
ONDERZOEK

KPMG als werkgever
KPMG is een wereldwijd netwerk van adviesverleners op gebied van audit, belastings- en juridisch 

advies; risico- en financieel advies en accountancy. KPMG is actief in meer dan 140 landen, met bijna 

140.000 professionals. 

Resultaten van het onderzoek
Primaire Arbeidsvoorwaarden   ★ ★ ★ ★ 

Secundaire Arbeidsvoorwaarden ★ ★ ★ ★ 

Training & Ontwikkeling ★ ★ ★ ★ ★ 

Carrièremogelijkheden ★ ★ ★ ★ ★ 

Organisatiecultuur ★ ★ ★ ★ ★ 

+: KPMG verenigt een veeleisende businessomgeving met openheid en transparantie, waardoor 

jonge medewerkers in optimale omstandigheden kunnen doorgroeien. Dankzij het sterk 

geformaliseerde carrièrepad hebben jonge medewerkers duidelijke perspectieven. 

!:  De eigenheid van een (relatief) kleine, hechte gemeenschap bewaren in het grotere verhaal 

van de Europese organisatie, en hierin bovendien op een transparante manier de mobiliteit van 

de werknemers blijven beheren.

Feiten en cijfers
Bijna 920 medewerkers in de Belgische kantoren in Brussel, Antwerpen, Gent, Hasselt, Luik en 

Louvain-la-Neuve. Omzet in België in 2009: 115 miljoen euro – wereldwijd: 15,53 miljard euro.

Arbeidsvoorwaarden
- Competitief hoog salaris, bedrijfswagen met tankkaart, onkostenvergoeding/gsm

- Restaurant op het werk (kantoor Brussel), dagvergoeding (maaltijdcheques)

- Groeps- en hospitalisatieverzekering (voor de hele familie), pensioenplan

- Gestructureerd opleidingsplan (studieverlof en -sponsorships – bv. voor Vlerick, MBA/Ehsal)

- Lokaal en internationaal mobiliteitsprogramma

KpMg 

Bourgetlaan 40

1030 Brussel

Tel: 02/708 47 34

Site: www.mykpmg.be

E-mail: mvanhoecke@kpmg.com
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INTERVIEW

KpMg is een netwerk van advies-

verlenende bedrijven, dat zich de 

jongste jaren ook europees sterk 

verenigde tot KpMg europe LLp. 

dankzij de europese alliantie ont-

staan bijzondere internationale 

carriëremogelijkheden, waarbij 

KpMg er toch naar streeft om de 

lokale bedrijfscultuur te behou-

den. doorheen het traject dat 

medewerkers kunnen afleggen, 

wordt veel aandacht aan oplei-

ding besteed.   

KPMG ter introductie
KPMG komt tegemoet aan de carrièreverwachtingen van 
haar medewerkers rekening houdend met ieders eigenheid 
en talenten: We walk your talk is de ambitie. In een noten-
dop: goede begeleiding, veel opleiding, een hoop menselijk-
heid en een mooi carrièrepad. Marc van Hoecke, Head of 
People: ‘KPMG werft jaarlijks veel jongeren aan. We willen 
daarbij een duidelijk beeld krijgen van wat bij hen leeft en wat 
ze belangrijk vinden. Een bedrijf als het onze heeft namelijk 
succes dankzij zijn mensen. Dus streven we naar een win-
winsituatie, waarbij de beide partijen kunnen groeien.’ Om 
naar de verwachtingen van de jonge medewerkers te peilen, 
gebruikt KPMG een vragenlijst die ontwikkeld werd door de 
Vlerick Leuven Gent Management School. Tegen het einde 
van hun eerste werkjaar vullen ze de vragenlijst opnieuw in. 
“We willen namelijk zeker weten dat ook wij aan de verwach-
tingen voldoen”, zegt Marc Van Hoecke. “Zo bouwen we aan 
het wederzijdse vertrouwen. Per afdeling bespreken we ver-
volgens de resultaten van de vragenlijst in werkgroepen. Zo 
ontstaat een uitwisseling van gedachten over wat wij kunnen 
bieden en uiteraard ook verwachten, en krijgen we boven-
dien een beter inzicht in iemands kwaliteiten. Niet alleen qua 
vaardigheden en intelligentie, maar vooral ook op het vlak 
van motivatie.”

Psychologisch contract
Uit drie jaar onderzoek blijkt dat jongeren vooral een om-
geving zoeken waarin ze zich goed voelen. Ze willen een in-
teressante job met carrièremogelijkheden waarbij de leuke 
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sfeer zeer wordt gewaardeerd. ‘Doordat we 
onze medewerkers goed leren kennen, zijn we 
in staat een sterk psychologisch contract met 
hen af te sluiten. Als kleinste van de Big 4-ad-
viesverlenende organisaties is voldoen aan on-
uitgesproken loopbaanverwachtingen een be-
langrijk middel. Zo houden we de kennis aan 
boord en kunnen medewerkers doorgroeien.’ 
Vanuit de ‘small is beautiful’-gedachte be-
steedt KPMG overigens veel aandacht aan 
netwerking, het informele aspect en de ver-
bondenheid met de medewerkers. Voor de 
leidinggevenden is dit niet altijd een makke-
lijke evenwichtsoefening. Enerzijds moeten ze 
leiding geven en respect afdwingen, anderzijds 
moeten ze bereid zijn tot een persoonlijke bab-

bel op het werk of tijdens één van de talrijke 
sociale evenementen die KPMG-werknemers 
organiseren. Dat er veel initiatieven vanuit de 
werknemers komen – en graag worden toe-
gelaten – wijst op de verschuiving van de top-
bottomwerkwijze van vroeger naar de huidige 
bottom-upaanpak. Om maar één voorbeeld te 
geven: jonge werknemers kunnen chatten om 
contact met elkaar te houden via MSN. Maar 
ook Facebook, Twitter en LinkedIn maken deel 
uit van de KPMG-werkrealiteit. Deze online-
gemeenschappen groeien en leiden een eigen 
leven, zonder dat KPMG daarin tussenkomt. 
Marc Van Hoecke: “De sociale media zijn hun 
natuurlijke manier van communiceren. De tijd 
is voorbij dat je als werkgever werk kon ver-

Gino Silverans (27), 
Senior Advisor

“De aangename bedrijfssfeer en de collegialiteit, 

samen met de flexibiliteit, die je krijgt op gebied 

van tijdsbesteding en jobinvulling, compenseren 

het harde werken. En dat je inspanningen hier 

bovendien beloond worden met een goed bege-

leid en overzichtelijk carrièrepad, werkt bijzon-

der motiverend.”
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schaffen vanuit puur gezag.” 
Omdat de werknemers het belangrijkste kapi-
taal zijn, besteedt KPMG veel aandacht aan de 
groei en ontwikkeling van zijn medewerkers. 
Het zet daarvoor state of the art hulpmiddelen 
in, zoals de Virtual Coach. Die fungeert naast 
de gewone manager-coach die elke werkne-
mer heeft. Bij de Virtual Coach kunnen mede-
werkers terecht om een beter zicht te krijgen 
op hun eigen professionele persoonlijkheid en 
wensen. Door samen gefundeerde antwoor-
den te zoeken op vragen als ‘Wie ben ik? Wat 
zijn mijn sterke punten? Wat wil ik?’, krijgt hun 
persoonlijke opleidingsplan (POP) kwalitatief 
meer waarde. Het is namelijk helemaal op de 
persoon afgestemd. Zo ontstaat ook een con-
tinu ontwikkelings- en leerproces in het kader 
van het werk. Diezelfde werkwijze hanteert 
KPMG-HR trouwens ook in een later stadium, 
wanneer de werknemers een leidinggevend ni-
veau bereiken, tijdens het management deve-
lopment center. Of nog later tijdens het leader 
development center, telkens met een optimaal 
POP tot gevolg. “Het belang dat KPMG aan 
opleiding hecht, blijkt duidelijk uit het feit dat 
5 tot 6 procent van de salarismassa hieraan 
wordt besteed”, zegt Marc Van Hoecke.

Mensenwerk
Aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling is 
eveneens terug te vinden in ‘Dialogue Plus’, de 

self assessment-tool die erop gericht is om de 
prestaties te meten en te evalueren. Objectieve 
ijkpunten hiervoor worden in samenspraak 
met de coach uitgezet tijdens de tussentijdse 
en eindejaarsevaluatiegesprekken. “Zo ont-
staat een soort “tripartite” tussen de medewer-
ker, de coach en HR”, legt Marc Van Hoecke 
uit. “Hierdoor is de interne mobiliteit de laatste 
jaren enorm gegroeid.” Cruciaal in dit proces 
is de rol van de coach, en het feit dat hij in zijn 
rol daadwerkelijk ondersteund zal worden met 
de ‘Coach Accelerator’. Marc Van Hoecke: “Tij-
dens leer-werkgroepen worden op basis van 
herkenbare situaties competenties in kaart ge-
bracht, vanuit de eigen leefwereld. Elke coach 
biedt eigen ervaringen en tips aan.”
Resultaat: KPMG biedt erg veel carrièremo-
gelijkheden. Terwijl vroeger de verschillende 
adviesdomeinen sterk van elkaar gescheiden 
waren, is het voor de werknemers nu mogelijk 
om hun expertise uit te breiden. Zo zie je hen 
van fiduciaire naar tax evolueren, of van audit 
naar advisory of omgekeerd.. Tegenwoordig 
kan dit dankzij KPMG Europe LLP ook Euro-
pees. Een sterk gedocumenteerd informatica-
systeem houdt loopbaanwensen, mogelijkhe-
den en moves van de medewerkers nauwgezet 
bij. Marc Van Hoecke: “We doen dit om onze 
medewerkers aan ons te binden. Voor som-
mige van onze domeinen is het namelijk heel 
moeilijk om ervaren mensen te vinden. Dus 

“openheid, transparantie en een stevig 

psychologisch contract zijn belangrijk, vooral in 

de europese organisatie die we laatste jaren zijn 

geworden. door onze medewerkers aandacht 

te geven, en hen ontwikkelingsmogelijkheden 

en toekomstperspectieven te bieden, blijven zij 

graag bij ons werken. vijf tot zes procent van de 

salarismassa wordt aan opleiding besteed."  

Mark Van Hoecke, Head Of People
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investeren we graag in opleiding van bij het 
begin van hun loopbaan. Door onze doorge-
dreven begeleiding met zicht op een carrière, 
gecombineerd met een prima bedrijfscultuur, 
hebben we een sterke troef in handen.” 
Het loopbaanperspectief dat KPMG biedt, is 
overigens heel reëel. Elk jaar werft de organi-
satie 100 tot 120 jongeren aan. Er wordt hen 
meteen een duidelijk carrièrespoor aangebo-
den van – in een ideale situatie – telkens perio-
des van twee jaar. Zo kan iemand op zijn der-
tigste al manager zijn, als hij of zij tenminste 
naar behoren en volgens afspraak presteert. 
Daarna ligt een functie op managementniveau 
in het verschiet en via het senior managerschap 
kan men zelfs de positie van partner verwer-
ven. “Ik ken weinig bedrijfsomgevingen waar 
carrière maken zo kristalhelder en transparant 
is”, stelt Marc Van Hoecke. “Uiteraard kunnen 
we niet alle jonge mensen die we aanwerven, 
aan boord houden. Sommigen kiezen voor een 
andere bedrijfsomgeving, maar toch vinden we 
het belangrijk om contact met hen te houden. 
KPMG heeft dan ook een sterke alumniwer-
king.” Overigens worden jaarlijks ook tal van 
gespecialiseerde professionals aangeworven. 
Dan kan een dergelijke alumnivereniging best 
handig zijn. KPMG zoekt handelsingenieurs, 
TEW’ers, handelswetenschappers en masters 
in fiscaliteit, accountancy en financieel ma-
nagement. Uiteraard hoopt KPMG een beroep 

te kunnen doen op hun technische kennis en 
leergierigheid, maar de adviesverlener zoekt 
vooral ook werknemers die communicatief 
zijn, efficiënt werken, probleemoplossend en 
innovatief gedrag vertonen, leiderschap in zich 
hebben en/of een commercieel gevoel heb-
ben. Klantgerichtheid, teamgeest, motivatie, 
ambitie en verantwoordelijkheidsgevoel zijn 
de andere kernwoorden. De lat ligt hoog maar 
medewerkers krijgen er ook veel voor terug.

Maatschappelijk verantwoord
Jonge medewerkers worden overigens sterk 
aangetrokken door bedrijven die hun maat-
schappelijke verantwoordelijkheid (CSR) op-
nemen. KPMG speelt hierop in en ontwierp 
hiervoor een speciale website. Op gebied van 
milieu is er bijvoorbeeld het project ‘KPMG 
Living Green’, dat  CO2-verlagende acties pro-
moot. Maar er is ook aandacht voor herge-
bruik en recyclage. Dat leidt tot concrete pro-
jecten: het inleveren van de oude Blackberry’s 
ten voordele van het kinderkankerfonds bij-
voorbeeld, ondersteuning van Dokters van de 
Andes en de opbrengst van de ‘20 km door 
Brussel’ voor het Rode Kruis. In 2010 is KPMG 
gestart met een “Make a Difference day, 
waarbij op vrijwillige basis voor een twintigtal 
projecten medewerkers hun steentje konden 
bijdragen met allerhande activiteiten zoals ge-
bouwen schilderen, planten snoeien, meube-

"Bij KpMg heerst een open 

sfeer, waarin zowel professiona-

lisme als collegialiteit gedijt. 

Ideaal voor medewerkers die 

graag voortdurend bijleren."
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len herstellen, enzovoort. Er bestaat zelfs een 
Europees project ‘Bright’, waarin per land het 
team met het beste lokale vrijwilligersproject 
wordt gekozen. Het team dat uiteindelijk wint, 
krijgt een mooie internationale werkervaring 
aangeboden. Marc Van Hoecke: “Via deze pro-
jecten tonen we dat we onze waarden ook echt 
in de praktijk brengen.” Sociale bewogenheid 
telt in dit bedrijf. Niet zelden betaalt KPMG de 
studies die advisors of auditors moeten vol-
gen om een bepaalde accreditatie te kunnen 
verkrijgen. Er is ook het ‘Teddycare-project’, 
waarin medewerkers met een ziek kind gedu-
rende tien tot twaalf dagen per jaar een beroep 
kunnen doen op kinderopvang. “Openheid en 
transparantie zijn belangrijk, vooral in de Eu-

ropese organisatie, die we laatste jaren zijn 
geworden”, zegt Marc Van Hoecke. “Dat leidt 
overigens naar meer internationale loopbaan-
mogelijkheden.’ Dat KPMG de juiste snaar 
aanslaat bij zijn werknemers blijkt uit het ‘Re-
fer a Friend’-programma, waarbij werknemers 
iemand mogen voorstellen als werknemer. 
Vijfentwintig tot 30 procent van de sollicitaties 
van onze jongeren komt via deze weg binnen.” 
Marc Van Hoecke: “Het is hard werken bij ons 
bedrijf, maar dankzij de hoge regelruimte en 
de mogelijkheid om zowel thuis, bij de klant als 
in de regionale kantoren te werken, kunnen de 
medewerkers ademruimte creëren waar ze het 
nodig hebben. En ze krijgen er ook nog eens 
een mooi loopbaanperspectief bovenop.”

Nicolas Engelmann (24), 
Tax Advisor

“KPMG gaf me van bij mijn sollicitatie een goed 

gevoel door de menselijkheid, de integriteit en 

het professionalisme. Dit bedrijf zorgt voor een 

erg goede coaching, maar verwacht ook dat je 

met concrete resultaten komt voor de talrijke op-

drachten die je krijgt toegeschoven.”
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