessary for the board to
properly fulfil its tasks). Moreover,
the board is mainly composed of
non-executive directors, who by definition, are not working on a fulltime basis for the company, while
additionally having (numerous)
other professional activities. Therefore, whatever the size of the company and no matter how active a board
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might operate, they will undoubtedly be obliged to rely on the executive
management to take care of the daily
running of the company. One of the
main duties of a board is therefore
to appoint the right executive management, to interact with them and
to monitor the performance of the
company and the performance of
the executive management.

HOW TO DIFFERENTIATE THE ROLE OF
THE BOARD FROM THE ROLE OF THE
EXECUTIVE MANAGEMENT?
In fact, this is a very crucial question in the corporate governance debate. The respective roles will to a
large extent depend upon the type
of governance model the founders/
owners have opted for. In the actual Belgian legislation, the forms of
division of tasks between the executive management and the board
are twofold: on the one hand, a limited delegation, where executive
management is only responsible
for the ‘daily management’ and on
the other hand a rather far reaching
delegation, with the installation of a
legal ‘direction committee’. In our
Belgian corporate landscape, this
last form of important delegation to
executive management is more the
exception than the rule, even within
the larger and the listed companies.
However, companies that have not
opted for a legal direction committee have the possibility to go beyond
the minimal delegation form and
can define additional delegated powers to members of the executive
management.
Consequently, it is very important
for a smooth collaboration between the board and the executive
management that the respective
roles, responsibilities, rights and
duties are clearly defined (preferably
in a governance charter). It is the
board’s role to decide on the executive management structure and
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It is the board’s role to decide on the executive management structure and to determine the powers and
duties entrusted to the executive management (within the boundaries set by the shareholders).

to determine the powers and duties entrusted to the executive management (within the boundaries
set by the shareholders). The executive management should at least
be entrusted with the running of
the company. Best practices dictate
that the board should give executive
management sufficient latitude to
propose and implement the company’s strategy and empower them
to perform their responsibilities and
duties. At the other hand, it is the
duty of the executive management
to make sure that the board receives all necessary information in an
accurate and timely format, in order
to allow the board to carry out its
duties in a professional way.
The powers to represent the company solely or jointly, and the extent
of, and limitations on, those powers
shall be clearly defined, taking into
account the way in which the board
has entrusted the executive manage-

ment with the running of the company and the relevant provisions of
the Code on Companies.

WHAT’S NEXT?
Within the context of the revision of
the Belgian company law, the above ‘general’ governance principles
will largely remain valid. However,
the companies will be obliged to reflect much more careful than before
on the governance model that suits
them best. Not only will the choice
of corporate forms be drastically
revised, the governance models will
also be adapted. Indeed, companies will have the option between a
one-tier board (executive as well as
non-executive board members) and
a two tier-board with a complete
distinction between the supervisory
board (only non-executives) and the
management board.

Be
Inspired

vergaderen 2.0
groot Begijnhof 14, 3000 Leuven

WWW.CXONET.BE

24

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

CEO GAAT ONDERCOVER OP CXO-SOUNDBOARD

CxO Redactie

ZO GAAN BEDRIJVEN
MEER OUT OF THE BOX DENKEN
Een 20-tal bedrijven hebben begin oktober in de Westwing van de Faculty Club in Leuven deelgenomen aan een CxO-soundboard over groei en innovatie. Op het einde van de avond bleek verrassend
dat de CEO van het bedrijf, dat als casus bediscussieerd werd, het hele debat als ober undercover had
bijgewoond.

EXECUTIVE
SUMMARY
Het laatste CxOsoundboardcongres
in Leuven lokte een
20-tal bedrijven,
die naar harte lust
konden debatteren
over moeilijke
vraagstukken
waarmee bedrijven
worstelen. De
aanwezigen kregen
dit keer de vraag
scenario’s uit te
stippelen voor iDeal
Acoustics, een
bedrijf uit Werchter
dat oplossingen
aanbiedt voor
akoestische
problemen, en thans
wil uitbreiden en
groeien. Op het
einde van de avond
bleek verrassend
dat de CEO van
het bedrijf het
hele debat als
ober undercover
had bijgewoond.
Dat was bewust
gedaan om dat de
deelnemers zo veel
meer out of the box
konden denken.

CxO Soundboards bieden de unieke setting voor peer learning op hoog niveau. Ondernemers en directieleden delen hun praktijkervaring tijdens een business
game.

Met CxO-soundboards wil het
CxO-magazine figuren op sleutelposities van bedrijven uit verschillende sectoren bij mekaar brengen
om te debatteren over moeilijke
vraagstukken waarmee bedrijven
worstelen. De aanwezigen kregen
dit keer de vraag scenario’s uit te
stippelen voor iDeal Acoustics, een
bedrijf uit Werchter dat oplossingen aanbiedt voor akoestische problemen, en thans wil uitbreiden en
groeien.

den enkele aanwezigen voor om
actief op zoek te gaan naar nieuwe
klanten zoals rusthuizen, scholen
en eigenaars van allerhande hoge
gebouwen.

UNDERCOVER

Anderen opperden om akoestische
panelen uit te rusten met meer
‘unique selling points’ zoals camera’s, boxen en allerlei apps. Het uitzicht van de panelen zou makkelijk
moeten kunnen vervangen worden.

Terwijl er hevig gedebatteerd werd
over mogelijke groeiscenario’s konden de deelnemers genieten van een
driegangenmenu, bereid door de
Faculty Club. Wat de deelnemende
bedrijven niet wisten was dat Matthias Aerts, CEO van iDeal Acoustics, undercover in de zaal aanwezig
was als ober, en zo alles onopgemerkt kon meevolgen.

Voorts werd ook het voorstel gelanDoordat er zo veel mensen met een ceerd om er een servicecontract aan
verschillende achtergrond aanwezig te koppelen teneinde de klant aan je
waren, resulteerden de debatten in product te binden.
content@cxonet.be heel uiteenlopende visies. Zo stel-

“We hebben het bewust gedaan”,
vertelt Matthias Aerts, CEO van
iDeal Acoustics. “Zo gingen de
deelnemers veel meer out of the
box denken dan dat ik in de zaal
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zou zitten. Ik heb enorm veel bevestigingen gekregen van zaken die ik
ga en wil doen, maar ook antwoorden gekregen op vragen waarmee ik
worstelde. Zo gingen op het congres veel stemmen op om investeerders te zoeken. Dat loont de moeite
om over na te denken. Tegen het
einde van het jaar willen we een online platform lanceren, met gratis
online akoestische 3D-studies en
een webshop met meer dan 1000
akoestische producten.”

REACTIES
Het hele event werd uitgewerkt en
begeleid door Koen Vriesacker en
Marc Sonnaert van Noventus, een
bureau gespecialiseerd in innovatie
en samenwerking.
“Met de undercoveroperatie wilden we de bedrijven eens écht een
verrassingsmoment laten beleven.
Het is altijd fijn om er eens een leuke twist in te steken.” De hele stunt
zorgde voor een geslaagde apotheose en de nodige hilariteit in de zaal.
Greet Hombroux van Tessenderlo
Group blikt alvast tevreden terug.
“Het was een fantastisch event in
een mooi kader. Het was ook interessant om over de casus met andere bedrijven te debatteren. En de
undercoveroperatie was een leuke
twist.”
Johan Vanden Bergh, verantwoordelijke marketing bij Kia Motors
Belgium, is tevreden. “We zaten
met vele sectoren aan tafel en het
was dan ook interessant om zo veel
verschillende visies te horen. De ultieme waarheid bestaat niet. In het
dagelijkse bedrijfsleven nemen we
vaak veel beslissingen op een bijna
routinematige manier, zonder te
beseffen dat er meerdere oplossingen mogelijk zijn. We zitten te vaak
in een tunnelvisie.”

DEC 2017-JAN 2018

Op het einde van de avond bleek verrassend dat de CEO van het bedrijf dat als casus bediscussieerd
werd, het hele debat als ober undecover had bijgewoond.

Het CxO-soundboard vond plaats in de Westwing van de de Faculty Club in Leuven, waar bedrijven kunnen werken, vergaderen en
brainstormen over nieuwe businessmodellen. Begin 2017 werden de
oude paardenstallen van het Groot Begijnhof uit de 16e eeuw – die tot
het Unesco Werelderfgoed behoort - omgetoverd tot ‘the WestWing.’
Er werd hierbij tevens geïnvesteerd in nieuwe technologie, zoals onder meer met interactieve 4K-schermen, videostreaming, digitale
smartpennen waarmee deelnemers vanop hun tafel rechtstreeks hun
ideeën op het bord kunnen schrijven.
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ADVERTORIAL

SECURAFIN COMBATS UNPAID BILLS
As much as Dries Wijnen enjoyed studying law, he sensed during work experience at various law firms that he was
sitting on the wrong side of the table: “I was giving legal advice to new entrepreneurs, but I wanted to be one of
them.”
SOLID BASIS

construction sector. During the start-up accelerator module in
the second semester, we had to develop that start-up further
and find out whether there was a market for it. Conversations
with various companies confirmed that it does have real potential. Incidentally, we had already broadened our concept,
because unpaid invoices occur everywhere.”

A Masters in Innovation & Entrepreneurship at Vlerick Business School was the next logical step for Dries. “It gave me the
contextual framework I was lacking. Subjects like corporate finance, financial accounting and entrepreneurship provided an
important basis. Moreover, the mixture of law students, engineers and psychologists was a real eye-opener for me, especially AND WHAT NOW?
when working closely together during the group assignments.”
“We currently have a working prototype and we are negotiating with banks and insurance companies. We hope to start
TOOL FOR FACTORING
for real as soon as possible.” Dries expects that scaling up will
The Masters in Innovation & Entrepreneurship was also the probably be the biggest challenge in the long term: “Setting up
beginning of his own start-up: Securafin. The application uses a pilot project is one thing, but it is a different matter as more
blockchain technology that rules out the need for intermedia- parties start getting involved, in Belgium and abroad, all wanries in transactions. “The aim of Securafin is to get rid of the ting different things.”
problem of unpaid bills and late payments between businesses,
or at least to reduce them. Businesses can currently get insuran- STIMULUS
ce against unpaid bills or use a factoring service. The latter option means that your invoices are pre-financed by the bank. But Is a year-long course like this sufficient to become an entrepreit is extremely complicated for the bank to check whether an neur or innovator? “It certainly gives you the context and tools
invoice is correct and whether the other party, the debtor, has to embark upon new challenges yourself. The Vlerick network
accepted it. There is a huge amount of e-mail traffic involved. played an important role in Securafin’s development - feedback
And your debtors have no incentive to cooperate. It isn’t easy from the professors and coaches was invaluable. But the one
to complete factoring either. Securafin ensures that the debtor thing that will always stay with me is the vibe during that masreceives the invoice and accepts it, although that doesn’t yet ters year. That positive vibe was a huge stimulus in daring to
mean it has to pay it. The invoice is put on a blockchain along take the plunge.”
with the acceptance. The bank receives the invoice, including
acceptance, so it knows that it can finance it without any problems.”
How did the idea for Securafin actually come about? Dries
smiles. “For the entrepreneurship class, we had to write a business plan based on a specific idea. After a team brainstorm on
trends and problems that need solutions, my group ended up
with unpaid invoices and pressure on working capital in the

Dries Wijnen: “The Masters in Innovation & Entrepreneurship was also the beginning of our
start-up Securafin.”
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Steven bespaart
stevig op zijn
mobiel verbruik.

Steven Beulque,
SV Zulte Waregem

Vraag nu een offerte op maat van uw bedrijf.
Bel 0800 57 243 of surf naar BASE.be/bespaar
BASE Business doet u het scherpst mogelijke aanbod, gebaseerd op reële
telecombehoeften van uw bedrijf. Op die manier krijgt u van ons het meest
voordelige aanbod, haarfijn afgestemd op uw bedrijf.
BASE Business biedt u meer dan scherpe prijzen.
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REEKS OVER ONDERNEMERS EN ONDERNEMERSINZICHTEN (4)

CxO Redactie

Deze tekst is
een herwerking
uit ‘Hoek af ’ 21
buitengewone
ondernemers en
start-ups’ (2015).
Hoek af is een
boekenreeks van
Eric Kenis over
ondernemers en
ondernemersinzichten.

BEDRIJVEN ZITTEN
OP EEN SCHAT AAN

TECHNOLOGIE,

MAAR ZE WETEN HET NIET
Thingit is een atypisch techbedrijf en verzilvert intellectuele eigendom voor haar klanten. Start-ups
zijn vandaag meestal bezig met internet of things, artificial intelligence of blockchain. Ondernemers
denken dat technologie enkel draait om software of IT toepassingen. Niet zo volgens Wouter Vandamme, CEO Thingit. ‘De jonge generatie focust zich zo hard op digitaal, dat ze vergeten dat materiaalontwikkeling, processen en machines ook in de toekomst belangrijk blijven. Wij werken bijvoorbeeld op
nanotechnologie, 3D printen, slimme materialen en composietmaterialen. Ook dit zijn innovaties die
onze toekomst hertekenen’.

hanger van de ‘think it’-mentaliteit
bij veel consultancybedrijven.

EXECUTIVE
SUMMARY
Veel grote bedrijven
hebben specifieke
technologie
ontwikkeld voor
hun markt. Die
technologie -vaak
gepatenteerd- heeft
zijn nut al bewezen.
Maar wat die
bedrijven meestal
niet beseffen, is
dat die technologie
ook in andere
markten heel
relevant kan zijn.
Daar komt Thingit
in beeld. Thingit
helpt bedrijven om
dat onontgonnen
potentieel om
te zetten in
meerwaarde. Thingit
legt de potentiële
markten bloot én
gaat samen met de
klant aan de slag
om er daadwerkelijk
een business rond
te bouwen. Thingit
is opgericht in
2015. Het bedrijf
werkt samen met
onder meer Colruyt,
Europlasma en BMT.

Wouter Vandamme, CEO Thingit: “Ik ben toevallig op de ideale investeerder gebotst.”

‘Wanneer we aan innovatie denken, denken we aan nieuwe producten of disruptieve businessmodellen. De ipad. Spotify. Airbnb.
Heel wat bedrijven dwepen met
deze modellen. Maar Thingit bewijst dat er ook een andere vorm is
van innovatie: nieuwe toepassingen
zoeken voor een bestaande technologie. ‘Marktinnovatie is niet alleen
goedkoper, het levert ook sneller
cash op.

DURE RAPPORTEN IN DE SCHUIF

Ik ben een ingenieur. Een creatieve
ingenieur, maar geen geboren ondernemer. Het ondernemerschap
werd pas getriggerd tijdens mijn
content@cxonet.be een eerste job als innovation engi-
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neer bij een consultancybureau. Ik
leerde een ander perspectief innemen. Die methodologie verandert
je hele manier van denken. Het begon met technologie-en productinnovatie, maar voor ik het door had,
paste ik het toe op alles wat ik deed.
Vandaag is het mijn grootste asset.
Ik zie mogelijkheden die anderen
niet zien. Na een tijdje begon het te
wringen. Het was een boeiende job,
maar het bleef beperkt tot klassieke
consultancy: dure rapporten, waarvan je weet dat ze vaak gewoon in
de schuif blijven liggen. Op mijn
30ste ben ik gestopt. Toen was al
duidelijk dat ik wou ondernemen,
maar ik wist nog niet hoe of wat.
In afwachting richtte ik een brainstormgroepje op: Thingit, als tegen-

Ondertussen nam ik een job aan
bij een van mijn klanten, een bedrijf dat geltechnologie maakt om
kabels af te dichten. Ik mocht mee
de producten ontwikkelen die ik
eerder had uitgedacht als consultant. Opnieuw: heel boeiend. Maar
toen ik de eigenschappen van die
gel zag, zag ik meteen een pak meer
toepassingen. Ik bouwde prototypes – zoals een duikbril die beter afdichtte – maar ik vond geen manier
om daarvoor binnen de bestaande
structuren van het bedrijf gehoor te
krijgen. Toen is het idee beginnen
rijpen: bedrijven zitten op een schat
aan technologie, maar ze weten het
niet.

SPRINGEN
In 2015 heb ik mijn bedrijf opgericht, in bijberoep. Ondertussen
bleef ik aan de slag als product manager developments bij Eandis. Een
speciale situatie, omdat ik dat eerste
jaar al meteen iemand heb aangeworven. Niet ideaal: niet voor mij,
niet voor die persoon. Hij werkt
hier ook ondertussen niet meer.
Dat eerste jaar was op alle vlakken
zoeken. We deden vooral kleine
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opdrachten: strategische denkoefeningen, desk research, technologie-onderzoek. We draaiden na dat
eerste jaar een omzet van 50.000
euro. Maar na 12 maanden heb ik
de pure innovatiebegeleiding en
consultancy laten vallen. De markt
voor wat ik écht wilde doen, was
groot genoeg.

we business opstarten rond deze tering inzien, onze gesprekken met
unieke technologie? Het is mis- corporate klanten bewijzen het.
schien niet hun core business, maar
er zit wel potentieel in.’
Van mij zal je geen voorspellingen
krijgen over het belang van 3D,
We starten altijd met een foto van blockchain of artificial intelligence.
de case, een strategische oefening. Iedereen is bezig met digitaal, maar
Na die oefening was het manage- we hebben in de toekomst ook mament van Colruyt overtuigd om teriaalontwikkeling, machines, proeffectief te investeren. Ze creëer- cessen nodig. Daar zijn momenteel
den een spin-off, staken er de koel- een pak minder bedrijven mee betechnologie in en stelden een CEO zig. Nochtans zit er heel wat waaraan. Thingit zit mee in het verhaal de.’
als business development partner.
Vandaag, drie maanden later, zijn
we volop bezig om de markt te valideren. Wordt het een consultancybedrijf? Een productbedrijf? Het
kan nog alle kanten op. Onze initiële lijst van 600 potentiële partners
en klanten is ondertussen teruggebracht naar 7 beloftevolle business
cases. Wanneer we een match hebben, zetten we een businessmodel
op.

In maart 2016 heb ik ontslag genomen om voluit voor Thingit te
gaan. Een gok, ook al was ik er al
een jaar mee bezig. Om de juiste
(grote) klanten binnen te halen,
moest ik investeren: een team, een
locatie, een gebouw. Oké, er zaten
wel wat mogelijkheden in de pijplijn, maar ik heb toch mensen aangeworven voordat die opdrachten
waren geland. Het is een beetje kip
en ei: ik wou niet met opdrachten
zitten zonder dat ik er de mankracht voor had. Zonder een overtuigend team zou ik die opdrachten
overigens ook niet hebben kunnen
binnenhalen.
VASTGEROEST

SPIN-OFF MET KOELTECHNOLOGIE

Het is een misverstand dat bedrijven zich moeten focussen op één
activiteit. Een start-up, ja, die moet
dat doen. Maar grote bedrijven
zijn na 10 jaar vaak vastgeroest.
Op zo’n moment doen ze er goed
aan om verder te kijken dan hun
eigen markt. Ze hoeven daarvoor
niet eens alles om te gooien. Hun
knowhow, patenten en technologie
hebben vaak veel meer mogelijkheden dan het doel waarvoor ze ontwikkeld zijn.

Vandaag vormen de grote opdrachten onze core business. Neem Colruyt bijvoorbeeld. Zij organiseren
hun distributieketen al jaren op een
bijzondere manier: ze vervoeren
hun gekoelde en droge voeding in
dezelfde vrachtwagens. De gekoelde
voeding werd vroeger fris gehouden
met droog ijs, maar die techniek
was heel inefficiënt en milieuonvriendelijk. Daarom heeft Colruyt
tien jaar geleden een nieuwe koelkar ontwikkeld met vloeibaar ijs, Sommige van onze klanten willen
waardoor ze hun voeding sneller en differentiëren. Anderen beseffen
goedkoper kunnen koelen.
dat hun huidige business eindig
is. Dat is het goede moment om
‘Die techniek is zo slim, dat we een te evalueren: kijk, we hebben hier
tijd geleden samen met Colruyt op zoveel menselijk en intellectueel kazoek gegaan zijn naar eventueel pitaal, kunnen we daar niets méér
business potentieel voor die tech- mee doen? Niet enkel kleine bedrijnologie. Colruyt is natuurlijk niet ven zijn wendbaar. Er zijn genoeg
het enige bedrijf dat moet koelen. grote bedrijven die de noodzaak en
Misschien kunnen ze een hele nieu- mogelijkheden van zo’n heroriën-
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Dit hoofdstuk is een exclusieve voorpublicatie uit Hoek af.
Balls & Brains. Dit boek verschijnt op 21 maart 2018 en
is het 3de boek van Eric Kenis
in het drieluik Hoek af. Deel
3 zoomt o.m. in op wat die
fameuze start-upcultuur nu
precies is. Kenis is duidelijk
daarover. ‘Het is het product
van ExMxF : efficiency x meaning x freedom.
De 2 eerste boeken waren zowel commerciële als inhoudelijke successen.
Eric Kenis is naast auteur ook
columnist, project ontwikkelaar, consultant en thought
leader & influencer rond
(nieuw) ondernemerschap.
CxO Magazine publiceert
elke editie een ophefmakend
uittreksel uit één van de 3
Hoek af-boeken.

Iedereen is
bezig met
digitaal,
maar we
hebben in
de toekomst
ook materiaalontwikkeling,
machines,
processen
nodig.

WWW.CXONET.BE

32

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

JAMES HENDERSON, PROFESSOR AT IMD LAUSANNE, COMES TO BRUSSELS ON THE 9TH OF MARCH 2018

CxO Redactie

UNDERSTANDING EVERYTHING
ABOUT STRATEGY EXECUTION
With strategic failure being a norm, there’s little doubt that Strategy Execution is a hot topic in management world, as explained by Prof. James Henderson of IMD in Lausanne. Business executives are
so wary about it that they usually rate it as their single most challenging issue. In fact, it is believed
that over 60% of all strategies aren’t implemented accordingly in the corporate world.

To help shed more light on it and
even help firms execute their strategies well, a one day session on the
9th of March 2018 in Brussels, is
there to bring Europe’s leading business managers and enterpreneurs
on this theme. The event, graced by
Prof. James Henderson, Professor at
IMD in Lausanne.

WHAT STRATEGIC EXECUTION IS
Being a hot topic means it often gets
plenty of airtime in the mainstream
media. Just recently, the Conference Board’s survey of CEOs revealed
why many consider it the largest and
even second-largest cause of concern. It isn’t a buzzword anymore,
and that’s why the over 65% results
Professor aren’t earth-shaking either.
Henderson helps
companies achieve
WHY AS MUCH AS 60% OF ALL STRAand sustain
their competitive TEGIC PLANS DO FAIL – THE CHALadvantage either at LENGES
a business
unit, corporate or Challenge #1: Not knowing that
global level through
Planning and Execution depend on
directing custom
specific execu- one another
tive programs, Strategic formulation differs from
facilitating strategy implementation, although both are
workshops some distinct aspects of a strategic
and teaching
management process. Logically,
executives. He has
published several execution ought to follow a definite
important articles formula since nobody can impleon investment ment a plan unless its blueprint altiming in the ready exists.
Strategic
Management Journal and Academy of But planning and execution need
Management each other since interdependence
Journal. suggests that the overlap between
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the “planners” and the “doers” is
good for a smooth implementation.
And so, not involving both parties is
detrimental in the successful execution of the strategies.
Challenge #2: Ignoring the fact that
Execution needs a lot of time
The formulation is probably the
easiest part, unlike execution that
needs to be done carefully. It is
another primary challenge since
hurried implementations can yield
unpleasant results while longer time
frames can affect the organization’s
attention to important goals. Controls must be there to offer feedback
and keep everyone glued to the eventuality of the strategy. Moreover, the
whole process must be dynamic and
adaptive, often responding to unexpected phenomena.
Challenge #3: Executing a strategy as
if it is a “One-Man” show
Much like the formulation part, the
strategic implementation should involve more than one person. However, such a framework isn’t always
the best as it brings forth communication challenges and problems in
the smooth execution of the whole
thing. Naturally, the larger the number of those involved in it, the more
it becomes hard to manage and keep
the number of challenges low.

that all-things strategic implementation lies beneath their scope of
work. They will, thus, resort to leaving everything to the junior and inexperienced staff. Other may think
that it is their role to innovate and
formulate and the rest left for the
lower-level persons for execution.
And when all go awry, the blame is
placed squarely on the toes of the
“doer” who maybe knew nothing
regarding it or never had a sound
and doable plan.
Challenge #5: Believing that change
is difficult to manage
As Prof James Henderson puts
across, the difference that comes
after execution isn’t a pleasant one,
and it can be threatening. Everything from the people, incentives,
structures, objectives, controls, and
responsibilities change. And thus,
there’s a need to manage change and
reduce resistance to the new developments within the company as a
way of fostering unity and understanding.

THE LOGICAL APPROACH TO EXECUTION

As we have mentioned, a strategy
without execution guidelines are
merely inexcusable and are nothing,
but a labyrinth. It is the guidelines
that coordinate divergent and conflicting decisions and unite them,
Challenge #4: Using a selected part making it possible to think logically.
of the hierarchy and not the mana- http://www.globalmagevents.com/
gers across the board
programme/strategy-execution.
Some top-level executives believe
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CONGRES

The Future of hr
Employee
engagement
is key
24 november 2017
Londerzeel

Hr-afdelingen zien hun rol verschuiven van een administratieve rol naar een strategische rol
en van het aanbieden van hr-services naar het creëren van een totale medewerker ervaring.
Wij ontwikkelden het congres ‘The Future of hr’ voor elke hr-professional die bezig is met
transformatie!
Ontdek tijdens dit congres:
 hoe u uw hr-beleid future-proof maakt.
 nieuwe inzichten, gebruiksklare tools en trends
 inspirerende cases en lessons learned
Ontdek onze teamkortingen tot wel 50%!

Inschrijven

opleidingen.wolterskluwer.be/futhrnb
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TALENT MANAGEMENT

WERKNEMERS

HELP JE
HUN LOOPBAAN TE BOETSEREN

Talentmanagement is een steeds populairder middel om het beste in werknemers naar boven te halen.
Uit onderzoek door Antwerp Management School en SD Worx blijkt dat veel HR-managers en bedrijfsleiders denken dat ze hier voldoende aan doen, maar werknemers dit vaak niet zo ervaren.

“Bij het
aanwerven
van externen loop je
het risico
internen te
demotiveren
omdat ze
een loopbaanperspectief of
de kans op
talentontwikkeling
missen.”

DEC 2017-JAN 2018

Talentmanagement probeert mensen te stimuleren om hun talenten te
benutten. Managers zetten de juiste
werknemers op de juiste plaats,
waardoor ook de tevredenheid van
deze werknemers stijgt. Want wat
is er beter dan de kans krijgen om
te doen wat je graag en goed doet?
Helaas is dit voor managers vaak
een grotere opgave dan het lijkt.
HR-managers zijn er namelijk aan
gewend mensen in bepaalde hokjes
Prof. Ans De Vos: “Voor het managen van talent
te stoppen en te zorgen dat teams zo
is geen vaste formule te vinden”
efficiënt mogelijk werken. Om talent te managen of te werven, moet dat ze tijd nodig hebben een nieuw
je juist op zoek naar mensen die af- netwerk op te bouwen en zich in
wijken, die eruit springen.
te werken. Dat leidt dus tot dubbel
verlies: je betaalt in feite te veel en je
INTERNEN VERSUS EXTERNEN
demotiveert internen omdat ze een
loopbaanperspectief of de kans op
Ans De Vos: “Managers hebben de talentontwikkeling missen.”
neiging om bij sterke presteerders te
overschatten dat dit ligt aan jobspe- AANMOEDIGINGSBELEID
cifieke kwaliteiten van die persoon,
waardoor ze weigeren om deze ster- Daarnaast is het belangrijk om niet
ke presteerders eens iets anders te altijd probleemoplossend te willen
laten doen. Met als gevolg dat ze de denken. Een functie die gevuld moet
kans niet krijgen om andere talen- worden is geen probleem, maar een
ten te ontwikkelen en daardoor op mogelijkheid voor een van je werkden duur soms uitgekeken raken nemers. Geef hen de mogelijkheid
op hun job. Deze behoudsgezinde om hun talenten te gebruiken en uit
reflex maakt ook dat een leidingge- te bouwen. Iedereen herinnert zich
vende vaak meer geneigd is om een wel die ene persoon die ooit zijn
externe aan te werven voor een job, of haar talent heeft aangemoedigd.
dan te investeren in het ontwikkelen Besef je dat niet alleen jij zo iemand
van een medewerker waarvan men nodig hebt. Zelf moeten managers
niet zeker is of deze even goed zal die persoon ook durven zijn.
zijn in zijn of haar nieuwe rol. Maar
in de realiteit zien we vaak bij exter- ‘JOB CRAFTING’
nen –die dikwijls beter betaald worden- een drop in performance om- Uiteindelijk gaat het er dus om ver-

der te kijken dan je neus lang is – en
zo talent op te sporen – maar niet
te ver. Binnen een team kan zich
meer talent schuilhouden dan je
op het eerste gezicht zou denken.
Als er in het team niemand zit die
perfect aan de jobomschrijving voldoet, betekent dat niet dat die functie automatisch door een nieuwe
werknemer moet worden vervuld.
De Vos geeft aan: “Idealiter versterken functie en persoon elkaar. Maar
je mag de functiebeschrijving niet
als een keurslijf of vast hokje zien.
Het gaat eerder over de vraag wat de
resultaatsdomeinen van een functie
zijn. Als je dit bijvoorbeeld op teamniveau bekijkt, kun je nagaan welke
resultaten er in een team moeten
worden behaald om vanuit de sterktes en talenten van je mensen tot
flexibele rolverdelingen komen. Job
crafting is iets wat je ook op een hoger niveau moet bekijken.”
Voor het managen van talent is
geen vaste formule te vinden. Je
moet eerst proberen puzzelen met
de stukjes die je hebt, voordat je
weet of je er een mist. Het duurzaam inzetten van menselijk kapitaal is essentieel voor het bereiken
van organisatiedoelen en vormt
een belangrijke uitdaging voor HR,
organisaties en de maatschappij als
geheel. HR heeft haar rol te spelen
om medewerkers in te zetten in hun
kracht en passie, om organisatieambities waar te maken en meer nog,
om de arbeidsmarkt beter te laten
functioneren.
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JEF STAES KRITISCH OVER ZELFSTURENDE TEAMS

ZELFSTURENDE TEAMS BRENGEN
CxO Redactie

BEDRIJVEN
DIE WILLEN

INNOVEREN

IN PROBLEMEN

De internationale innovatie-expert en keynote speaker Jef Staes gelooft niet in de zelfsturende teams
die momenteel in bedrijven een hoge vlucht nemen. De voorloper in organisatieontwikkeling zegt dat
dit concept bedrijven die willen innoveren en veranderen in de problemen brengt. Hij gelooft dat deze
ondernemingen in de eerste plaats nood hebben aan een executive team met een uitdagende missie.
Een missie die de organisatie de passie geeft om disruptief en snel te innoveren.

EXECUTIVE
SUMMARY
Bedrijven die in een
transformatieproces
zitten, willen
veranderen en
innoveren, doen
best geen beroep
op zelfsturende
teams. Die zorgen
er vaak voor dat
vernieuwingen
binnen een bedrijf
niet van de grond
komen. Bedrijven die
willen veranderen
hebben vooral nood
aan een talentvolle,
authentieke en
inspirerende leider
met een visie. Een
passionele leider
die een boost geeft
aan competenties
en een team
rond zich bouwt.
Iemand die mensen
richting geeft en
in de juiste rollen
zet, vertrekkend
vanuit hun sterktes,
talenten en passies.
Staes vindt ook dat
de huidige KMO’s
nog een stap verder
moeten gaan. Ze
moeten een pool van
talenten verzamelen
en die met elkaar
delen.

Bij zelfsturende teams leidt het team de dans en verdwijnt de manager wat naar de achtergrond. Jef Staes
is an sich niet gekant tegen een dergelijke rol voor deze
teams op voorwaarde dat het gaat om bedrijven waar
weinig verandert, die altijd hetzelfde doen, waar de
technologie weinig impact heeft, en er geen sprake is
van enige disruptie. “Zelfsturende teams zijn in dergelijke situaties operationeel goed omdat medewerkers
gebruik maken van elkaars krachten en continu trachten te verbeteren. Maar op het moment dat je in een
transformatieproces zit - de organisatiecultuur wijzigt
en er nieuwe technologieën worden ingezet - kan je met
die teams niet meer verder. In een snel veranderende
digitale wereld werken die immers als een tang op een
varken. Omdat er een duidelijk leiderschap ontbreekt,
komen veranderingen, innovaties en nieuwe visies niet
van de grond. Zelfsturende teams zijn vaak de laatste
typische stuiptrekking van een verouderde manier van
leidinggeven.”

Jef Staes, founder Red Monkey Company: “Zelfsturende teams zijn een laatste
typische stuiptrekking van een verouderde manier van leidinggeven.”

GOEIE MANAGER

ger laat zich omringen door de juiste mensen en kan op
die manier enorm veel meer presteren. hierdoor heb je
Staes raadt bedrijven aan om te investeren in een pro- ook minder personeel nodig.”
fessionele ‘3D-Manager’ (zie zijn boek: ‘Mijn manager
is een held’) met een duidelijker visie, die passie in een INNOVEREN
team kan brengen. Staes raadt bedrijven aan om te investeren in een sterke manager met een duidelijker vi- Staes geeft toe dat goeie en talentvolle managers schaars
sie, die passie in een team kan brengen. “Zeker in deze zijn, en dat eenieder in die functie maar eens in eigen
verwarrende, complexe en chaotische digitale wereld, boezem moet durven kijken. “Wie niet competent is
is het belangrijk om een duidelijke, inspirerende en en misschien ook wat te behoudsgezind, zoekt beter
authentieke leider te hebben. Een echte innoverende een andere job. Ik geloof dat de huidige KMO’s veel
trendsetter die de weg toont. Een passionele leider die meer de koppen bij elkaar moeten steken en in groep
proeft wie passie heeft, een boost geeft aan competen- bepalen welke talenten ze nodig hebben. Vervolgens
ties en een team rond zich bouwt. Iemand die mensen moeten ze bijvoorbeeld pakweg 200 freelancers met
richting geeft en in de juiste rollen zet, vertrekkend goeie talenten rond zich verzamelen. Waarom zouden
vanuit hun sterktes, talenten en passies. Iemand die bedrijven dergelijke goeie mensen niet elk een parttime
zijn mensen de passie van het afzien leert kennen om job geven? Veel bedrijven denken daar niet over na en
een welbepaald doel te bereiken. Kortom iemand die je hebben het dan ook niet door. In Nederland stel ik vast
content@cxonet.be heel veel zin geeft om voor te werken. Een goeie mana- dat de geesten al veel meer gerijpt zijn.”
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HOE ZIET DE ORGANISATIE VAN MORGEN ER UIT?

NOORDEN KWIJT!
WE ZIJN HET

CxOCxO
LinkLINK
biedt
bedrijven,
biedt bedrijven,
federa- Vlakke organisaties, wendbaar, agile… Dat is of wordt de toekomst. Maar hoe maak je in zo’n structuur
federaties
ties en overheidsen over- carrière als de klassieke ladder beklimmen geen optie meer is? Hoe kan je als werknemer groeien en je
heidsorganisaties
organisaties verder ontwikkelen?
toegang tot de
CxO Community.
Wolters
KPMG Kluwer
is verantis
tegen, weerhoudt mensen ervan om
verantwoordelijk
woordelijk voor
mee te denken.
voor
de inhoud
de inhoud
van
van deze reeks.
“Wie zijn organisatie wendbaar
wil maken, moet ook zijn mensen
wendbaar maken”, concludeert De
Geyter. “En dat betekent afstappen
van functies en denken in termen
van ‘rollen’. De inhoud van die rollen wijzigt afhankelijk van de veranderende noden en doelstellingen van
het bedrijf. In plaats van nog langer
te vertrekken vanuit functies, met
bijhorende functiebeschrijvingen
die los staan van organisatiedoelstellingen, start men vanuit rollen. Het
worden rolgebaseerde organisaties
en teams.”
Els De Geyter is docent bij Kluwer Opleidingen en sprak over ‘Talent management in een snel veranderende
wereld’ op het Wolters Kluwer congres ‘The Future of hr’ op 28 november 2017.

Els De Geyter is
zaakvoerder van
Human Reef, een
adviesbureau in de
ontwikkeling van
toekomstbestendig
leiderschap. Ze is
tevens auteur van
het boek ‘Wendbaar
leiderschap’.
Meer weten over
talentmanagement?
Volg dan de
opleiding
Competentiemanagement 2.0 .
content@cxonet.be
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The only way is up’ was lang het credo voor vele werknemers. Carrière
maken stond per definitie gelijk aan
regelmatig promotie maken. Lastige opdracht nu organisaties steeds
vlakker worden en bovendien continu in verandering zijn. Het klassieke carrière- en ontwikkelingsmodel
staat op losse schroeven. Els De Geyter, auteur van het boek ‘Wendbaar
leiderschap’ is fervente voorstander
van vlakke organisaties die wendbaar zijn en snel kunnen reageren op
veranderende noden. Maar ze merkt
evenzeer dat bij organisaties waar
men de klassieke hiërarchie weghaalt vaak een hiaat ontstaan. Hoe
kan ik nog carrière maken, vragen
mensen zich af? “Ze zijn het noor-

ONTWIKKEL IN ROLLEN

den kwijt. We moeten op zoek naar Het carrièrepad is in deze nieuwe
alternatieven. Wat kan een organisa- organisaties helemaal gebaseerd op
tie mensen nog bieden?”
de invulling van die verschillende
rollen, het evolueren binnen die rolSTAP AF VAN FUNCTIES
len en de verantwoordelijkheden die
men opneemt.
Ze doet onmiddellijk een eerste
vaststelling: in vlakke organisaties Els De Geyter verduidelijkt met een
is het moeilijk om vast te houden voorbeeld: een software developer
aan de klassieke functie-indeling. zal in het begin front-end-develoOrganisaties veranderen voortdu- per en tester zijn. Wil hij er na een
rend, functies zouden dus continu tijdje graag iets bijnemen, dan kan
moeten mee veranderen. Een haast hij kiezen voor de extra rol van aronmogelijke opgave. Bovendien be- chitect. En later de rol van people
vordert een systeem van functies een manager enz. Binnen de klassieke
starheid bij werknemers, het maakt organisatie kan de man loonsverhohen weinig flexibel. Wie wil evolue- ging krijgen binnen zijn functie als
ren, moet solliciteren naar een ande- hij erom vraagt of als hij voldoende
re functie enz. Zoiets werkt evolutie ‘presteert’. Maar die loonsverhoging
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wordt vaak ad hoc toegekend en is
niet gebaseerd op groeiende rollen
en verantwoordelijkheden.
In de rolgebaseerde organisatie is
het de bedoeling dat mensen steeds
autonomer werken binnen hun rol.
Een starter heeft nog heel veel hulp
nodig om zijn rol te vervullen, geleidelijk aan kan hij meer en meer
zelfstandig doen, met af en toe wat
advies. Later kan hij het helemaal
alleen en zelfs anderen begeleiden.
Wie groeit in autonomie, biedt
steeds meer waarde aan een organisatie want er is minder back-up nodig, minder hulp… Een bijhorende
loonstijging zal de persoon motiveren om verder te groeien en een nog
grotere meerwaarde te bieden.

WAARDE BEPAALT LOON
“We gaan dus naar een carrièremodel waarin de waarde die een
werknemer biedt, via rollen en verantwoordelijkheden, het loon zal
bepalen. People skills en expertise
worden hierbij evenveel gewaardeerd.
Is leiderschap op zich dan geen
vaardigheid meer? “Natuurlijk wel,
maar er zijn verschillende vormen
van leiderschap”, zegt Els De Geyter.
“In een team gaan mensen die verschillende vormen van leiderschap
opnemen. Om er enkele te noemen:
expertise delen, mensen coachen,
prioriteiten stellen, doelstellingen
bepalen… Als je dit allemaal in één
functie wil stoppen, dan is dat veel
te veel. Je verdeelt dit beter over verschillende rollen.”

VERDEEL LEIDERSCHAP
Natuurlijk is er ook in vlakke organisaties een top, een directieteam
dat de organisatiedoelstellingen en
richting uittekent. Maar ook op het
hoogste niveau is nadenken over
rollen een noodzaak. “Het volledige
leiderschap bij één persoon, de CEO,

DEC 2017-JAN 2018

leggen, is niet meer mogelijk wegens
te complex. Je moet de verschillende vormen van leiderschap verdelen
over het hele directieteam. Iedereen
neem een rol op. De ene blinkt uit
in het uitspreken van een missie, de
andere is beter in de vertaling ervan
naar concrete doelstellingen…”

IS IEDEREEN ER KLAAR VOOR?
De hele omwenteling naar een meer
vlakke, wendbare organisatie is een
zwaar veranderingstraject, weet ook
Els De Geyter. “Maar de nood eraan
wordt steeds duidelijker. Bedrijven
beseffen, meer dan enkele jaren geleden, dat het niet meer lukt met de
klassieke aanpak. Bij medewerkers
zijn de reacties gemengd. Sommigen zijn onmiddellijk voorstander,
ze zien de mogelijkheden. Anderen staan huiverachtig. Dat is een
enorme uitdaging. Probeer daarom
mensen niet te dwingen maar start
zo’n veranderingstraject in de afdeling waar de nood het hoogst is. De
context is niet in elke afdeling even
makkelijk. Een juridische dienst
bijvoorbeeld is sterk gestructureerd
door de vele regels en wetten die het
moet volgen. Overstappen naar een
wendbare organisatie is daar een
stuk lastiger.”

AGILE MINDSET EN OWNERSHIP
Twee factoren staan volgens Els De
Geyter centraal om werknemers
meer wendbaar te maken. Ten eerste
moeten mensen een ‘agile mindset’,
een wendbare mindset ontwikkelen
zodat ze nieuwe dingen durven uitproberen. Is die nieuwe rol iets voor
mij, doe ik dit graag, ben ik daar
goed in? Loonopslag volgt pas als er
antwoorden zijn op deze vragen, als
mensen in de rol zijn gegroeid. Er
is dus eerst een veilige ‘testperiode’,
in tegenstelling tot in een functiegerichte organisatie. Daar krijg je onmiddellijk opslag als je een nieuwe
(hogere) functie opneemt, zonder

HUMAN RESOURCES

men weet of je de functie effectief
aankan en graag doet.
Werknemers wendbaar maken betekent ook hen ownership geven. Geef
werknemers de verantwoordelijkheid over hun carrière. Geef hen de
ruimte om zelf voorstellen te doen
rond rollen, om zichzelf te challengen door zich doelstellingen op te
leggen en te groeien en zo dus mee
hun loonopslag te bepalen. Uiteraard vraagt dit de begeleiding door
coaches en mensen die hen raad
kunnen geven.

Organisaties
veranderen
voortdurend,
functies
zouden dus
moeten mee
veranderen.

Wil je dat je medewerkers de juiste mindset krijgen en ownership
opnemen, dan moet je werken aan
betrokkenheid bij de organisatie. “Ik
raad bedrijven aan om elke werknemer de rol van ‘ambassador’ sowieso
te laten opnemen. Je kan hier verantwoordelijkheden aan koppelen
die je van elke medewerker verlangt:
‘ik vertel over de organisatie’, ‘ik respecteer de bedrijfswaarden’, ‘ik post
blogs over de organisatie op social
media’… Na een half jaar kan je dan
nieuwkomers hierop evalueren.”

DE MEERWAARDE VAN HR
Specifiek aan de veranderingstrajecten nu is dat de verandering niet
meer stopt. Organisaties zijn voortdurend in verandering. “Daarom
ook dat je het hele proces goed moet
opvolgen: lukt het? Past de cultuur
zich geleidelijk aan? Zijn de medewerkers nog mee? Kunnen ze om
met al die veranderingen? Hier zie ik
een belangrijke rol voor HR weggelegd. HR kan een grote meerwaarde
bieden door mensen te begeleiden.
Want een continue verandering betekent dat je continue coaching nodig hebt. Het is de ideale kans voor
HR om uit de ivoren toren te komen
en mee met de voeten in het zand te
staan, in de business”, besluit Els De
Geyter.
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FACILITY MANAGEMENT

EEN INNOVATIEF HOSPITALITY GAME VAN FACILICOM

CxO Redactie

HOE BELEVEN

UW GASTEN UW BEDRIJF?
De belevenis van de gast kan een groot effect hebben op een bedrijf. Bijvoorbeeld als een klant uw personeel als onvriendelijk ervaart – dan is de kans aanwezig dat hij nooit meer terugkomt. Het is dus van
groot belang om ervoor te zorgen dat uw gast zich ook daadwerkelijk ‘te gast’ voelt. Maar hoe kan dat
nu het beste aangepakt worden?

“Het begint al wanneer een van onze
dames haar auto parkeert. Is er voldoende ruimte en zijn de richtingen
goed aangegeven? Daarna volgt ze
precies het pad dat elke andere klant
ook volgt. Zijn de toiletten schoon?
Het personeel vriendelijk? En wat is
de algemene uitstraling?” het is een
kort fragment hoe de nieuwe Experience Game van Facilicom in zijn
werk gaat als uitgelegd door Jolijn
van der Hengel, verantwoordelijk
voor de innovaties in dienstverlening bij Facilicom.
De Experience Game is een nieuw
project in het kader van het HIP
programma (Hospitality in Praktijk), dat ervoor staat om de belevenis van gasten in kaart te brengen.
Het doel is om samen met uw medewerkers via de leuke en plezierige
Experience Game deze belevenis te
verbeteren.

dat het spel begint zal er een consultant (de dame in de introductie) als
een soort mystery guest de gastbelevenis van het bedrijf in kaart brengen. Zij stelt dan specifieke vragen
op die gebruikt worden tijdens de
boardgame die met alle 15 medewerkers gespeeld zal worden.

HET RESULTAAT IS EEN BETERE
GASTBELEVENIS
Jolijn van den Hengel - Endert, Manager bid &
tender team Facilicom Services Group Belgium:
“Het resultaat van de experience game is een
betere gastbelevenis.”

De conclusie is simpel: de belevenis
van een gast kan een bedrijf maken
of breken. En daarom is het dus van
groot belang dat werknemers precies weten wat hun impact hierop is,
én hoe zij deze kunnen verbeteren.
De Experience Game van Facilicom

Het doel is om het personeel duidelijk te maken wat de gast exact
ervaart. Dit is de nulmeting. Want
daarna gaat iedereen samen met elkaar aan de slag om te kijken hoe zij
het totaalplaatje kunnen verbeteren.
Iedereen is betrokken – een schoonmaakster kan bijvoorbeeld ook
feedback geven over de beveiliging.
Hierna zal er met zijn allen bepaalde
maatregelen worden opgesteld hoe
de gastervaring ook daadwerkelijk
verbeterd zal worden.

GASTBELEVENIS KAN UW BEDRIJF Facilicom regelt allerlei verschillenMAKEN OF BREKEN
de facilitaire diensten voor bedrij- Het effect is dat het personeel beU bent er vast wel bekend mee; u
heeft één keer een slechte ervaring
gehad in een specifieke winkel of
hotel en komt er daarom nooit
meer. Het bedrijf heeft dus een
klant verloren. Of van de andere
kant; er is vast wel een bepaald restaurant waar u graag eet – het eten
is er overheerlijk en de obers vriendelijk, waardoor u zich daar prettig
voelt.
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ven zoals schoonmaak, beveiliging
en meer. Omdat hun werknemers
vaak in direct contact staan met de
gasten (of klanten) van de bedrijven
waar zij werken is het belangrijk dat
zij exact weten hoe de klant hen ervaart.

trokken raakt bij het bedrijf en
meedenkt hoe het totaalplaatje verbeterd kan worden. Overigens is het
niet noodzakelijk dat uw bedrijf Facilicom werknemers in dienst heeft
– u kunt namelijk ook de Experience Game spelen met alleen uw eigen
medewerkers.

De Experience Game wordt gespeeld met 15 personen. Het is een
mix van Facilicom medewerkers en
medewerkers van het bedrijf. Voor-
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HOE WERKNEMERS MEER TRANSVERSAAL LATEN WERKEN?

CxO Redactie

PROXIMUS RICHT ZES

VERDIEPINGEN ANDERS IN
Proximus heeft zes verdiepingen van hun hoofdzetel ingericht als collaboratieve verdiepingen. Zo
kunnen de werknemers beter en vlotter met elkaar samenwerken. Het project werd alvast positief
geëvalueerd en zal worden uitgebreid. Het was een interessante case die aan bod kwam tijdens het
Facility Management congres dat voor de tiende keer werd georganiseerd door het communicatiebureau Kicom.

EXECUTIVE
SUMMARY
Proximus wil hun
medewerkers meer
met elkaar laten
samenwerken.
Daarom werden
zes collaboratieve
verdiepingen
ingericht. Die zijn
zo ontworpen dat
de werknemers
er vlot kunnen
samenwerken. Het
tevredenheidsgevoel
bij de werknemers
is met 9 procent
gestegen. Proximus
zal het project
uitbreiden. De
bedoeling is om
op termijn de helft
van de hoofdzetel
met collaboratieve
verdiepen uit
te rusten.

Door de toenemende digitalisering
bij Proximus moeten de werknemers vanuit de verschillende departementen veel meer transversaal en
collaboratief samenwerken. “Proximus heeft nu zes nieuwe verdiepingen ingericht om aan deze behoefte te voldoen”, zegt Marc Moris,
Head of Corporate Prevention &
Protection. “Er zijn enerzijds stille
zones, waar het muisstil moet zijn.
Anderzijds zijn er zones waar er
wel kan gepraat worden. Wie een
lang telefoongesprek wil doen kan
zich terugtrekken in één van de vele
kleine cockpits. Er zijn ook heel wat
gezellige ruimtes ingericht voor als
je snel met enkele collega’s iets wil
bespreken of een langere meeting
houden. Er is ook een coffee-corner voorzien. De bureaus kunnen
de werknemers reserveren met een
simpele app.”

DIENSTEN

Bepaalde diensten van Proximus
hadden al langer vraag naar deze
manier van werken. “Er is echt een
grote nood aan ruimtes waar onze
personeelsleden zich goed kunnen
concentreren”, zegt Yves Bertholome, Head of Infrastructure &
Facility Management. “Maar er is
ook nood aan ruimtes waar mensen
snel even samen konden zitten, in
beperkte groep dus. De personeelsleden hebben ook nood aan maniecontent@cxonet.be ren om elkaar sneller te zien: aan
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Er is een grote nood aan ruimtes waar personeelsleden zich goed kunnen concentreren, maar ook aan
ruimtes waar mensen snel even kunnen overleggen.

beter en gemakkelijker contact dus.
Maar dan moesten ze altijd een vergaderzaal zoeken en boeken. Soms
was er dan geen beschikbaar. Het
was allemaal wat omslachtig en dat
zorgde voor stress.” De nieuwe manier van werken zal ook enkel maar
ingericht worden voor de diensten
die dat nodig hebben. “Zo is het belangrijk dat de marketingdiensten
goed met de IT-diensten samenwerken om de producten te verbeteren”, zegt Bertholome. “Maar
andere diensten, zoals een callcenter, hebben die nieuwe manier van
werken niet nodig.”

cent van het tevredenheidsgevoel.
“De werknemers kunnen geconcentreerder werken en ze hebben
meteen toegang tot ruimtes waar
ze elkaar kunnen spreken”, zegt
Yves Bertholome. “We horen dat
de mensen alvast elkaar beter leren
kennen en ook makkelijk nieuwe
contacten leggen. Ook de andere
verdiepingen zijn blij omdat we
heel wat lawaai hebben weggetrokken van die verdiepengen. Het
project loopt nog niet lang genoeg
om in te schatten wat nu de invloed op de productiviteit van de
werknemer is.” Eind 2017 en in de
loop van 2018 zal het project worEVALUATIE
den uitgebreid. De bedoeling is om
op termijn deze werkomgeving te
De werknemers zijn best tevreden voorzien in ongeveer de helft van
over de nieuwe werkomgeving. Er de hoofdzetel in Brussel.
is maar liefst een stijging van 9 pro-
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AXA INTRODUCEERT OPVALLENDE NIEUWIGHEDEN IN NIEUWE HOOFDZETEL

CENTRAAL FORUM WORDT
KLOPPEND HART VAN AXA

CxO Redactie

Afgelopen zomer is AXA verhuisd naar een nieuwe hoofdzetel aan het Troonplein in Brussel. De
werknemers werken er op een nieuwe manier met elkaar samen. Nog een interessante case die aan
bod kwam tijdens het Facility Management congres van Kicom.

Er werd ook aandacht besteed aan
de ergonomie, want quasi iedere
werkplek is in hoogte verstelbaar.”
De werknemers kunnen ook een
luchtje scheppen op de verschillende terrasjes en tuintjes.

BUBBELS

De nieuwe kantoren van AXA zijn verdeeld tussen ‘collaboration’, ‘semi-concentration’ en ‘quiet-zones’

Het gebouw ziet er best indrukwekkend uit. De gevel van het nieuwe
hoofdgebouw van Axa heeft een
driedubbele beglazing en is uitgerust met LED-verlichting, er is
waterrecuperatie voorzien en op
het dak staan 350 zonnepanelen.
Het complex heeft een totale bovengrondse oppervlakte van 32.800
m² en 15.000 m² ondergrondse
oppervlakte en verkreeg de duurzaamheidscertificaten Passief 2015
en BREEAM-certificaat ‘Excellent’.
Het gebouw ligt in de directe nabijheid van het openbaar vervoer.
Het gebouw biedt plaats aan 2500
werknemers.
Op de gelijkvloerse verdieping belandt iedere bezoeker in het centraal forum, het kloppend hart van
het gebouw. “Hier kunnen mensen
elkaar ontmoeten in een informele sfeer,” zegt Gianni De Muynck,
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Er zijn in totaal 300 vergaderzalen
voor 4 tot 12 personen. De helft van
de kleine vergaderruimtes of bubbles is gemakkelijk reserveerbaar via
een touchscreen. De andere helft is
altijd toegankelijk voor personeelsleden die even in een volledig stille
ruimte willen werken. “Iedereen
kan aan vergaderingen deelnemen,
ook als je van thuis werkt”, zegt Rafael Boterdaele.

woordvoerder van AXA Belgium.
“De werknemers worden dichterbij
elkaar gebracht. Kortom, deze plek
leeft de hele dag door. Alle faciliteiten zijn aanwezig om mensen naar
deze plek te trekken.”
“We gebruiken Skype-technologie
om plaatsonafhankelijk werken te
FREE SEATING
stimuleren, ook van thuis uit. De
werknemers mogen twee dagen
De werknemers hebben geen vas- per week thuiswerken.” Volgens
te werkplek meer. Het is volledig AXA heeft thuiswerken zeker heel
free seating wat ruimte biedt voor wat voordelen. “Het verhoogt hun
plaats onafhankelijk werken. “We work-life balance”, zegt Elly Swawerken activiteit-gerelateerd”, zegt lens, HR-projectverantwoordelijke
Rafael Boterdaele, Head of Buil- bij AXA. “We merken ook dat de
ding Management bij AXA Belgi- werknemers zich thuis vaak beter
um. “We hebben veel verschillende kunnen concentreren dan op hun
werkplekken die je kiest in functie werk, waar vaker de interactie met
van je activiteit en van je voorkeur. de ander personeelsleden centraal
De kantoren zijn verdeeld tussen staat.”
‘collaboration’, ‘semi-concentration’ en ‘quiet-zones’. Alle taken
die concentratie vergen hebben we
gebundeld op bepaalde plaatsen.

EXECUTIVE
SUMMARY
Axa heeft zijn
nieuw gebouw aan
het Troonplein in
Brussel in gebruik
genomen. Het
nieuwe gebouw is
erg energiezuinig.
Het is vlotter
bereikbaar voor
de werknemers.
En ze kunnen
er ook in betere
omstandigheden
werken en dat in
verschillende zones.
Het gebouw heeft
ook een kloppend
hart, namelijk een
centraal forum. De
werknemers kunnen
twee dagen per
week thuiswerken.
Om aan de nieuwe
werksituatie
gewoon te worden
werd ook een lang
opleidingstraject
georganiseerd.
content@cxonet.be
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WAAR LIGT DE GRENS?

WERKNEMERS WILLEN ALSMAAR MEER
CxO Redactie

FACILITEITEN VAN HUN WERKGEVER
Werknemers verwachten alsmaar meer faciliteiten en durven deze ook aan hun werkgever te vragen.
Maar waar ligt de grens van de werkgever om daarop in te gaan? Guy Storms manager Facilities &
Security bij Telenet aan het woord tijdens het Facility Management Congres.

EXECUTIVE
SUMMARY
Werknemers durven
alsmaar meer
faciliteiten vragen
aan hun werkgever.
Zo biedt Telenet
alvast een waaier
aan diensten om hun
werknemers aan zich
te binden en dus de
ondersteunen. Maar
bij Telenet stellen
zich ook de vraag hoe
ver ze hierin kunnen
gaan? Cruciaal is wel
dat je bij het project
de sociale partners
vanaf het begin erbij
betrekt. En ook bij
de werknemers
vaak aftoetst wat
ze graag willen. De
case van Telenet
kwam aan bod tijdens
het tiende Facility
Management congres
dat georganiseerd
werd door het
communicatiebureau
Kicom.

De facilitaire dienst van Telenet, een bedrijf met 3300
medewerkers en 34 nationaliteiten, wil dat hun personeelsleden zich prima voelen op hun werk en in hun
leven en daar ook zo veel mogelijk voldoening uit
halen. De facilitaire dienst heeft daar zelfs een actieplan voor ontwikkeld ‘Home at Work’ dat rekening
houdt met de verschillende leeftijdsgroepen, generaties, opleidingsniveaus, verwachtingen, talen, culturen,
gezinssituaties en handicaps. Telenet voorziet de dag
van vandaag heel wat diensten voor hun medewerkers,
zoals een uitgebreide catering met onder meer een restaurant, barista en smoothiebar. De collega’s kunnen
zich uitleven met games, flipperkasten of een spelletje
biljart. Relaxen kan je in de zen en yoga-room. Je kind
is plots ziek? Geen nood, want Telenet stuurt een kinderoppas naar je thuis zodat je alsnog kan werken. MoTelenet voorziet de dag van vandaag heel wat diensten voor hun medewerkers
menteel worden er Health corners geplaatst, want de
zoals een uitgebreide catering met onder meer een restaurant, barista en
vraag naar gezonde voeding en duurzaamheid neemt
smoothiebar.
toe. En volgend jaar wordt er een nieuw cafetariaplan
uitgerold.
tussen bedrijven teneinde werknemers van mekaar weg
te snoepen? En wie blijft alles betalen? De werkgever of
KEUZES
legt de werknemer ook iets bij?”

En blijkbaar worden die initiatieven wel gewaardeerd,
want weinig werknemers verlaten het bedrijf. De gemiddelde leeftijd bij Telenet is 38 jaar en die stijgt
alsmaar. Guy Storms vraagt zich wel af hoe ver je als
bedrijf moet gaan opdat werknemers zich goed voelen
in hun bedrijf, ze te behouden of er aan te trekken.
“Sommigen personeelsleden lanceren het idee dat het
werk ook een tuinier, kuisploeg en klusdienst voor hun
huis kan regelen. Anderen willen dan weer dat er een
Starbucks of Mc Donald’s bij Telenet komt. Sommigen
willen dan weer een reiskantoor op het werk hebben,
anderen willen dat er een geldautomaat komt. Je kan
het zo gek niet bedenken of het wordt voorgesteld.
Moeten we in de toekomst voor de werknemers ook
gaan shoppen en hun boodschappen aan het einde van
de dag terug klaarzetten op hun bureau? En wat dan
met diepvriesproducten? Hoe ver kunnen we als becontent@cxonet.be drijf gaan? Krijg je dan geen onderlinge concurrentie
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VAKBONDEN
Het is ook cruciaal om de sociale partners bij je projecten te betrekken. “Het is belangrijk om dat vanaf dag
één te doen. Dat is echt cruciaal. Betrek hen vanaf het
begin, zo kan je heel wat weerstand voorkomen. Je mag
als bedrijf nog zo veel plannen en projecten hebben, als
je de vakbonden niet mee hebt dan kan het mislopen.
Dit wil echter niet zeggen dat ze zij de beslissingen nemen. Dat gebeurt altijd door de werkgever. Verder is
het belangrijk om regelmatig de medewerkers te horen
over wat ze graag willen en bij te sturen waar nodig is.”
Guy Storms heeft nog deze wijze raad: “Onthoud dat je
niet voor iedereen goed kan doen. Je mag nog de beste
soep ter wereld serveren. Voor de één zal die altijd te
zout zijn én voor de andere dan weer niet. Smaken verschillen. Je kan nooit voor iedereen goed doen.”
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www.volkswagen.be

De nieuwe T-Roc.

Toon je ware karakter.
De nieuwe T-Roc zal in het oog springen. En u dus ook. Hij heeft een avant-gardistisch
design en bovendien zijn er heel wat mogelijkheden om hem te personaliseren. Zo straalt
hij per definitie een unieke stijl uit. Maar bij de nieuwe T-Roc draait het ook rond de inhoud:
hij zit boordevol spitstechnologie. Hij biedt onder andere een infotainmentsysteem, een
Active Info Display en Front Assist met noodremfunctie voor in de stad. Hiermee ervaart u
een onovertroffen rijplezier, in alle veiligheid. De nieuwe T-Roc is uniek, net als u.
Ontdek hem nu bij elke Volkswagen-concessiehouder.

Rij met een T-Roc vanaf 250 € per maand excl. BTW in Financiële Renting*.

Volkswagen

5,1 - 6,7 L /100 KM • 117 - 153 G CO2 /KM (NEDC)
Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : www.volkswagen.be
* Volkswagen T-Roc Trendline TSI 115 pk. Catalogusprijs incl. BTW: 21.500 €. Huurprijs incl. BTW: 302,5 €. Offerte in Financiële Renting Volkswagen Financial Services berekend op basis
van 60 maanden, zonder eerste verhoogde huurprijs en met een aankoopoptie van 20%. Aanbieding voorbehouden aan professionele gebruikers. Onder voorbehoud van aanvaarding van
het dossier door D’Ieteren Lease n.v., met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, België - RPR Leuven - KBO 0402623937. Prijzen op 01/11/2017 en geldig tot
14/12/2017. Volkswagen Financial Services is een commerciële benaming van D’Ieteren Lease n.v. (filiaal van Volkswagen D’Ieteren Finance n.v.). D’Ieteren Lease NV (FSMA 20172A) is een
niet verbonden agent van P&V Verzekeringen (FSMA 0058) en een onder-agent van Allia Insurance Brokers (FSMA 11420A). Afgebeeld model met opties.
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FISCALE ACTUALITEIT VOOR KMO’S

BEGROTING 2018:
CxO Link biedt
bedrijven, federaties en overheidsorganisaties
toegang tot de
CxO Community.
Tax Consult is
verantwoordelijk
voor de inhoud
van deze reeks.

WAT IS ER NIEUW VOOR DE KMO'S?

Eind juli 2017 kondigde de federale regering een reeks maatregelen aan voor de structurele hervorming van de Belgische fiscaliteit. Onder voorbehoud van het 'leftovers'-wetsontwerp dat is besproken
na het parlementair reces, vindt u hieronder de belangrijkste aangekondigde fiscale maatregelen die
grote ondernemingen en multinationals mogelijk treffen. Deze maatregelen worden onder voorbehoud meegedeeld; tot op heden is nog geen enkele tekst hierover goedgekeurd…

VERLAGING TARIEVEN
1. Verlaging basistarief vennootschapsbelasting

EUR. Dit houdt in dat de daadwerkelijke belastingdruk
op KMO’s daalt tot 20,4% op die eerste schijf. Vanaf
2020 is op dezelfde schijf nog slechts een tarief van 20%
toepasselijk.

Het algemeen tarief in de vennootschapsbelasting daalt
de komende jaren van 33% naar 29% in 2018 en naar Voor het gedeelte dat 100.000 EUR overschrijdt, wor25% in 2020 (zie tabel). Daarenboven vermindert de den zij onderworpen aan het normale tarief van de
aanvullende crisisbijdrage van 3% tot 2% in 2018, en vennootschapsbelasting.
deze verdwijnt volledig vanaf 2020.
Positief in dit verhaal is dat het verlaagde tarief voor
Specifiek voor kleine ondernemingen (zoals gedefini- alle KMOvennootschappen geldt, met inbegrip van
eerd in art.15 Venn. W.) wordt het tarief vanaf 2018 kleine vennootschappen die meer dan 100.000 EUR
teruggebracht naar 20% op de eerste schijf van 100.000 belastbare winst verwezenlijken. De invoering van het
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nieuwe stelsel betekent dat het bestaande stelsel van het ‘progres- ondernemingen heeft de regering beslist om het hogere percensief opklimmend tarief’ voor KMO’s verdwijnt.
tage te behouden.

2. Verstrenging verlaagd tarief
De minimale bezoldiging die aan minstens één bedrijfsleidernatuurlijk persoon moet worden uitgekeerd om in aanmerking te
komen voor het verlaagd tarief, wordt opgetrokken van 36.000
naar 45.000 EUR. Dit heeft de regering beslist om “vervennootschappelijking” tegen te gaan.
Als de bezoldiging lager is dan 45.000 EUR dan wordt voorzien
in een bijzondere aanslag van 5% in 2018 en 10% vanaf 2020
op het te weinig uitgekeerde bedrag. De heffing zou daarentegen wel fiscaal aftrekbaar worden en voor starters wordt in dit
kader in een uitzonderingsregime voorzien gedurende de eerste
48 maanden.

nu

2018

2020

33%

29%

25%

KMO’s (eerste 100.000 24.25-34.5%
EUR)

20%

20%

Crisisbijdrage

2%

0%

Gewoon tarief

3%

4. Verstrenging vrijstelling meerwaarden op aandelen
De vrijstelling van meerwaarden op aandelen wordt voortaan
in overeenstemming gebracht met de voorwaarden vanuit het
DBI-regime. Meer in het bijzonder moet voortaan, naast de
kwalificatievoorwaarde (“bijhouden voor een ononderbroken
periode van één jaar in volle eigendom”) en de taxatievoorwaarde (“daadwerkelijk aan belasting onderworpen zijn”), ook aan
de participatievoorwaarde (“een deelneming van 10% of minstens 2.500.000 EUR”) voldaan worden.

Het voorgaande brengt met zich mee dat – hoewel de verlaging
van het tarief alleen maar toegejuicht kan worden – de wetgever
scherp heeft uitgehaald naar kleine ondernemingen die te weinig
bedrijfsleidersbezoldiging betalen. Op hen zal een dubbele sanctie van toepassing zijn: zij zullen het verlaagde tarief verliezen én
zij zullen onderworpen zijn aan een bijzondere heffing van 10% 5. Verstrenging afschrijvingsannuïteit
op het bedrag dat zij te weinig hebben uitgekeerd.
Onder het huidige stelsel kunnen kleine ondernemingen hun
WIJZIGINGEN AAN DE AFTREKPOSTEN
eerste afschrijvingsannuïteit in het geheel als beroepskosten in
aanmerking nemen, onafhankelijk van de werkelijke gebruiks1. Verhoging investeringsaftrek
duur. Vanaf 2018 zal dit principe verdwijnen. Met het oog op
harmonisatie tussen grote en kleine ondernemingen, hebben
Zoals geweten, kan een onderneming die investeert onder be- kleine ondernemingen voortaan slechts de mogelijkheid om pro
paalde voorwaarden een investeringsaftrek krijgen. De onder- rata temporis af te schrijven. De afschrijvingsannuïteit moet dus
neming kan dan een percentage van de aankoopwaarde van de – net zoals bij grote vennootschappen – in rekening gebracht
investering aftrekken van haar belastbare winst. Deze investe- worden in overeenstemming met de werkelijke gebruiksduur.
ringsaftrek wordt tijdelijk verhoogd van 8% tot 20% en dit voor
de jaren 2018, 2019 en 2020.
6. Beperking van bepaalde bijdragen

2. Minimumbelasting
Er komt een minimumbelasting voor ondernemingen (KMO’s
en niet-KMO’s) die meer dan €1.000.000 belastbare winst maken. Deze minimumbelasting krijgt vorm door het beperken
van verschillende aftrekposten zodanig dat de belastbare basis
in mindere mate zal worden aangetast. Onder meer de posten
“vorige verliezen” en “overgedragen DBI” worden beperkt. Voor
starters werd opnieuw in een vrijstellingsregime voorzien.

De aftrekbaarheid van bepaalde bijdragen zou beperkt worden:
• elke boete met betrekking tot directe of indirecte belastingen, alsook elke 'administratieve' boete zou niet-aftrekbaar
worden;
• de afzonderlijke aanslag op kosten (oude aanslag op geheime
commissielonen) zou volledig niet-aftrekbaar worden;
• autokosten zouden sterker beperkt worden (deze maatregel
richt zich ook op de 'valse' elektrische voertuigen).

3. Beperkte notionele interestaftrek
De NIA blijft bestaan, maar dit regime geldt nog enkel voor kapitaalverhogingen. Door de hervorming komt enkel het bijkomend kapitaal ten aanzien van een voortschrijdend gemiddelde
van de vijf voorbije jaren in aanmerking. Specifiek voor kleine
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MAKE & PROCESS SUMMIT 2017

DINSDAG 5 SEPTEMBER 2017
HAVENHUIS - ANTWERPEN

CxO Leadership Forum - Summer edition in het nieuwe Havenhuis te
Antwerpen: “A smile is a powerfull weapon, you can even break ice with
it! Trust lays a fundamental layer to enhance peer learning”

Foto: Bart Vercammen
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Thema-artikel
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WEALTH MANAGEMENT

CONFIDENTIE

IS HET HOOGSTE GOED
Private banking diensten die verder gaan dan normale bankdiensten en die alle aspecten van vermogensbeheer omvatten, worden vaak ondergebracht bij het zogenaamde ‘wealth management’ . Wealth
management is een high-level vorm van private banking. CxO Magazine onderzocht hoe de term bij
enkele grootbanken wordt ingevuld.

vermogens vanaf 5 miljoen euro in
een aangepaste Wealth Management service. Wealth management
is een soort van high-level vorm van
private banking. Het is een adviesdiscipline die ook financial planning, estate planning, investment
portfolio en management en belastingsadvies incorporeert. Wealth
management focust dus breder
dan private banking, ongeacht of
dat met bedrijf, kunstverzameling,
familievermogen, en dergelijke te
maken heeft.

Wealth Management is een discipline die ook financial planning, estate planning, investment portfolio
en management en belastingsadvies incorporeert.

De ‘wealth
klant’ heeft
toegang tot
producten
en diensten
waartoe
een gewone
cliënt geen
toegang
heeft.
content@cxonet.be
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De wereldeconomie mag dan al slabakken, dat neemt niet weg dat we
er gemiddeld rijker op zijn geworden. Volgens het jaarlijkse Global
Wealth Rapport van de Zwitserse
bankgroep Crédit Suisse is het totale vermogen van de gezinnen met
8,3 procent gestegen. Volgens de
onderzoekers zitten ook de Belgen
er warmpjes in. Vorig jaar steeg het
gemiddelde vermogen van de Belgen met 11,7 procent.

Uit recente cijfers van de Nationale
Bank blijkt ook dat het vermogen
van de gemiddelde Belg boven de
180.000 euro gestegen. Maar die gemiddelden worden sterk opgekrikt
door de rijkdom van de miljonairs.
De 10 procent rijkste gezinnen bezit
44 procent van het totale vermogen.

HIGH-LEVEL VORM VAN
PRIVATE BANKING

Een wealth officer vormt daarbij
een vast aanspreekpunt. De KBC
wealth officers bedienen een beperkt aantal cliënten en hebben tijd
om hen proactief te voorzien van
relevante informatie bijvoorbeeld
over aandelen of fiscaal-juridische
aangelegenheden. Indien nodig zal
de wealth officer de juiste experts
inschakelen, bv voor expertise inzake successie, schenkingen aan kinderen of kleinkinderen, verdelingen
of het opzetten van de optimale
verdeling tussen het privé- en het
bedrijfsvermogen, de overdracht
van een bedrijf, enz.

KBC Private Banking voorziet voor
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EXCLUSIEVE PRODUCTEN
EN DIENSTEN

en verzekeringen. De activiteiten
van deze specialisten worden gecoördineerd door de wealth manager
Enkele producten en diensten die die de exclusieve en persoonlijke
de KBC wealth office aanbiedt, zijn: gesprekspartner is van de klant, ook
• Goal based investing: beheers- voor dagelijks bankieren.
formules die rekening houden
met de levensdoelen
WAAROM WORDT ER EEN APARTE
• Beheer van portefeuilles met in- SUBCATEGORIE ‘WEALTH MANAGEdividuele lijnen in aandelen en MENT’ GECREËERD?
obligaties
• Verzekeringen voor waarde- Deze categorie van zeer vermogenvolle roerende en onroerende de personen heeft door de omvang
goederen
en de complexiteit van hun vermo• Een exclusief productenaanbod gen nood aan maatwerk, zo klinkt
met o.a.:
het bij de bank. Door een apart de»» Private plaatsingen van vast- partement voor dit cliënteel op te
goedcertificaten en obliga- zetten, kan de bank op een snelle
ties
wijze een antwoord bieden op deze
»» Private
Equity-operaties noden.
voor
Wealth
Management-cliënten
Waarvoor kunnen ‘wealth manage• Next Gen Academy: financiële ment’ klanten hier terecht?
vorming voor de volgende generatie
1. Dit wealth management beheer
• Charity-formules
is gebaseerd op gepersonaliseerd advies waarbij een cliënt
VOLWAARDIGE ENTITEIT
een persoonlijke portfolio manager tot zijn beschikking heeft.
Ook BNP Paribas Fortis PrivaDeze portfolio manager werkt
te banking heeft een volwaardige
een beleggingstrategie uit, in
aparte entiteit in België uitgebouwd
samenspraak met de cliënt, en
die zich specifiek toespitst op de bevolgt deze op voor (discretiohoeften van cliënten met een zeer
nair beheer) of met (adviserend
groot vermogen. Ook hier gaat het
beheer) hem.
om een ‘wealth management’ office 2. De vermogensplanning wordt
die met een eigen identiteit en dus
op maat van de cliënt uitgeook visibiliteit naar buiten treedt.
werkt. Het betrekken van de
volgende generatie bij het famiHet gaat hierbij concreet over clilievermogen is een belangrijke
ënten met een vermogen minimaal
en persoonlijke gebeurtenis.
4 Mio euro. Deze aparte entiteit 3. Filantropie. Veel van deze cliheeft een team van 30 wealth manaënten zijn ondernemers die een
gers. Ze beheren de globaliteit van
belangrijk vermogen hebben
de relatie, van de familie, zowel van
opgebouwd. Ze kiezen er vaker
de grootouders, de kinderen als de
voor om hun investeringen en/
next generation.
of beleggingen sociaal en maatschappelijk verantwoord te reRond dit team van wealth managers
aliseren.
heeft de bank een gespecialiseerde
equipe gebouwd van experten op WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN
het gebied van vermogensbeheer, VERMOGENSBANKIER DIE ZICH TOEvermogensstructurering, kredieten LEGT OP HET MEEST VERMOGENDE
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SEGMENT EN EEN ANDERE PRIVATE
BANKER?
Het verschil bevindt zich op verschillende niveaus. Ten eerste is er
de wealth manager. Hij geldt binnen de bank als een topprofiel. Enkel de meest ervaren en deskundige
commerciële profielen brengen het
tot wealth manager. Dit zijn vaak
ex-medewerkers van de afdelingen
commercial banking, retail banking, private banking, private equity en de marktenzaal.
Daarnaast werkt de wealth manager samen met specialisten waar de
cliënt een exclusief beroep op kan
doen: een portfolio manager voor
het portefeuillebeheer, een estate
planner voor de vermogensplanning, een patrimonial lending officer voor de kredietaanvragen. Tot
slot is er de eis tot discretie. Confidentialiteit is bij wealth management het hoogste goed. De discretie wordt niet alleen gegarandeerd
door de medewerkers. Ook in onze
systemen is er een absolute scheiding tussen het retail netwerk en
wealth management.

EXCLUSIEVE PRODUCTEN EN DIENSTEN
Ook bij BNP Paribas Fortis Private banking heeft een ‘wealth klant’
toegang tot producten en diensten
waartoe een gewone cliënt geen
toegang heeft zoals private equity, gestructureerde producten op
maat, participatief mandaat, jet &
yacht financiering en financiering
van een vakantiewoning in het
buitenland. Voorbeelden van dergelijke exclusieve diensten zijn Art
Advisory, filantropie en exclusive
property.
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OVERMACHT

MAAKT AANNEMER ZICH SCHULDIG
AAN

LAWAAIHINDER?

Solange
Tastenoye
Voor juridisch advies
Bel: 0902/12014
(€1,00/min)

Een aannemer voerde werken uit aan mijn bedrijf. Daar hij wat achterstand had opgelopen, begon
hij ’s morgens om 7 u met zijn werkzaamheden. Maar een nabij gelegen buur had hier problemen
mee en meende het slachtoffer te zijn van lawaaihinder. Hij stuurde de wijkagent naar mijn aannemer en deze moest een boete betalen! Is dit wel correct?

Alleen indien er sprake kan zijn van “Abnormale burenhinder”, kan er opgetreden worden. De vraag is nu
wat als “abnormaal” moet worden beschouwd; wat
door de ene rechter als “abnormaal” wordt bestempeld, kan door een ander als “volstrekt normaal” aanzien worden.
In eerste instantie kan de buurman zich dus beroepen
op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek (de zogenaamde “foutaansprakelijkheid”). Dit artikel zegt dat
eenieder die door zijn eigen daden schade berokkent
aan een ander, verplicht is om deze schade te vergoeden.
Opdat er sprake kan zijn van deze “foutaansprakelijkheid” moet er aan drie voorwaarden worden voldaan.
In de eerste plaats moet er “schade” zijn. Deze schade
moet het gevolg zijn van een effectieve fout en bovendien moet er een oorzakelijk verband bestaan tussen
deze schade en de fout. Met “oorzakelijk verband”
bedoelt men hier dat de schade niet zou ontstaan zijn
zonder de fout.
Concreet houdt dit in dat de buurman eerst moet zien
te bewijzen dat zijn nabuur ergens een fout zou hebben
begaan. Daarnaast moet hij ook kunnen aantonen dat
hij door dergelijk toedoen schade heeft geleden (bv.
gezondheidsproblemen). Maar bovenal dient bewezen
te worden dat er tussen de fout van de buurman en de
schade aan de nabuur een oorzakelijk verband bestaat,
d.w.z. dat de schade die hij ondervindt het uitsluitend
gevolg is van de door de buurman gemaakte fout.
Is dit alles bewezen dan strekt de toepassing van dit
artikel 1382 tot een integrale vergoeding van de veroorzaakte schade; een louter herstel van het evenwicht
tussen de buren volstaat niet.
Het feit dat men met alles in orde is, sluit een fout niet
automatisch uit: de algemene voorzichtigheidsplicht
heeft nog altijd de bovenhand.
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“ABNORMALE BURENHINDER” OP BASIS VAN
ARTIKEL 544 BW
“Eigendom” is het recht om op de meest volstrekte
wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te
beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat
strijdig is met de wetten of met de verordeningen. Op
basis van dit wetsartikel stelt de Belgische Rechtspraak
dat buren onderling schade kunnen ondervinden door
de uitoefening van dit eigendomsrecht, zelfs indien er
geen enkele fout werd begaan. Een dergelijke foutloze
objectieve aansprakelijkheid geeft aanleiding tot de zogenaamde “evenwichtsleer”. Deze leer houdt in dat buren op een gelijkaardige manier moeten kunnen genieten van hun eigendom en dat ze hiertoe aan elkaar geen
overdreven lasten mogen opleggen. Gebeurt dit wel
dan is het “evenwicht” tussen de naburige eigendommen verstoord. Dit evenwicht zal dan terug moeten
hersteld worden en teruggebracht worden tot de “normale lasten” die op het nabuurschap kunnen wegen.
De rechter kan een vergoeding opleggen ter compensatie van deze buitensporige last. Spijtig genoeg geeft
onze wetgeving geen definitie van wat moet begrepen
worden onder “abnormale hinder” en is het steeds aan
de rechter in de praktijk om hierover te oordelen.

EEN “GAS BOETE” OPLEGGEN BIJ LAWAAIHINDER?
Er bestaat inderdaad nog de mogelijkheid dat er binnen gemeente- of stadsbesturen, politiereglementen
bestaan waarin lawaaihinder gesanctioneerd wordt! Zo
zijn er bijvoorbeeld politiereglementen die bepalen dat
bepaald lawaaierige toestellen, machines en dergelijke,
slechts binnen bepaalde uren mogen gebruikt worden.
Maakt iemand zich schuldig aan lawaaihinder, dan kan
er opgetreden worden op basis van deze reglementen
en kan de gemeente in kwestie een GAS boete opleggen
aan de overtreder, het bedrag van de GAS boete wordt
bepaald door de gemeente.
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TOP 3 VAARDIGHEDEN OM HET TE MAKEN IN CUSTOMER SERVICE

BETAALD WORDEN OM TE CHATTEN?
Door toenemende ecommerce activiteiten neemt ook de vraag naar customer service representatives
toe. Het voorbije half jaar zagen we het aantal job advertenties voor deze functie met maar liefst 32%
stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Werken als customer service representative is echter
CxO Link biedt niet voor iedereen weggelegd en vereist een aantal vaardigheden en interesses. Eline Blanc, Consultant
bedrijven, federa- Business Support bij Walters People Brussel, licht toe welke drie vaardigheden het belangrijkst zijn.
ties en overheidsorganisaties
toegang tot de
CxO Community.
Walters
KPMG isPeople
verantis
verantwoordelijk
woordelijk voor
voor
de inhoud
de inhoud
van
van deze reeks.

1. DEGELIJKE TALENKENNIS

is meestal bereikbaar tijdens de kantooruren. Toch is enige flexibiliteit
vereist: valt er iemand ziek, dan
kunnen je werkuren lichtjes afwijken. Daarnaast fungeer je ook als
back-up voor collega’s en moet je
inspringen waar nodig. Is een 9-5
job niks voor jou en werk je liever
in vroege of late shifts of tijdens het
weekend? Dat kan uiteraard ook.
Binnen bepaalde sectoren zoals retail moet de customer service dienst
ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar zijn. Eline: “Wie kiest voor
vroege of late shifts of weekendwerk,
vermijdt fileleed en kan bovendien
rekenen op een extra premie of een
andere vorm van compensatie.”

Wie wil werken binnen een customer service department van een (internationaal) bedrijf dient over een
degelijke talenkennis te beschikken.
Eline: “Als customer service representative zal je meestal in je moedertaal klanten kunnen verder helpen,
maar daarnaast fungeer je ook als
back-up voor anderstalige collega’s.
Wanneer zij afwezig zijn, moet je
uiteraard kunnen bijspringen in een
andere taal. Ben je vlot drietalig en
wil je je talenknobbel gebruiken in je
job, dan vind je hier ongetwijfeld je
gading. Spreek je daarnaast nog een
aardig mondje Duits, dan heb je zeker een streepje voor want de vraag
naar Duitstalige representatives stijgt Carrière maken binnen customer
de laatste tijd flink.”
service
Wil je carrière maken? Dat kan ui2. KLANTGERICHTHEID
teraard ook binnen customer service. Presteer je goed, dan kan je
Als customer service representative doorgroeien naar team leader. Elista je dagdagelijks in contact met ne: “Naast het superviseren van een
tientallen uiteenlopende klanten. team van representatives, beheer je
Of het nu gaat om een bestelling, de KPI’s van je team en zal je ook
een klacht of een vraag rond een be- de verantwoordelijkheid opnemen
paald produkt, de klant verwacht een voor een aantal grote klanten. Je
oplossing en liefst zo snel mogelijk. team kan bovendien steeds op jou
“Exact begrijpen wat de klant precies rekenen bij vragen of bij het nemen
wenst, is van cruciaal belang. Luiste- van een eindbeslissing ten dienste
ren is belangrijker dan praten. Toon van hun klant.” Wie geen teamverbegrip en empathie en beloof niks antwoordelijkheid ambieert, kan
wat je niet kan realiseren,” zegt Eline. ook evolueren door naar een ander
Customer service speelt een belang- departement zoals sales of logistiek
rijke rol binnen elk bedrijf.
over te stappen en daar verder door
te groeien.

3. FLEXIBILITEIT

Online activiteiten
Een customer service departement Zit jij vaak op sociale media en hou je
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ervan om te chatten in Whatsapp of
Messenger? Dan zit je binnen customer service zeker op je plaats. Eline:
“Meer en meer bedrijven bieden op
hun website de mogelijkheid om te
chatten met hun customer service
departement. Waar je bij telefonisch
contact heel kort op de bal moet spelen, heb je via chat iets meer tijd om
na te denken en te overleggen met
een collega alvorens een antwoord te
typen naar de klant.” Daarnaast worden de Facebook, LinkedIn en Twitter pagina’s ook vaak beheerd door
de customer service. Publiceert een
klant een klacht op de Facebook pagina? Dan kan een customer service
representative hier snel op gepaste
wijze op reageren.
Salaris?
Een startende customer service representative mag rekenen op een
bruto maandsalaris tussen 1850 en
2500 EUR, afhankelijk ook van de
sector waarin je aan de slag gaat. Heb
je een aantal jaren ervaring, dan kan
dit oplopen tot 3200 EUR bruto per
maand. “Daar komen meestal nog
extra’s bij zoals maaltijdcheques
of een transportvergoeding en in
sommige gevallen een korting op de
produkten van het bedrijf waarvoor
je werkt. Haal je de vooropgestelde
(team) KPI’s, dan wordt dit pakket
nog aangevuld met een welverdiende bonus.” Groei je door naar een
teamleader functie, dan stijgt dat salaris uiteraard en krijg je er in sommige gevallen nog een bedrijfswagen
bovenop.”
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TOPBEDRIJVEN UIT MAAKINDUSTRIE OVER SMART MANUFACTURING

CxO Redactie

FLANDERS
MAKE
TOONT VELE NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN

AUGMENTED REALITY
Het Flanders Make symposium lokte dit jaar meer dan 400 deelnemers waarvan 2/3 uit de maakindustrie naar Kinepolis Antwerpen. In de marge van dit congres organiseerde CxO-magazine een panelgesprek met een vijftal ondernemers over Mass customization. Onder meer het thema augmented
reality (AR) kwam aan bod.

EXECUTIVE
SUMMARY
Het Flanders Make
congres was weer
een schot in de
roos. Honderden
bedrijven woonden
het congres bij in
Kinepolis Antwerpen.
In de verschillende
zalen van Kinepolis
Antwerpen konden
ze interessante
lezingen volgen. Er
waren ook heel wat
standhouders met
indrukwekkende
installaties
aanwezig. Dit
congres toont aan
dat veel Vlaamse
ondernemers wel
heel innovatief uit
de hoek kunnen
komen. Toch zorgen
die vernieuwingen
ook voor veel
uitdagingen, zo bleek
op het CxO-debat.

Voor meer info kan u terecht op www.flandersmake.be.

Smart manufacturing zorgt voor
alsmaar ingewikkeldere machines,
evenals voor nieuwe uitdagingen
voor de machineoperatoren. Het is
dus cruciaal om hen zo goed mogelijk te ondersteunen op de werkvloer, zo vonden de panelleden. Dat
kan met augmented reality (AR),
een technologie die de realiteit aanvult met een virtuele wereld.

systeem zorgt ook voor een veel
lagere drempel om werknemers op
te leiden. Er kunnen nieuwe jobs
gecreëerd worden, onder meer voor
laaggeschoolden die geen technische achtergrond hebben. Maar we
dragen hiermee ook bij tot werkbaar en zinvol werk.”

“Deze systemen ondersteunen de
operatoren op vele vlakken”, vertelde Dirk Torfs, CEO van Flanders
Make op het panelgesprek. “Zo
kan je tijdens het productieproces
aan controle doen en meteen incontent@cxonet.be grijpen als er iets fout loopt. Dat

Dat voelen ze ook bij CNH Industrial Belgium uit Zedelgem, een
bedrijf dat jaarlijks ongeveer 4000
maaidorsers, balenpersen en hakselaars bouwt voor de agrarische
sector. Paul Snauwaert, Agricultural Equipment Innovation, bena-
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LICHTBUNDEL

drukte op het debat dat de rol van
de machineoperator er de laatste
jaren niet eenvoudiger is op geworden. “Onze producten en machines
worden alsmaar complexer. Personeelsleden die al lang bij ons werken
maken weinig fouten. Maar als het
productievolume plots stijgt en we
nieuwe personeelsleden in dienst
nemen, dan kan dit tijdelijk voor
meer afwijkingen zorgen. Vandaar
dat we de AR willen gebruiken op de
meest kritische montagepunten. Zo
krijgt de operator duidelijke, visuele instructies. Als er iets fout loopt,
krijgt de operator een alarmsignaal.
Via het camerasysteem kunnen we
het proces volgen. De AR maakt
ook het leerproces eenvoudiger. In
het begin waren de operatoren wat
achterdochtig omdat ze bezorgd
waren dat dit een bijkomende controle was. Na overleg hebben we
iedereen kunnen overtuigen dat het
écht wel in het belang van het productieproces was.”

ZERO DEFECTS
Bij TE Connectivity in Oostkamp,
waar 700 medewerkers elektromechanische componenten voor de
automobielsector ontwikkelen en
vervaardigen, zien ze in AR een mo-
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worden: van een ontwikkeltijd van
2 jaar forceert de markt ons om op
de helft van die tijd een nieuw product op de markt te brengen. Bijkomend is er de grote kostendruk om
windenergie ook zonder subsidies
competitief te laten zijn in de energiemarkt.”

MAKE LAB
Urbain Van Deurzen en Dirk Torfs waren lintjesknippers met dienst.

gelijkheid om de moeilijkheden op
de arbeidsmarkt op te lossen. “Op
dit ogenblik hebben we 25 vacatures,
allen technische profielen, maar die
geraken maar niet ingevuld”, vertelde plantmanager Eric Verhelst tijdens het debat. “Met AR kunnen we
mensen zonder technische skills ook
taken van technische specialisten
laten uitvoeren.” Verhelst droomt
van een digitale fabriek met vooral
minder invloed van de operator op
de processen. “Zero defects blijft
onhaalbaar zolang operatoren het
proces bijsturen op basis van hun
persoonlijke kennis, evaluatie en ervaringen, en niet op basis van algoritmes uit het proces die zeggen wat
er werkelijk aan de hand is. Ik denk
dat we op termijn veel meer programmeurs nodig hebben dan operatoren die voortdurend variabelen
in het productieproces brengen.”

PRODUCTIESITES
Ook bij de Picanol Group uit Ieper,
gespecialiseerd in de fabricage van
weefmachines, wordt het belang
van AR benadrukt. “Zo wordt de informatie op het juiste moment aangebracht en wordt de werknemer
op het juiste moment cognitief ondersteund,” zegt Geert Ostyn, vice
president Weaving Machines. “De
grote uitdaging is niet de technologie an sich, maar wel hoe we die op
de werkvloer krijgen geïnstalleerd.
Veel productiesites zijn in de jaren
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‘70, ‘80, ’90 gebouwd en zijn nu niet
meer state of the art. We moeten
vooral inzetten op technologie die
de komende 6 maanden relevant is
en ook onze eigen operatoren erbij
betrekken. Gelukkig hebben we veel
mensen met goede skills.” Ostyn
geeft toe dat het niet evident is om –
met al deze variaties – de Total Cost
of Ownership (TCO) te berekenen.
“Het is een grote uitdaging met al
die varianten om de reële kost te
berekenen.” Bij het bedrijf ZF Wind
Power uit Lommel – dat tandwielkasten voor windturbines maakt
- worden de eerste stappen gezet in
smart manufacturing, waaronder
ook de exploratie van opportuniteiten via Augmented Reality, zegt Joris Peeters, Head Of Digitalization.
“Innoveren op de productievloer is
nodig, want de windenergiemarkt
stelt grote uitdagingen. Zo moeten
er snellere ontwikkeltijden gehaald

Op Flanders make konden de bedrijven ook kennis maken met het
Make Lab. Dat is een uniek mobiel
onderzoekslaboratorium waar bedrijven kunnen proeven van nieuwe technologieën en van de samenwerking tussen mens en robot. “Ze
kunnen er uittesten hoe een robot
zij-aan-zij met een mens werkt,
ontdekken wat de meerwaarde van
Virtual en Augmented Reality is in
een productie-omgeving, hoe een
slimme werkpost eruit kan zien
en meten of een taak al dan niet te
zwaar is”, zegt Dirk Torfs, CEO van
Flanders Make. Met het Make Lab
brengt Flanders Make een mobiel
labo en proeftuin met de nieuwste
productietechnieken letterlijk tot
op de werkvloer van de bedrijven.
“Zo kunnen ze laagdrempelig kennismaken en experimenteren met
de modernste productietechnieken
en werkmethoden. Dit draagt bij
tot de aanvaarding van technologie
op de werkvloer.”

Op het Flanders Make symposium kon je heel wat interessante standhouders
ontmoeten die installaties presenteerden. De installatie ‘Embodied VR’ van
Achilles Design uit Mechelen, een Belgisch ontwerpbureau, viel op omdat die de
interactie tussen werknemers en cobots op een industriële werkplek verbetert.
“Het is een vorm van virtual reality waarbij het virtuele model wordt gemapt
over een fysiek model”, zegt Lukas Van Campenhout, projectleider en oprichter
van het onderzoeksdepartement van Achilles Design. “Wanneer de gebruiker
zich in de VR-ruimte beweegt, voelt hij met zijn blote handen wat hij ziet. Het
resultaat is een VR-experience waaraan tastzin en gehoor wordt toegevoegd, en
die ingedijkt wordt door de natuurlijke beperkingen van de fysieke werkelijkheid. Op die manier krijgt de gebruiker een VR-ervaring met tactiele informatie.
Dit is een ideale opstelling om werknemers te trainen om met een cobot samen
te werken en andersom.”
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De brandstofkaart voor meer dan
1.200 service stations van Total, Q8 en Texaco
TERUGVORDERING
VAN DE BTW

EENVOUDIGE
FACTURATIE

TOEKOMSTGERICHTE TECHNOLOGIE
VIA DE CHIPKAART
TOEGANG TOT DE
Q-PARK PARKINGS

ONGEVEER 1200 SERVICE
STATIONS IN BELGIË,
EN ONGEVEER
9000 TOTAL SERVICE
STATIONS IN EUROPA

OPVOLGING EN VOLLEDIG
BEHEER VAN UW WAGENPARK
VIA UW LEASINGMAATSCHAPPIJ

56 SERVICE STATIONS
LANGS DE AUTOSNELWEG

HERLADEN VAN ELEKTRISCHE
VOERTUIGEN VIA DE BRANDSTOFKAART
OP EEN EXTERN LAADPALENNETWERK
(45.000 IN EUROPA)

Andere diensten zijn ook beschikbaar.
Geïnteresseerd? Vraag ernaar bij uw leasemaatschappij.
www.fleetfuelcard.be

FFC APP met station finder, route planner, …

PUBLI-REPORTAGE

Kent u de tankkaart van de nieuwste generatie al?
Fleet Fuel Card:
de kwalitatieve keuze voor
u én uw medewerkers
Een van dé gebeurtenissen van
2017 in leasingkringen is ongetwijfeld de lancering van de nieuwe
Fleet Fuel Card. In het concept
staan kwaliteit en vernieuwing
centraal. Maar wat maakt de kaart
zo anders dan bestaande formules?
Danny Bulens, verantwoordelijke
van Fleet Fuel Card, neemt ons mee
langs de opmerkelijkste voordelen.

Welkom bij 1200 stations
van Total, Q8 en Texaco
“Tijd is voor elke onderneming geld,
dus garandeert Fleet Fuel Card dat
je nooit ver hoeft te rijden. Het
kwaliteitsvolle netwerk van Total,
Q8 en Texaco is met 1200 stations
echt overal. Uiteraard ook langs
onze snelwegen, met liefst 56 van
de 66 servicepunten. Overigens kan
de kaart ook geactiveerd worden

voor het buitenland, mét of zonder
tol. Tanken doe je probleemloos in
9.000 Europese Total stations”,
licht Danny Bulens toe.

Comfortdiensten die
Fleet Fuel Card zo
bijzonder maken
“Gebruiksgemak voor bestuurder
en fleetmanager zijn het hart van
Fleet Fuel Card. Daarom hebben we
aan Fleet Fuel Card een professioneel servicepakket gekoppeld.
Het woord tankkaart dekt dan ook
eigenlijk de lading niet”, zegt Danny
Bulens met een brede glimlach.
“Fleet Fuel Card gaat veel verder.
Denk aan advies voor kostenbeheersing, de mogelijkheid om bij
Q-park of beveiligde parkings op
de autosnelweg met de tankkaart
te betalen, toezicht op een veilig
kaartgebruik en aan een verregaande vereenvoudiging van de
administratie. Het papierwerk
herleiden we tot een minimum.”

Danny Bulens: “Tanken doe je probleemloos in de
1200 stations van Total, Q8 en Texaco”

Service maakt dus het verschil?
“Inderdaad: de kwaliteit van onze
brandstoffen en de professionaliteit van onze stations vinden onze
klanten volledig terug in Fleet Fuel
Card. Naast uiteraard de volledige
personalisatie van het gebruik.”

Innovatie: de drijfveer
van Fleet Fuel Card
“Fleet Fuel Card is volledig ‘customerproof’. De dagelijkse praktijk van
onze professionele klanten is onze
inspiratiebron. Voorbeelden zijn
het beheer van de tankkaarten en
de facturatie die volledig door de
leasingmaatschappijen gebeuren
alsook het werken met budgetten.
En we blijven investeren in technologieën die het de bestuurders en
fleetmanagers gemakkelijk maakt.
Toekomstige chiptechnologie,
contactloos betalen, de uitbreiding
van onze elektrische laadmogelijkheden, maar ook de nieuwe app met
station finder van Fleet Fuel Card
zijn daar de recentste bewijzen van.”

Fleet Fuel Card: praktisch
Fleet Fuel Card wordt enkel aangeboden door leasingmaatschappijen. Neem zeker contact op met
uw leaser voor een voorstel op maat van uw specifieke onderneming en behoeften. De complete
dienstverlening van Fleet Fuel Card vindt u op www.fleetfuelcard.be.
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ADVERTORIAL

WAAR LIGGEN UW

SUPPLY CHAIN
KANSEN IN 2018?

Logistiek is iets waar vrijwel ieder bedrijf mee te maken heeft. Of u nu werkzaam bent in de farmaceutische sector of
uw eigen e-commerce bedrijf heeft – uiteindelijk zullen er eindproducten geleverd moeten worden aan de klant. Zonder
logistiek proces is er geen product – maar waar liggen daar nu precies de mogelijkheden en kansen?

“DSV Solutions is een logistieke specialist die zich bezig houdt gistiek te combineren met het lokale ondernemerschap. In Belmet de roll out en optimalisatie van logistieke processen van tal- gië alleen al hebben zij 9 distributiecentra.
loze bedrijven in België en Nederland, maar bijvoorbeeld ook in
Rusland of Australië. Door middel van innovatie en internatioBekijk de vestigingsplaatsen van DSV in
2
nale middelen bieden ze een all-in-one oplossing voor logistiek.
België op de pagina hiernaast
Maar in tegenstelling tot andere internationale spelers blijft het
lokaal ondernemen en persoonlijke relaties altijd de boventoon
houden”, aldus Albert-Derk Bruin, Managing Director voor
DSV Solutions België & France.

WIE IS DSV?
DSV is 41 jaar geleden opgericht in Denemarken door een groep
van 10 vrachtwagenchauffeurs. Door samen te werken konden
zij slimmer vervoeren (e.g. vol heen, vol terug). Dit bleek al gauw
een succes en door de jaren heen werd de dienstverlening van
DSV uitgebreid naar diverse sectoren en landen. DSV heeft onder andere ABX, Frans Maas en UTI overgenomen.

1

Bekijk de tijdlijn van het ontstaan van
DSV en al haar overnames op de pagina
hiernaast

DSV Solutions zelf is werkzaam in allerlei verschillende sectoren,
van e-commerce tot chemie tot de farmaceutische industrie. In
alles wat ze doen, probeert DSV de kracht van internationale lo-

Ludo Langen, Business Unit Director (links) en Albert-Derk Bruin, Managing Director voor
DSV Solutions België & France (rechts): “Wij voegen waarde toe aan je supply chain. Met
een persoonlijk commitment maken we het verschil.”

DEC 2017-JAN 2018
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LOGISTICS & MANUFACTURING

ADVERTORIAL
WAAR LIGGEN DE MOGELIJKHEDEN IN UW LOGISTIEK?

1

Hoewel in veel bedrijven de logistiek doet wat het moet doen
(producten aan- of afleveren), betekent dit niet dat het optimaal
gebeurt. Zeker met de komst van het internet zijn er veel nieuwe
mogelijkheden en kansen waardoor uw bedrijf de kosten kan verlagen, de kwaliteit van uw product/proces kan verbeteren, of een
combinatie van beiden.
• Kan outsourcing van uw logistiek geld of andere resources
besparen (bijvoorbeeld ruimte in uw productie omgeving?)
• Zou er door slim gebruik te maken van statistiek een effectiever distributieproces geimplementeerd kunnen worden?
• Is het mogelijk om last-minute-changes in een distributiecentrum te doen (i.p.v. in-house) om zo voorraden te verlagen?
• Of kunt u door middel van 3D printing uw product personaliseren voor uw klant?

2

Het zijn maar een paar vragen die een Supply Chain Specialist van
DSV als Albert-Derk aan u zal vragen in een persoonlijk gesprek
om uw logistiek proces te verbeteren. Maar naast advies kan DSV
ook uw gehele proces uit handen nemen. Of u nu uit wilt breiden
naar heel Europa of misschien wel wereldwijd, of dat u uw logistiek compleet uit handen wilt geven (zowel in- als outsourcing),
DSV biedt u in beide gevallen een oplossing.

3

Bekijk de sectoren waarin DSV actief is
op de afbeelding hiernaast.

VERLAAG DE LOGISTIEKE KOSTEN EN VERBETER DE KWALITEIT
Twee belangrijke parameters zijn kosten en kwaliteit, waarbij
DSV gaat voor het verlagen van de kosten en het behouden of
verhogen van de kwaliteit. Met behulo van innovaties op de gebieden van onder andere transport, statistische analyses en 3D
printing kan ook uw bedrijf gebruik maken van de all-in-one
oplossingen die DSV te bieden heeft.

3

Een persoonlijke relatie met uw supply chain specialist voorkomt onverwachte situaties. Door een pro-actief beleid en een
grote betrokkenheid, zorgen we samen voor tevreden klanten.
Dat is de kracht van DSV: internationale logistiek gecombineerd
met lokaal ondernemerschap.

www.be.dsv.com

DEC 2017-JAN 2018
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REEKS CUSTOMER SUCCES (2 VAN 6): RESPONSIVE SUPPLY CHAINS

DE OPKOMST VAN DE
CxO Link biedt
bedrijven, federaties en overheidsorganisaties
toegang tot de
CxO Community.
KPMG is verantwoordelijk voor
de inhoud van
deze reeks.

DIGITALE SUPPLY CHAIN
CxO Magazine sprak met Jos Joos van KPMG over responsieve supply chains en wat dit betekent
voor ondernemingen vandaag in België. KPMG heeft hiervoor een methodologie ontwikkeld die de
responsieve supply chain koppelt aan de digitale supply chain. Gaan deze concepten onze manier van
naar supply chains kijken en ontwikkelen in de nabije toekomst beïnvloeden? Jos Joos wil ons alvast
overtuigen.

de klant wel binnen de 24 uur na
bestelling geleverd worden, welke
informatie is nuttig voor de klant
op welk moment van de ordercyclus, hoe wil hij beleverd worden
en dergelijke. Op basis van een
aantal klantencases, voornamelijk
in Australië, werkt KPMG op een
drie stappen methode om een supply chain responsief te maken en te
houden.

DE KLANT BEPAALT HET FUNCTIONEREN VAN DE SUPPLY CHAIN

1. Customer,
product and
pricing strategy
2. Responsive
supply chain
3. Data driven
enterprise
4. Organisation
Alignment &
people & culture
5. Technology
enablement
& seamless
commerce
6. Experience.
Centricity

Voor meer info kan u terecht op www.flandersmake.be.

KPMG is qua supply chain advies
vandaag vooral actief in supply
chain risico analyses en optimalisaties, supply chain planning en
netwerk optimalisatie. Momenteel
werkt men binnen KPMG wereldwijd op basis van cross specialisatie
content@cxonet.be aan een nieuwe adviesmethode die

DEC 2017-JAN 2018

men opsplitst in responsive supply
chains en digital supply chains, die
in mekaar kunnen overvloeien.
Responsive supply chains gaan voor
Jos Joos over wat de klant verwacht
qua dienstverlening en responsiviteit van zijn leveranciers. Wil

De eerste stap gaat over het segmenteren van de klanten op basis van
hun service vereisten en verwachtingen, het type klant en de positie
in de supply chain. Zo heeft een
groothandel heeft andere verwachtingen van zijn leverancier dan een
eindconsument of een detailhandelaar. Ook de economische contributie van de klanten, de customer
journey en de bestel tot lever cyclus
spelen in deze evaluatie hun rol.
Dus op basis van service modellering wordt een klantensegmentatie
gedaan en worden de vereisten van
de klanten in kaart gebracht samen
met de beleving van de klanten.
Op basis van deze segmentering
wordt dan de supply chain voor
elk klantensegment gemodelleerd
en uitgetekend en wordt gekeken
hoe deze supply chain kan gepland
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en aangestuurd worden, rekening volgens Joos Retail en Life Sciences.
houden met net die klantenseg- En vooral die laatste is kandidaat
menten.
aangezien in deze markt een evolutie bezig is om naast medicijnen
De derde stap bestaan dan uit het ook equipment en services mee te
afstemmen van het supply chain leveren aan de klant. Dit heeft een
netwerk op het supply chain model nieuwe supply chain en transforen dus keuzes maken naar sourcing matie tot gevolg die best vanuit de
punten, productie punten en ca- klantenbeleving gedimensioneerd
paciteiten en distributie (deliver) en opgezet wordt.
punten en capaciteiten.
Innoverend aan deze aanpak is dat
er vertrokken wordt vanuit de klant
en zijn order profiel en behoeften.
De hele supply chain wordt daar
op afgestemd. Vandaag denkt men
bij supply chain optimalisatie veelal aan deeloptimalisatie, zoals een
distributie netwerk optimaliseren,
of een magazijn of transport. Deze
aanpak is er dan ook dikwijls op
gericht om kosten te sparen en zo
slechts delen van de supply chain
optimaliseert.
Joos citeert een studie van Gartner
waaruit blijkt dat CEO’s vandaag
vooral wakker liggen van groei en
optimalisatie. De groei, die moet
komen van nieuwe klanten en nieuwe business, maar ook van nieuwe
producten en offerings bij bestaande klanten. En vandaag de dag gaat
het niet meer alleen om fysieke goederen maar meer en meer om supply chains waar ook digitale goederen moeten in behandeld worden.
Ook bij het facet optimalisatie ligt
vandaag de focus volledig op de
klant. In alle sectoren wordt de
klant centraal gesteld. Met deze
methode worden front en backoffice met mekaar verbonden via die
klanteninsteek. Streefdoel is wat
men noemt de connected enterprise
waarbij de verbinding met de klant
centraal staat. En daarbij speelt digitalisering vandaag een heel grote
rol. Markten die hierbij als belangrijk aanzien worden om deze aanpak als eerste aan te pakken zijn
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CROSS EXPERTISE IS
NOODZAKELIJK VOOR EEN
KLANTGERICHT SUPPLY CHAIN

De aanpak van KPMG is er één van
mixed team, met zowel mensen met
meer sales en marketing achtergrond (customer) als mensen met
supply chain expertise (operations)
aangevuld met mensen met een digitale supply chain achtergrond als
dit mee aan de orde is.
De digitale component is in deze
niet onbelangrijk. Een responsieve
supply chain is ook een snelle supply chain, en daarbij speelt beschikbaarheid en behandeling van informatie een cruciale rol. Ook hier is
KPMG een methode aan het ontwerpen die momenteel nog geheim
gehouden wordt aangezien dit voor
de markt volledig nieuw zou zijn.
Ook hier zal gestart worden van de
klanten segmentering, maar dan
wordt onderzocht in hoeverre digitale accelerators kunnen ingebracht
worden in de source, make en buy
processen om het even in SCOR
terminologie te zeggen. Concrete
voorbeelden van digitale accelerators worden door Joos echter niet
benoemd maar wij kunnen ons
voorstellen dat bijvoorbeeld een
snelle informatiestroom van klantenbestelling tot leverancier kan
worden opgezet voor “onverwachte” order volumes. De supply chain
wordt dan op basis van voorgaande
analyse en acceleratoren gemodelleerd. Ervaring leeft dat dit soort
trajecten een soort permanente reis

LOGISTICS & MANUFACTURING

is die wordt opgestart, omdat je hier
kan en moet blijvend aan werken.

VANDAAG STAAN WE
AAN HET BEGIN
Enerzijds wordt de methode nog
ontwikkeld, maar anderzijds is de
markt ook nog aan het ontluiken.
In België zijn er niet direct voorlopers, maar retailers en logistieke
dienstverleners worden in dit soort
concepten meegezogen door hun
positie en relatie in de supply chain.
Vandaag de dag is misschien Atlas
Copco een referentie. Zij trachten bijvoorbeeld via co-creative
sourcing innovatie van leveranciers in hun organisatie binnen te
trekken en denken bij hun Supply
Chain Transformatie vooral vanuit
de services die de klanten verwachten.
CEO’s geven vandaag volgens
Gartner alle aandacht aan groei
en optimalisatie. Voor wat betreft
supply chain en operaties kunnen
responsiviteit en digitalisering hier
een antwoord aan bieden. Alhoewel
de methode nog in ontwikkeling
is, lijkt het vrij evident dat je vandaag de klant en zijn vereisten centraal stelt bij het uittekenen van de
supply chain. De koppeling tussen
commerciële en operationele expertise om dit te doen is veelbelovend.
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INDUSTRIE 4.0 ZORGT VOOR EDE INDUSTRIËLE VEILIGHEID VAN MORGEN

SCHAALBAAR,
CxO Link biedt
bedrijven, federaties en overheidsorganisaties
toegang tot de
CxOCxO
Community.
CommuKPMG
nity. Siemens
is verantis
verantwoordelijk
woordelijk voor
voor
de inhoud
de inhoud
van
van deze reeks.

MEERLAGIG EN OP MAAT
De toenemende digitalisering laat ons toe om sneller en beter producten te creëren, innoveren en
onderhouden. Maar naast meer efficiëntie en een hogere productiviteit brengt de digitale revolutie
ook nieuwe risico’s met zich mee. Cyberbeveiliging vormt een enorme uitdaging en wordt een steeds
belangrijkere concurrentiefactor, maar nog niet iedereen is zich bewust van de inherente gevaren.

Om enorme hoeveelheden data, industriële communicatie en slimme
apparaten beter te beschermen en
efficiënter te beheren, is een verhoogde industriële veiligheid cruciaal.

CUSTOM-MADE EN EVOLUTIONAIR
Er bestaat geen totaaloplossing of
Zwitsers-zakmesformule die de industriële veiligheid van diverse systemen kan waarborgen, want geen
twee ondernemingen zijn gelijk.
Industriële veiligheid is geen pakket dat u koopt bij een leverancier
of verdeler. Een echte, toekomstbestendige beveiliging is op maat gemaakt, houdt rekening met de specifieke eigenheden van een bedrijf,
en is schaalbaar: updates en uitbreidingen zijn continu mogelijk, want
risico’s en beveiliging staan niet stil.
Industrial Security & Defense in
Depth
De Duitse technologiespecialist
Siemens hanteert hiervoor het
‘Defense in Depth’ model: een
moderne en meerlagige aanpak,
bestaande uit fysieke beveiliging,
netwerkarchitectuur en systeemintegriteit. Op maat van uw bedrijf
wordt een doeltreffende verdediging opgebouwd, samengesteld uit
veilige componenten en volgens
internationale normering (ISA99/
IEC 62443). Want hoe meer lagen
een cyberbeveiliging telt, hoe meer
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verschillende veiligheidsrisico’s we SIEMENS BEST APPLICATION
uitsluiten.
CONTEST

INDUSTRIE 4.0
Uiteraard kaderen we ons Defense
in Depth-concept binnen de filosofie van Industrie 4.0. Want een
fabriek van de toekomst, dat is per
definitie een hyperveilige omgeving. De Digital Enterprise Suite
van Siemens doet veel meer dan
de bedrijfsproductiviteit een boost
geven. U beschermt niet alleen uw
nieuwgewonnen productiviteit, het
voorziet u gelijk van de veiligst mogelijke bedrijfsomgeving.

Siemens organiseert dit jaar opnieuw de Best Application Contest waarmee het bedrijf creatieve
projecten van zijn klanten in de
spotlights zet. Deze editie staat helemaal in het teken van industriële
veiligheid. Ontwikkelt u of uw bedrijf zelf tools op basis van Siemens
technologieën? Past u Siemens oplossingen op een slimme manier
toe in uw onderneming? Of combineert u verschillende toepassingen
op een innovatieve manier? Schrijf
u dan snel in voor de Best Application Contest en win tot € 5000!
Registreer uw idee via www.siemens.be/best-application-contest,
vóór 30 april 2018 en verover een
podiumplaats op onze awardshow.

De Duitse technologiespecialist Siemens hanteert hiervoor het ‘Defense in Depth’ model: een moderne
en meerlagige aanpak bestaande uit fysieke beveiliging, netwerkarchitectuur en systeemintegriteit.
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FACILITY MANAGEMENT

ADVERTORIAL

WIE VERSTERKT OF VERTRAAGT
UW BEDRIJF, UW PROCESSEN EN GROEI?
Koen Vriesacker en Marc Sonnaert, respectievelijk zaakvoerder en Facilitation lead bij Noventus, praten over het
strategisch belang van het externe netwerk van organisaties. Beide heren hebben een passie voor collaborative
networks, een passie die ze omzetten in dienstverlening
voor bedrijven en instellingen.

HOE VERSCHILT HET MANAGEN VAN EEN NETWERK-ORGANISATIE
VAN HET MANAGEN VAN EEN ‘KLASSIEKE’ HIËRARCHISCHE ORGANISATIE?

Centraal in deze vraag zit het feit dat opdrachten in een klassieke organisatie gewoon toegewezen kunnen worden. In een
netwerkomgeving is er geen hiërarchische power & control. Als
netwerkmanager dien je continu aan te tonen waarom het deelnemen aan het netwerk relevant is voor alle partijen. Een netwerk
WAAROM ZOU EEN ORGANISATIE STRATEGISCH NAAR ZIJN NET- managen vraag een totaal andere skill-set, het gaat veel meer om
leiding geven en faciliteren. Een netwerk manager is als het ware
WERK KIJKEN?
een katalysator die een omgeving creëert waar meerwaarde kan
CEO’s beseffen heel goed dat de wereld buiten hun bedrijf strate- ontstaan.
gisch minstens even belangrijk is dan de interne organisatie. De
tijd dat één bedrijf alle competenties en resources in huis had om KUNNEN ALLE STRATEGISCHE UITDAGINGEN OPGELOST WORDEN
een product aan de klant te leveren, is voorbij. Zeker nu die klant DOOR JE NETWERK BETER UIT TE BOUWEN?
ook meer en meer een gepersonaliseerde service verlangt.
Een goed basisprincipe is dat je vooral de wicked problems, door
Een netwerk van bedrijven kan eindeloos combineren om snel in samenwerking aanpakt. De focus ligt dan vooral op de effectiviteit, niet op efficiëntie. Samenwerken met je netwerk vraag tijd
te kunnen spelen op veranderende vragen uit de markt.
en is nooit eenvoudig. De kracht zit in de diversiteit en compleWAT KAN EEN BEDRIJF DAT ZIJN NETWERK STRATEGISCH WIL mentariteit. Je brengt verschillende mensen met hun specifieke
ervaringen en expertises samen, wat zeer waardevol is.
GEBRUIKEN DOEN ALS EERSTE STAPPEN?
Als eerste stap is het waardevol om uw netwerk en de verschillende rollen in dat netwerk duidelijk in kaart te brengen. Een
tweede stap is het bepalen van de doelen en resultaten die je als
organisatie uit je netwerk wil halen. Noventus heeft hiervoor een
Network Mapping Tool ontwikkeld.

DAT KLINKT BIJZONDER INEFFICIËNT?

Noventus helpt organisaties om sneller en beter resultaat te halen
uit hun strategische samenwerkingen. Wij schuiven mee aan tafel
met veel inzicht, kennis en ervaring en creëren een enorme meerwaarde voor heel wat ondernemingen. Het is zoals het bouwen
Die doelen zijn in het beste geval goed afgestemd op de over- van een huis: door eerst een goede fundering te bouwen, vermijd
koepelende bedrijfsstrategie. Door met het management team je in een latere fase een heel stuk af te moeten breken.
samen de connectie te maken tussen de interne en externe doelen creëer je buy-in bij alle betrokkenen. In onze adviestrajecten DE UITDAGINGEN ZIJN GROOT…
merken we regelmatig dat het ontbreken van deze basis achteraf ...maar de return is nog groter. Wij zijn er absoluut van overtuigd
dat bedrijven meer zullen samenwerken om de concurrentie in
moeizaam te herstellen is.
de VUCA wereld voor te blijven. Tijd om die strategische hefboom in werking te zetten!

Koen Vriesacker
Managing Director
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Marc Sonnaert
Lead Facilitator &
Creative Challenger
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EX-STROPER WORDT DE BESTE BOSWACHTER

CxO Redactie

HET VERHAAL VAN MAFIABOY

De Amerikaanse computergigant HP wil meer inzetten op IT-security. Om hun beveiligingssystemen
verder te optimaliseren hebben ze de bekendste hacker ter wereld aangeworven, namelijk Michael
CxO Link biedt Calce of alias Mafiaboy. Het verhaal van een stroper die boswachter werd.
bedrijven, federaties en overheidsorganisaties
toegang tot de
CxO Community.
HP
KPMG
is verantwooris verantwoordelijk
delijk voor
voor
de
inhoud
de inhoud
van deze
van
deze reeks.

EXECUTIVE
SUMMARY
De Amerikaanse
computergigant HP
heeft de bekendste
ex-hacker ter
wereld aan boord
gehaald, namelijk
Michael Calce of
alias Mafiaboy.
De voormalige
hacker moet de
HP-producten nog
veiliger maken,
alsook het brede
publiek meer dan
ooit aan te moedigen
om al hun systemen
goed te beveiligen.
Volgens Calce kiest
een hacker in de
meeste gevallen
zijn slachtoffers
trouwens willekeurig.
Calce mag dan wel
niet meer tot het
clubje van hackers
behoren: hij heeft
er wel nog contact
mee. En hij geniet
er nog steeds een
groot respect in
de hackers-wereld
omdat hij nooit
iemand verklikte
aan de FBI.
content@cxonet.be
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De dag van vandaag doen wel vaker bedrijven en zelfs overheden
een beroep op gewezen hackers om
hun systemen en producten beter
te beveiligen. Een van die hackers is
Michael Calce, directeur van ‘Optimal Secure’ en sinds kort Chairman
van de HP Security Advisory Board.
Op vijftienjarige leeftijd legde hij
als hacker de grootste internetbedrijven ter wereld plat. Zijn virtuele
aanvallen kostte de Amerikaanse
economie in 2000 zo maar eventjes
1,7 miljard dollar. De voormalige
tienerhacker is nu aan een tweede
leven begonnen en wil onder meer
samen met HP hun producten veiliger maken, maar ook het brede
publiek sensibiliseren. “We willen
samen met Michael bij bedrijven
aandacht vragen voor een betere
beveiliging van hun bedrijf.”, zegt
Herbert Wormgoor, woordvoerder van HP. “Naast zijn ongelooflijke security kennis, slaagt hij er
bovendien in de boodschap met
emotie over te brengen.” Ook Cacle wil bedrijven liever vandaag dan
morgen wakker schudden. “In mijn
tijd zagen we hacken als een soort
speeltuin waar je voor het plezier
mee kon experimenteren vanuit
de slaapkamer. Vandaag is hacken
een industrie geworden. Er zijn
veel meer hackers die het gewoon
puur voor het geld doen. Terwijl ik
er nog voor moest studeren, is het
tegenwoordig makkelijk om hacker
te worden. Softwarepakketten voor
hackers zijn overal te vinden op internet en zijn niet eens zo duur. Ik
kan iemand in een half uur opleiden tot hacker.”

Michael Cake of alias Mafiaboy, nu directeur van ‘Optimal Secure’ en sinds kort Chairman van de HP
Security Advisory Board.

BANKROVERS
Mafiaboy vergelijkt hackers weleens
met bankrovers die op zoek gaan
naar de zwakste schakels. “Daar
waar bedrijven hun deur met alle
mogelijke manieren beveiligen kiezen hackers steeds vaker voor andere wegen om hun slag te slaan, zoals
via de spreekwoordelijke vloer”,
zegt Mafiaboy. “En dat zie je als bedrijf niet altijd aankomen. Hackers
hebben door de komst van smartphones, IOT-toepassingen en vele
end-points, zoals printers, keuze
genoeg. Vooral de end-points, de
apparaten die verbonden zijn aan
het netwerk, zoals een printer, zijn
slecht beveiligd. Vandaag zijn er
bijvoorbeeld honderden miljoenen
businessprinters ter wereld, waarvan slechts twee procent beveiligd
is.” Nieuw onderzoek in Nederland en België, uitgevoerd door
Pb7 Research in opdracht van HP,
toont inderdaad aan dat binnen
IT-security de printomgeving nog
onvoldoende aandacht krijgt. Er

verdwijnen in ons land hoe langer
hoe meer documenten met gevoelige informatie. Ook cybercrime
komt vaker voor. HP benadrukt dat
ze altijd techniekers en computerspecialisten hebben klaarstaan om
bedrijven te adviseren. En de veiligste printers en pc’s aanbieden.

GEBRUIKERS
Maar Calce benadrukt dat er niet
helaas één allesomvattende oplossing bestaat om je te beveiligen
tegen hackers. Ook de gebruiker
moet zijn verantwoordelijkheid
nemen en zich bewust zijn dat het
gevaar vanop verschillende plaatsen loert, bijvoorbeeld op publieke
plaatsen. “Mensen werken meer
en meer mobieler op verschillende
plekken. Ze loggen overal in op koffiebars en treinen en gebruiken ook
hetzelfde wachtwoord. Dat zorgt
voor risico’s. Ik ben er zeker van dat
iedereen vroeg of laat weleens het
slachtoffer wordt van een aanval.
Het is niet de vraag óf, maar vooral
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wanneer dat zal gebeuren. Vandaar likte aan de FBI, geniet hij een groot luidt begrip voor het feit dat hij nu
dat ik vind dat bedrijven meer een respect in de hackerswereld. Zijn aan de andere kant staat.
proactieve houding moeten hebben hackersvrienden hebben naar verin plaats van een reactieve.” Volgens Calce kiest in 80 procent van
Computergigant HP heeft één van de bekendste hackers
de gevallen een hacker zijn slachtaan boord gehaald. Michael Calce legde op zijn 15de de
offers willekeurig. Wie gewoon
grootste internetbedrijven ter wereld plat. Nu slaan Mimaar een IP-adres heeft is eigenlijk
chael en HP de handen in elkaar om bedrijven meer dan
al een potentieel slachtoffer en kan
ooit te sensibiliseren over cybercriminaliteit. We spraken
gehackt worden. Calce heeft de dag
hem op de computerbeurs Info Security in Utrecht
van vandaag nog veel contact met
hackers. Omdat hij ze nooit verk-

RANDSTAD GAAT IN ZEE MET AMAZON WEBSERVICES (AWS)

WE GAAN RESOLUUT
VOOR DE CLOUD

CxO Redactie

Het uitzendconcern Randstad heeft zijn wereldwijde data in de cloud geplaatst bij Amazon Webservices (AWS). “Naast efficiëntie biedt dat ook een besparing en meer mogelijkheden om nog beter te
beveiligen”, klinkt het bij Randstad. “Nu kunnen we ons meer concentreren op onze toekomstvisie.”

en cyberveiligheid de meeste kennis
en middelen bezit. Ze hebben veel
specialisten in dienst in dat domein.
Het is hun corebusiness.”

KOPZORGEN

De cloud biedt alleen maar voordelen, zeker qua beveiliging.

Volgens Martijn Nykerk, Chief Information Security Office (CISO)
bij Randstad Global IT Solutions,
biedt de cloud alleen maar voordelen, zeker qua beveiliging. “We zullen onze gevoelige data beter kunnen beschermen. De cloud geeft de
mogelijkheid om een deel van je
beveiliging uit te besteden aan een

DEC 2017-JAN 2018

partij voor wie beveiliging virussen
of cyberaanvallen een hoofdtaak is.
Het maakt het voor ons ook makkelijker om te voldoen aan privacy-regelgeving. Met deze keuze
willen we efficiënter worden en ons
gebruik van infrastructuur flexibiliseren. Amazon is een bedrijf dat op
vlak van het flexibele infrastructuur

EXECUTIVE
SUMMARY
Het uitzendconcern
Randstad is zopas
naar de cloud
getrokken, meer
bepaald naar
Amazon Web
Services, ‘s werelds
grootste cloud
services platform.
Volgens Randstad
heeft de cloud veel
meer voordelen
dan een klassiek
datacenter. Zo
worden de data
beter beschermd en
kost de cloud ook
minder. Randstad
moet zelf niets
meer doen en heeft
bijgevolg een pak
minder kopzorgen.
Nu hebben ze
meer tijd om te
werken aan hun
toekomstvisie.

Nykerk gelooft dat bedrijven als
Randstad zonder problemen naar
de cloud kunnen gaan. “We zijn
geen hardcore IT-bedrijf en moeten erkennen dat we niet alles zelf
kunnen noch moeten doen. Alles
wordt thans voor ons geregeld”. Nu
Randstad in de cloud van Amazon
zit heeft het bedrijf meer tijd om
zich met innovaties bezig te houden. “Zo willen we de IT-infrastructuur in lijn brengen met onze
digitale visie. We hebben nu een
waaier waarmee we snel innovatieve ideeën kunnen lanceren. We zijn
flexibeler geworden, en kunnen ook
kosten reduceren.”
content@cxonet.be
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RANDSTAD GAAT IN ZEE MET AMAZON WEBSERVICES (AWS) - VERVOLG
DATACENTERS

CxO Redactie

Tot voor kort zaten alle data in datacenters. En dat had
in vergelijking met de cloud toch heel wat nadelen.
“Een datacenter kost je veel meer kosten en energie”,
zegt Martijn Nykerk. “Alles hangt natuurlijk af tegen
welke voorwaarden je huurt. Maar voor ons management betekende een datacenter toch extra kopzorgen.
We boetten in op flexibiliteit. Er kwam veel extra werk
bij kijken. Een datacenter kost mankracht en denkkracht. We moesten daar op regelmatige tijden ter
plaatse komen. Daar moesten we dus veel zaken nog
zelf doen, zoals het onderhoud van de servers. We
moesten regelmatig kijken of de servers wel voldoende
gekoeld zijn en zo. Om de zoveel jaar moest er ook een
server vervangen worden. Voor die datacenters zijn we
dus een huurovereenkomst moeten aangaan. Vandaar
mijn boodschap aan bedrijven: overweeg de cloud, eigen datacenters is over 20 jaar hetzelfde als zelf elektriciteit opwekken.”

De interessante case kwam aan bod tijdens
de beurs Infosecurity, begin november op
de jaarbeurs Infosecurity in Nederland.
Martijn Nykerk, Chief Information Security Office, sprak er met veel passie voor een
overvolle zaal. Randstad is een Nederlands
bedrijf gespecialiseerd in uitzendwerk en
HR-diensten en is actief in circa 39 landen.
Randstad heeft circa 32.280 eigen medewerkers in dienst en dagelijks zijn er ruim
626.300 mensen via Randstad aan het werk
bij andere bedrijven. Wereldwijd heeft Randstad 4752 vestigingen. Daarmee is Randstad
de op één na grootste HR-dienstverlener ter
wereld. Amazon Web Services is 's werelds
grootste cloud services platform. AWS staat
aan de basis van het succes van bedrijven als
AirBnB, NetFlix, Pinterest, Spotify en anderen. Meer info www.aws.amazon.com of
www.aws.amazon.com
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ADVERTORIAL

PRINTING SECURITY & DE RISICO’S RONDOM PRINTERGEBRUIK IN UW BEDRIJF
Een printer is eigenlijk net als een gewone computer. Hij heeft een BIOS, een harde schijf, processor en hij staat in
verbinding met het netwerk - wat betekent dat hij ook een mogelijk doelwit kan zijn voor hackers. En met alle ophef
omtrent de veiligheid van gevoelige data in de laatste tijd is het belangrijk dat datalekken op elke manier worden voorkomen. Echter wordt de printer in veel bedrijven niet serieus gezien als een mogelijk doelwit voor hackers.

“Bedrijven investeren veel geld in de beveiliging van Pc’s, netwerken en kiezen voor de nieuwste antivirus en anti-hacking
methodes, maar printer beveiliging wordt niet of nauwelijks
aangepakt”, aldus Vincent Klaus, General Manager van de printing division bij HP BeLux.

2 COMPONENTEN TOT VEILIGE DATA:
TECHNOLOGIE & BEWUSTZIJN
Een studie van HP onder 200 Nederlandse en Belgische bedrijven heeft aangetoond dat 10% in de laatste 12 maanden een
hacking poging heeft ondervonden. Ongeveer de helft van de
incidenten is te wijten aan menselijke fouten en de andere helft
aan een gebrek aan beveiliging.
Dat betekent dat de strijd tegen hacking en datalekken dus op
twee fronten gevoerd moet worden. Om te beginnen moet er
meer bewustzijn gecreëerd worden. 80% van de ondervraagde
bedrijven geeft aan dat zij wel over de mogelijkheden en toepassingen beschikken om datalekken (door persoonlijke fouten)
kan voorkomen, maar deze niet uitvoert.

MANAGED PRINT SERVICES & END POINT SECURITY
Gelukkig bestaan er oplossingen om printer security te verbeteren. Managed Print Services (MPS) van HP zorgt voor het
volledige document- en databeheer. Hierin worden niet alleen
de printers (end points) beveiligd, maar krijgt uw bedrijf ook
toegang tot het gehele printproces. U zult kunnen zien wie er afdrukt, wat er afgedrukt wordt en hoe het afgedrukt wordt. MPS
zorgt ervoor dat ook afspraken worden gemaakt over de algehele beveiliging – van de printer tot hoe de documenten verzonden worden. Het is geschikt voor SMB, mid-market bedrijven
maar ook voor Corporate Enterprise. Een kort voorbeeld hoe
End Point Device Security werkt: het kan bijvoorbeeld voorkomen dat u aan het browsen bent op het internet en een PDF
wilt downloaden en printen. Een PDF kan malware bevatten
die de hacker toegang geeft tot de printer en alle bestanden die
erdoorheen gaan. In dit geval zal de End Point Device Security
de malware direct herkennen wanneer deze toegang probeert
te krijgen en de printer uitschakelen om schade te voorkomen.

BESPAAR OP KOSTEN EN VERHOOG KWALITEIT

Daarnaast zal ook de technologische kant sterk genoeg moeten De slimme MPS-software is niet alleen beschikbaar voor HP
zijn om data te beveiligen. En dit is waar we terugkomen bij printers. De software kan namelijk gebruikt worden op allerlei
printers. Veel printers zijn namelijk onvoldoende beveiligd. Dat soorten printers. En is het mogelijk om kosten te besparen met
betekent dat bestanden niet gecodeerd verzonden worden of MPS – met name op het gebied van het platform rondom het
via malware toegankelijk zijn voor derden. Stelt u zich voor wat printen. Ook kan met MPS de kwaliteit van printjes verbeteren.
er zou kunnen
gebeuren als denken
hackers of derden
uw te
datakunnen
zouden Dit
alles maakt MPS
een volledige oplossing voor de prinOrganisaties
vooral
profiteren
vandus
meer
kunnen onderscheppen wanneer u het naar de printer stuurt.
ters en print veiligheid in uw bedrijf.

IDS en meer rolgebaseerde autorisatie

19. Welke van de volgende technische maatregelen heeft u genomen om
veilig te printen?
Authenticatie aan de printer (bijv. PIN of
smartcard)

71%

Intrusion detection/ontdekken van
binnendringers

44%

Encryptie, versleuteld printen (documenten
zitten versleuteld in het geheugen)

41%

Identiteits- en toegangsbeheer voor
mobiele apparaten

37%

Monitoren van ingescande documenten
(waar gaan ze heen?)
Rolgebaseerde autorisatie (bepaalde
documenten kunnen alleen door…
Whitelisten van firmware

20. Hoe belangrijk/waardevol acht u de volgende
technische maatregelen als het gaat om veilig printen?

25%
19%
13%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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Authenticatie aan de printer
(bijv. PIN of smartcard)

29%

Intrusion detection/ontdekken
van binnendringers

21%

Rolgebaseerde autorisatie
(bepaalde documenten…

17%

Identiteits- en toegangsbeheer
voor mobiele apparaten

14%

Encryptie, versleuteld printen
(documenten zitten…

9%

Monitoren van ingescande
documenten (waar gaan ze… 8%
Whitelisten van firmware

36%
43%
38%
30%

34%
30%

11% 19%
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Vincent Claus, General Manager Printing Division HP Belux: “Beveiliging van endpoint
Zeermeer
belangrijk
devices verdient
aandacht.” Belangrijk
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Thema-artikel

ICT SECURITY

LOTERIE NATIONALE:
Jean-Luc Manise

DES JEUX EN TOUTE SÉCURITÉ
Pour Roger Malevé, ex CTO/CIO de la Loterie Nationale, le back-office et les réseaux de communication sécurisés sont deux piliers essentiels à la Loterie nationale. Toutes les communications entre
le siège et les points de vente se font par tunnel VPN et l’ensemble des transactions est encrypté, pas
moins de 600 millions par an. En parallèle, l'accent est mis sur la digitalisation et le suivi automatisé
des processus, et la mobilité de plus en plus grande des accès joueurs.

EXECUTIVE
SUMMARY
En 2016, la Loterie
Nationale a réalisé un
chiffre d’affaires de
1,183 miliard d’euros.
Si son réseau de
vente physique
représente toujours
le principal canal de
vente avec 86,3 %
du total des mises,
le numérique est
en plein essor avec
une progression
de 115% des jeux
réalisés à partir
des smartphones
et tablettes. Avec
plus d’un million de
visiteurs par mois de
son site Corporate et
de sa page Facebook,
la Loterie est l’un
des sites belges les
plus fréquentés. A
tous les niveaux,
la sécurité doit
être maximale.
content@cxonet.be
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Roger Malevé, ex CTO/CIO de la Loterie Nationale: ‘Toutes nos transactions, plus de 600 millions par an,
sont encryptées.’

En 2015, la Loterie nationale a
renouvelé l’ensemble de son infrastructure informatique : le Datacenter, mais aussi le logiciel de
jeu et les terminaux des points de
vente. Le marché a été remporté
par GPCO, un consortium constitué de IGT (précédemment appelé
GTECH) et Proximus. Au terme
de ce contrat, l’opérationnalité des
systèmes de jeux est garantie à 99,9
%. Roger Malevé “Notre organisation est totalement axée sur la qualité et la sécurité. Les personnes qui
achètent un billet à gratter doivent
être certaines de pouvoir recevoir
le montant de leur gain. Dans le
même ordre d’idée, nous devons
éviter le versement de gains non
justifiés, par exemple en cas de vol.
Pour donner cette garantie, nous
avons digitalisé l’ensemble du processus d’impression et de distribution des billets à gratter à partir de
notre centre logistique de Jette. Le
transport est assuré par nos propres collaborateurs. La livraison des
billets obéit à des règles très strictes.
Le commerçant doit ouvrir la boîte
et contrôler minutieusement son
contenu, puis le valider la livraison en scannant le code à barres.
La dernière étape est franchie lorsqu’un nouveau paquet de billets à
gratter est entamé et scanné par le
commerçant. C'est à ce moment et
à ce moment seulement que tous
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les billets qu'il contient sont activés.
Si un billet à gratter est vendu alors
qu’il n’a pas été activé, la Loterie
nationale ne versera pas les gains
éventuels. Toute la chaîne d’approvisionnement des billets à gratter
est automatisée, de l’imprimeur
jusqu’au magasin. Notre système de
suivi nous permet de prouver qu’un
billet a été ou non acheté et activé
selon la procédure prévue. Voler
un paquet de billets n’a donc aucun
intérêt!”

système prenait plusieurs jours :
aujourd’hui, on l’effectue en 30 minutes. Les périodes d'ouverture de
notre site ont été considérablement
élargies. Auparavant, on ne pouvait
se connecter au système de jeux en
ligne 24 heures sur 24 que les mardi et vendredi. Les autres jours, ce
n’était possible que de 6 heures du
matin à 18 heures du soir. Maintenant, les joueurs ont accès aux jeux
7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Dans
l’application Scoore, nous étions limités à 99 match. Maintenant, on
LE BACK OFFICE CONSIDÉRABLE- peut aller jusque 1000.”

MENT RENFORCÉ.

“Les nouveaux terminaux et logiciels installés dans nos points de
vente et notre back office sont à la
pointe de la technologie. Nos 6077
points de vente sont tous connectés
à notre infrastructure informatique par un réseau VPN Proximus.
Chaque magasin dispose ainsi d’une connexion dédicacée et d’un
terminal. Dès qu’un de nos points
de vente établit une communication avec notre service support
pour un problème donné, celui-ci
a en temps réel une information
sur l’ensemble des données et terminaux installés dans le magasin.
Dans 85 % des cas, le problème est
réglé de cette façon. Et si c’est un
joueur digital qui prend contact
avec notre service client, celui-ci
a automatiquement sur son écran
l’historique complet du joueur : les
montants joués, les gains, les paris
perdus, le temps passé sur le site…
Nous comptons plus de 800.000
utilisateurs enregistrés et quelque
300.000 joueurs réguliers. Nous utilisons le big data pour avoir mieux
connaître leurs habitudes et leurs
préférences, et développer des actions de marketing digital.”

La prochaine étape viendra avec la
mise en place du nouveau Réglement Général sur la Protection des
Données. “La nomination d’un
Data Protection Officer, ou délégué
à la protection des données, se fera
conformément aux dispositions
du règlement des données du Parlement européen et du conseil du
27 avril 2016. Il est très important
pour nous de veiller à la protection
des données personnelles des citoyens. Nous avons en effet une mission sociétale et 27 % des gains sont
UNE APPROCHE GLOBALE DE LA SÉ- reversés à la société civile.”

CURITÉ

La Loterie Nationale a obtenu la
certification ISO/IEC 2701. Roger
Malevé : “C’est la reconnaissance de
tous nos efforts quant à l’application stricte d’un code de bonnes pratiques pour les systèmes de gestion
de la sécurité de l’information. Cette norme concerne la disponibilité,
la confidentialité et l’intégrité des
informations de la Loterie nationale. Elle comprend une approche
globale de la sécurité de l’information et de l’infrastructure informatique. Elle est garante contre la
protection, la déviation et la falsification des informations. Elle définit
les conditions de sécurité pour les
personnes et leur environnement
professionnel et prévoit un suivi
des risques entre nous et nos fournisseurs, de même que différents
audits. La reconnaissance ISO/IEC
27001 nous permet de définir, contrôler et valider nos processus de
gestion de la sécurité à l’échelle de
l’ensemble de notre organisation.”
L’autre certification, délivrée par la
World Lottery Association, permet
à la Loterie de participer à l’exploitation du jeu Euro Millions, grâce
7 JOURS SUR 7, 24 HEURES SUR 24 au respect des procédures appliquées en matière de sécurité et de
Le nouveau système a été fortement gestion des risques.
automatisé. “Le redémarrage du

DEC 2017-JAN 2018

MISSION SOCIÉTALE

JOUER EN DIRECT SUR SON MOBILE
Roger Malevé était CTO/CIO de
la Loterie nationale depuis 2009.
Economiste de formation, Il a notamment travaillé au SPF Finances,
dans plusieurs cabinets ministériels
et pour la société d'investissement
GIMV. Il a également travaillé dans
le privé pour des entreprises comme Stork et Telindus. Le 15 novembre dernier, il a pris sa pension et
passé le relais à Piet Van Petegem,
La mobilité fait partie des grands
chantiers que le nouveau CTIO va
gérer. Le staff informatique de la
Loterie travaille ainsi au développement d’une API qui viendra se greffer sur son Enterprise Service Bus et
permettra d’échanger des transactions sécurisées avec les mobiles des
utilisateurs. Il leur sera donc possible de jouer en direct et d'effectuer
des paiement à partie de leur smartphone.

“Nous
utilisons le
big data pour
mener des
actions de
marketing
digital”
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ICT

INNOVATIE BINNEN MULIMEDIA

HANDIGE
OF LEUKE

HIGH TECH

Bruno Koninckx

GADGETS

ROUTER ALS ZWITSERS ZAKMES
AVM is met zijn Fritz! toestellen een van de weinige Europese topbedrijven op het vlak van routers
en WiFi. Het nieuwe topmodel Fritz!Box 7590 biedt een pak meer dan alleen router en WiFi. Als
WiFi router is de 7590 mee met de nieuwste technologieën zodat je nog even gerust kan zijn dat je een
erg snel, sterk en stabiel draadloos netwerk zal hebben. Hij ondersteunt de nieuwste standaarden,
en heeft technologie aan boord om het signaal goed gericht uit te sturen. De 7590 behoort zeker
tot de betere WiFi routers van het moment, maar hij biedt veel meer dan dat. Van oorsprong is de
7590 een VDSL modem. Daar kan je in België niet veel mee doen, maar je kan hem wel achter de
ADSL of kabelmodem van je operator hangen. Dan kan hij zich nog ruimschoots nuttig maken. Zo
kan je hem gebruiken als telefooncentrale voor klassieke of internet telefonie. Zeker via deze laatste
manier kan je hem gebruiken om op een heel goedkope manier de telefoniebehoeften van een
klein bedrijf of thuiskantoor in te vullen. De twee analoge telefoonaansluitingen lijken misschien
wat weinig, maar je kan daar eventueel nog een kleine telefooncentrale achter hangen en zo toch
via internettelefonie veel besparen op je telefoonkosten. Daarnaast fungeert de 7590 ook als Dect
basisstation, waar je tot zes handsets aan kan toevoegen. Voorts heeft het toestel nog twee USB 3.0
poorten, waar je een printer, harde schijf of eventueel een 4G modem in kan steken. Dankzij zo’n
harde schijf fungeert hij ook nog eens als een netwerkschijf om bestanden te delen of als media
server. Via mobiele apps kan je ook je smartphone als thuistelefoon gebruiken, op afstand zien dat
er iemand naar je thuislijn belt, enzovoort. En je kan er ook bepaalde thuis automatisatie toestellen
mee beheren. De mogelijkheden zijn uiteraard niet oneindig, maar de 7590 biedt mogelijkheden
waar je anders verschillende toestellen voor nodig hebt of die voor grotere bedrijven zijn weggelegd.
Als pure router is hij aan de dure kant, maar als je de andere mogelijkheden ook gebruikt, win je de
meerprijs snel terug.						
www.avm.de

ERGONOMIE EN GEBRUIKSGEMAK BIJ LOGITECH
Wie veel met een muis werkt, riskeert kwetsuren aan onder meer pezen in de hand of arm. Een
aantal jaar geleden werd daarom de trackball bedacht: hiermee moet je niet een hele muis bewegen,
maar alleen een bal. Na jaren van stilte op dit vlak probeert Logitech met de MX Ergo nieuw leven
te blazen in het concept. Het principe blijft natuurlijk het zelfde: om de cursor te bewegen, met je
met je duim aan het balletje draaien. Het vergt toch flink wat oefening eer dat vlot en nauwkeurig
gaat. Wie last heeft van een muisarm, zal dat er waarschijnlijk graag bij nemen. Om de ergonomie
nog wat te vergroten, kan je het toestel ook in twee posities zetten. Om de navigatiemogelijkheden
te vergroten, zit er ook wel een scrollknopje en enkele andere knopjes aan. Voorlopig houden we
het bij een klassieke muis, maar wie daar niet mee kan of wil werken, vindt in de MX Ergo zeker een
goed alternatief. Op het vlak van toetsenborden innoveren lijkt onmogelijk, maar met de Craft doet
Logitech toch een goede poging. Grootste nieuwigheid is een draaiknop in de linker bovenhoek.
Naargelang het programma waar je mee werkt, kan je deze andere functies geven: helderheid of
kleur instellen in Photoshop, de lettergrootte in Word aanpassen, rekenbladen openen, volume
aanpassen, enzovoort. Je kan dit deels zelf instellen via de bijhorende software. We zien vooral een
meerwaarde voor mensen die vaak dezelfde kleine taken moeten uitvoeren, maar het kan ook deels
een alternatief voor de muis zijn. Als draadloos toetsenbord is dit op zich echt ook een premium
model dat deels uit metaal is gemaakt en er best strak uitziet. De toetsen zijn heel laag gehouden
maar toch met een ronde uitsparing zodat het bord comforabel werkt. Een aantal knoppen biedt
nog eens extra functies.					
www.logitech.com
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LOGISTICS & MANUFACTURING

VLERICK BUSINESS SCHOOL SLAAT BRUG NAAR “LEREND ONDERNEMEN”

MANAGEMENTOPLEIDINGEN GAAN DIGITAAL
CxO Redactie

Wie met Prof. Dr. Marion Debruyne, decaan van Vlerick Business School praat, voelt meteen het
DNA van dit in 1954 door André Vlerick opgerichte instituut aan. Volgens haar is de toenmalige
missie“Ondernemerschap met kennis onderbouwen” nog altijd brandend actueel.

In onze competieve business omgeving is bijblijven
niet alleen een kunst maar een ‘must’ om vóór te blijven. Leren houdt niet op na het behalen van een diploma. Bij Vlerick kom je om kennis op te doen inzake
ondernemen en verwacht men dat je met die kennis
ook iets doet. Alles draait om ‘Lerend Ondernemen’.
Als ondernemer of als werknemer in een bedrijf.

WELKE VRAGEN STELT U AAN BV. CEO’S?

EXECUTIVE
SUMMARY
De missie van
Vlerick Business
School luidt:
“Ondernemerschap
met kennis
onderbouwen”.
Dankzij de
technologische
revolutie maken
de managementopleidingen bij
Vlerick Business
school digitaal
de stap van de
kenniseconomie
naar de lerende
economie.
content@cxonet.be
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Marion Debruyne (MD): “Ik stel altijd de vraag: «Wat
doet u zelf om bij te leren?» Bedrijfsleiders moeten
zichzelf blijven uitdagen en zich afvragen: «Hoe ga ik
die uitdaging als rolmodel uitdragen naar de rest van
mijn bedrijf, en hoe kan ik een lerende organisatie
creëren?». Vlerick leert hoe te evolueren van een kenProf. Dr. Marion Debruyne, decaan Vlerick Business School: “Alles draait om
niseconomie naar een lerende economie, niet passief
‘Lerend Ondernemen’. Als ondernemer of als werknemer in een bedrijf.”
maar mits een ‘actief’ proces. Ons doel is om mensen
uit hun comfortzone trekken. Vlerick creëert echter tie kan inwinnen, vragen kan stellen en snel antwoorook kennis, vandaar dat wij ook zelf aan onderzoek den kan verzamelen. Doordat iedereen die antwoorden
doen.”
deelt kunnen wij bv. in real time leerrijke discussies
lanceren wat al snel leidt tot een heus ‘class room’-geFLIPPED CLASS ROOM
voel en zo groepswerk sterk aanmoedigt. De moderne
technologie is een heuse ‘enabler’ geworden waardoor
MD: “Wij willen van leren een sociaal gebeuren ma- het didactisch leerproces plots véél méér mogelijkheken. In onze opleidingen zitten mensen met een ver- den krijgt.”
schillende achtergrond en met verschillende ambities
en dus kan iedereen van iedereen leren. Ook de trans- WAT BIEDT VLERICK BUSINESS SCHOOL?
fer van kennis gebeurt niet langer via een slimme prof
die ex cathedra vertelt wat hij weet. Bij ons zijn het de MD: “Vlerick biedt Mastersopleidingen aan in 5 spedeelnemers die co-creëren, terwijl de prof als facilita- cialisaties (Algemeen Management, Financieel Mator structuur geeft aan het leerproces van elk individu nagement, Marketing Management, Internationaal
en van de groep. Die overdracht gaat nu vooral digi- Management & Strategie, en Innovatie & Ondernetaal, bv. via webinars en veel deelnemers zijn ‘digital merschap). Late twintigers en vroege dertigers met
natives’ voor wie die online evolutie een evidentie is. minimum 3 jaar werkervaring kunnen gaan voor een
Het laat ons toe om nog beter in te spelen op de per- MBA. Naast de voltijdse MBA-opleiding is er ook het
soonlijke behoeften van iedere deelnemer en soepele Executive MBA waarbij je werken en studeren combileerprogramma’s samen te stellen. Wij lanceren dit jaar neert. Daarnaast zijn er ook de kort- en langlopende
trouwens nog een 100% online MBA.”
managementopleidingen in diverse kennisdomeinen
die zich richten tot executives, managers en CEO’s die
TECHNOLOGIE ALS “ENABLER”
aan herbronnen toe zijn. Een voorbeeld daarvan is de
opleiding ‘Digital Leadership’. En last but not least,
MD: “Vroeger kreeg iedereen bij aanvang van de op- hebben wij veel succes met opleidingen op maat voor
leiding een papieren map met inhoud. Vandaag krijgt bedrijven wat bewijst dat bedrijven wel degelijk blijven
iedereen een i-Pad waarmee je heel makkelijk informa- investeren in kennis en ontwikkeling.”
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THE MARKETING OF MEANING (2): BRANDHOME TRIPLE-A EXTRACT – BRAND ACTIVATION

CxO Redactie

ACTIVATION:

DON’T WAIT FOR APPLES,

SHAKE THE TREE
We all love attention. We all love being liked. It is only human. But to get people to like us, we know
we have to go out and show ourselves. We have to approach people, meet them, be nice to them, strike
up a relationship, give them reasons to start liking us and become friends. That is not something we
can do from the comfort of our home.
Dit is een tweede uittreksel uit
het boek ‘The
marketing of
meaning’ van
Erik Saelens.

The time has come for brands to stop waiting for the apples to fall, and to shake the tree.

It will only happen if we actively
pursue the friendship we are after.
Tell this to any brand manager or
CEO, and heads will be nodding
in agreement. So why is it that a
majority of brands still think they
can get people to like them by simply sending out messages from the
comfort of their marketing offices?
Why is it that so many marketeers

DEC 2017-JAN 2018

stick to the traditional way of thinking: that sending and selling their
brand will eventually create a loyal
following? Because it worked well
for a long time? Yes, it worked well
for a long time. But the end of that
way of brand building has been
knocking on our doors for some
time now, with the revolutionary
increase in popularity of social

media and online use. And as the
financial pressures of the economic
crisis mount, it is highly advisable
for any sensible marketeer to open
the doors and let in the fresh air of
activating their customers’ love.
The power is not with the brands
anymore. The time is over when
a brand could calmly drive the
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one-way street towards a waiting
crowd to tell them its wonderful
story. Brands can still reach out to
the public, but today that public
can also reach out to the brands,
and beat them to it, too. No longer
are they a passive, faceless mass of
consumers, but instead an army of
curious, information- hungry individuals, capable of actively looking
around for better deals and other
people’s experiences and opinions
about brands, products and companies. The power has shifted in
favor of the consumer. Where once
brands could promise whatever
they wanted, now they have to be
able to prove that the promise is not
hollow, not even a little. This is something that cannot be done using
traditional means and media. For
every brand in the world, the time
has come to virtually ring people’s
doorbells and really get in touch
with them. To invite them to experience the fun, the use, the taste,
the happiness, or whatever else the
brand promises them. Today’s and
tomorrow’s consumers won’t stand
for brands hard selling; brands will
have to say goodbye to their ‘selling
mode’ and start working on making
the consumers want to buy.
Does that mean that brands will
have to become less sales oriented?
No, on the contrary. Brands will
have to become more sales driven
than ever before. Sales drive brands
- it is just that sales will not come
from pushing consumers into a
corner, but from meeting them
halfway and making them like
what you have on offer. There are
still more than enough people who
want to buy, but they have become
numb to regular advertising.
A kind of boredom has crept into
the way consumers view the media.
It is telling that apparently silly little
YouTube films of singing dogs and
clumsy accidents get viewed milli-
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ons of time, while expensive commercials have trouble finding their
audience. Traditional media messages hardly excite us anymore. Today
we want everything to be an event.
Showing a commercial during the
halftime of the American Super
Bowl final is as much a statement
as the commercial itself: “wow, they
are spending a million dollar on a
30-second commercial”. After that,
it is on to the next media hype. This
attitude towards media and brands
signifies a need amongst consumers
to be constantly stimulated by new,
exciting, entertaining and engaging
experiences. If it is not fun, it is not
worth the attention: that seems to
be the attitude. Brand marketeers
may not like it, but it is a given and
it is here to stay. For brands, there
is no other option than to deal with
this new mindset and start exploring it fast. Growth will no longer
come from simply advertising the
brand. It will come from more sales
that are generated by making more
friends and fans in the marketplace
and activating them into a willingness to buy. The time has come for
brands to stop waiting for the apples to fall, and to shake the tree.

PROVING YOUR POINT, SELLING
YOUR BRAND
It seems an unlikely combination to
include in brand strategies: thinking
‘sales, sales, sales’ on the one hand,
while on the other having to meet
the ‘fun, fun, fun’ demands of bored consumers. But the good news
is that those worlds are not as far
apart as they seem. Brand activation
is all about stimulating the buying
process. There is plenty of room for
sales-driven mentality and strategy, but brand organizations need
to come to terms with translating
that sales energy into plans to trade
traditional ‘send & sell’ approaches
for ’share & stimulate’ programs.
What you hear, you forget; what

SALES & MARKETING

Brands can
still reach
out to teh
public, but
today the public can also
reach out to
the brands.

Het boek ‘The Marketing of Meaning’ van Erik
Saelens.

you see, you remember; what you
experience, you buy. People appreciate brands that dare to put their
own promises and products to the
test during surprising encounters
with the outside world. They may
forget a brand’s commercial quite
easily, but they will not forget incredible and exciting events like the
Red Bull Air Races, where Red Bull
showers everybody with the full
blown energy that is the core promise of the brand. People may be a
little bored by the umpteenth ad for
crisps, but they will sit up excitedly to participate in inventing a new
taste of their own: during the ‘Lay’s
Make the Taste – The Battle’ activation in The Netherlands, some
407,000 ideas for a new Lay’s crisps
taste were sent in; some five million
online ‘taste battles’ were fought,
and some six million action packs
were sold.
Lay’s and Red Bull are just two
brands that have made brand activation an integrated part of their
marketing and communication
strategy. This helps them build on
the brand’s popularity with all the
right brand values, strengthening
the brand’s brain position with the
right people and the friends with
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Touch, entertain, interact,
trigger: those
are the four
key elements
of good brand
activation.

whom they share their experiences.
When used correctly and creatively
within the brand’s identity, brand
activation is capable of making waves in the marketplace that are hard
to match with traditional means
of communication. That includes
well-known sales promotion activities like sweepstakes and giveaways,
which many traditional-thinking
companies are still fans of.
Some mistake those brand activities with brand activation, which
sounds harmless enough but which
in reality can make a mess of a
brand’s presence in the marketplace, and create the opposite of
what is intended. Sales promotions will always be the equivalent
of shouting with a bullhorn at the
waiting crowd, while waving flags
and throwing free items into greedy hands. Short-term sales fun that
doesn’t add to the affinity of the
fans following the brand. Brand
activation is based on sales targets,
too, but strategically and deliberately stays away from the pushing
and shoving of the ordinary sales
promotion. It is the sympathetic
form of selling, tickling fans instead
of prodding them, leaving a positive feeling in the aftermath, and
building the brand affinity further.
Touch, entertain, interact, trigger:
those are the four key elements of
good brand activation. Yes, sales
drive brands, but as true as that is,
the shape of selling has changed
and will change even more as people turn their backs on brands that
cannot seem to do anything but
shout at them. Nobody wants to
be shouted at, and certainly not by
companies or brands that think that
raising their voices will make them
heard better. The opposite is true.
Today’s consumer will listen to
any brand that has the patience to
pave a path to the story it wants to
tell. Brand activation is very much
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a two-way street, where the brand
reaches out, taps the consumer on
the shoulder, lays out its plan and
invites him to get involved. “We
have this idea, what do you think,
do you want to join us in realizing
that?” That is the way to approach
people who have grown up with
the interactive ‘sharing and joining’
world of social media.
Touch them in the right way and
they will get on board with the
voyage that they have been invited
on. To keep them on board and
involved, that voyage needs to be
entertaining. Ben & Jerry’s came
up with a great idea to get people
on Facebook to connect with old
friends. It developed an algorithm
that checked Facebook for friends
with the same tastes, hobbies, films
or anything else people can have
in common. With a Ben & Jerry’s coupon from the action pack,
you could post a message to that
newly found lost friend with the
invitation: Wanna Spoon? Extremely sympathetic, entertaining, totally authentic for the Ben & Jerry’s
identity and, last but not least, highly successful in getting a new taste
across the nation.
In that case, entertaining had a ‘fun’
ring to it, and for the younger generation, fun and excitement are
just about preconditions for participation. Their attention span is
short; no time for boring initiatives,
thank you. But entertainment can
also take the shape of an emotional
appeal dressed up in a format that
people can understand and relate
to. Such as, for instance, the Dutch
Big Donor Show, where a terminally ill woman offered to donate a
kidney to one of three candidates.
The audience could participate by
voting by SMS. The announcement
alone created an enormous buzz
around the subject of organ donation, and at the end of the live show
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it turned out to be a stunt, played
out by actors - but the point was
made. The lack of kidney donors
became a trending topic, and tens
of thousands of people decided to
become a future donor. For the
Dutch Kidney Foundation, which
was behind the initiative with TV
channel BNN, there could not have
been a better way to communicate a difficult and not very popular
problem, and to get people actively involved in it. They ‘sold’ their
cause by touching people through
an entertaining talent show format
that instigated a lot of interaction
and triggered a large audience into
taking action. Brand activation of
the highest order, relevant to the
brand, fashioned to the media usage of the targeted audience, selling
the brand’s important message, and
calling for action.
For Triple-A brands, activation is
the logical continuance of authenticity and accountability. All three
come together in what is eventually
seen outside in the real world. The
moment you step up to your fans
and get in touch with them, you
had better be the brand they think
you are. A brand that is authentic
in what you tell everybody about
yourself all the time and that does
not suddenly do something out of
character. In terms of accountability, knowing the sales targets needed is obviously a strong requirement to determining the scope of
the brand experience or the events
that will have to be created. Brand
activation is a testing time for any
brand, as it will always feel the
brand is more exposed than when
it is in a TV commercial. Going out
there and inviting the whole world
to join you in something exciting
or meaningful takes a lot of confidence; not surprisingly, Triple-A
brands are best equipped to meet
that challenge.
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VANDEKERCKHOVE&DEVOS GEEFT NIEUWE IMPULSEN AAN BOUWPUNT

CxO Redactie

BOUWPUNT
VAN AANKOOPORGANISATIE
,

NAAR STERK MERK
Drie jaar geleden nam Bouwpunt het communicatiebureau Vandekerckhove&Devos onder de arm.
Het bureau stippelde een nieuw plan uit voor het bedrijf met een focus op de toekomst en met de nadruk op het creëren van toegevoegde waarde. De samenwerking ging alvast veel verder dan communicatieadvies alleen.

“We hebben Bouwpunt bekeken alsof het onze eigen
business was”, gaat zaakvoerder Michel Devos van
start. “En we hebben meteen antwoorden gezocht op
allerlei vragen. Met welke problemen wordt Bouwpunt geconfronteerd? Wat is de strategische visie die
het bedrijf hanteert? Onder welke voorwaarden zal het
over vijf jaar nog bestaan? Op welke manier kan het
winstgevend blijven? Hoe anticipeert hun manier van
zakendoen op de maatschappij van de toekomst? Hoe
gaan we de business bijsturen naar de maatschappij
van de toekomst?”

Het is een grote uitdaging om een organisatie als Bouwpunt te laten evolueren van een aankooporganisatie naar een marktgerichte organisatie.

FAMILIALE KMO’S OP ÉÉN GOLFLENGTE

EXECUTIVE
SUMMARY
Drie jaar geleden
heeft Bouwpunt
Vandekerckhove&Devos
onder de arm
genomen. Het
communicatiebureau
heeft een nieuwe wind
door Bouwpunt laten
waaien. Zo werd voor
een nieuw logo gezorgd
om de merkregistratie
en merkvisibiliteit te
verbeteren. Daarnaast
werden ook toegevoegde
waardes naar de
eindklant gecreëerd.
content@cxonet.be
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Bouwpunt is een organisatie met 18 zelfstandige familiebedrijven in ons land. “Het was niet evident om iedereen op dezelfde golflengte te krijgen. We geven toe
dat dit ons veel energie en moeite heeft gekost”, zegt
Michel Devos. “Maar de voldoening achteraf is groot.”
Christophe Van der Gucht, zaakvoerder Bouwpunt
Temse en verantwoordelijke marketing en communicatie bij Bouwpunt, beaamt. “Ik geef toe dat we geen
makkelijke klant zijn. Enerzijds zijn we een groep van
familiale KMO’s die allemaal hun eigen energie hebben. Anderzijds is de bouw ook niet meteen de meest
marketing- of communicatie-minded sector. Het is
een grote uitdaging om een organisatie als Bouwpunt
te laten evolueren van een aankooporganisatie naar
een marktgerichte organisatie. We zijn er alleszins in
geslaagd om als groep sterker te worden. De verbondenheid is veel groter en we helpen elkaar onderling.
We organiseren centraler en focussen meer op service

en verkoop. Ook met onze aannemers zijn er sterkere
banden ontstaan. De samenwerking is op de lange termijn gericht, in vertrouwen en met respect.”

EEN STERKE IDENTITEIT
Vandekerckhove&Devos ontwierp in eerste instantie
een herkenbaar, nieuw logo. “Het logo is krachtig en
heeft een unieke vorm. Belangrijk is ook dat het heel
eenvoudig is”, zegt Michel Devos. “Visibiliteit is essentieel, temeer de vestigingen vaak in industriezones
verstopt zitten. Op termijn moet het logo zo ingeburgerd zijn dat je Bouwpunt herkent aan de grote gele
B en bol. Alle vrachtwagens werden volledig gerestyled en rijden nu herkenbaar naar de werven. Ook zijn
we volop eigen merkproducten aan het introduceren.
Zo zorgen de opvallende cementzakken, puinzakken,
werfdoeken,… voor een nog betere merkvisibiliteit en
merkregistratie.”
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TOEGEVOEGDE WAARDE
De visibiliteit van Bouwpunt intensifiëren is één zaak, maar bovenal inspireerde het communicatiebureau Bouwpunt tot het
creëren van meer toegevoegde waarde. Dit betekent dat je vooral
moet investeren in service, zodat je het werk van je klant kan verlichten. Zo werden een aantal diensten zoals Bouwpunt Express
gelanceerd, een express-delivery service. “Vroeger stelden we
vast dat de aannemers vaak verschillende keren per dag naar een
vestiging kwamen om materiaal op de halen, wat voor hen tijdrovend was.” Verder werd ook de Bouwpunt Help vormgegeven,
een helpdesk waar ook particulieren deskundig advies kunnen
bekomen omtrent hun verbouwing. “Door de bouwstop zal het
aantal renovaties toenemen en zullen de particulieren ook meer
vragen hebben”, stelt Michel Devos. “Daarnaast wordt sterk geïnvesteerd in de Bouwpunt Sessies: een opleidingsprogramma
met informatieve sessies, doe-dagen en workshops. Ook de eigen medewerkers worden via het Bouwpunt Lab continu bijgeschoold.”

ongelooflijk geholpen om vernieuwend te zijn, met ideeën die
niet té ver gezocht zijn en vooral ook praktisch haalbaar zijn.
Een agentschap dat niet enkel denkt aan de groei om de groei.
Maar het verhaal is niet af. De uitdagingen blijven op ons af komen, zoals op het vlak van e-commerce. Ook op IT-vlak gaan
we kijken hoe we onze vestigingen nog beter op elkaar kunnen
afstemmen.”

ONLINE ÉN OFFLINE
De digitale integratie wordt momenteel volop geïntensifieerd.
Eén centrale webshop, een krachtig online platform met websites voor iedere vestiging en daarnaast activatiecampagnes via
e-newsletters en social media. “Ook in de toekomst zal het digitale nog sterker groeien”, stelt Christophe Van der Gucht. “En
dat in een vrij traditionele sector die de bouwwereld toch wel is.”
Terzelfdertijd werd Briek geïntroduceerd, het Bouwpunt magazine. Een eigen medium dat 3 keer per jaar rechtstreeks naar de
klanten en prospecten wordt gestuurd en via meerdere kanalen
wordt verspreid. Het is een sterke, relationele tool waarmee
Bouwpunt zijn klanten informeert over producten, technieken
en diensten. “De producenten van die producten zijn ook wild
enthousiast omdat ze dankzij Briek een nieuw kanaal hebben om
hun potentiële klanten te bereiken. We hebben een positief gevoel gecreëerd waardoor de relatie tussen Bouwpunt en zijn leveranciers intenser is geworden. Er hangt ook een nieuwe positieve
energie rond het merk,” dixit Michel Devos.

VOELING MET DE MARKT EN DE TOEKOMST
Het communicatiebureau heeft duidelijk een nieuwe wind door
het bedrijf laten waaien en dat was nodig. “De laatste 15 jaar hebben we op marketingvlak al veel gedaan, maar het was tijd om
dit naar een hoger niveau te tillen”, evalueert Christophe Van
der Gucht. “Vandekerckhove&Devos wilde enkel met ons in zee
gaan als ze ook toegevoegde waarde konden creëren en daarin
zijn we hen gevolgd. We hebben vanaf het begin alle kaarten op
tafel gelegd, zonder taboes. Ze zijn van een wit blad mogen beginnen. We merkten al snel dat dit communicatiebureau echt
voeling heeft met onze markt. Samen hebben we de noden en
opportuniteiten mooi in kaart kunnen brengen. Ze hebben ons
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Bouwpunt is er als groep voor zowel de professionele vakman als kwaliteitsbewuste doe-het-zelver. De Bouwpuntvestigingen delen namelijk een gemeenschappelijke visie
en daarin staat een ruim assortiment en all-round service
helemaal bovenaan het prioriteitenlijstje. In de Bouwpuntvestigingen kan je zowat alle professionele bouwmaterialen vinden die je nodig hebt voor een nieuwbouw- of
renovatieproject. Het gamma strekt zich uit van funderingsmaterialen tot en met interieurafwerking. Naast het
standaardassortiment bieden de Bouwpuntvestigingen
ook toegepaste productgamma’s aan met eigen specialisatie en expertise.
Een korte omschrijving van het project vind je alvast via
www.vandekerckhove-devos.com
Meer informatie op:
www.bouwpunt.be/
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SERIES: CAPTURING CLIENT VALUE IS AN INDUSTRY 4.0 PRIORITY (6)

PRODUCT MANAGERS SHOULD BE

MARKETING PEOPLE,
Jan Lagast
is managing partner
of Forte, European
specialists in
industrial sales
& marketing
4.0. Forte offers
career and team
mentoring for
sales & marketing
managers, executive
education to
enlighten their
bosses, and help
communications
managers create
strong industrial
brands that are real
ecosystem-magnets.
Forte boosts your
readiness for the
commercial side of
industry 4.0.
www.forte.eu

NOT TECH WIZARDS

Product managers translate client needs into product specs, not the other way around. And, there is
more. In I4.0, needs are needs for value. Not needs for product characteristics.

Client needs are often described as a set of characteristics. Certain things a product should do, that clients
are supposed to need. The issue is, clients need value.
And value is not a characteristic of your offering. It is
the impact your offering has on the business and organization of the client that makes the main difference.
Product managers should be thinking about, dreaming
of, and living for the impact at the client side. That’s
why product managers are the most important marketing resource of a company. In some companies, we
even advised to make the product manager a direct report to the CEO – it is that important.
In Industry 4.0 this importance increases. Platform
providers as well as your existing ánd new competitors, can get new offerings to the market in no time
and without capex investments. Products are servitized
and offered in SaaS formulas with a success pricing,
that is only about client value. If you want to compete
in this new arena, or be the first to capture that piece
of the pie, it is the most important job of the product
manager to understand the value a client might need,
and create an offering that captures the most important part of that value, with minimal effort.

START REVOLUTIONIZING A SIDE MARKET FIRST
Of course, being the product manager and not the big
boss, you often do not have the authority to change
the company fundamentally overnight, unless you are
getting your innovation assignment from a strategic
exercise in which the executive team or the board have
explicitly defined the company purpose and strategic
client value. Even in that case, be aware that there are
also trend buyers and laggards among on your market.
Such less-innovative buyers might not want to order
your revolutionary offering right away. That is why
we’d advise you to test-drive revolutions on a side market first. Do not pick a totally new distinct side market,
but select a non-core market in which your company
has a few references with some open-minded accounts,
as well as an account manager who dares (or has the
luxury) to take some risks. That’s where you can experiment without disrupting the mainstream business.
That’s where you learn to get big results with small efforts. That’s where you do not need to get a big budget approval from your top management. If that first
exercise is successful, then start spreading the news and
inspire the rest of the company.
See you on the other side of the I4.0 storm!
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“IT’S NOT THE MOUNTAIN WE CONQUER, BUT OURSELVES.” - SIR EDMUND HILLARY
Sir Edmund Percival Hillary (1919 – 2008) was a New Zealand mountaineer, explorer, and philanthropist. On 29
May 1953, Hillary and Nepalese Sherpa mountaineer Tenzing Norgay became the first climbers confirmed to
have reached the summit of Mount Everest. They were part of the ninth British expedition to Everest, led by
John Hunt. TIME magazine named Hillary one of the 100 most influential people of the 20th century.
(Source: Wikipedia - Image and text: ‘F
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AUTONIEUWS
Erwin De Weerdt

…THERE IS A LOT BE DISCOVERED…

NEW LAND-ROVER DISCOVERY
The new Discovery has been designed to enable Land Rover customers to live the lifestyle they aspire to.
Land-Rover has made impressive steps forward in material selection, finishing and comfort and offers an unprecedented sense of luxury which makes the Discovery possibly to one of the best family SUVs in the market
today.

SUPERIOR VERSATILITY

SURPRISING OFF ROAD CAPABILITIES

The new Discovery maintains its specific character and personality, with lots of emphasis on polyvalence. One of the
keys to the Discovery’s superior versatility is its InControl
Touch Pro infotainment system. The intuitive set-up features
a large 10-inch touchscreen positioned high on the centre
console, enabling Land Rover’s designers to dramatically reduce the number of switches on the centre console.

Built on Land Rover’s innovative aluminium full-sized SUV
platform, the new Discovery combines excellent off-road
geometry and advanced technology, while improving its
everyday usability. Ground clearance is rated at 283mm (up
43mm) while a maximum wading depth of 900mm (an increase of 200mm) puts Discovery in a class of its own, providing unrivalled confidence when tackling both waterlogged
tracks and flooded roads. It is a practical car with an exceptional towing capacity of 3500kg which no doubt will seduce
business leaders, entrepreneurs as well as all types of families and people with a very active lifestyle.

The Discovery is a large SUV with 3 seat rows and 7 seats
with unprecedented capabilities and functionalities, able to
accommodate seven full-sized adults in a body measuring
less than five metres in length (4,97m). The car has a practical luggage compartment of up to 2,500 litres and a large
number of smart storage compartments besides nine USB
ports, six 12V charging points and a 4G Wi-Fi hotspot for up
to eight devices.

New Discovery comes with style, elegance and performance

DEC 2017-JAN 2018

EFFORTLESS EFFICIENCY
The new Discovery is powered by a range of four and six cylinder petrol and diesel engines, all paired with a smooth and
responsive ZF eight-speed automatic gearbox. We experienced the 2.0 Diesel High HSE with the award-winning 180pk

New Discovery has impressive on and off road capabilities
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The New Land-Rover Discovery: there is a lot to be discovered.

Ingenium 4-cylinder Td4 diesel engine under the hood, probably the most efficient in the range, delivering combined
fuel economy (average 6,1 l/100km according to factory) with
159g/km CO2 emissions.

FISCAL ASPECTS
According to Chris Verleye, Jaguar Land-Rover Fleetmanager, the new Discovery is not a typical fleet product, due to
its price positioning and CO2 emissions that inevitably come
with a 7-seat and 4x4 automatic architecture. It is clearly a
higher budget car but its versatility and its qualities as a representative luxury car with exceptional space and all possible safety features, make it a very desirable car for a loyal
audience worldwide. The annual traffic tax varies between
€ 540 and € 1100 (Flanders) and between € 400 and € 800
(Wallonia, Brussels). The one-time BIV runs between € 1,300
and € 9,000 depending on the region. For companies, the
Discovery is 50 to 70% tax-deductible, depending on the
chosen equipment. The “Benefit In Kind” (VAA) depends on
the level of equipment and motorization, but count with an
average of €500 gross per month. The above combination of
luxury, space and unique terrain capabilities justifies prices
starting as from € 51700.
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NEW LAND-ROVER DISCOVERY
interesting

less interesting

full adult 7 seater

price

high quality on and off
road capacities

fiscal consequences

quality time on board

massive, heavy

Evolution of Discovery throughout the different model years
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BOEKENPLANK

OP
DE
Karis De Decker

THE OUTWARD MINDSET - SEEING BEYOND OURSELVES HOW TO CHANGE
LIVES AND TRANSFORM ORGANIZATIONS
De auteurs van “The outward mind” hebben al meerdere bestsellers op hun naam staan zoals “Leadership” en “Self-deception”. In tegenstelling tot de vorige boeken, gebruiken ze in
“The outward mind” geen fictie maar zit het vol echte gebeurtenissen. De auteurs haalden de
mosterd voornamelijk uit hun uitgebreide klantenportefeuille. Dit werk gaat over kenmerken
die je bewondert in andere mensen; de manier waarop we mensen zien, wordt de outward
mind genoemd. We gebruiken de term “mindset” vooral voor onze eigen waarden. Binnen
change management is de grootste moeilijkheid echter niet hoe we onszelf zien maar wel
hoe we onszelf tegenover anderen en onze verplichtingen tegenover hen spiegelen. Kies niet
om iemand zijn gedrag te veranderen maar investeer in het aanpassen van de mindset. Dit
zorgt ervoor dat mensen zichzelf verantwoordelijk zullen voelen en makkelijk met change
kunnen omgaan. Doe niets voor jezelf maar alles voor anderen. Een outward mindset ontwikkelen is om verder dan onszelf te leren kijken. De uitkomst is het beter omgaan met verandering, het verhogen van performance en samenwerking en het versnellen van innovatie.

The outward mindset
The Arbinger Institute
Berrett-Koehler
Publishers, Inc.
ISBN978 16 265671 53

ZINGEVING IN ECONOMIE - EEN UTOPIE?
Hendrik Opdebeeck is economist en filosoof. Verbonden aan het Centrum voor Ethiek aan
de Universiteit Antwerpen doceert hij er filosofie aan de faculteiten Toegepaste Economische
Wetenschappen, Sociale Wetenschappen en Letteren en Wijsbegeerte. De impact van de
globalisering op de mens alsook de cultuurfilosofische achtergrond ervan staan centraal in
zijn publicaties. De klassieke spanning tussen economie en ethiek vertaalt zich in een onthoudbare pressie. Enerzijds heb je de rauwe realiteit van de rationele markteconomie die sedert het verdwijnen van het communisme overal toeslaat. Anderzijds krijg je het niet mogen
dromen van een redelijke gelukseconomie waarin de mens voorop staat, zoals in Bhutan; dat
doorheen het boek vaak als voorbeeld gebruikt wordt. Zonder rechtvaardigheid gaat onze samenleving ten onder. Tevens zien we in dat de door de overheid gewaarborgde economische
orde en samenlevingscontracten op basis van rechtvaardigheid, niet langer volstaan. Uglobia
als term voor een andere visie op het utopische denken en globalisering. Uglobia betreft de
transitie van onze geglobaliseerde samenleving, op zo’n manier dat het Bruto Nationaal Product verruimt tot het Bruto Nationaal Geluk. Opdebeeck onderzoekt kritisch de vele voorstellen die al vandaag bestaan om onze toekomstige economie opnieuw om te buigen in dienst
van de steeds breder en dieper wordende menselijke behoeften en komt tot de vaststelling
dat geen enkele ervan probleemloos of gegarandeerd succesrijk is, van het ethisch bankieren
en de deeleconomie tot de verschillende vormen van “gelukseconomie”.
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Zingeving in economie
Hendrik Opdebeeck
Pelckman Pro
ISBN978 94 633702 33
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New: the Opel

GRANDLAND
•

Impressive 360° Surround Vision Camera 1

•

Advanced IntelliGrip 2
your 24/7 personal connectivity & service assistant 3

•

opel.be

Environment-information (RR 19/03/2004): opel.be

4,0-5,5 L/100 KM

104-127 G/KM

1. Optionally available, or within higher trims levels
2. IntelliGrip is part of the All-Seasons Traction Pack and cannot be purchased individually.
3. OnStar Services require activation and account with OnStar Europe Ltd. OnStar services are provided by OnStar
Europe Ltd. which is a GM company. Opel is not responsible for the provision of OnStar services. Charges apply after
applicable trial period. All services subject to mobile network coverage and availability.
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OPRUIMEN ZO MOEILIJK & ZO’N OPLUCHTING

RUIMTE VOOR

Katharina
Mullen

©Katharina
Mullen
katharina.
mullen@bevital.
eu
Makkelijk gezegd
en geschreven?
Katharina
ondersteunt
mensen in
bedrijven hierbij.
Vitale Mensen
maken Vitale
Organisaties

NIETS
“Klaar!” klinkt de stem van Agnes, onze stagiaire uit de aanpalende ruimte. Nu al? Ik
ben nog maar op een kwart. Vandaag ruimt ons team kasten en laden op. Het hoofdcriterium is alleen te bewaren wat we echt gebruiken. Waarvoor ongebruikte zaken
bewaren?

geen herinnering aan veranderingen die veel betekenden voor
de mensen met wie we werkten.
Dit tijdreizen door eigen associaties is wat het opruimen vertraagt voor degenen voor wie
de papieren betekenis hebben.
Ondanks het feit, dat we alles
kunnen terugvinden in de cloud
mocht het relevant zijn. Dus –
weg ermee! Ademruimte. We
zijn mobiele werkers geworden,
we zien onze kasten vaak de hele
week niet. We missen het materiaal niet als we het niet zien.
Terugvinden gaat sneller via de
computer dan door de mappen
te gaan.

VAART ERIN HOUDEN

©LOESJE.nl

KANTOOR-DETOX
Agnes heeft een eenvoudige
taak, vertel ik mijzelf als troost:
alle papieren met een datum
2015 en eerder gaan in dozen
als ‘oud papier’. Waarom is Ag-
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nes toch zo snel? “Omdat ze niet
kijkt naar wat ze opruimt”, roept
Freddy. Hij heeft een punt, want
Agnes kent de projecten niet
waarvoor het materiaal is ontwikkeld en heeft geen associaties bij de namen van klanten,

Vaktijdschriften dan? Knipsels?
Prachtig vormgegeven rapporten van projecten? Staat ook op
internet, hoor ik mijn innerlijke stem. Tijdschriften behoren
volgens onderzoek tot de top-3
van zaken waarvan we moeilijk
afstand doen. “Interessant interview met een ondernemer
dat ik nog had willen lezen,”
hoor ik Pieter zeggen, “blijkt het
al twee jaar oud te zijn!” Stop! Zo
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blijft de vaart er niet in bij het
selecteren.

FOCUS
Weg met de triggers die mij
afleiden van de essentie. Ik wil
focus op ontwikkelingen die relevant zijn om de kwaliteit van
ons werk hoog te houden. Alles
gaat sneller? Dan moet ik dus
extra opletten om te filteren wat
betekenisvol is! “Wat doen jullie
met de handboeken van organisatie-instrumenten?” vraagt
Freddy. “Online sinds de vorige
kantoor-detox!” roept Babette.
“Woordenboeken dan? Jij hebt
teenagers, wil je die mee naar
huis nemen?” “Oh neen, daarmee hoef ik thuis niet aan te komen. Mijn teens weten de weg
op het internet. Woordenboek?
Previous century, my friend!”

JE WEET MAAR NOOIT
“Wat is er, Pieter? Je gaat telkens naar buiten, alles goed?”
“Eehh, ik heb wat spullen naar
mijn wagen gebracht. Zonde
om weg te gooien. Poly-economisch zakboekje en zo. Kan nog
eens handig zijn voor de zoon
van mijn buurman, je weet maar
nooit.” We schieten allemaal in
de lach. Niets menselijks is ons
vreemd. Inderdaad, wat is het
moeilijk om zaken weg te doen
die ooit waarde hadden. Maar
wat een opluchting als je kwijt
bent wat er niet meer toe doet.
In ‘De kunst van het weggooien’ noemt Nagisa Tatsumi dit
“irritant spul voor mij, maar heel
handig voor iemand anders!” Ze
laat zien hoe we spullen kunnen
wegdoen zonder schuldgevoel.

NIET NAPLUIZEN – KIEZEN!
Laat ik mij gevangen houden
door mijn spullen? Bij onze laat-
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ste kantoor-detox deed ik een
test: zonder laden en kasten te
openen maakte ik een lijstje van
zaken ik gebruikte of die ik regelmatig met vreugde bekeek.
Er was zoveel meer! Dingen die
ik écht niet kon missen, toen ik
ze zag. Toch hield ik mij (bijna
helemaal) aan mijn test: de extra dingen gingen in een verhuisdoos met datum erop. De
datum zette ik in mijn agenda.
Je raadt het al - nooit gemist.
Nu komt de clou: de doos gaat
weg zonder erin te kijken. We

steeds - alleen op een plek ‘uit
het zicht’. Maak echt ruimte: het
kan weg want als het toch nodig
zou worden, kun je het vragen.
Toch bezig, dun ook gelijk je
“TO-DO-lijstje” uit. Ruimte geeft
energie, gun het jezelf.

weten allen waarom. Eenmaal
geopend wordt Pandora actief
en blijken er super belangrijke
dingen in te zitten, gewoon onmisbaar.

ren wat ik écht gebruik. Er is
één uitweg: zaken die ik vergeten was te gebruiken werkelijk
in gebruik nemen, anders gaan
ze alsnog weg. Niets is heilig.
Beter opbergen en organiseren
tellen niet, het geldt alleen voor
die dingen die ik gebruik. Net zo
als ik niet meer wil eten dan ik
nodig en plezierig, zo wil ik geen
ruimte opofferen aan wat er niet
meer toe doet: ik ben mijn spullen toch niet? Dat is precies het
inzicht van Tatsumi: de dingen
die we kiezen, kiezen we niet alleen uit actuele noodzaak maar
ook om de band met onze identiteit.

ENERGIE-BANDIETEN
We zijn mobiele werkers geworden. Alles wat we gebruiken
past in een schoudertas, onze
data staan in de cloud. Maar
onze bureaus en kasten wachten op archeologen? Hoe stoppen met energie verspillen aan
het heen en weer schuiven van
spullen? Wat maakt het toch zo
moeilijk om afscheid te nemen
van iets dat niet meer bijdraagt
aan resultaat en vreugde? Ligt
er een gevoel van verspilling aan
de basis? Verbinden we ons met
milieudoelstellingen? Weggeven is een optie maar niemand
heeft het nodig. Het is onvermijdelijk regelmatig met andere
ogen te kijken en te beslissen
wat te houden.

ONLINE OPRUIMEN?
Laatst zei iemand dat ze tienduizenden bewaarde e-mails heeft.
Het meeste stond in haar virtuele prullenbak. Waarvoor? Voor –
‘je weet maar nooit’? Of de map
‘verwijderde items’, ‘trash’ of
‘prullenbak’ heet, het zit er nog

THUIS VERDER
Opgelucht stap ik naar buiten:
meer ruimte! Ik heb het momentum te pakken, thuis ga ik
verder – wat word ik er energiek
van. Mijn kompas: alleen bewa-

80% van de mannen en 95% van
de vrouwen blijken minder spullen te willen houden. Bijna 100%
van mannen en vrouwen vinden
het moeilijk om afscheid te nemen van sommige spullen die
ze niet gebruiken. Thuis blijken
voor mannen boeken en tijdschriften de items waarvan we
het moeilijkst afscheid nemen,
kleren komen op no. 3. Voor
vrouwen komen kleren op no.
1 en boeken op no. 2. Dus ik zal
thuis maar beginnen met kleding, komt er ruimte voor nieuwe aankopen.

Het is geen
geheim dat
een opgeruimd
bureau voor een
opgeruimde
geest zorgt.
We focussen
beter als onze
werkplek
ordelijk en
mooi is. Zaken
vinden, in plaats
van energie
verliezen
met zoeken,
brengt ons
in een betere
stemming.
Het maakt ons
productiever en
leidt tot minder
uitstelgedrag.
In de praktijk
ervaren we
opruimen eerst
als moeilijk
en dan als
opluchting.
Zelden missen
we later iets
van waarde.
De ruimte die
we creëren
blijkt het meest
waardevolle.
content@
cxonet.be
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PUURSE ONDERNEMER CLEYMANS LANCEERT OPROEP

CxO Redactie

ONTWIKKEL APPS EN GAMES OM
JONGEREN WARM TE MAKEN
VOOR ONDERNEMERSCHAP
De Puurse ondernemer Rudi Cleymans van Syneton zoekt een 20-tal bedrijven om
games en apps te ontwikkelen die jongeren warm moeten maken voor het ondernemerschap. “We hebben dringend meer ondernemers nodig. De vonk van onze passie
moet op hen overspringen.”

EXECUTIVE
SUMMARY
Het
ondernemerschap
moet meer vanop
de schoolbanken
gestimuleerd
worden. Dat zegt
de ondernemer
Rudi Cleymans
Syneton. Hij zoekt
ondernemers die
games en apps
gaan ontwikkelen.
De bedoeling van
het hele project
is vooral jongeren
te bereiken en
hen warm te
maken voor het
ondernemerschap.
Volgens Cleymans
hebben we die
jonge ondernemers
meer dan
nodig, want de
concurrentie van
het buitenland
neemt enkel toe.
content@cxonet.be
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De bedoeling is om een soort

verliezen als we onvoldoende

business game te ontwikkelen
om jongeren warm te maken
voor het ondernemerschap. Een
game, dat als eigentijds didactisch materiaal wordt gebruikt,
zou de kinderen en jongeren
stapsgewijs kunnen leren wat
ondernemen is en hen hiervoor
enthousiast maken. We willen
het ondernemerschap leuk en
verslavend voorstellen en er op
die manier bij jongeren interesse voor wekken”, zegt Rudi
Cleymans. “We moeten als ondernemer onze passie naar hen
overbrengen. Zo willen we de
ondernemerstalenten
verder
ontwikkelen. Ook voor de bedrijven kan dit project interessant
zijn om de jongeren te leren
kennen. Daar komen dan ongetwijfeld weer nieuwe ideeën uit
waar iedereen iets uit leert.”

inzetten op ondernemen. Als er
nu niets gebeurt, vrees ik dat
er over 20 jaar niet veel innovatieve en succesvolle bedrijven
meer gaan zijn. Dan gaan de
jongeren van nu niet meer in
dezelfde weelde kunnen leven
als vandaag. Ze hebben nooit
anders gekend. Een heel verschil met mijn generatie, want
wij hadden niet veel.” Cleymans
vreest dat ook de concurrentie
met buitenlandse bedrijven alleen maar zal toenemen. “Als je
bijvoorbeeld eens naar China
trekt, zie je wat er allemaal nog
op ons af gaat komen. Daar werken de bedrijven wel veel meer
samen met het onderwijs. Dat
kon ik recent nog vaststellen
in China bij een bezoek aan de
CEO van het drone-bedrijf DJI in
China. Bij ons gaat het allemaal
veel trager aan toe. Als die CEO
eens in België komt, stelt hij gewoon vast hoe traag het bij ons
allemaal gaat. Zelfs de dienstregeling van de bussen was na 10
jaar nog altijd dezelfde.”

KLEINE GROEP
Het ondernemerschap moet
meer gestimuleerd worden.
Dit gebeurt het liefst van op de
schoolbanken. “De ondernemingszin stimuleren bij scholieren zou een belangrijk objectief
moeten zijn voor het onderwijs
in Vlaanderen. Helaas heeft het
te weinig aandacht voor de ondernemers. Enkele richtingen
voorzien voor de laatstejaars wel
een
‘mini-onderneming’-pro-

Rudi Cleymans van Syneton wil
jongeren met hun middelen naar
het ondernemersschap lokken.

ject maar dit is een tijdelijk en
éénmalig gebeuren dat geen
opvolging kent in voortgezette
studies. In vele kinderen en jongeren schuilt een ondernemer
maar de incentive om dit uit
te proberen gaat snel verloren,
met als gevolg dat veel mensen
met ondernemersdromen niet
de stap durven te zetten.”

ONDERNEMERSCHAP
Volgens Cleymans moeten jongeren meer dan ooit investeren
in het ondernemerschap om
hun levenspeil op te trekken.
“We hebben hen nodig, want
veel ondernemingen zetten hun
activiteiten stop in ons land. We
kunnen als samenleving veel
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Rental

Huur bij TVH een
heftruck, hoogwerker,
verreiker, schaarlift,
zijlader ... voor een
periode vanaf 1 dag
tot 5 jaar.

Sales

TVH is specialist in nieuwe en
tweedehandse heftrucks, hoogwerkers,
schaarliften ... We zijn dealer van onder
meer Doosan en JLG, en hebben altijd
900 tweedehandsmachines op voorraad.

Service

Onze 81 technici
staan dagelijks paraat
om uw machines te
onderhouden of te
herstellen, bij u ter
plaatse of in onze
workshop.

Training

Volg de gepaste
bestuurders- of
technische opleiding
in het TVH Training
Centre.

Parts

TVH heeft onderdelen voor alle merken
machines. In onze database van 30 miljoen
referenties en 600 000 verschillende
stockitems vinden we zeker wat u nodig hebt.

Together we’ll make it work
U ziet het, welke vraag u ook heeft, TVH heeft het
antwoord: machines kopen, huren of laten herstellen,
onderdelen kopen of opleiding volgen. We zetten graag
onze technische kennis in om mee te denken over de
meest passende oplossing voor u.
Welkom voor meer info over al onze activiteiten op
www.tvh.com

TVH GROUP NV

Brabantstraat 15 • 8790 Waregem • Belgium
T +32 56 43 42 11 • F +32 56 43 44 88 • info@tvh.com • www.tvh.com
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