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De allereerste Employee Engagement Awards 
stonden al in juni gepland, de laureaten zouden 
hun trofee in ontvangst nemen op een groots 
evenement met zo’n 500 aanwezigen. Uiter-
aard stak de coronapandemie ook hier stevige 
stokken in de wielen. Het concept werd her-
werkt naar een beperktere maar nog altijd fees-
telijke happening in De Vleeshalle in Mechelen, 
creatief vormgegeven in X-Factor-stijl.

Het opzet

Employee engagement verdient extra aandacht, 
dat is wel het minste dat je kan zeggen: 87% van 
alle medewerkers wereldwijd is niet geënga-
geerd, zo onthulde een Gallup-studie. Time to 
move, vonden ze bij Herculean Alliance. Via de 
kersverse awards willen ze op de eerste plaats 
bedrijven de kans geven om hun uitzonderlijke 
verhalen rond betrokkenheid van medewerkers 
breed kenbaar te maken. Ze riepen hiervoor de 
hulp in van een expertenjury onder leiding van 
ondernemersicoon Conny Vandendriessche.

De awards worden een forum waar bedrijven 
terecht kunnen voor best & next practices rond 
employee engagement én waar deelnemers ge-
holpen en gestimuleerd worden om naar een 
volgende niveau te gaan. Want – des te meer in 
het (post)coronatijdperk – is werken aan de be-

trokkenheid bij medewerkers cruciaal. Om zo-
veel mogelijk organisaties de kans te geven om 
deel te nemen, was de deelname aan deze eerste 
editie trouwens gratis.

Al gauw liepen 25 cases binnen. Na uitvoe-
rig overleg mochten slechts zeven overblijvers 
door naar de laatste ronde. In augustus verde-
digden ze hun case bij de twee jury’s in een 
heuse X-Factor-stijl, begeleid door presentatri-
ces Anne De Baetzelier en Valérie Thys.

Zeven organisaties uit drie categorieën vielen 
in de prijzen. Daarnaast werd een Millennial 
Award uitgereikt door een jongerenjury. Een 
uitgekiend opzet: de jury werd bijgestaan door 
twaalf millennials, die nagingen hoe millennial- 
proof de deelnemende bedrijven waren.

Op 28 september werden de Employee Engagement Awards 
uitgereikt door Herculean Alliance en de jury onder leiding van 
Conny Vandendriessche. Deze Spotlight zoomt in op de uitrei-
king, de initiatiefnemers, de jury en de laureaten. En hoe gaat 
het nu met employee engagement in België? Staat het thema wel 
voldoende in de belangstelling?
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De winnaars 

CATEGORIE 1 : organisaties tot 50 medewerkers
Marbles (Antwerpen) en GO! Basisschool Klim Op 

(Bonheiden) kregen een bronzen award.

CATEGORIE 2: organisaties tussen 50 en 500 medewerkers
GOUD:  24plus ZILVER:  Komma Board BRONS: Laco

CATEGORIE 3: organisaties met meer dan 500 medewerkers
GOUD:  Accent Jobs ZILVER: TVH

MILLENNIAL AWARD, uitgereikt door de millennial jury
Accent Jobs

S P O T L I G H T O P D E E M P L OY E E 
E N G AG E M E N T AWA R D S

P 52 het opzet en de laureaten
P 54 initiatiefnemers Inge Van Belle  

en Klaus Lommatzsch iden
tificeren de aandrijvers van 
employee engagement

P 57 interview met juryvoorzitster 
Conny Vandendriessche

P 58 de praktijk bij Accent Jobs, de 
winnaar bij de grote onder
nemingen

P 60 de blik van de jongerenjury

Op naar employee engagement 2021!

“Bedoeling is nu om verder te bouwen op het elan van deze 
editie en de community verder uit te bouwen. Zo kan ieder-
een van elkaar leren en kunnen we naar een volgend niveau 
inzake employee engagement streven”, kondigt Inge Van Belle, 
co-founder van het organiserende Herculean Alliance, aan.

H E RC U L E A N A L L I A N C E

Herculean Alliance, lid van marketing en consulting
groep Duval Union, is gespecialiseerd in employee 
engagement. De aanpak berust op vier pijlers: con
sulting, een platform, events op maat en formats, zo
als de Hercules Trophy, Pink Ladies Games en Pride 
Games. Sinds 2020 organiseert Herculean Alliance 
ook de Employee Engagement Awards om zowel grote 
als kleine organisaties de kans te geven om hun verha
len over bevlogen medewerkers te delen.
Herculean Alliance is gevestigd in Mechelen en Dubai 
(Verenigde Arabische Emiraten).
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Hoe de betrokkenheid van  
de medewerkers boosten?

a d v i s e r e n

Employee Engagement Awards

Herculean Alliance en Duval Union

INGE VA N BELLE & K L AUS LOMM AT ZSCH
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I N G E  V A N  B E L L E  E N  K L A U S  L O M M AT Z S C H  I D E N T I F I C E R E N 

D E  A A N D R I J V E R S  V A N  E M P L O Y E E  E N G A G E M E N T

“We mogen met Duval Union voor bedrijven de meest 
geweldige marketingstrategieën ontwikkelen om hen 
te helpen hun klanten te overtuigen, maar als het niet 
opgepakt wordt door de medewerkers, is het een maat 
voor niets. Engagement van je medewerkers is – naast 
een gezonde strategie en hoe je middelen inzet om die 
strategie te realiseren – een cruciale pijler om een be
drijf succesvol te maken.”

Aan het woord is Klaus Lommatzsch, foun
ding partner van marketing en consultinggroep Duval 
Union. In 2019 sloot ook Herculean Alliance, een eco
systeem van employee engagement specialisten, op
gericht door Yves Vekemans en Inge Van Belle, zich 
aan bij Duval Union. “Het meten en verbeteren van em
ployee engagement is een ambacht”, beklemtoont Inge 
Van Belle. In het voorjaar mogen we een boek erover 
verwachten, dat Klaus en Inge momenteel voorberei
den. Daarin willen ze niet alleen employee engagement, 
maar een brede waaier van HR vraagstukken door een 
marketingbril bekijken.

“Net zoals er bij marketing 10 jaar geleden een 
grote skills gap was, zo is dat nu het geval bij HR. HR 
heeft nood aan én baat bij nieuwe, nietHR profielen, 

zoals mensen die thuis zijn in data en 
marketing. Er wordt veel te weinig ge
meten in HR”, vindt Lommatzsch. “We 
geven zoveel aandacht aan klanten, 
maar kijken nog veel te weinig om naar 
medewerkers. Waarom bijvoorbeeld 
voormalige medewerkers niet nog eens 

interviewen 6 maand nadat ze vertrokken zijn? Bedrij
ven geven fortuinen uit om alles te weten te komen over 
hun klanten, maar kijken in verhouding veel te weinig 
naar hun mensen. Ons boek wil niet alleen HR profes
sionals helpen om marketingtechnieken in te zetten, 
maar wil ook marketeers en leidinggevenden helpen in
zien hoe belangrijk employee experience, engagement 
en cultuur zijn om een bedrijf succesvol te maken.”

OPDRACHT 1 
HERDENK HET LEIDERSCHAP

Employee engagement? Dat gaat volgens Inge Van 
Belle over bevlogenheid en passie, over medewerkers 
die zich deel voelen van een tribe, die het gevoel hebben 
dat ze een alliantie hebben gesmeed met het bedrijf, een 
morele verbintenis die veel verder gaat dan een louter 
juridische overeenkomst.

Herculean Alliance heeft twaalf aandrijvers ge
identificeerd die een impact hebben op die bevlogen
heid. Van Belle schuift onder andere welzijn naar voren 
en dat in de meest holistische betekenis van het woord: 
mentaal, fysiek en sociaal. Ook purpose en zingeving, 

TEKST L E S L E Y  A R E N S  

FOTO'S C A R O L I N E  D U P O N T

De Employee Engagement Awards zijn een initiatief van Herculean 
Alliance. “Het idee kwam er omdat we bij onze klanten zovele prach-
tige staaltjes van engagement en inzet opmerkten, verhalen die am-
per naar buiten werden gebracht”, vertellen Inge Van Belle en Klaus 
Lommatzsch, respectievelijk founding partner bij Herculean Alliance 
en Duval Union. Welke aandrijvers vinden zij cruciaal om de betrok-
kenheid te boosten? Hun antwoord komt neer op drie opdrachten, 
drie voorwaarden om het engagement te versterken.
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visie en missie en hoe deze gecommuniceerd worden, 
de werkomgeving en leiderschap kunnen versterkend 
werken, zo licht ze toe: “Ondersteunende leiders kun
nen vandaag het verschil maken, directieve leiders zijn 
in de huidige context contraproductief. In deze corona
crisis mensen verplicht terug naar kantoor halen, bij
voorbeeld, is een blijk van wantrouwen. Dan ondergraaf 
je het engagement.”

“Vandaag meet je op output of beter nog op out-
come”, voegt Klaus Lommatzsch eraan toe. “Want de 
klanten zijn de beste indicator en dat vergt een her
denken van het leiderschap. Covid19 legt ook qua lei
derschap versneld de problemen bloot, zaken waarvoor 
we in het verleden dapper de andere kant opkeken. Je 
kan je niet meer verstoppen. Leiderschap gaat overi
gens niet alleen over directie en managers, maar ook 
over leiderschap binnen het team.”

Inge Van Belle wijst dan ook de teams aan als de 
hoeksteen voor engagement binnen organisaties. Ze 
wijst op Team of Teams – New Rules of Engagement for 
a Complex World, het boek van de Amerikaanse gene
raal Stanley McChrystal, die tijdens de Irakcrisis de 
Special Forces leidde. Hij voerde een nieuwe organi
satievorm in het Amerikaanse leger in om de strijd te
gen Al Qaeda te kunnen winnen. Het boek gaat over 

precisie oorlogsvoering, maar wordt voor HR en álle 
managers razend interessant wanneer hij uitlegt hoe 
hij de meest hiërarchische organisatie ter wereld in 
een bepaalde context wist te veranderen in een team 
of teams, dat snel en autonoom zijn opdrachten kan 
uitvoeren. Zijn uitgangspunt: wat gebeurt er als je de 
flexibiliteit, het aanpassingsvermogen en de cohesie 
van een klein team weet te combineren met de kracht 
en de middelen van een gigantische organisatie?

Klaus Lommatzsch ademt marketing en 
communicatie. Hij was één van de managing 
partners van Duval Guillaume, het gerenom
meerde Belgisch communicatiebureau van 
André Duval en Guillaume Van der Stighelen. 
Sedert 2014 is hij founding partner van Duval 
Union, een ecosysteem van bedrijven dat erop 
gericht is bedrijven te helpen in elk domein 
van marketing. Duval Union is een genetwerkt 
bedrijf, want om je te wapenen tegen abrupte 
marktverschuivingen of onverwachte concur
renten, kunnen organisaties zich vandaag best 
omvormen tot netwerken en open innova
tie omarmen. Duval Union combineert de 
knowhow van ervaren marketing agencies met 
die van marketing technology startups.
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OPDRACHT 2 
ZORG VOOR COHESIE, OOK BIJ  
VIRTUEEL SAMENWERKEN

Eén van de belangrijkste negatieve drivers voor en
gagement tijdens de coronacrisis was of is nog altijd 
het ontbreken van flexibiliteit inzake telewerken. In dat 
opzicht bleek covid19 initieel het beste wat employee 
engagement kon overkomen, schreef Inge Van Belle in 
een blog dit voorjaar. Ze liet zich daarbij inspireren door 
HR influencer Josh Bersin. Ondertussen plaatst ze er 
echter een voorzichtig vraagteken bij, want het gebrek 
aan perspectief maakt dat engagement in bedrijven we
reldwijd sedert de zomer aan een neerwaartse bewe
ging is begonnen.

Louter virtueel samenwerken werkt dus niet? 
Hoewel, Made With Love, één van de agencies die deel 
uitmaakt van de groep Duval Union, lijkt net het tegen
deel te bewijzen. Ze laten zich inspireren door het mo
del van het Amerikaans websoftwarebedrijf 37Signals, 
dat daarover ook een boek uitbracht: Remote – Office 
Not Required. Jason Fried en David Heinemeier Hansson 
zetten daarin uiteen hoe productiever én geëngageer
der te worden, ook al werk je niet in dezelfde ruimte. 
Made With Love probeert de echte wereld in de remo
te werkplek onder andere binnen te brengen door bij
voorbeeld een virtuele koffiehoek te installeren waar je 
naartoe kan om even te babbelen.

 

 
 
OPDRACHT 3 
PLAATS DE MAATSCHAPPELIJKE ROL  
IN DE PURPOSE VAN HET BEDRIJF

“Wat de coronacrisis ons nog leert? Veel bedrijven ne
men (soms noodgedwongen) tijd om na te denken over 
hun purpose”, merkt Lommatzsch op. “Covid19 is in 
dat opzicht vooral een digitale versneller die bestaan
de tendensen versterkt heeft en problematieken heeft 
blootgelegd.”

Inge Van Belle noemt een duidelijke purpose 
en CSR of maatschappelijk verantwoord ondernemen 
ook een essentiële driver van employee engagement: 
“Maar dan wel op voorwaarde dat het verder gaat dan 
de school om de hoek gaan schilderen. Die maatschap
pelijke rol moet vervat zitten in de purpose van het be
drijf. CSR 2.0 gaat over doing well by doing good, het 
maakt deel uit van je businessmodel.”

INGE VAN BELLE

Inge Van Belle ademt HR en employee en
gagement. Ze is oprichter van de Pink Ladies 
Games, het internationale CSRconcept for 
active women who care, en maakt daarmee 
haar missie waar om bij te dragen tot één van 
de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of 
Sustainable Develop ment Goals, de 17 SDG’s die 
de Verenigde Naties in 2015 vooropstelden als 
de mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 
2030. Daar hoort ook gendergelijkheid bij. Inge 
is eveneens cofounder van Herculean Alliance, 
dat al in tien landen engagementprojecten op 
touw zette – en dat de initiatiefnemer is van de 
Employee Engagement Awards.

“We geven zoveel aandacht aan 
klanten, maar kijken nog veel te 
weinig om naar medewerkers.”
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“Mensen zijn het goud van een 
organisatie, geen kostenpost.”

Founder van House of HR

3 vragen aan juryvoorzitster

Conny Vandendriessche

Niemand claimt zo resoluut de voortrekkersrol in 
vrouwelijk ondernemerschap als Conny Vanden-
driessche. Vandaag is ze co-owner en founder van 
House of HR, de holding boven Accent Jobs en an-
dere uitzend- en outsourcingbedrijven zoals Logi 
Technic en Abylsen. “Allemaal kamers in één groot 
warm huis”, zegt ze. Ze startte ook Stella P. op, dat 
focust op het samenstellen van raden van advies en 
raden van bestuur. Ze gaan op zoek naar de juiste 
externe bestuurder(s) die als klankbord fungeren 
voor ondernemingen, want ze gelooft sterk in ver-
jonging, complementariteit, rotatie en diversiteit in 
boards. Meer recent richtte ze samen met Muriel 
Uytterhaegen en Eline Talboom We Are Jane op, een 
Europees fonds voor en door vrouwen.

Waarom vroeg Inge Van Belle je om  
voorzitter te worden?

CONNY VANDENDRIESSCHE “Inge weet dat we bij 
Accent al 25 jaar sterk bezig zijn met employee en-
gagement, alleen noemden we dat niet zo. Als men-
sen gelukkig zijn, stralen ze dat uit naar de klant en 
gaan ze voor the extra mile. Die focus op geluk en 
wellbeing staat overigens niet in contrast met het 
feit dat een bedrijf ondernemend, commercieel en 
resultaatgericht is: een deel van het loon is varia-
bel bij ons. Mensen worden aangespoord om resul-
taten te boeken. Ja, ook tijdens de coronacrisis. In 
april kenden we een terugval van 67% op de om-
zet, eind augustus was dat nog slechts 6%. Dat is 
de combinatie van engagement en veerkracht. Een 
voorzitter van een jury over employee engagement 
moet op zijn minst zelf een best practice zijn, toch?” 
(N.v.d.r. – Conny Vandendriessche was niet aanwe-
zig bij de pitch van ‘haar’ Accent, de objectiviteit van 
de jurering zit stevig ingebouwd.)

Waarom stemde je in om voorzitter  
te worden?

CVDD “Mensen zijn het goud van een organisatie, 
geen kostenpost. Als je mensen respectvol behan-
delt, zorg draagt voor hen én hen verantwoorde-
lijkheid geeft, zijn ze gelukkig én geëngageerd. Als 
voorzitter wou ik net als Inge Van Belle af van de 
traditionele HR awards, waar vaak de HR directeur 
in de schijnwerper staat. Hier komen medewerkers 
zelf de case pitchen. Dan voel je ook meteen of het 
verhaal echt is.”

Wat is de rol van een aandeelhouder  
in employee engagement?

CVDD “Als aandeelhouder van House of HR zit ik 
om de twee weken samen met CEO Rika Coppens. 
Mijn belangrijkste taak? Het bewaken van het en-
trepreneurial DNA. Dat onze CEO’s vrouwen zijn, 
is overigens toeval, ook al ben ik ervan overtuigd 
dat vrouwelijke leiders in het huidige economische 
klimaat excelleren. Leiderschap is vandaag meer 
geënt op vrouwelijke eigenschappen zoals overleg 
en luisteren.”

1

2

3

CONN Y  
VA NDENDRIESSCHE

Employee Engagement is een breed begrip. Daarom 
doet Herculean Alliance een beroep op een zeer 
diverse experten jury. Aan het hoofd vinden we 
Conny Vandendriessche, één van de meest succes-
volle vrouwelijke Belgische entrepreneurs.

TEKST L E S L E Y  A R E N S  FOTO C A R O L I N E  D U P O N T
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“Mensen inspireren om de beste 
versie van zichzelf te worden”

a d v i s e r e n
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K E N N I S M A K I N G  M E T  D E  J O N G E R E N J U R Y

1 WAT IS EMPLOYEE ENGAGEMENT?

“Elk idee is welkom”
LUCAS HONSHOVEN studeerde Marketing 
aan de Karel de Grote Hogeschool. Tijdens 
zijn stage bij digital marketing agency Bos

sData werd het voor hem duidelijk hoe waar
devol een goede samenwerking is om out of the box te 
denken en uitdagingen aan te pakken. Nu ondersteunt 
hij projecten bij Duval Union op het gebied van mar
ketingtechnologie. Employee engagement betekent voor 
hem dat ideeën van medewerkers in overweging geno
men worden, dat er geluisterd wordt.

“Employee Engagement is moeilijk in één 
score te vatten”
Als pas afgestudeerde bedrijfspsycholoog 
zet DAGMAR VAN GUCHT momenteel haar 

eerste stappen in HR. Na ervaringen als stu
dentrecruiter bij VIO Interim & HR (nu SD Worx Staffing 
Solutions), studentHR generalist bij Newtec en Talent 
Acquisition Intern bij scaleup Showpad, is ze momen
teel bij deze laatste aan de slag als People Operations 
Specialist. Ze zorgt er mee voor dat alle Showpadders 
empowered zijn om het beste van zichzelf te geven. Vol
gens Dagmar zijn medewerkers geëngageerd als ze:
• Werken in een bedrijf dat aansluit bij hun waarden.
• Kunnen doen wat ze graag doen en waarin ze ook 

goed zijn.

• Perspectief hebben op een groeitraject  
(dat kan ook in de breedte).

• Een manager hebben die hen begeleidt  
en inspireert.

In plaats van employee engagement in één score te wil
len vatten, moet je dus verschillende parameters in kaart 
brengen en opvolgen.

“Het is vooral persoonlijk”
MATTIAS LOSOLI ontdekte tijdens zijn 
studies Burgerlijk Ingenieur zijn passie voor 
het ondernemerschap. In 2018 werd hij ver

kozen tot CEO for One Month bij Adecco én 
hij gaf al een TEDx Talk: “Je passie ontdekken? Heel 
simpel!” Vorig jaar richtte hij Talk To C op, waar hij ge
dreven werknemers helpt om hun maximale potentieel 
te bereiken. Zijn levensmissie? Mensen inspireren om 
de beste versie van zichzelf te worden. Voor Mattias is 
engagement vooral persoonlijk: “Cruciaal is dat de lei
dinggevende potentieel talent detecteert én helpt ont
ginnen. Het kan namelijk demotiverend werken als je 
kwaliteiten hebt die je niet kan of mag inzetten.”

“Als jongere een platform krijgen”
CHARLOTTE OLIJSLAGERS studeerde in 
2018 af als socioloog gespecialiseerd in 
arbeid en organisatie. Ondertussen werkt 

ze bij de studiedienst van Cevora, het oplei
dingscentrum voor bedienden van paritair comité 200. 

TEKST L E S L E Y  A R E N S  

FOTO'S C A R O L I N E  D U P O N T

De expertenjury van de Employee Engagement Awards werd bijgestaan 
door twaalf millennials. Zij gingen na hoe millennial-proof de deelnemen-
de bedrijven en ingediende cases waren. Omdat er volgens #ZigZagHR te 
veel over jongeren gepraat wordt in plaats van met jongeren, geven wij hen 
graag een forum. Wat verstaan zij onder employee engagement, wat zijn de 
gewichtigste drivers en hoe belangrijk zijn de leidinggevenden en het team?

Engagement werkt in twee rich-
tingen, daar zijn de leden van de 
jongerenjury het volmondig over 
eens: als medewerker moet je ook 

zelf weten wat jou engageert, je mag die verantwoordelijkheid niet alleen bij het bedrijf of bij de lei-
dinggevende leggen. “Het engagement van jongeren zit bij de start van hun loopbaan op topniveau: 
je hebt zoveel goesting om aan de slag te gaan”, merkt Dagmar Van Gucht op. “Bedrijven die daarop 
inspelen en dat blijvend weten te cultiveren, dáár wil ik werken.”
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Dagelijks verdiept ze zich in vraagstukken rond de 
arbeidsmarkt, HR en levenslang leren om collega’s 
en klanten verder te helpen met interessante in
formatie, cijfers, whitepapers en artikels. Dat je als 
jongere een platform krijgt, is voor haar heel be
langrijk, dat je ook met nog niet bijster veel ervaring 
toch mee betrokken wordt.

“Draai het om”
KATRIEN ROZIERS is Employer Bran
ding Lead en Talent Recruiter bij The 
Master Labs. Ze studeerde Arbeids 

en Organisatie psychologie aan de KU 
Leuven, een eerste werkervaring deed ze op in re
krutering, selectie en employer branding bij diverse 
bedrijven. Haar doel? De betrokkenheid vergroten 
door de juiste belevingen te creëren. Dat begint al 
bij het sollicitatiegesprek, waarin het vaak gaat over 
wat de kandidaat kan betekenen voor het bedrijf. 
Katrien draait het om: wat kan je als bedrijf doen 
voor de kandidaat, zodat die zich goed voelt? Het 
antwoord hangt niet alleen af van de persoon, maar 
verschilt ook naargelang van de rol en waarden die 
je als bedrijf opneemt. Luister dus naar wat je me
dewerkers nodig hebben, breng dat in kaart en ge
bruik dat vanaf het eerste sollicitatiegesprek.

2 DE ROL VAN DE LEIDINGGEVENDE IS  
  CRUCIAAL, MAAR HOE BELANGRIJK  
  IS HET TEAM?

“Een coachende leidinggevende 
verhoogt het engagement”
In 2019 behaalde  SOFIE GUTERMANN 
een master SociaalEconomische Weten

schappen aan de Universiteit Antwerpen met 
als kers op de taart een gepubliceerde masterproef over 
vrouwelijk ondernemerschap. Bijkomend volgde ze een 
master HRM aan Antwerp Management School. Recent 
ging ze aan de slag als HR trainee bij Crelan Bank. Als 
leidinggevende moet je jongeren durven loslaten, maar 
wel een coachende rol opnemen. Iemand naar wie je op
kijkt, dát helpt om engaged te zijn.

Charlotte Olijslagers en Lucas Honshoven voegen daar 
inspirerende collega’s en teamdynamiek aan toe. Vol
gens Lucas is het team zelfs doorslaggevend. Daarom 
is het belangrijk dat er in elk team verschillende per
soonlijkheden vertegenwoordigd zijn. Bij Showpad, waar 
Dagmar Van Gucht aan de slag is, werd Hire for cultural 
fit recent vervangen door Hire for cultural add én dat is 
veel meer dan een verschil in woordkeuze, het is een ver
schil in mindset en aanpak.

HOE H E B B E N DE M I L L E N N I A L S DE I M PAC T OP  
E NG AG E M E N T E RVA R E N T I J DE N S DE LOC K DOW N ?

KATRIEN ROZIERS “Digitale aperomomentjes zijn leuk, maar het allerbelangrijkste blijft de algemene 
communicatie. Die mag frequent en breed zijn, gaande van informele hoe gaat het met jou?gesprekken tot 
strategische informatie over de plannen van het bedrijf. De lockdown was bijvoorbeeld de ideale gelegenheid 
om meer te weten te komen over de mens achter de medewerker of om bepaalde topics of benefits nog eens 
onder de aandacht te brengen. Een leidinggevende die wekelijkse vlogs brengt, collega’s die samenkomen 
voor digitale knowledge sharing, daar word ik warm van. Er bestaat niet zoiets als té veel communiceren. Als 
leidinggevende of als bedrijf durven zeggen dat je het samen even niet weet, creëert ook betrokkenheid.”

CHARLOTTE OLIJSLAGERS “Ik heb nog nooit zoveel gepraat met collega’s als tijdens de lockdown, maar 
na een tijdje was dat niet meer genoeg. Het risico bestaat dat de connectie met het groter geheel wegebt. In 
dat opzicht ben ik blij dat we geleidelijk aan weer af en toe naar kantoor kunnen gaan.”

DAGMAR VAN GUCHT “Wij kregen van onze CEO meerdere updates per week. Ook in september nog heeft 
onze CEO zich twee weken vrijgemaakt om in tijdslots van een uur met iedereen te spreken. Met iemand uit 
de top kunnen praten over wat je bezighoudt, dat creëert zeker engagement. Onze ingenieurs kwamen dan 
weer met hun eigen manier om het gebrek aan sociale verbinding op te lossen: een app in het Showpadplat
form dat je voor een korte videocall koppelt aan een willekeurige andere medewerker. Een digitaal alternatief 
voor de toevallige ontmoetingen aan de koffiemachine. In uitzonderlijke omstandigheden moet iedereen een 
beetje extra creatief zijn.”
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Employee engagement 2.0  
bij Accent Jobs

a d v i s e r e n

Employee Engagement Awards

S p o t l i g h t  –  E m p l o y e e  E n g a g e m e n t  A w a r d s

W I N N A A R  I N  D E  C AT E G O R I E  G R O T E  O N D E R N E M I N G E N  É N  M I L L E N N I A L  A WA R D

TEKST C H A R L O T T E  F O U Q U E T  FOTO C A R O L I N E  D U P O N T
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a d v i s e r e n

HR Manager bij Accent Jobs

Compliance Advisor bij Accent Jobs

CH A R LOT TE MEIR ESONNE

A NNELEEN V ER FA ILLIE

S p o t l i g h t  –  E m p l o y e e  E n g a g e m e n t  A w a r d s

De basis voor employee engagement? Daar moet HR 
Manager Charlotte Meiresonne niet lang over naden-
ken: “Een duidelijke en inspirerende visie, missie en 
waarden waarmee mensen zich kunnen vereenzelvigen.”

Met die wetenschap ging het leadershipteam 
van Accent Jobs vorig jaar aan de slag. Het doel: een 
nieuw mission statement. “Naar waar willen we evolu-
eren zonder ons succes en onze cultuur op de helling 
te zetten? Uiteindelijk kon het hele team zich vinden in 
‘We will embrace every talent and spark joy in their lives’. 
Met als kernwaarden: be a friend, stay gutsy en go pro.”

Per stakeholder, zowel medewerkers als klanten 
en kandidaten, werd een kader met duidelijke doelstel-
lingen geformuleerd. Binnen dat kader kan elke me-
dewerker zich vrij bewegen. “Je moet medewerkers 
waarden en een inspirerende visie meegeven, maar 
dan moeten ze vertrouwen en autonomie krijgen om 
er zelf een invulling aan te geven”, meent Meiresonne. 
Daar kan ook Compliance Advisor Anneleen Verfaillie 
van meespreken: “Ik vind het ongelooflijk hoeveel ver-
trouwen en autonomie wij krijgen. Dat is een risico, 
maar de organisatie krijgt er wel veel toewijding en lo-
yaliteit voor terug.”

Een nieuw mission statement had wel wat voe-
ten in de aarde. Accent kwam immers van een cultuur 
waarin status, bedrijfswagen en loon heel belangrijk 
waren, terwijl de huidige generatie medewerkers meer 

op zoek is naar continue feedback, inspraak, opleidin-
gen en flexibele uren. “Er heerste een echte winnaars-
cultuur”, vertelt Meiresonne. “Die is er nog wel, maar 
er zijn nu andere klemtonen.”

MOTOR 1 
INSPRAAK

De hele organisatie werd betrokken bij de implemen
tatie van het nieuwe kader. Dat gebeurde onder andere 
door strategy & action workshops, waarbij iedereen per
soonlijk, maar ook de departementen op zich, een eigen 
invulling gaven aan het kader. Die cultuur van inspraak 
en betrokkenheid had al langer ingang gevonden. Zo 
worden er sinds de komst van CEO Rika Coppens, in 
2017, regelmatig Breakfast Sessions georganiseerd. 
Mede werkers krijgen de kans om rechtstreeks aan de 
CEO te vertellen wat er op hun lever ligt.

Vanuit die sessies groeide een formeel werk
nemersplatform, Friends of Accent. Zo’n 70 medewer
kers, verspreid over vijf werkgroepen, buigen zich over 
thema’s die vaak terugkwamen tijdens de ontbijtses
sies. “Elke werkgroep heeft een doel op korte en lan
ge termijn”, legt Verfaillie uit. “Er is veel transparantie 
en openheid. Je voelt je verbonden met het bedrijf, en 
omgekeerd.”

Op de Employee Engagement Awards 2020 viel Accent Jobs 
tweemaal in de prijzen: goud bij de ondernemingen met meer 
dan 500 medewerkers én Millennial Award van de jongeren-

jury. Hoe pakken ze engagement aan? Charlotte Meiresonne en 
Anneleen Verfaillie tonen de motoren die de betrokkenheid aan-

drijven. Het gaat zelfs om een robuuste achtcilinder…
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MOTOR 2 
WELLBEING

Ook het welzijn is essentieel voor een hoge em-
ployee engagement. “Met de werkgroep We’re All 
Stars spelen we hierop in”, vertelt Meiresonne. “Die 
collega’s spitsen zich toe op fysieke en mentale 
gezondheid. Het gaat bijvoorbeeld om veerkracht, 
time management, gezonde recepten,… Het initi
atief wordt ondersteund door professionals, zoals 
psychologen.”

MOTOR 3 
LEARNING & DEVELOPMENT

Een gebrek aan opleiding en ontwikkelingskansen 
zorgt voor een grotere kans op disengagement. De 
eigen Accent Business School geeft die kansen wel. 
“Het elearningplatform betekent een belangrijke 
meerwaarde”, merkt Verfaillie op. “Je kan er ook je 
persoonlijk traject bijhouden. Zo wordt het gemak
kelijk om bij te blijven. In een commerciële setting 
is het immers niet altijd evident om tijd vrij te maken 
voor formele opleidingen.”

MOTOR 4 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt, 
zeker bij de jongere generatie, steeds belangrijker. 
“We hebben onze sustainable development goals, 
vrijwilligerswerk en diversiteitsdagen, maar mis
schien even belangrijk: onze corebusiness is eigen
lijk al social responsibility op zich. Je helpt mensen 
aan een job, zo kunnen ze een toekomst opbouwen”, 
aldus Verfaillie.

 
MOTOR 5 
METEN

Door de initiatieven ging de betrokkenheid er be
slist op vooruit. “We zijn volop bezig om op een ge
structureerde en dynamische manier te meten hoe 
medewerkers zich voelen, maar uit eerdere bevra
gingen blijkt wel degelijk een positieve tendens”, 
licht Meiresonne toe. Van 2017 tot vandaag daalde 
het verloop van 39% naar 21%. Het langdurig ziek
teverzuim is wel gestegen. Daarmee volgt Accent de 
jammerlijke trend in België.

MOTOR 6 
FEEDBACK

“Evaluatie en feedbackgesprekken zijn ook cruci
aal”, meent Meiresonne. “Feedback geven gebeurt 
nu vooral informeel, maar op termijn willen we naar 
een formele cultuur van continue feedback. Er is 
ook een gevoelsdashboard, waarmee we de werk
tevredenheid en betrokkenheid in kaart kunnen 
brengen.”

MOTOR 7 
LOON

“Loon zal altijd een factor zijn in employee engage-
ment”, bevestigt Meiresonne. “Maar het weegt 
minder zwaar door dan waardering door de directe 
leidinggevende, inspraak, duidelijke doelen, door
groeimogelijkheden,…”

MOTOR 8 
KANSEN KRIJGEN

Verfaillie noemt vooral het krijgen van kansen es
sentieel. En daar kan ze zelf over getuigen: “Ik had 
geen goed cv toen ik solliciteerde, enkel wat hore
caervaring. Omdat ze toch iets in mij zagen, kreeg 
ik een startersfunctie. Intussen zit ik in mijn derde 
jaar Rechten en groeide ik door naar juridisch advi
seur. Ik word ondersteund door Accent en er wordt 
ook actief gevraagd naar wat ik nodig heb om mijn 
groei verder te zetten. Dat heeft mijn leven op een 
nieuw spoor gezet.”

“Ook evaluatie en feedback
gesprekken zijn cruciaal.”

— CH A R LOT T E M EIR E SONNE

“Ongelooflijk hoeveel vertrouwen 
en autonomie wij krijgen.”

— A NNEL EEN V ER FA I L L I E


