
ONDERZOEK

D'Ieteren als werkgever
D’Ieteren, het oudste automobielbedrijf van België, importeert, verdeelt en verkoopt merken zoals 

Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, Bentley, Lamborghini en Yamaha. Het familiebedrijf bestaat 

uit drie takken: D’Ieteren Auto, Belron n.v. (Carglass) en Avis Europe plc. 

Resultaten van het onderzoek
Primaire Arbeidsvoorwaarden   ★ ★ ★ ★ ½
Secundaire Arbeidsvoorwaarden ★ ★ ★ ½
Training & Ontwikkeling ★ ★ ★

Carrièremogelijkheden ★ ★ ★ ★ ½
Organisatiecultuur ★ ★ ★ ½
+: Een goed verloningspakket, een uitgebreid opleidingsaanbod, interne doorgroeimogelijkheden 

en een goede werksfeer zorgen ervoor dat de medewerkers er graag werken.  

!: Goede mensen vinden voor de zogenaamde knelpuntberoepen is geen evidentie. 

Feiten en cijfers
- Opgericht in 1805, met vestigingen in Brussel en Kortenberg

- Meer dan 1650 medewerkers 

- Marktleider

- Omzet: 6.270 miljoen euro

Arbeidsvoorwaarden
- Goed verloningspakket

- Hospitalisatie- en groepsverzekering 

- Maaltijdcheques 

- Bedrijfswagen en tankkaart

- Gsm, laptop

- Breed opleidingsaanbod 

sa d’Ieteren nv

Maliestraat 50, 1050 Brussel

Tel: 02/536.51.11

Website: www.dieteren.com

www.jobs.dieteren.be

E-mail: info@dieteren.be
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INTERVIEW

d’Ieteren kijkt vooruit en denkt 

na over de toekomst van de 

automobielsector. het bedrijf 

gaat nu al na welke sleutel-

functies binnen vijf jaar nodig 

zullen zijn en anticipeert daarop 

door de medewerkers te vormen 

via d’Ieteren Campus.  

D’Ieteren ter introductie
D’Ieteren is een familiebedrijf dat opgericht werd in 1805. 
Tot 2005 drukte de president Roland D’Ieteren zijn stempel 
op de onderneming. Hoewel de aandeelhouders niet meer 
alomtegenwoordig aanwezig zijn, is er nog altijd veel respect 
voor de familie D’Ieteren. 

Het bedrijf is één van de oudste in ons land en bestaat uit drie 
takken. D’Ieteren Auto importeert, verdeelt en verkoopt ex-
clusief de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Porsche, 
Bentley, Lamborghini en Yamaha. D’Ieteren Lease verzorgt 
de verhuring van wagens op lange termijn. Via het My Way 
netwerk verkoopt het ook kwaliteitstweedehandsvoertuigen 
in het hele land. 

D’Ieteren Auto heeft een marktaandeel van 20 procent en 
stelt in België 1.650 medewerkers tewerk, waarvan 450 ar-
beiders. Een tweede tak is de autoverhuur op korte termijn 
onder het merk Avis in Europa, Afrika, het Midden-Oosten 
en Azië. De derde wereldwijde activiteit van D’Ieteren, wordt 
beheerd door Belron, in België beter gekend onder de merk-
naam Carglass, en omvat de herstelling en vervanging van 
voertuigbeglazing. 

D’Ieteren rekruteert jaarlijks 160 nieuwe medewerkers via 
verschillende kanalen. De interne rekruteringsdienst staat in 
voor ongeveer tweederde van de nieuwe aanwervingen. Inte-
rimbureaus en headhunters worden ingezet om zowel lagere 
als hogere profielen te vinden. Om goede kandidaten aan 

d'Ieteren is gecertifieerd 
als één van de top 
employers België, 2011
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te trekken, gebruikt D’Ieteren alles wat op de 
markt aanwezig is zoals de eigen websites van 
D’Ieteren, jobsites, virtuele jobbbeurzen en in 
mindere mate printadvertenties. 

“Sinds begin 2010 zijn we gestart met een re-
ferralcampagne”, zegt Dirk Joos, HR Directeur 
van D’Ieteren Auto. “Wanneer de medewer-
kers een goede nieuwe medewerker aanbren-
gen, krijgen ze een financiele compensatie. We 
gaan dit gedurende een jaar testen. Het is de 
bedoeling om vooral profielen zoals mecan-
ciens, koetswerkherstellers, service advisors 
en verkopers aan te trekken. Het is moeilijk 
om technische profielen te zoeken. Iedereen 
vist immers in dezelfde vijver.”

Interne mobiliteit
D’Ieteren is een grote voorstander van interne 
mobiliteit. “Dat kan ook, in een bedrijf met 
1650 werknemers”, legt Dirk Joos uit. “De mo-
gelijkheden zijn ruimer dan in een kleinere or-
ganisatie.” D’Ieteren Auto probeert de functies 
eerst intern in te vullen door de vacatures via 
haar intranet te publiceren. 
“Die interne mobiliteit is heel motiverend voor 
de medewerkers. Ze kunnen zowel verticaal als 
horizontaal doorgroeien. We zijn ook steeds 
op zoek naar vers bloed aan wie we tal van car-
rièremogelijkheden kunnen aanbieden op veel 
niveaus.” D’Ieteren heeft geen vooraf formeel 
uitgestippeld loopbaantraject voor de mede-
werkers. “We verwachten wel van hen dat ze 

Sophie Martin, supervisor 
binnendienst D’Ieteren Lease 

“Ik heb vijf jaar bij een leverancier van D’Ieteren 

gewerkt waar ik de kortetermijnvloot beheerde. 

Het contact met D’Ieteren was uitstekend. Vooral 

de bedrijfscultuur en de mentaliteit spraken me 

enorm aan. Ik heb een aanbieding gekregen, 

nadat ik eerst een tussenstop van drie maanden 

gedaan heb bij een ander bedrijf. D’Ieteren wil 

immers niet zomaar medewerkers wegplukken 

bij hun leveranciers. De bedrijfscultuur is zeer 

open en heel menselijk. In tijden van crisis heb-

ben we een wervingsstop gehad maar er zijn 

geen ontslagen gevallen. Nu zijn we weer aan het 

aanwerven omdat het beter gaat. Het opleidings-

aanbod is heel uitgebreid. Het gaat niet alleen 

over technische competenties maar ook voor de 

persoonlijke ontplooiing. Functiegebonden leren 

we hoe we met mensen moeten omgaan tijdens 

het coachen of  hoe negatieve feedback geven. 

Dat is heel leerrijk.” 
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de opportuniteiten zien en die zelf in eigen 
handen nemen.” 

D’Ieteren stimuleert immers creativiteit en on-
dernemerschap bij de medewerkers. “We vra-
gen veel flexibiliteit van onze mensen. D’Ieteren 
is een commercieel bedrijf. We kunnen alleen 
maar overleven dankzij onze klanten. Alles 
staat in functie van de commerciële activiteit, 
de klantentevredenheid, het marktaandeel en 
de financiële resultaten. Zo willen we niet dat 
de medewerkers op vijf minuten kijken als er 
een klant staat te wachten. Ze moeten ook op-
lossingen vinden voor problemen, ook al is dat 
korte termijn geinspireerd. De meerderheid 
van de medewerkers heeft immers een target 
van een jaar. Dat geeft een speciale mentali-
teit. Daarnaast is er ook een familiale cultuur. 
Hoewel de aandeelhouders niet meer omni-
present zijn, staat de naam op de voorgevel, 
dat blijft doordringen. Mensen hebben daar 
veel respect voor. De loyauteit is dan ook heel 
groot. Medewerkers mogen hun mening zeg-
gen maar op een bepaald moment moeten alle 
neuzen in dezelfde richting staan.”

Talent management
Het talent management gebeurt op verschillen-
de manieren. In 2010 riep D’Ieteren het infor-
maticaprogramma e-performance in het leven 
om de evaluatiegesprekken te systematiseren. 

“Vroeger gebeurde dat op papier. In het eva-
luatieonderhoud bekijken de medewerker en 
de evaluator de carrière van de betrokkenen. 
Zijn ze tevreden, willen ze iets anders doen of 
hebben ze bijkomende vorming nodig? Die 
informatie wordt naar de HR-afdeling interne 
mobiliteit gestuurd. Dat is een van de kanalen 
om ons talent te beheren. Een keer per jaar zit-
ten we samen met het directiecomité om de 
ongeveer vijftig high potentials te evalueren.”

D’Ieteren heeft ook een successieplanning 
maar die is eerder discreet. “We bekijken dit 
vooral op directeursniveau. We gaan na of we 
voldoende mensen in de pijplijn hebben, reke-
ning houdend met twee scenario’s”, legt Dirk 
Joos uit. “Wat als iemand verdwijnt uit zijn 
functie? Hebben we dan iemand onmiddel-
lijk ter beschikking? We kijken echter ook op 
lange termijn. Zijn er medewerkers die poten-
tieel hebben om binnen vijf of tien jaar in het 
directiecomité te zetelen? Deze medewerkers 
zullen we begeleiden en ondersteunen door ze 
bijvoorbeeld opleidingen aan Vlerick, Insead 
of Solvay te laten volgen. Ieder jaar geven we 
aan de CEO een lijst met namen van mensen 
die voor successie in aanmerking komen.” 
D’Ieteren kijkt ook naar de toekomst. De au-
tomobielsector zal er binnen vijf jaar anders 
uitzien. Het bedrijf bereidt zich daarop voor 
door na te denken over de toekomstige sleu-

"We vragen veel flexibiliteit van onze 

mensen. d’Ieteren is een commercieel bedrijf. 

We kunnen alleen maar overleven dankzij 

onze klanten." 

Dirk Joos, 

HR Directeur D'Ieteren Auto 
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telfuncties. “Die oefening heeft ons toegelaten 
om te zien wat we vandaag niet in huis heb-
ben en welke functies we zeker nodig zullen 
hebben. Dat gaat onder meer over de rol van 
elektrische auto’s. Wij verwachten dat deze 
trend zich zal blijven manifesteren. Zeker in 
de grootsteden zullen deze voertuigen volgens 
ons een groot succes kennen. Dat vraagt een 
andere aanpak.”

Het verloop bij D’Ieteren is vrij laag. Het re-
tentiebeleid is opgebouwd uit verschillende 
onderdelen. Naast het talentmanagement 
besteedt D’Ieteren veel aandacht aan training 
en development dat gebundeld is in D’Ieteren 
Campus. Het bedrijf investeert veel in de vor-
ming van zowel kaderleden, bedienden als 
arbeiders. Ook het loon en de extralegale 
voordelen zijn competitief. “We hebben de 
regio Brussel als benchmark”, zegt Dirk Joos. 
“De meeste medewerkers wonen in Brussel of 
Vlaams- en Waals-Brabant. We proberen te 
betalen tussen de mediaan en derde kwartiel. 
Ook ons bonussysteem is stabiel. We hante-
ren geen echt pay for performance-systeem. 
We hebben de klassieke dertiende maand en 
maaltijdcheques. Onze groepsverzekering is 
boven de norm. Dat is ook een vorm van re-
tentiebeleid. Mensen ervaren dat niet altijd zo 
in het begin maar we gaan ver in de verhouding 
tussen werkgever en werknemerbijdrage.”

Het evenwicht tussen werk en privé is eerder 
bescheiden, geeft Dirk Joos toe. De sector leent 
zich daar minder voor. Bedienden en kaderle-
den krijgen wel de mogelijkheid om tussen 8 
en 9 uur toe te komen, maar het is niet struc-
tureel georganiseerd. D’Ieteren komt tussen in 
de kosten voor internet voor thuiswerk. “Som-
mige mensen kunnen ook telewerken maar 
dat is op basis van een contract. Medewerkers 
kunnen niet zomaar beslissen: vandaag werk ik 
thuis. Veel hangt af van de relatie tussen de hi-
erarchische lijn en de medewerker.”

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen
Milieu is een belangrijk thema voor D’Ieteren. 
“Onze sector wordt vaak bekritiseerd omdat 
het relatief kwetsend voor het milieu zou zijn. 
We werken daar ook aan.” D’Ieteren koopt niet 
alleen groene stroom maar schakelde voor de 
centrale verwarming ook over op warmtewis-
selaars. Waar de gebouwen er zich toe lenen, 
hebben ze zonnepanelen op de daken geïn-
stalleerd. 

D’Ieteren werkt ook aan het sociale luik. HR 
introduceerde vorig jaar vrijwilligerswerk via 
het project Give and Gain. In de laatste week 
van november hebben 275 personeelsleden in 
meerdere projecten aan vrijwilligerswerk ge-
daan. “Er zijn 15 projecten, waarvan de meeste 

“hoewel de aandeelhouders 

niet meer alomtegenwoordig 

aanwezig zijn, is er nog altijd 

veel respect voor de familie 

d’Ieteren.”
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door de personeelsleden zelf gekozen zijn. We 
hebben ons beperkt tot 275 mensen omdat 
het de eerste keer is dat we dit uitprobeerden. 
De inschrijvingen verliepen heel vlot, moet ik 
toegeven. Ieder project heeft een kapitein, die 
reclame voor zijn of haar project maakt. Deze 
kapiteins mogen geen directielid zijn maar zijn 
arbeider, kaderlid of bediende. Het sensibilise-
ren gebeurde vanuit de basis en wordt volledig 
gedragen door de vakbonden. Omwille van de 
zeer positieve feedback die we gekregen heb-
ben van de participanten en de organisaties, 
zullen we dit zeker in 2011 herhalen.” 

Bert Schouwers, junior 
productmanager Audi

“Ik bepaal de standaarduitrusting voor de Belgi-

sche markt en ben dus de schakel tussen de pro-

ducent in Duitsland en het dealernetwerk. Ik ben 

altijd zeer geïnteresseerd geweest in de automo-

bielsector. D’Ieteren is één van de referenties in 

België. De merken binnen de groepen spreken 

me enorm aan. Dit is nog maar mijn tweede pro-

fessionele werkervaring. D’Ieteren is een groot 

bedrijf met veel mogelijkheden wat de functies 

betreft. Ik wil veel verschillende departementen 

uitproberen en dat is ook mogelijk binnen het 

bedrijf. De werksfeer is aangenaam. Ik werk sa-

men met aangename collega’s die goed met el-

kaar communiceren. Er is nog altijd respect voor 

de mensen die D’Ieteren opgericht hebben. De 

medewerkers zijn er fier op, wat vandaag de dag 

niet vanzelfsprekend is.”
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