
ONDERZOEK

Barco als werkgever
Barco is wereldleider op het gebied van display- en visualisatietechnieken en richt zich naar 

verschillende markten: medische beeldvorming, media & entertainment, infrastructuur & utilities, 

verkeer & transport, veiligheid & monitoring, avionics en presentatie & simulatie. 

Resultaten van het onderzoek
Primaire Arbeidsvoorwaarden   ★ ★ ★ ★ 

Secundaire Arbeidsvoorwaarden ★ ★ ★ ★

Training & Ontwikkeling ★ ★ ★ ★ 

Carrièremogelijkheden ★ ★ ★ ★ ½
Organisatiecultuur ★ ★ ★ ★

+: De uitgebreide opleidingsmogelijkheden waarbij Barco-medewerkers een grote persoonlijke 

keuze krijgen, is een grote motivator. 

!: In een bijzonder sterk evoluerende technische omgeving is het logisch dat Barco zeer wendbaar 

inspeelt op marktevoluties. 

Feiten en cijfers
- Barco is actief in meer dan negentig landen en heeft zijn hoofdzetel in Kortrijk 

- Er werken 3300 werknemers wereldwijd, waarvan 1600 in België 

- Omzet in 2009: 638 miljoen euro

- Een op vier van de Barco-medewerkers is ingenieur.

Arbeidsvoorwaarden
- Marktconform salaris, variabele verloning gekoppeld aan bedrijfs- en individuele resultaten

- Filevrij hoofdkantoor, fietsvergoeding

- Maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering en pensioenplannen

- Bonus, vergoeding voor het internet, auto, GSM en laptop voor bepaalde functies

- Veel opleidingsmogelijkheden via de Barco University, internationale carrièremogelijkheden

Barco

President Kennedypark 35

8500 Kortrijk

Telefoon: 056/23.32.11

www.barco.com/jobs

E-mail: recruitment@barco.com
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INTERVIEW

Barco is wereldleider op het 

gebied van display- en visualisa-

tietechnieken en richt zich naar 

verschillende markten waarvan 

de toepassingen zowel tot de 

verbeelding spreken als bijzonder 

ingenieus zijn. Barco heeft de 

ambitie om wereldleider te zijn en 

hecht groot belang aan corporate 

governance als het fundament 

hiervan. transparantie en open-

heid zijn dan ook één van de 

waarden waar Barco heel erg de 

nadruk op legt. dat weerspiegelt 

zich ook in de relatie tot de werk-

nemers, die gevraagd worden de 

evoluties van het bedrijf te volgen 

en daar ook alle ondersteunende 

begeleiding voor krijgen. Resul-

taat is een echte Barco-trots.

Barco ter introductie
Barco begon als een Belgisch bedrijf maar groeide uit tot 
een gewaardeerd internationaal bedrijf. Het is onder andere 
de onderneming achter de megaschermen op de U2-shows, 
de megareclameborden op Times Square, de grote glazen 
bol op de wereldexpo in Shangai, de televisiewall achter de 
rug van de BBC-nieuwslezers. Barco levert ook megagrote 
controlekamers, displays voor de Britse Royal Navy's Merlin 
helikopters of een uniek online beeldsysteem voor het gloed-
nieuwe Kortrijkse AZ. 

Moeten er nog meer referenties zijn om duidelijk te maken 
dat Barco een internationaal gerenommeerde onderneming 
is?

Barconians
Barco heeft zijn hoofdzetel in Kortrijk en heeft in België twee 
bijzonder omvangrijke productiesites. Daarnaast zijn er nog 
sites en tal van onderzoekscentra verspreid over de hele we-
reld. Dit is dan ook een sterk kennisgedreven bedrijf waar 10 
% van de omzet in onderzoek en ontwikkeling geïnvesteerd 
wordt. Dit is niet alleen noodzakelijk om de leiderspositie te 
kunnen behouden maar ook heel bepalend voor de bedrijfs-
cultuur waar een internationale spirit heerst en medewerkers 
zich als echte ‘Barconians’ profileren.

Die identificatie van de medewerkers met hun bedrijf heeft 
veel te maken met de aandacht die Barco besteedt aan door-
groeimogelijkheden en leiderschapsontwikkeling. “Wij staan 
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er borg voor dat onze talenten zich almaar ver-
der kunnen ontplooien”, stelt Monique Carpay, 
Director Talent & Organizational Development  
van Barco. Die ontplooiing is gestoeld op een 
selectieprocedure die vooral toelaat dat beide 
partijen elkaar goed leren kennen.  Sam De 
Potter, Staffing & Sourcing Manager: “We pei-
len naar interesses, motiverende factoren en 
toekomstplannen, maar ook naar operationeel 
aansturende en leidinggevende capaciteiten. 
Eigenlijk begint de opbouw van een loopbaan 
bij Barco al voor de aanwerving. En we blijven 
het traject dat iemand daarna aflegt - of wil 
afleggen - van heel nabij volgen. We merken 
in ieder geval dat dit zeer gewaardeerd wordt 
omdat sollicitanten zo terecht voelen dat we 

geïnteresseerd zijn in de breedte van hun pro-
fiel. Bovendien voorziet het de HR-dienst van 
een nulmeting waarop wij bij de begeleiding 
van de loopbaan verder kunnen werken.”

Het belang van interne mobiliteit
Barco biedt zijn medewerkers een pool van 
ontplooiingsmogelijkheden. Monique Car-
pay: “Het is namelijk niet mogelijk om een 
persoon vast te pinnen op zijn initiële wensen 
en verlangens omtrent zijn loopbaan. Mensen 
veranderen, hun situatie in hun persoonlijk le-
ven verandert of hun interesses bloeien open. 
Maar ook het bedrijf is een levend organisme 
dat leeft en zich aanpast aan de marktomstan-
digheden. Vanuit al deze veranderlijke factoren 

Tom Bert (31), 
product marketing manager 
digitale cinema

“In deze functie kan ik mijn technische achter-

grond als burgerlijk ingenieur combineren met 

meer extroverte vaardigheden die nodig zijn in 

de contacten met klanten. Na enkele jaren aca-

demische carrière blijkt Barco een bedrijf met 

veel ratio, waar ik me in thuis voel, en met bo-

vendien een positieve weerklank in de high-tech 

wereld én bij mensen uit je omgeving. Ik ervaar 

Barco als een aangename en uitdagende werk-

omgeving waar medewerkers het eigenaarschap 

krijgen van hun loopbaan. De down-to-earth 

mentaliteit ligt me wel.”
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bied je als bedrijf dus beter een aantal syste-
men die de mensen toelaten hun wensen te 
concretiseren.” Waarmee meteen ook duidelijk 
gesteld is dat Barco interne mobiliteit heel erg 
belangrijk vindt.

Wie interne mobiliteit zegt, heeft het ook over 
communicatie. Want zonder op de hoogte te 
zijn van nieuwe ontwikkel- en loopbaanmoge-
lijkheden, kan een medewerker die ook niet 
aangrijpen. Bij Barco is daarvoor echter weinig 
gevaar. HR communiceert namelijk uitgebreid 
via nieuwsbrieven, strooifolders, het intranet 
en publieke aankondigingsborden in de ge-
meenschappelijke ruimte van het bedrijf. Sam 
de Potter: “We geven medewerkers ook de 
mogelijkheid om via ons self service recruit-
ment portaal op de hoogte te worden gehou-
den van relevante vacatures. De totaliteit van al 
deze initiatieven zorgt ervoor dat we bijna de 
helft (47%) van onze vacatures intern kunnen 
invullen en we merken toch ook wel dat men-
sen hier positief op reageren.”

Net omwille van de breedte van bedrijfsvoe-
ring en de vele verschillende markten kan 
Barco medewerkers met allerlei specialismen 
en van alle mogelijke niveaus gebruiken. Er zijn 
dan ook voortdurend vacatures. Dat mensen 
intern van job kunnen veranderen, heeft ook 
veel te maken met de bedrijfscultuur, waar-

bij we vragen van leidinggevenden dat ze de 
ontwikkeling van hun medewerkers ter harte 
nemen en ten volle ondersteunen. Ook als dat 
betekent dat ze misschien zelf op zoek moeten 
naar een goede vervanger. Soms gaan ze zelfs 
proactief aan de slag en wijzen ze een geschik-
te medewerker aan voor een vacature die op 
stapel staat. Dankzij de regelmatige functione-
ringsgesprekken en kwalitatieve dagdagelijkse 
contacten is de kans naar verluidt vrij klein dat 
signalen omtrent jobrotatie bij medewerkers 
gemist worden. Barco heeft de laatste jaren 
heel resoluut de kaart gekozen van het waar-
derend coachen, waarbij vanuit de sterktes van 
mensen vertrokken wordt. Mensen in leiding-
gevende posities worden hier dan ook extra in 
begeleid. 

Barco blijft ook werken aan leiderschap en het 
ontwikkelen ervan. “Sam De Potter: “We willen 
klaar zijn voor de toekomst en kunnen inspe-
len op de veranderingen, zowel op technisch 
gebied als in de maatschappij. We moeten dus 
steeds de beste antwoorden geven en daar 
spelen onze leidinggevenden een belangrijke 
rol. Een bedrijf moet zich namelijk voortdurend 
opnieuw uitvinden.”

Barco University
Ondertussen is ook meer dan duidelijk dat de 
mogelijkheden om zich te ontplooien aanwe-

“er is niet één soort ‘Barconian’. hier zijn 

zoveel verschillende afdelingen met specifieke 

specialismen dat er in elk van die team een 

andere sfeer heerst.”

Monique Carpay, 

Director Talent & Organizational Development 

Sam De Potter, 

Staffing & Sourcing Manager
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zig zijn. Het is alleen een kwestie van die ook 
te grijpen. Medewerkers kunnen dit onder an-
dere doen via de Barco University, het interne 
opleidingsinstituut, dat propvol opleidings-
mogelijkheden zit. Ze mogen hier zelf kiezen 
waarin ze zich verder willen bekwamen. Na de 
goedkeuring van hun leidinggevende gaan ze 
aan de slag. Sommige van die opleidingen wor-
den overigens gegevens in samenwerking met 
andere bedrijven uit de streek. “Dat de moge-
lijkheden hier voor het grijpen liggen, kunnen 
onze stagiairs zeker bevestigen. Heel veel van 
hen worden later aangeworven en bekwamen 
zich verder via onze interne opleidingen.”

Barco werkt ook aan zijn bedrijfscultuur. Niet 
alleen de uitdagende technische omgeving is 
een motivator maar ook de open bedrijfsgeest 
die voelbaar aanwezig is in de bedrijfsgangen. 
Of in de afdelingen: een Indiër op IT, een Chi-
nees in de kwaliteitsdienst of een Amerikaan in 
sales… Logisch want er zijn Barco-vestigingen 
overal ter wereld. Van Canada, tot Brazilië, 
Israël, de Arabische Emiraten, India, Japan of 
Singapore. En dat zijn er maar enkele. Monique 
Carpay: “Wij vinden het heel normaal om met 
mensen van alle continenten samen te werken, 
om met hen te praten in de hall of tijdens het 
eten ’s middags. Sommige medewerkers rei-
zen ook veel, of overleggen dagelijks via con-
ference calls in verband met buitenlandse pro-

jecten. Die internationale sfeer gecombineerd 
met een hoge mate aan openheid motiveert 
en maakt medewerkers rijker als individu.” Dat 
uit zich overigens in een vrij grote verbonden-
heid tussen de werknemers. Ze verenigen zich 
in videoclubs, ze spelen samen muziek, gaan 
sporten enzovoort.

Zorg voor de wereld
Die zin voor gemeenschap vindt overigens ook 
reflectie in de projecten die Barco doet inzake 
corporate citizenship. Barco’s financiële steun 
leidde na de aardbeving in China in 2008 bij-
voorbeeld tot de heropbouw van een dorps-
schooltje. Barco verleende in 2009 ook zijn 
steun aan het Centrum voor Geleidehonden, 
het gaf fondsen aan jonge filmmakers en in-
stalleerden 1500 zonnepanelen boven op de 
hoofdkantoren.

Barco mag de afgelopen tijd dan al een drasti-
sche sanering gedaan  hebben; het is duidelijk 
dat het er nu weer met nieuwe spirit tegenaan 
gaat. Er werden strategische keuzes gemaakt. 
Het traditionele ingenieursbedrijf omarmt nu 
operational excellence evenals customer orien-
tation en stelt de medewerker daarbij centraal. 
Dat leidt tot meer mogelijkheden voor de per-
soneelsleden die zich verder bekwamen om 
de klant meer dan ooit centraal te zetten. Bij 
Barco zijn ze klaar voor een betere toekomst. 

“Wie vooruit wil bij Barco, 

kan dat ook.”
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Barco gaat nu verder op zijn elan en rekent 
daarbij op de sterktes van zijn personeel. Een 
juiste focus want in een high-tech en innovatief 
bedrijf als Barco zijn het de mensen die echt 
het verschil maken. In de steeds snel verande-
rende en boeiende markten is namelijk niets 
voorspelbaar. Elke dag brengt iets nieuws en 
Barconians zijn ontvankelijk voor deze veran-
deringen.

Ineke Debels (33), 
Corporate Marketing Executive, 
internationale groep

“Ik startte in een tijdelijke job maar bleef om een 

job te doen die echt bij me paste. Wat mij bijzon-

der opvalt, is dat er hier zoiets bestaat als een 

‘Team Barco’. De term Barconian valt echt niet 

uit de lucht. Als je hier vooruit wil dan lukt het 

wel. De Barco University biedt een bijzonder uit-

gebreid aanbod aan opleidingen. Zo leerde ik al 

Italiaans, vergaarde ik extra marketingkennis en 

schaafde mijn excelvaardigheden bij. Dat je de 

Barco-producten bovendien regelmatig tegen-

komt in je dagelijks leven, geeft een fier gevoel.”
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