
ONDERZOEK

USG People Belgium als werkgever
USG People is een overkoepelende organisatie voor een tiental bedrijven en heeft de langste staat van 

dienst op het gebied van algemeen uitzenden en projectsourcing. Daarnaast staat USG People in voor 

de werving, selectie en projectsourcing van meer specialistische, vaak hooggeschoolde medewerkers. 

Resultaten van het onderzoek
Primaire Arbeidsvoorwaarden   ★ ★ ★ ★ 

Secundaire Arbeidsvoorwaarden ★ ★ ★ ★ ½
Training & Ontwikkeling ★ ★ ★ ★ ½
Carrièremogelijkheden ★ ★ ★ ★ ½
Organisatiecultuur ★ ★ ★ ★ ½
+: USG People is een gepassioneerd bedrijf dat erkenning geeft aan de medewerkers. Niet alleen 

onder financiële vorm, maar evenzeer door het geven van verantwoordelijkheid en ontwikkelkansen. 

!: Het bedrijf wil de salarispolitiek nog beter afstemmen op hetgeen ze willen bereiken.  

Feiten en cijfers
- 1.015 medewerkers in België, 217 kantoren, bekleedt in België tweede marktplaats in de sector

- Actief in tien Europese landen: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, 

Oostenrijk, Polen, Spanje en Zwitserland

Arbeidsvoorwaarden
- Salaris ligt boven marktgemiddelde

- Cafetariaplan: wagen, premie of tijd

- Hospitalisatieverzekering

- Groepsverzekering

- Gsm, laptop, internetaansluiting thuis

- Bonusregeling

usg people Belgium

Frankrijklei 101

2000 Antwerpen

Telefoon: 03/800.64.00

www.usgpeople.com

E-mail: hhaems@usgpeople.be
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INTERVIEW

usg people kiest niet alleen voor 

high potentials, maar werkt ook 

aan talent management. het 

bedrijf  is ervan overtuigd dat 

iedereen met een pak talent bin-

nenkomt. het is de uitdaging en 

plicht van usg people om een 

kader te creëren voor de mede-

werkers zodat, wanneer ze er 

weggaan, hun rugzak met talent 

meer gevuld is dan toen ze hier 

startten.

USG People ter introductie 
USG People is een overkoepelende organisatie voor een aan-
tal bedrijven zoals Start People, Express Medical, Receptel, 
Secretary Plus, Unique, Legal Forces, USG Financial Forces, 
USG HR Forces en USG Innotiv (Engineering & ICT), IKKI 
Freelance en USG People Belgium. 
USG People heeft de langste staat van dienst op het gebied 
van algemeen uitzenden en projectsourcing. Daarnaast staat 
USG People in voor de werving en selectie en projectsourcing 
van meer specialistische, hooggeschoolde medewerkers. Het 
bedrijf biedt hr-oplossingen op maat van de klant voor on-
der meer werving en selectie, assessment & development 
centres, loopbaanbegeleiding, HR-consultancy en outplace-
ment. “Onze kernactiviteit is talentontwikkeling", zegt Hilde 
Haems, HR Director. "We zoeken en plaatsen talent en kijken 
hoe we mensen optimaal kunnen laten evolueren in het be-
drijf. De ene organisatie zit meer in consultancyopdrachten, 
de andere in projecten, outsourcing, uitzendactiviteiten, re-
krutering en selectie of outplacement."

USG People rekruteert heel breed. Een van de belangrijkste 
kanalen zijn de eigen medewerkers. “We hebben een sterk 
referral programma. Vrienden en familie worden heel vaak 
collega‘s, niet alleen in onze eigen kantoren, maar ook bij 
onze klanten. Onze medewerkers in de kantoren hebben een 
breed zicht op de arbeidsmarkt. Mensen die zich inschrijven, 
komen regelmatig in aanmerking voor ons eigen bedrijf. Die 
referrals zijn ons meest proactieve kanaal. Er hoeft daarom 
niet per se een vacature open te staan."

usg people Belgium 
is gecertifieerd als één 
van de top employers 
België, 2011
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Daarnaast werkt USG People met de klassieke 
jobsites. Sinds kort zijn ook socialenetwerksi-
tes een extra kanaal om nieuwe mensen aan 
te trekken. “We verzorgen ook onze contacten 
met scholen en alumninetwerken. Soms ma-
ken we ook gebruik van andere rekruterings-
bedrijven.” 

DNA van de organisatie
Hoewel USG People uit tien verschillende be-
drijven bestaat, is er toch sprake van één be-
drijfscultuur. “We willen samen vooruit gaan en 
kijken naar wat ons bindt”, legt Hilde Haems 
uit. “We werven veel jonge mensen aan, die 
na verloopt van tijd intern doorgroeien. Hoe 
langer medewerkers bij ons werken, hoe meer 

dit de bedrijfscultuur en de betrokkenheid ver-
sterkt. Door die interne bewegingen loopt de 
bedrijfscultuur als een rode draad door de ver-
schillende organisaties.”

De uniforme bedrijfscultuur is ook het gevolg 
van een aantal competenties die iedere mede-
werker bezit. “Dat is het DNA van onze organi-
satie”, zegt Hilde Haems. “Onze medewerkers 
zijn heel betrokken. Ze zijn trots op hun bedrijf 
en komen gepassioneerd werken. Een tweede 
competentie is de mensgeoriënteerdheid. De 
medewerkers staan centraal. Talentontwikke-
ling is niet alleen belangrijk voor onze mensen 
intern maar ook voor de medewerkers die we 
tewerkstellen bij onze klanten. Resultaatge-

Joelle Van Roy, 
field coach Start People

“Ik ben eind 1999 na mijn studies gestart bij Uni-

que. Daarna ben ik doorgegroeid van commer-

cieel consulente naar office manager bij Unique 

tot ik aan de slag ging bij Start People. Ik was 

daar verantwoordelijk voor een groep kantoren 

en sinds dit jaar geef ik als field coach opleidin-

gen. Ik voel me thuis in dit bedrijf. Het is een 

leuke organisatie en ik heb altijd mogelijkheden 

gekregen om verder te evolueren. Tijdens de 

evaluatiegesprekken is er ruimte voor persoon-

lijke ontwikkeling. Naast de opleidingen is er ook 

persoonlijke begeleiding van de office manager. 

Ook de werksfeer bevalt me. De deuren van de 

'chefs' staan altijd open. Je hoeft ze niet formeel 

aan te spreken en ze kennen de medewerkers 

ook bij naam, wat getuigt van een persoonlijke 

aanpak.”
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richtheid is een eigenschap die alle medewer-
kers bezitten. We zijn een commerciële orga-
nisatie, we willen iets bereiken. Dat zijn de drie 
assen van talent waarop we de mensen evalu-
eren.” Hilde Haems steekt niet onder stoelen 
of banken dat de medewerkers hard moeten 
werken. Maar dat betekent dat ze ook keihard 
uit de bol kunnen gaan. “Als je hier een halve 
dag rondloopt, zul je zien dat er ook veel fun 
is. Humor en alles kunnen relativeren is nood-
zakelijk.” 

USG People kiest niet alleen voor high po-
tentials, maar werkt ook duidelijk aan talent 
management. “We zijn ervan overtuigd dat 
iedereen hier met een pak talent binnenkomt. 
Het is onze uitdaging en plicht om een kader te 
creëren voor de medewerkers zodat, wanneer 
ze hier weggaan, hun rugzak met talent meer 
gevuld is dan toen ze hier startten.”

Talent management
Het talent management bestaat uit vier pijlers. 
De eerste is de interne motie. “Je merkt dat ik 
het woord promotie niet in mijn mond neem”, 
legt Hilde Haems uit. De interne beweging be-
staat enerzijds uit promotie. 60 procent van de 
doorgroeifuncties gebeurt immers via interne 
doorstroming. We hebben een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van 
het talent maar de medewerkers zijn niet ver-

plicht om verticaal door te groeien. Het is hun 
eigen keuze. Niet iedereen wil of kan door-
groeien naar een andere functie. We besteden 
dan ook veel aandacht aan wie graag wil blijven 
in zijn huidige functie. Het interesseert ons om 
te weten hoe die persoon met enthousiasme 
dezelfde functie nog een tijd verder wil uitoe-
fenen. Medewerkers kunnen ook horizontaal 
doorgroeien, de zogenaamde interne motie. 
Ze bewegen dan tussen verschillende functies 
en rollen of ze gaan naar een ander bedrijf uit 
de groep.” 

Een tweede pijler zijn de opleidingen. USG 
People bekijkt welke vaardigheden nodig zijn 
en wat de individuele behoeften zijn en pro-
beert die op elkaar af te stemmen. Talent ma-
nagement betekent ook het inschakelen van de 
medewerkers in interne projecten. “We heb-
ben veel expertise in huis en daarom beperken 
we de inschakeling van externe consultants. Bij 
een intern project stellen we een heel divers 
team op: mensen die expert zijn in hun vak, 
mensen die het domein beheersen en mede-
werkers die daarin willen groeien.” 
De laatste pijler is maatschappelijk verant-
woord ondernemen. USG stapt in verschil-
lende externe partnerships die zelf als missie 
hebben om talent te ontwikkelen en aan hun 
medewerkers de kans geven om hun talenten 
verder te ontplooien. “Onder de naam USG 

"We willen samen vooruit gaan en kijken 

naar wat ons bindt. We werven veel jonge 

mensen aan, die na verloopt van tijd intern 

doorgroeien." 

Hilde Haems, 

HR Director 
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Talents United willen we talent met elkaar lin-
ken”, zegt Hilde Haems. Dat gebeurt onder 
verschillende vormen. Een van de partners 
bijvoorbeeld is Vlajo, die jongeren onderne-
merszin willen bijbrengen. “Medewerkers van 
drie van onze bedrijven geven commerciële 
trainingen aan universiteiten, we zitten in de 
jury van de miniondernemingen of we geven 
sollicitatietrainingen.” Een ander voorbeeld van 
het maatschappelijk verantwoord ondernemen 
is de samenwerking met YAR (Youth at Risk) 
die jonge delinquenten naar de arbeidsmarkt 
laten vloeien.

Cafetariaplan
USG People verloont de medewerkers boven 
het marktgemiddelde. In vergelijking met de 
benchmarks zijn de variabele vergoeding en 
de extralegale voordelen ver boven het gemid-
delde. “Daardoor kunnen we een aantrekkelijk 
pakket aanbieden aan onze medewerkers”, 
zegt Hilde Haems. “We proberen creativiteit 
aan de dag te leggen zodat we geen eenheids-
worst voor de mensen maken. We hebben ook 
al een aantal jaren ons cafetariaplan, wat heel 
erg in de smaak valt bij de medewerkers. Ze 
krijgen de keuze tussen meer tijd, meer geld 
of meer mobiliteit.” Tegen alle verwachtingen 
in, kiezen de medewerkers vooral voor mobi-
liteit en geld. Nochtans hechten steeds meer 
medewerkers belang aan een evenwicht tussen 

werk en privéleven. Eenmaal per jaar kunnen 
de medewerkers hun keuze herbekijken, af-
hankelijk van de levensfase waarin ze zich op 
dat moment bevinden.

USG People hanteert flexibele stelsels van 
deeltijds werken. “Alles is mogelijk zelfs in 
functies waar het minder voor handen ligt. Ook 
onze consulenten bijvoorbeeld kunnen gebruik 
maken van deeltijds werken. Glijdende werk-
uren en thuiswerk zijn dan weer niet mogelijk 
voor hen omwille van de openingsuren van 
onze kantoren.” 
De medewerkers in het shared services centre 
(gemeenschappelijke backoffice van alle be-
drijven) kunnen dan weer genieten van andere 
voordelen zoals een eigen strijkdienst en een 
gezondheidsprograma met yogasessies. “In 
ons kantorennetwerk is dat moeilijker te or-
ganiseren.” USG People voorziet ook bijstand 
voor de medewerkers. De druk ligt soms hoog, 
zeker in de kantoren. “Mensen kunnen ook in 
hun privésituatie soms schokkende ervaringen 
meemaken. Daarom werken we samen met 
een onafhankelijke externe partner die de me-
dewerkers opvangt wanneer ze met dergelijke 
problemen te maken krijgen.” 

Retentie is een heikel punt in de uitzendsec-
tor. USG People werkt aan de oorzaak om het 
verloop te doen dalen. “De basisvoorwaarde is 

"We hebben sinds een aantal jaren 

een cafetariaplan. de medewer-

kers krijgen de keuze tussen meer 

tijd, meer geld of meer mobiliteit."
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dat het salaris en de extralegale voordelen cor-
rect zijn”, zegt Hilde Haems. “Daarnaast moet 
je als bedrijf erkenning en waardering geven 
aan de medewerkers. Dat heeft te maken met 
de manier waarop leiding gegeven wordt. Een 
derde factor is de al eerder genoemde talent-
ontwikkeling. Ons uitgangspunt is: als je in een 
leuke omgeving werkt, correct verloond wordt 
en je kunt groeien en evolueren dan zijn er 
weinig redenen om weg te gaan. De rol van de 
leidinggever en de hr-afdeling op de betrok-
kenheid en de prestaties van de werknemer is 
groot.” 

Elise Carabin, 
office manager Express Medical

“Ik ben gestart als consulent in 2008 bij USG 

Financial Forces. Door de crisis was ik genood-

zaakt om naar Brussel te trekken. Na anderhalf 

jaar heb ik het bedrijf verlaten, maar dat was 

maar voor een korte periode; Door toedoen van 

Hilde Haems ben ik teruggekeerd. Sinds maart 

2010 ben ik office manager bij Express Medical 

en verantwoordelijk voor het kantoor in Luik. Het 

bedrijf vraagt veel betrokkenheid, maar we krij-

gen ook veel verantwoordelijkheid. De manier 

van communiceren met de directe chef en met 

de medewerkers spreekt me ook aan. Ze heb-

ben vertrouwen in je en tonen dat ook. De oplei-

dingen zijn afgestemd op de behoeften van het 

bedrijf en je eigen wensen.”
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