
De visie van Vincent 
Voor welke uitdagingen staat de overheid 

als werkgever? Wat zijn haar troeven, en wat 

moet er veranderen om de juiste mensen 

aan te trekken? Pertinente vragen, waarop 

algemeen directeur Vincent Van Malderen een 

antwoord geeft. 

Poolstok in beweging 

2020 in cijfers 

Op 10 maart 2020 vond ons laatste fysieke 

event plaats. Maar dat betekent niet dat onze 

community heeft stilgezeten.

‘De cijfers’… twee woorden die we niet vaak 

meer willen horen. 2020 was een bijzonder 

jaar, en dat is natuurlijk zacht uitgedrukt. In 

die ongeziene omstandigheden wist Poolstok 

een recordomzet en -winst te realiseren. 

Bekijk in één oogopslag het voorbije jaar.
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De visie  
van Vincent

De krapte op de arbeidsmarkt, welzijn op het werk, 
de lokroep van privébedrijven… aan uitdagingen 
geen gebrek voor de overheid als werkgever. Om als 
aantrekkelijke werkgever de juiste mensen te vinden 
én te behouden, is er dringend nood aan ruimte 
voor een innovatieve koers in het regelgevende 
keurslijf. Algemeen directeur Vincent Van Malderen 
sprak hierover met HR magazine, hieronder een 
samenvatting van het artikel. 

Vlottere procedures 

Ook op het vlak van performance 

management en de klassieke evaluaties zijn 

er grote uitdagingen. Iedereen is het erover 

eens dat het systeem van vaste jaarlijkse 

gesprekken op de schop mag. Tijdens de 

coronacrisis werd de medewerkers veel 

autonomie gegeven en werd gestuurd op 

output. De uitdaging wordt om dat nu 

duurzaam te verankeren. Hetzelfde voor 

de aanwervingsprocedures. Niemand wil 

terug naar de examens van vroeger, die 

vooral focusten op diploma, kennis en 

ervaring. Maar iemand aanwerven op basis 

van een buikgevoel of na een gesprek 

van vijf minuten, willen we ook niet. We 

moeten naar vlotte procedures die de 

essentie kwalitatief meten, met de focus 

op ontwikkeling zodra de medewerker in 

de functie is gestart. Het klinkt eenvoudig, 

maar ook hier is er nog een weg af te 

leggen. 

Inzetten op data 

HR maakt nog te weinig gebruik van data. 

De informatie is voorhanden, maar er zijn 

ook interne competenties nodig om die 

data te kunnen analyseren en vertalen. Tot 

slot speelt leiderschap een steeds grotere 

rol. De coronacrisis is een enorme test 

geweest, ook voor managers. Zij moesten 

op een andere manier vertrouwen geven én 

krijgen. Het welzijn van het management 

en het middenmanagement is dus zeker 

ook een aandachtspunt. Poolstok kan ook 

hier perfect de brugfunctie vervullen tussen 

theorie en praktijk, tussen academische 

kennis en de HR-professionals op de 

werkvloer. Die kloof elke dag helpen te 

verkleinen, is een belangrijk deel van onze 

missie. Ons nieuwe e-book rond evidence-

based werken is daarvan een mooi 

voorbeeld. Er wachten ons boeiende tijden. 

Is de overheid een aantrekkelijke 

werkgever? Mijn eerste antwoord is dan 

altijd: dé overheid bestaat niet, net zoals 

dé privésector niet bestaat. Je kunt een 

klein lokaal bestuur niet vergelijken met 

een grote stad of een agentschap van de 

Vlaamse overheid. Maar inderdaad, er zijn 

wel enkele raakpunten die van de overheid 

een aantrekkelijke werkgever maken. Denk 

maar aan het loon en de voordelen, de 

werkzekerheid, de werksfeer en de balans 

tussen werk en privéleven. Troeven genoeg 

zou je denken, maar die hebben vaak ook 

een keerzijde.

Meer samenwerking, 
minder regels 

Zo kunnen medewerkers vastgeroest 

raken. Daarom moet de overheid de vaste 

structuren losser maken en meer inzetten 

op flexibilisering en innovatie. Zodat het 

rekruteren, aanwerven en evalueren meer 

competentiegericht verloopt, en minder 

gehinderd door allerlei regels. Gelukkig 

merk ik al dat beleidsmensen deze 

visie delen. Verder moeten overheden 

nog meer samenwerken, want er zijn 

gemeenschappelijke uitdagingen. Nu 

zien we soms dat het warme water 

heruitgevonden wordt. Ik denk bijvoorbeeld 

aan welzijn van de medewerkers, zéker na 

corona. Een uitdagende werkplek realiseren, 

met aandacht voor ‘de medewerker centraal’ 

kan voor de overheid een grote troef zijn. 

Overheden moeten hierin ook ondersteund 

worden, en daar ligt voor Poolstok uiteraard 

een rol die ons op het lijf is geschreven.

“Binnen het strikt 
regelgevend kader 
moet meer marge voor 
creativiteit en innovatie 
komen. Gelukkig 
begint dat besef door 
te dringen.”
Vincent Van Malderen, Algemeen directeur Poolstok
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Nieuwe 
dienstverlening: 
allemaal digitaal 

NIEUW: e-book ‘12 principes voor 
evidence-based HR’ 

Onze samenleving digitaliseert 

steeds sneller. Maar voor mensen 

met een bepaalde beperking 

is dat allesbehalve evident. 

Poolstok ging met dienstverlener 

DiAX een partnership aan om 

actief bij te dragen aan digitale 

toegankelijkheid voor iedereen.

We zijn het er allemaal over eens: iedereen 

moet een vlotte toegang hebben tot 

openbare gebouwen en het openbaar vervoer. 

Waarom dan niet tot digitale toepassingen? 

Want dat is de realiteit voor één op de vijf 

Vlamingen. Websites, apps en documenten 

zijn niet gemaakt met hun noden in het 

achterhoofd. Nochtans hebben we er allemaal 

baat bij. Denk aan helder taalgebruik, een 

vlotte navigatie of ondertitels bij video’s, op 

plaatsen waar je geen geluid kan aanzetten.

Enkel voordelen 

Wat zijn de voordelen voor organisaties? 

Laten we het anders stellen: er zijn 

gewoon geen nadelen. Zo worden 

websites gemakkelijker geïndexeerd door 

zoekmachines, dus hoger gerangschikt in 

rangorde. Je haalt een groter bereik en meer 

tevreden gebruikers, dus minder klachten, 

efficiënter en kostenbesparender werken, een 

positief imago… noem maar op. 

Poolstok sloot een partnership met DiAX, 

een organisatie die de expertise en diensten 

van gespecialiseerde partners bundelt en 

ter beschikking stelt van organisaties en 

ondernemingen. Op die manier onderzoeken 

en verbeteren ze de toegankelijkheid van 

digitale toepassingen en media, waaronder 

websites, apps, documenten en video’s. 

We zien nog al 
te vaak modellen 
en technieken 
passeren die een 
kwaliteitstoets niet 
doorstaan.

Eén op de vijf 
Vlamingen valt uit de 
boot van de digitale 
samenleving.

HR is een complexe materie, 

waarrond in het verleden helaas 

veel hapklare onzin werd verkocht.   

evidence-based HR maakt komaf 

met de pseudowetenschap, 

vanuit een combinatie van kritisch 

denken en het ‘best beschikbare 

bewijs’. In augustus 2020 

lanceerde Poolstok een e-book 

rond EB HR, waarmee elke P&O 

professional aan de slag kan. 

Inderdaad, ook voor de professionele 

doelgroep is EB HR niet altijd 

vanzelfsprekend. Wat is bijvoorbeeld het 

‘best beschikbare bewijs’? Hoe moet je data 

en onderzoeksresultaten interpreteren? Een 

pasklaar antwoord bestaat niet altijd. Het 

Poolstok Q-team ontwikkelde samen met The 

Vigor Unit een nieuw e-book, dat hulp biedt in 

de vorm van 12 vuistregels uit de wetenschap, 

uitgelegd in mensentaal en geïllustreerd met 

voorbeelden uit de praktijk. 

Roadmap 

Denkfouten maken is niet erg, ze ongemoeid 

laten wél, zegt Vincent Van Malderen: 

“Denkfouten zijn zelfs eigen aan ons brein. 

We kunnen er haast niets aan doen. Daarom, 

met de oprichting van een kwaliteitsteam 

(Q-team) verankeren we evidence-based 

werken écht in onze werking. We screenen 

onze dienstverleners op een data-gedreven 

en kritische manier en baseren ons op 

wetenschappelijk vooronderzoek. Het 

e-book met 12 heldere principes helpt als 

een roadmap bij het nemen van evidence-

based beslissingen en het herkennen van 

wetenschappelijk onderbouwde oplossingen.” 
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In zee met 
Hogeschool 
Odisee 

Een nieuw werkingsmodel voor de 
Ontmoetingscentra in Kortrijk

Jaarlijkse evaluaties zijn in veel 

organisaties niets meer dan een 

noodzakelijk kwaad. Ze leiden 

tot wrevel, zijn tijdrovend en 

motiveren doen ze niet. Hoe kan 

het beter? Hogeschool Odisee 

wilde terug naar de essentie van 

performance management en 

vroeg Poolstok om raad en daad.

“Ons evaluatiesysteem werkt weinig 

motiverend voor medewerkers die 

goed presteren, en komt vaak te laat als 

bijsturing in het andere geval. Tijd dus voor 

verandering!”, zegt Tinneke Timmermans van 

Hogeschool Odisee. “Ieder jaar organiseert 

Odisee de Dag van de Leidinggevende, met 

verschillende HR-thema’s op de agenda. Bij 

de editie van 2020 vroegen we The VIGOR 

Unit om een presentatie over effectief 

performance management, dat past in deze 

tijd.”

Draagvlak creëren 

Tinneke Timmermans: “Daarna gingen we 

aan de slag met een brainstorm over hoe we 

de inzichten vanuit de wetenschappelijke 

wereld concreet kunnen vertalen naar de 

Odisee-omgeving. Door samen met de 

leidinggevenden te bespreken wat we 

meenemen en wat we loslaten van het huidige 

systeem, ontstond het draagvlak voor een 

nieuw performance management. In de 

SWOT-analyse van het huidige beleid werden 

vervolgens alle elementen uit de eerste fase 

verwerkt.” 

Het resultaat? Een helder en praktijkgericht 

verslag met tips en handvaten, waarmee 

Odisee intern een concreet scenario kan 

gaan uitwerken. “Voor dit project steunden 

we opnieuw op Poolstok. Hun adviezen 

en voorgestelde partners, zoals hier met 

The VIGOR Unit, bewijzen steeds weer hun 

toegevoegde waarde”, besluit Timmermans. 

“Kortrijk wil de Beste Stad van 

Vlaanderen zijn”. Burgemeester 

Ruth Vandenberghe legde de 

lat voor Poolstok meteen hoog. 

Op de vraag om de 9 Stedelijke 

Ontmoetingscentra Kortrijk te 

integreren in de stadsstructuur, 

antwoordde ARCH met een nieuw, 

toekomstgericht participatiemodel.

De rol van de stedelijke ontmoetingscentra 

danst mee op het ritme van de maatschappij. 

En de toekomst vraagt om dynamische 

structuren die de traditionele sterktes in 

lijn brengen met de nieuwe noden. Voor 

deze uitdaging ging de Stad Kortrijk de 

samenwerking aan met Poolstok en ARCH. 

Starten deden we door stakeholders uit alle 

domeinen één vraag voor te schotelen: ‘Wat 

liep er goed tot nu, wat vind je belangrijk om 

te behouden in het nieuwe werkingsmodel?’

Laddermodel  

Na analyse van deze input stelde ARCH drie 

mogelijke scenario’s voor aan de stuurgroep. 

Eén scenario werd gekozen en verder 

uitgewerkt in nauw overleg met alle betrokken 

partners. Het behoud van een bepaalde 

financiële autonomie bleek belangrijk. ARCH 

stelde daarom een participatiemodel op 

dat gedetailleerd werd toegelicht. Dit is een 

zogenoemd laddermodel, een dynamisch en 

open model met aandacht voor financiën, 

infrastructuur en programmatie.

Resultaat? Zonder meer een geslaagde 

transitie. “Verenigingen, buurtinitiatieven en 

bewoners zullen in een co-productiemodel elk 

ontmoetingscentrum beheren, de installatie 

hiervan is rond. Er stroomt nieuw bloed door 

de organisatie en ook de anciens vonden een 

plaats in de nieuwe structuur. En wat me erg 

verheugt, nieuwe initiatieven dienen zich vlot 

aan”, besluit een tevreden burgemeester. 
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Poolstok  
in beweging

Algemene Vergadering 

In ‘normale’ omstandigheden is onze 

Algemene Vergadering een samenkomst in 

de Brabanthal in Leuven, met nadien een 

gezellige lunch. Dat was in het coronajaar 

2020 uiteraard geen optie. Toch durfden we 

het aan te kiezen voor een hybride formule: 

als deelnemer kon je kiezen voor een fysieke 

of digitale deelname. Zo konden we een 

normale editie nog enigszins benaderen. Wat 

telt, is dat voldoende vennoten aanwezig 

waren, zodat op een rechstgeldige manier kon 

worden vergaderd.

Innoverend Netwerk  

Wat leeft er bij onze klanten, welke nieuwe 

behoeften steken de kop op? Welke trends 

leven er op de arbeidsmarkt, wat is nieuw in 

het HR-landschap en waar zetten we best op 

in? Sinds 2017 buigt Poolstok zich over deze 

vragen binnen het Innoverend Netwerk. Met 

onze klanten en wetenschappelijke partners 

kijken we kritisch naar innovatie, co-creatie, 

nieuwe dienstverlening en evidence-based 

HR. Bovendien delen we kennis, tools en 

ervaringen. Ook in 2020 waren er twee 

digitale edities. 

Tijdens de studiedag HRM in de Overheid 

(Gent) op 6 februari 2020 gaf Vincent Van 

Malderen een workshop rond de evidence-

based aanpak in HR, aan de hand van 

concrete voorbeelden uit de praktijk. Tijdens 

de workshop paste Vincent deze principes 

ook toe op populaire HR-theorieën & tools via 

een praktisch kompas om wetenschappelijk 

onderbouwde oplossingen te herkennen. 

In december 2020 namen we als partner deel 

aan een eerste digitale editie van Inspire, 

Health & Care. Drie dagen gevuld met 

inspiratie, netwerking, matchmaking, fun en 

entertainment. Op dit forum van kennis- en 

contactenuitwisseling had Poolstok een 

virtuele stand en verzorgden we een sessie 

rond vier interessante, innovatieve cases uit 

de zorgsector.

Competentie in 
Communities  

We zijn trots op onze Communities, waar we 

telkens één van onze dienstverleningen in de 

kijker zetten. Net voor de eerste lockdown, 

op 10 maart, vond die rond Learning & 

Development in Mechelen plaats. Onder de 

noemer ‘Een eigenzinnige kijk op Leren & 

Ontwikkelen’ zagen we Pedro De Bruyckere 

verschillende leermythes doorprikken. In twee 

praktijkcases sprak Tim De Knyf over het 

leiderschapstraject in Sint-Lievens-Houtem, 

Deloitte gaf toelichting over het nieuwe 

Learning management platform van de VRT. 

De tweede community op 13 oktober 

(de negende community in totaal) over 

welzijn verliep volledig digitaal. Dr. Daantje 

Derks-Theunissen, professor Work & 

Organizational Psychology, vertelde ons over 

de wetenschappelijke evidentie rond welzijn. 

Welke mythes bestaan er, wat werkt wel? Dr. 

Derks gaf tips over hoe je zelf aan de slag 

kan met welzijn binnen je organisatie. Tijdens 

beide communities kwamen twee nieuwe door 

Poolstok ontwikkelde kompassen rond ‘leren 

en ontwikkelen’ en ‘welzijn’ uitgebreid aan bod. 

Naar goede gewoonte tekent Poolstok present op 
tal van jaarlijkse sectorevents waar kennisdeling, 
netwerking, inspirerende sprekers en praktijksessies 
centraal staan. Maar 2020 was uiteraard geen 
normaal jaar. Toch wisten we ook in digitale vorm 
onze rol van hefboom te vervullen. 

Onze community heeft 
niet stilgezeten.
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3.755!  
opdrachten

Poolstok 2020  
in cijfers: 

3.876
engagement 

vragen 
beantwoord

65
reflectie & 
progress 

gesprekken 
doorlopen 

gemiddelde & globale 

engagementscore 

vergaderingen 

chats één op één
gesprekken

2020 was een bijzonder jaar, ook voor Poolstok. Samen 
met onze klanten stonden we in de storm. Maar we gingen 
niet kopje onder. Integendeel, we hesen nieuwe collega’s 
aan boord, we lanceerden nieuwe diensten én realiseerden 
een recordomzet en -winst. 

super gemotiveerde
medewerkers

2.009 selectie-opdrachten dagen digitale  
video-meetings 

investering in projecten

25 

67 166.199 3.224¤ 330.000

12
overheids- 
opdrachten

17
producten

706

5.161
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17
externe  

nieuwsbrieven  
verstuurd

40 

gebruikers 

aankoopfacturen 
4.462 in 2019: +663

verkoopfacturen 
5.235 in 2019: +725

miljoen ¤ omzet

miljoen ¤ brutomarge

¤ winst

vacatures

318.000 
unieke pageviews

28% 
autonoom door  
de klant

23
interne  

nieuwsbrieven  
verstuurd

668
downloads van 

ons e-book
gerealiseerd 

60.582

5.125 5.960

731

4
leveranciers  

nieuwsbrieven  
verstuurd

klanten waarvanvoor 485

binnen Marcom & Q

poolstok.be

8,11

‘customer  
satisfaction 

score’
 

nieuwe vennoten

24,57

4,19

829.718,65
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IT voor de 
toekomst

Geen team  
zonder spirit

Welke IT-structuur hebben we 

nodig om onze dienstverlening 

én backoffice op de lange termijn 

te waarborgen? In 2016 werd 

voor het eerst de IT-strategie van 

Poolstok in kaart gebracht, samen 

met strategische partner HRlinkIT. 

Deze ‘futureproof IT-blueprint’ 

werd in 2020 geüpdatet.  

In  het  kader  van  die  eerste  blueprint-

oefening  volgden een  aantal  grote 

realisaties,  zoals  de implementatie van  

het  nieuwe  gegevensbeheersysteem 

Polaris (Salesforce  CRM-software) in 2019. 

Eind 2020 volgde dan de opzet van  een  

uitgebreide data- en managementrapportage 

via Google Datastudio. Na vier jaar drong een 

update van de blueprint zich echter op. 

De nieuwe blueprint leidde to een update van 

het initiële projectplan, met vooruitzichten  

voor de komende jaren (2021-2023). In 2021 

willen we een belangrijk eerste deel van de 

Blueprint 2.0 realiseren. Daarbij staan er 

twee grote projecten op het programma: 

de integratie van Polaris met facturatie en 

boekhouding, en de versterking van de CRM-

component .

Het is en blijft dé lijm van een 

sterke, soepele Poolstok: onze 

teamspirit. Het thuiswerken bracht 

uitdagingen met zich mee, en we 

ondersteunden elkaar daar zo 

goed mogelijk mee. Maar ook in 

tijden van corona is er plaats voor 

ontspanning, plezier, sport en 

engagement. 

• Zoals op 15 mei, The Ultimate Giraffe Quiz: 

een quiz over, voor én door onze collega’s. De 

ideale manier om elkaar beter te leren kennen, 

en dat kan ook perfect online. Het aperitiefje 

vooraf hielp natuurlijk ook! 

• Onder het motto ‘eten moet je toch’ werd 

in de zomer van 2020 een coronaproof lunch 

georganiseerd, d.w.z. met voldoende afstand 

en respect voor alle regels. In Heverlee liet 

men een lunch op de binnentuin van het 

kantoor aanrukken. In Gentbrugge trokken ze 

naar het terras van een restaurant.

• Nadat Sinterklaas was gepasseerd met 

een pakketje aan huis, stond op 17 december 

de Tweede Poolstokquiz in onze agenda. 

Opnieuw een gezellig samenzijn met 

(gênante) weetjes die iedereen over zichzelf 

moest insturen. Uitgedost in kerstsfeer? 

Dat leverde een extra punt op. Er werd een 

aperopakket thuisbezorgd met een lekkere 

mocktail en hapjes. De hoofdprijs? Ahum… 

een weekendje ‘Wenen’ (1 kg ajuinen).

• De Poolstokgiraffen eindigden op een 

geweldige 3e plaats tijdens de virtuele 

RESEARCHRUN 2020. Samen met enkele 

andere bedrijven zetten we van 5 oktober tot 

16 november ons beste beentje voor om het 

doel van 10.000 km te bereiken en geld in te 

zamelen voor KanActief, een organisatie die 

mensen met of revaliderend van kanker helpt 

weer te sporten. 

8

Poolstok_JVS_2020_HR.indd   8Poolstok_JVS_2020_HR.indd   8 26/05/2021   19:5926/05/2021   19:59


