
ONDERZOEK

Belgacom als werkgever
Belgacom Groep is de belangrijkste Belgische leverancier van geïntegreerde telecommunicatie-

diensten. Het biedt complete ‘quadruple-play’ – oplossingen aan die vaste en mobiele telefonie, 

internet en televisie combineren. Belgacom ICT-services levert bovendien een volledige portfolio van 

oplossingen rond netwerk, datacenter, security, unified communications, mobiel en toepassingen.

Resultaten van het onderzoek
Primaire Arbeidsvoorwaarden   ★ ★ ★ ★ ★

Secundaire Arbeidsvoorwaarden ★ ★ ★ ★ ½
Training & Ontwikkeling ★ ★ ★ ★ ½
Carrièremogelijkheden ★ ★ ★ ★ 

Organisatiecultuur ★ ★ ★ ★ ★

+: Belgacom is een financieel sterk Belgisch bedrijf. Jobzekerheid, alsook de vele en brede carrière-

mogelijkheden (verticaal en horizontaal) en een uitgebreid aanbod aan opleidingen en ontwikkeling 

onderscheiden dit bedrijf. 

!: Het bedrijf en de sector evolueren voortdurend, wat een groot aanpassingsvermogen van het bedrijf 

én van de medewerkers vereist om steeds op het juiste moment over de juiste competenties te be-

schikken. Innovatie en klantgerichtheid zijn strategische peilers waarop het bedrijf zich volledig richt.

Feiten en cijfers
- Leider op de Belgische markt van geïntegreerde telecommunicatiediensten

- +/- 17.000 werknemers en een omzet: 6 miljard euro

Arbeidsvoorwaarden
- Marktconform basissalaris, maaltijdcheques en brede waaier aan verzekeringen

- Veelheid aan extralegale voordelen maakt het totale plaatje zeer aantrekkelijk

- Kortingen op vaste en mobiele telefonie, internet en Belgacom TV

- Interessant aantal verlofdagen

Belgacom

Koning Albert II-laan 27 

1030 Brussel

Telefoon: 02/202 41 11

Website: www.belgacom.com

E-mail: talent@belgacom.be
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INTERVIEW

Belgacom groep heeft een 

departement van +/- twintig 

medewerkers die zich focussen 

op het evenwicht tussen werk 

en privé.

Belgacom ter introductie
Dankzij zijn ruime ervaring als historische operator en dankzij 
de veelzijdige talenten van zijn teams is de Belgacom Groep 
de belangrijkste leverancier van geïntegreerde telecomdien-
sten van het land. De voorbije drie jaar maakte Belgacom in-
tens werk van het verfijnen en optimaliseren van haar organi-
satie door de verschillende Belgische filialen van de groep te 
integreren in één naamloze vennootschap van publiek recht. 
De drie operationele units, Consumer, Enterprise en Service 
Delivery, bieden ‘quadruple play’-oplossingen die vaste en 
mobiele telefonie, internet en televisie combineren. “Door 
de filialen binnen één gestroomlijnde organisatie te integre-
ren kunnen we in een sterk concurrentiële markt oplossin-
gen bieden voor de steeds veranderende behoeften van de 
klanten. Het doel is een convergent aanbod bieden: diensten 
die het dagelijkse leven van onze klanten vergemakkelijken”, 
zegt Sandra Vandorpe, Vice-President Engegament & Ope-
rational Efficiency. Ook voor de 17.000 medewerkers biedt 
de integratie voordelen voor hun carrière, met mobiliteits-
kansen binnen een grote en solide groep. 

Carrièrebegeleiding
De legale integratie van de Belgische filialen, op het terrein 
werkten de medewerkers van de filialen al samen, is ook de 
aanleiding voor het HR-departement om nieuwe accenten te 
leggen. “Tot vorig jaar lag de nadruk vooral op het integre-
ren en harmoniseren van de processen en procedures van 
de filialen. Vandaag ligt de focus vooral op carrièremanage-
ment en -begeleiding, het versterken van de bedrijfscultuur, 
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strategisch “workforce planning” en engage-
ment. De betrokkenheid van de medewerkers 
is belangrijk om de strategische objectieven 
te realiseren. Daarom is binnen HR een nieuw 
departement opgericht dat zich exclusief be-
zighoudt met alles wat te maken heeft met 
werknemerstevredenheid en -betrokkenheid. 
Niet zozeer door allerlei nieuwe initiatieven te 
starten, maar door nog beter te communiceren 
over de bestaande initiatieven en voordelen 
voor de medewerkers”, schetst Sandra Van-
dorpe.  
Interne mobiliteit is een van de opmerkelijkste 
kenmerken van het bedrijf. Vacatures worden 
eerst intern ingevuld. “Een van de voordelen 
van een groot bedrijf zijn de ruime carrière-

mogelijkheden. Medewerkers kunnen hier 
een gevarieerde carrière uitbouwen zonder 
dat ze het bedrijf hoeven te verlaten. Ze kun-
nen doorgroeien binnen hun eigen team of 
departement. Maar ook bewegingen tussen 
departementen zijn mogelijk. Een medewerker 
op de marketingafdeling kan zonder proble-
men solliciteren voor een functie in HR”, ver-
telt Sandra Vandorpe. De interne mobiliteit is 
groot bij Belgacom. Elk jaar veranderen bijna 
900 medewerkers van functie.
Om de carrièremogelijkheden nog meer in de 
verf te zetten, schakelt Belgacom een twintigtal 
interne carrièrecoaches in. “We zijn niet alleen 
een groot, maar ook een complex bedrijf waar-
door het voor de medewerkers niet altijd dui-

Joris Wouters (26), 
Young Potential

“Na een project op de marketingafdeling en op 

een operationele afdeling ben ik nu ingeschakeld 

in een project op de financiële afdeling. Het grote 

voordeel van het Young Potential traject is dat 

je kan proeven van verschillende domeinen in de 

organisatie alvorens je een keuze maakt. Na het 

traject wil ik verdergaan in het domein van het 

financiële. Tijdens het traject heb ik al uiteenlo-

pende opleidingen kunnen volgen, gaande van 

time management over marketing tot financiële 

cursussen. Belgacom is een boeiende werkgever 

in een interessante sector die voortdurend ver-

andert.”
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delijk is welke loopbaanmogelijkheden er zijn. 
Ook weten medewerkers niet altijd even goed 
voor welke functies ze in aanmerking komen. 
De carrièrecoaches zullen de interne mobiliteit 
nog meer begeleiden. Zij hebben een dubbele 
functie. Zij ondersteunen de directe leiding-
gevende bij het sturen en begeleiden van de 
carrières van hun medewerkers. Daarnaast zijn 
de coaches ook het aanspreekpunt voor alle 
medewerkers met vragen over hun loopbaan 
waarmee ze niet bij hun directe leidinggevende 
terecht kunnen. Dit is uniek op de Belgische 
markt.”

Hoewel de voorkeur gaat naar interne mobili-
teit is Belgacom continu op zoek naar nieuwe 
medewerkers in uiteenlopende domeinen: 
informatica (ingenieurs, netwerkarchitecten, 
enz.), call center agenten, managers voor de 
Belgacom Centers en technici in de brede zin 
van het woord. Daarnaast werft Belgacom 
jaarlijks 30 à 40 young potentials aan. “Deze 
pas afgestudeerde masters starten ofwel als 
expert ofwel als generalist. De generalisten 
bieden we verschillende functies aan binnen 
uiteenlopende departementen. Elke functie 
doen ze zes maanden, en na drie opdrachten 
kiezen ze hun definitieve functie. Young poten-
tials die een traject als expert kiezen, roteren 
eveneens om de zes maanden, maar dan bin-
nen het functiedomein dat ze gekozen heb-

ben. Dit is een uniek programma waarbij pas 
afgestudeerden gedurende anderhalf jaar de 
tijd krijgen niet alleen het bedrijf te leren ken-
nen, maar ook te proeven van de verschillende 
afdelingen en functies zodat ze een beter ge-
fundeerde carrièrekeuze kunnen maken”, zegt 
Sandra Vandorpe. Dit programma richt zich, na 
een grondige selectie, tot alle mensen met een 
universitair diploma. Niet alleen tot ingenieurs 
dus. 

Competentiemanagement
De sector waarin Belgacom actief is, evolu-
eert aan een razendsnel tempo. Vandaag komt 
twee derden van de inkomsten van produc-
ten of diensten die vijftien jaar geleden nog 
niet eens bestonden. Denk bijvoorbeeld aan 
ADSL dat in 2008 tien jaar bestond, mobiele 
telefonie en recenter nog Belgacom TV. “Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat de jobinhoud 
van medewerkers regelmatig verandert, er 
nieuwe functies ontstaan en dat onze mensen 
de kans krijgen een nieuw vak te leren. Oplei-
dingen maken integraal deel uit van de traditie 
bij Belgacom. Wij bieden gemiddeld 500.000 
lesuren per jaar aan. Dat komt neer op 30 uur 
les per jaar per FTE (full time equivalent)”, legt 
Sandra Vandorpe uit. 

Belgacom beschikt dan ook over een heuse 
Corporate University. Deze biedt een breed 

“eén van de voordelen van een groot bedrijf 

zijn de ruime carrièremogelijkheden. 

Medewerkers kunnen hier een gevarieerde 

en interessante carrière uitbouwen zonder 

van bedrijf te hoeven veranderen.” 

Sandra Vandorpe, 

Vice President Engagement & 

Operational Efficiency
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portfolio opleidingen aan rond soft skills, lei-
derschap en verschillende trainingen rond 
sales, marketing, IT, operations, veiligheid en 
call centers. Elke medewerker beslist met zijn 
directe leidinggevende welke opleiding(en) 
hij nodig heeft om vooruitgang te boeken. 
“Persoonlijke ontwikkeling is belangrijk, maar 
daarnaast moeten we er ook voor zorgen dat 
werknemers mee zijn met de ontwikkelingen 
die het bedrijf doormaakt. Wij werken met vijf-
jarenplannen om de evoluties van de sector in 
kaart te brengen om daaruit af te leiden welke 
vaardigheden medewerkers zullen nodig heb-
ben. Op basis van die resultaten ontwikkelen 
we dan de nodige opleidingen. Tezelfdertijd 
identificeert deze analyse ook de jobs van de 
toekomst. Zo bereiden we onze medewerkers 
pro-actief voor op deze jobs van de toekomst”, 
zegt Sandra Vandorpe. 

De complete opleidingscatalogus is terug te 
vinden op het intranet. “Om medewerkers nog 
beter wegwijs te maken in het opleidingsaan-
bod wordt het nieuwe competentie – en per-
formance management systeem straks gekop-
peld aan de opleidingscatalogus. Zo krijgen 
medewerkers automatisch een overzicht van 
welke opleidingen hen kunnen helpen bij het 
bereiken van hun objectieven”, zegt Sandra 
Vandorpe.

Engagement
Het engagement van de medewerkers verho-
gen doet Belgacom via drie pijlers. Naast de 
jaarlijkse ‘Employee Engagement Survey’ met 
bijhorende actieplannen, besteedt het bedrijf 
veel aandacht aan het verstevigen van de cul-
tuur van de nieuwe entiteit. “Daarbij streven 
we naar een integratie van de verschillende 
culturen zonder dat de ene cultuur de andere 
opslorpt. De leidraad hierbij zijn de drie waar-
den die we begin 2009 definieerden: ‘can do’, 
passie en respect”, vertelt Sandra Vandorpe. 
Een tweede pijler van engagement is een leef-
tijdsbewust personeelsbeleid. “We voeren niet 
alleen een leeftijdsbewust personeelsbeleid 
waarbij we zo goed mogelijk trachten tege-
moet te komen aan de behoeften van de ver-
schillende leeftijdscategorieën, maar ook een 
diversiteitsbewust beleid. De derde pijler is al-
les wat te heeft met carrièremanagement. Dit 
is immers een van de grootste hefbomen van 
engagement. Door medewerkers de kans te 
geven zich permanent verder te ontwikkelen 
en te groeien, vergroten we ook de betrokken-
heid.”

Daarnaast besteedt Belgacom veel aandacht 
aan het evenwicht tussen werk en privé. “Dat 
is een focuspunt bij ons. Wij voorzien zowel 
flex-werk als telewerk in regionale satellietbu-
reaus. Wij beschikken overigens over een de-

“vandaag komt twee derden van 

de inkomsten van producten of 

diensten die vijftien jaar geleden 

nog niet eens bestonden."
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partement van ongeveer twintig medewerkers 
die enkel en alleen werken rond dit evenwicht. 
Op het menu staan tal van programma’s die 
erop gericht zijn stress tegen te gaan, geboor-
tepremies, studiebeurzen, kortingen in heel 
wat zaken en sportieve activiteiten. Daarnaast 
organiseren we thuisopvang voor zieke kinde-
ren. Ook tijdens schoolvakanties vangen we de 
kinderen van medewerkers op. Onze inspan-
ningen gaan verder dan het aanbieden van al-
lerlei voordelen en opvangmogelijkheden. We 
sensibiliseren onze managers voortdurend om 
aandacht te hebben voor een evenwichtige ba-
lans tussen werk en privé. Dit is bijvoorbeeld 
een vast onderwerp tijdens opleidingen rond 
leadership”, omschrijft Sandra Vandorpe.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is 
een geïntegreerd onderdeel van de bedrijfs-
strategie. Een van de initiatieven in dit kader is 
het verkleinen van de ecologische voetafdruk 
van het bedrijf. “De focus ligt daarbij vooral op 
de reductie van CO2-uitstoot. Het cafetaria-
plan, waarin medewerkers kunnen kiezen tus-
sen verschillende aanvullende voordelen, geeft 
medewerkers de keuze om een deel van het 
budget voor een bedrijfswagen in te leveren 
voor treintickets of een fietsvergoeding. Me-
dewerkers beslissen dus zelf hoe ze meehelpen 
om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. 
Momenteel loopt een studie waarbij we meten 
hoeveel het cafetariaplan heeft opgeleverd aan 
CO2-reductie”, zegt Sandra Vandorpe.  

Tine Van Brandt, 
Director channelmanagement 
kmo-markt

“Acht jaar geleden ben ik gestart in het manage-

ment traineeprogramma, nu het Young Poten-

tials programma. Door ingeschakeld te worden 

in drie verschillende projecten krijg je “on the 

job” de kans te ontdekken welke richting je uit 

wil. Maar ook nadien ligt je carrière niet vast. De 

voorbije jaren heb ik verschillende keren van do-

mein kunnen veranderen. Dat is het grote voor-

deel van een bedrijf als Belgacom. Je hoeft het 

bedrijf niet te verlaten om een nieuwe wending 

aan je carrière te geven. De mogelijkheden om 

werk en privé te combineren zijn bijna eindeloos 

en zijn aangepast aan de behoeften van verschil-

lende doelgroepen. Zelf waardeer ik zeer erg de 

mogelijkheid om eerst thuis te werken en pas na 

de ochtendfiles naar kantoor te vertrekken.”
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