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rekrutering gebeurt volledig in partnerschap met de business, en 
ook zij zijn heel streng.”

Jullie hebben 60 nieuwe medewerkers aangeworven om nu 
met 200 te zijn. Hoe absorbeert de organisatie zo’n groot aan-
deel nieuwe collega’s?
MIREILLE COUDRON: “We hebben heel goed uitgewerkte onboar-
dingprogramma’s. Daar (Mireille Coudron wijst naar de andere 
zijde van de glazen wand, waar een tiental mensen druk in de 
weer zijn achter hun laptop, n.v.d.r.) is een developers class aan 
de gang. Die zitten drie maanden samen in een opleiding met er-
varen trainers uit de business – elke week iemand anders. Tegelijk 
zijn er initiatieven om die nieuwelingen te laten blenden in de or-
ganisatie. En eenmaal ze opgeleid zijn, krijgen ze een mentor en 
gaan ze aan de slag in verschillende teams.

Er heerst ook een hele grote openheid voor de verscheiden-
heid aan culturen. In het begin worstelden we daar wel mee. 
Toen we voor het eerst Engelstaligen aanwierven in België, was 
dat bijvoorbeeld lastig: we moesten ook onder elkaar Engels spre-
ken, anders begreep die persoon ons niet. Ondertussen is dat een 
gewoonte, en nemen we heel veel taali-
nitiatieven. Er zijn ook potluck lunches, 
waarbij iedereen gerechten meebrengt uit 
zijn eigen cultuur.

Door die grote instroom zal de cultuur 
evolueren, maar tegelijk blijven we een 
aantal principes vooropstellen: vertrou-
wen, ‘employee in the drivers’ seat’, flexi-
biliteit, grenzen bewaken,... We merken dat er een groeiende 
noodzaak aan duidelijkheid rond rollen is, dat accountability be-
langrijker wordt. We proberen veel te doen rond zelforganisatie, 
bijvoorbeeld, en we merken dat het meer dan vroeger nodig is 
om daar een kader rond te creëren. Dat is zoeken: hoe strikt moet 
dat kader zijn, hoe vrij kan je zijn? Ik heb er geen recept voor, dat 
evolueert voortdurend...”

Tegelijk is er de internationalisering…
MIREILLE COUDRON: “We starten met mensen van hier die we 
naar onze buitenlandse kantoren sturen, omdat we nu eenmaal 
een zeer kennisintensieve organisatie zijn. En wie we daar rekru-
teren, komt naar het hoofdkantoor voor de onboarding, omdat 
de kennis hier zit.

Voor de medewerkers is het een uitdaging omdat we nu in 
verschillende tijdszones werken. Bovendien heerste lange tijd 
de sfeer dat we met zijn allen rond één grote keukentafel aan het 
werk waren. Iedereen was bij alles betrokken en de kennis zat in 
de hoofden van de mensen. Nu staan de keukentafels over heel 
de wereld. We moeten dus betere afspraken maken, meer com-
municeren, meer formaliseren, iets procedureler gaan werken. 
We moeten formeler worden, maar willen wel dat keukentafel-
gevoel behouden.”

Niet alleen de organisatie verandert, ook de oplossing die jullie 
aan klanten aanbieden. Van een traditioneel softwarepakket 
zullen jullie naar een cloud-based oplossing evolueren. Dat is 
een érg grote verandering voor de business, in eerste instantie 
op het vlak van kennis en vaardigheden. Wat is de rol van HR 
daarin?
MIREILLE COUDRON: “Om te kijken wat de impact zal zijn, zijn we 
met 40 mensen uit de organisatie samengekomen om daarover 
na te denken, vertrekkende vanuit een aantal leidende principes. 

Met die 40 mensen hebben we het veranderprogramma gedefi-
nieerd. Daarin zijn er drie duidelijke HR-projecten: het definië-
ren van de nieuwe rollen, het aanleren van nieuwe skills en het 
uitschrijven van het transitietraject voor de komende jaren.

In een opstart moeten we vooral snel die kennis verwerven, 
al weten we nog niet écht wat we precies zullen nodig hebben. 
We zijn gestart met een aantal mensen die hier al werkten, maar 
hebben ook nieuwe medewerkers aangeworven met die nieuwe 
skills. Voor de mensen die intern in de organisatie zitten en die 
sowieso door die transitie moeten, zijn we een transitieplan aan 
het opstellen. Zij kunnen nu al solliciteren op de vacatures die we 
openstellen voor externen, en voor elk van hen zullen we kijken 
of die functie bij hen past en wat het leertraject zou zijn. Iedereen 
zal uiteindelijk in dat transitietraject terechtkomen.”

Kunnen medewerkers makkelijk mee in die transitie?
MIREILLE COUDRON: “Je hebt mensen die zelf gaan studeren, na 
hun uren. Smalltalk is een objectgeoriënteerde taal, en wie die 
principes kent, kan snel een andere gelijkaardige taal zoals Java 
aanleren. Een andere component is innovatief en creatief kun-

nen en durven denken. Het is nog niet vol-
ledig gedefinieerd hoe we naar een web-
gebaseerd product gaan – we zitten echt in 
een beginfase – en dus zoeken we op dit 
moment zeker ook mensen die ‘agile’ zijn, 
die creatief en innovatief kunnen werken, 
met ‘trial & error’, die kunnen leven zon-
der duidelijke structuur... Het is bijna een 

start-up-omgeving binnen onze organisatie, en we hebben een 
aantal mensen met de juiste attitude die die stap gezet hebben.”

Als alles verandert, blijft er weinig zekerheid meer. En we we-
ten dat zekerheid net belangrijk is voor mensen...
MIREILLE COUDRON: “Ik denk dat je de illusie aan zekerheid en 
houvast ook een deel moet loslaten. In de sector waarin wij zit-
ten, is er per definitie verandering. Het is ingebakken. En dus zet-
ten we vooral heel erg in op de communicatie van de ‘why’. We 
zijn nog relatief klein, wat maakt dat communicatie vlotter gaat. 
We investeren heel veel in het steeds opnieuw uitleggen van het 
waarom zonder het geduld te verliezen. Op de duur is iedereen 
mee in het verhaal. Daarnaast is people management echt ver-
spreid in de organisatie, zodat mensen heel veel ankerpunten 
hebben waar ze met hun vragen terechtkunnen.”

Je kan niet meer met zijn allen rond één keukentafel, maar 
probeert hetzelfde te bereiken door mensen voldoende aan-
spreekpunten te geven...
MIREILLE COUDRON: “Dat is het inderdaad. We hebben bijvoor-
beeld ook iedereen de mogelijkheid gegeven om een people 
coach te kiezen. Mijn eigen people coach is iemand uit business 
development die in het Verenigd Koninkrijk woont en een keer 
per maand naar België komt. Dat is iemand met wie het goed re-
soneert: hij kent misschien niet zo heel erg veel van HR, maar net 
daarom is dat voor mij een goed klankbord, omdat hij op een an-
dere manier naar de organisatie kijkt en mij op een aantal vlakken 
kan uitdagen.

Ik stimuleer het ook bij de anderen dat ze een people coach 
zouden kiezen in een andere hoek van de organisatie waar ze niet 
meteen aan zouden denken. Niet om je technisch te laten coa-
chen, maar echt om je persoonlijke traject, waarvan je zelf het 
stuur in handen hebt, in de organisatie te reflecteren met iemand 

“Ik denk dat je de 
illusie aan zekerheid 
en houvast ook een 
deel moet loslaten.”








