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“Als business partner ging je mee 
aan de tafel zitten in de business 
staff meetings, en werd HR op een 
heel ander niveau betrokken. Toen 
ik bij Telenet kwam, was dat echt 
de kers op de taart als het gaat 
over toegevoegde waarde bieden.”
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“John (Porter, nvdr) is zich als CEO uiteraard 

heel erg bewust dat de klassieke businesspijlers 

top moeten zijn, maar weet dat daarnaast ook de 

kracht van de mensen een ontzettend belangrijke 

factor is. Ik krijg erg veel ruimte om hier samen 

met mijn team werk van te maken.” Claudia 

Poels, Senior Vice-President Human Resources 

bij Telenet, prijst zich gelukkig niet te moeten 

strijden om haar CEO te overtuigen. “Vanuit zijn 

businesservaring heeft hij zelf ervaren dat HR een 

differentiator kan zijn.”

De Amerikaan John Porter kwam vorig jaar aan 

het hoofd van de onderneming te staan. Dat 

een buitenstaander met veel internationale 

ervaring CEO werd, heeft voor Claudia Poels 

vele voordelen. “Hij heeft echt een open vizier 

en nam de tijd om te luisteren naar de mede-

werkers en nadien zijn visie toe te voegen aan 

wat hij had gehoord”, klinkt het. “Toen hij aan 

boord is gekomen, heeft hij dat op een heel 

bewuste manier gedaan. Van in het begin was 

hij helder en transparant en zei hij dat hij wilde 

verder bouwen op de sterktes van het bedrijf, 

dat hij de organisatie wilde begeleiden in een 

verdere fase. John heeft wel een bijkomende 

dimensie gegeven aan de ‘customer centri-

city’ en heeft het heel bewust opgetild tot het 

niveau van de strategie. Daar is ook een heel 

programma voor opgestart zodat iedereen werd 

meegezogen. We hebben ook samenwerking 

toegevoegd als waarde.”

MEERWAARDE
Waarden, sfeer, cultuur: het zijn belangrijke 

concepten voor Claudia Poels. Het zijn ook 

de redenen waarom ze na haar rechtenstu-

dies – aangevuld met een jaar Europees recht 

aan de universiteit van Nancy in Frankrijk – bij 

IT-consultancy EDS inging op het aanbod om 

op de personeelsafdeling als expatconsultant 

te gaan werken. “Ik had niet per se een loop-

baan in HR in gedachten, maar omdat het echt 

klikte en de uitdaging interessant was, ben ik er 

toch op ingegaan”, herinnert ze zich. Boven-

dien was er het internationale aspect en een 

duidelijke link met haar juridische opleiding. 

Het klikte overigens niet alleen met de cultuur 

en de specifieke rol, al heel gauw bleek dat het 

tot dan onbekende domein van HR op haar lijf 

geschreven was. 

Om in de dynamische tele-
commarkt van Telenet 
succesvol te zijn, heeft de 
onderneming nood aan 
medewerkers die ervan 
houden om initiatief te ne-
men, die met ideeën komen, 
die dingen in beweging kun-
nen zetten, medewerkerk-
ers die geëngageerd zijn en 
‘geel bloed’ door de aderen 
hebben lopen. Maar hoe 
kleur je bloed geel? Met deze 
en andere vragen trokken 
we naar het Mechelse hoofd-
kantoor voor een uitgebreid 
gesprek met Claudia Poels.

“Wij zijn één met 
het bedrijf en 
iederéén voelt 
een impact van 

wat hij doet”

COVERSTORY Claudia Poels (Telenet)

Iedereen 
voelt dat hij 
bijdraagt
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Dat HR ook een strategische impact kon heb-

ben, was toen veel minder duidelijk voor Clau-

dia Poels. Dat besef kwam pas rond het jaar 

2000, toen de business partner werd geïntro-

duceerd. “Als business partner ging je mee aan 

de tafel zitten in de business staff meetings, en 

werd HR op een heel ander niveau betrokken”, 

herinnert ze zich. “Maar ik ben het héél, héél 

hard beginnen ervaren op het moment dat ik HR 

Director ben geworden bij EDS in 2002. En toen ik 

bij Telenet kwam, was dat echt de kers op de taart 

als het gaat over toegevoegde waarde bieden, als 

het gaat over leren denken met de business.”

“Wij, HR-mensen, doen het ons zelf iets te veel 

aan dat we steeds denken dat we ondersteu-

nend zijn, faciliterend. Het is hier binnen dit 

bedrijf dat ik van in het begin een rolverbreding 

heb meegekregen”, vervolgt ze. De toenmalige 

CEO, Duco Sickinghe, verwachtte van Claudia 

Poels dat ook human resources een bijdrage 

zou leveren aan de bottom line. “Wij kunnen 

dingen in beweging brengen waardoor mensen 

productiever worden: dáár komt het op neer. 

Dat is de ‘bottom line’.”

TWEE RICHTINGEN
“Rond het jaar 2000 – de periode van de IT-hype 

– was er een enorm verloop in onze sector, ook bij 

EDS. We zijn toen met de business en leidingge-

venden gaan onderzoeken waarom mensen ver-

trokken en wat hen zou motiveren om aan boord 

te blijven.” Business en HR kwamen samen tot 

een reeks acties die de werknemers meer geën-

gageerd moesten maken en ervoor zouden zor-

gen dat mensen fun hebben op het werk. Het 

waren acties die heel duidelijk niet meegingen 

in verhaal het opbod – riante salarissen, dikke 

bonussen, royale extra’s – dat er toen was. 

“We hebben ook heel bewust beslist om er een 

tweerichtingsformule van te maken in plaats 

van ons enkel te richten op wat de leidingge-

vende beter kon doen. We hebben onze mede-

werkers betrokken en hen een rol gegeven, hen 

gezegd wat we van hen verwachtten. We heb-

ben mensen geleerd om, als ze ergens mee zit-

ten, binnen te stappen bij hun leidinggevende. 

Daartegenover hadden we het engagement 

aangegaan dat als een medewerker die stap 

zet, je onmiddellijk twee minuten tijd neemt om 

te luisteren”, legt ze uit. “Als ik kijk naar van-

daag, dan spelen nog steeds dezelfde drivers 

voor engagement.”

De laatste twee jaar bij EDS werkte Claudia 

Poels aan het opzetten van een shared service 

center in Hongarije. Elke stap in elk proces 

moest daarvoor minutieus beschreven wor-

den. Maar ook in de business betekende dit 

een belangrijke verandering: meer elektro-

nische communicatie, meer standaardmails, 

meer standaardisatie en automatisering. Is 

dat niet in tegenspraak met de klantgericht-

heid waar Claudia Poels steevast voor gaat? 

“Klantgerichtheid betekent dat als je iets doet, 

je dat bekijkt vanuit de idee ‘wat betekent dit 

voor de klant?’ Standaardisering en automati-

sering zijn niet per se slecht, want efficiëntie en 

‘operational improvement’ zijn ook belangrijk. 

Maar: het gaat erom de goede balans te vinden. 

Je kan altijd een ‘jugdement call’ maken, door 

rekening te houden met de concrete omstandig-

heden en noden en die ruimte te durven gebrui-

ken. Het gaat ook om het omgaan met ambigu-

iteit: durven een interpretatie te maken en het 

beste gezien de omstandigheden doen.”

GEEL BLOED
Sinds 2008 is Claudia Poels aan de slag bij Te-

lenet. “Ik ben heel blij dat Telenet op mijn par-

cours gekomen is, want Telenet is een bedrijf dat 

je moet meegemaakt hebben. Het is lokaal én er 

is een enorme ruimte om initiatief te nemen.” 

Wat ze bijzonder belangrijk vindt, is dat bin-

nen de telecomonderneming elke medewerker 

het gevoel heeft bij te dragen aan het beleid. 

Hier heerst nog steeds het kmo-gevoel. “Je 

voelt hier écht dat elke beslissing die wij nemen 

impact heeft. Iedereen voelt dat hij bijdraagt.” 

Dat de producten en dienstverlening van het 

Mechelse bedrijf midden in de maatschappij zit-

ten, maakt ook dat medewerkers zich veel ster-

ker gaan identificeren met hun werkgever. “Wij 

zeggen ook heel vaak dat we geel bloed hebben. 

Wij zijn één met het bedrijf en iederéén voelt een 

impact van wat hij doet.”

“Wat wij als bedrijf uitstralen naar onze eigen 

mensen – naar kandidaten nog te weinig, maar 

daar wil ik straks nog op terugkomen – is de rele-

vantie van wat we doen. Mensen zien direct wat 

ze betekenen voor onze klanten. Op die manier 

is er een identificatie. Daarnaast is er ook een 

cultuur van heel felle betrokkenheid, van enga-

gement en empowerment .” Claudia Poels merkt 

wanneer ze door de gangen wandelt dat drive 

for results een van de centrale waarden is, net 

zoals klantgerichtheid. “Dat geeft een grote vol-

doening, want mensen voelen zich relevant.”

Dat die waarden zo nadrukkelijk geleefd wor-

den binnen de organisatie komt er niet zonder 

meer. Onder meer het initiatief ‘klantenbrevet’ 

heeft daartoe bijgedragen, een initiatief waar-

bij medewerkers de kans krijgen om een halve 

dag met een collega van een dienst met klan-

tencontact mee te lopen. De bedoeling is om 

mensen de job van hun collega te laten ont-

dekken en zo meer begrip en empathie, de sa-

menwerking te laten bevorderen. Die halve dag 

wordt vandaag beschouwd als een uitgelezen 

kans, een misschien wat atypische opleiding.

Na de komst van John Porter zijn de waar-

den van Telenet spreekwoordelijk afgestoft 

en werd er samenwerking en klantentevre-

denheid – Customer Centricity in de taal van 

de nieuwe CEO – aan toegevoegd. Opnieuw 

Coverstory / Claudia Poels (Telenet)

Loopbaan
2008 – …: Senior Vice-President Human Resources, Telenet

2006 – 2008: HR Operations Leader EMEA North, EDS

2002 – 2006: HR Director, EDS Belgium & Luxembourg

2000 – 2002: HR Specialist, EDS Belgium & Luxembourg

1990 – 1991: Europees Recht, Université Nancy 2

1985 – 1990: Rechten, KULeuven
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“Zo hebben wij 
onze hefboom 

gecreëerd en je kan 
niet geloven hoe 

blij ik ben met het 
resultaat”
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is er geïnvesteerd om van die waarden meer 

te maken dan een slogan op de muur. “Als 

je mensen wil overtuigen om de klantenfocus 

centraal te zetten, gaat het om de mindset. 

Daarom dat we heel veel tijd en inspanning 

hebben geïnvesteerd in de cultuur. We wil-

len mensen stimuleren om zich te vereenzel-

vigen”, vertelt Claudia Poels. “Nadat we de 

waarden hebben herbekeken met het manage-

ment hebben we aan onze mensen gevraagd 

wie er goesting had om een dag offsite te gaan 

meewerken rond de vijf waarden en samen de 

gewenste gedragingen uit te werken. Een klei-

ne honderd mensen heeft daarop gereageerd. 

Dat dat vanuit de mensen zelf is gekomen, was 

heel krachtig. Bovendien hadden we meteen 

honderd echte ambassadors.” Een groot deel 

van die mensen werd nadien ingezet om – 

na een dag opleiding – workshops te geven 

voor de andere medewerkers. “Zo hebben wij 

onze hefboom gecreëerd en je kan niet gelo-

ven hoe blij ik ben met het resultaat”, klinkt 

het enthousiast. “Deze collega’s hebben niet 

alleen geholpen om de waarden in ons bloed 

te krijgen, maar ze waren nadien ook zo trots 

omdat ze hebben kunnen bijdragen, omdat ze 

zelf gegroeid zijn.” 

KLANTGERICHT HR
Customer centricity betekent voor HR extra aan-

dacht voor de (interne) klant om in lijn te zijn 

met wat de business belangrijk vindt. Voor het 

team van Claudia Poels betekende dat twee din-

gen. “Ten eerste zijn we ons bewust geworden van 

het belang van onze ‘street credibility’. We moeten 

onze geloofwaardigheid ten opzichte van de busi-

ness echt verdienen”, klinkt het. “Maar daarnaast 

is er een traject opgezet rond ‘process optimisa-

tion’, de optimalisering van onze processen. 

We werken tegelijk aan de geloofwaardigheid – 

‘keeping promises’ is daarbij belangrijk – en aan 

onze efficiëntie. En we kijken steeds naar hoe iets 

overkomt bij onze klant.”

Samen met haar team is Claudia Poels gaan 

graven in de bestaansreden van HR. Waarom is 

HR er? Uiteraard is het antwoord dat HR moet 

bijdragen aan het succes van het bedrijf, aan 

de bottom line. Maar tegelijk wil men bij Tele-

net een stap verder gaan. “We bouwen aan een 

geweldige werkplek voor de mensen”, zegt ze. 

“We hebben gezegd: onze bijdrage situeert zich 

bij het goed voelen – in de meest brede zin – van 

onze mensen hier. Dat gaat over het feit dat men-

sen goed gealligneerd zijn en weten wat we met 

het bedrijf willen doen. We hebben vorig jaar een 

heel heldere strategie gedefinieerd en vandaag 

kent niet minder dan 90 procent die en hoe hun 

doelstellingen daartoe bijdragen. Maar het gaat 

ook over de cultuur, de waarden, de competen-

ties, comp & ben en doorgroeimogelijkheden. 

Claudia Poels (Telenet) / Coverstory  

       Claudia Poels: 
“Standaardisering en automatisering zijn niet per se 
slecht. Maar: het gaat erom de goede balans te vinden. 
Het gaat ook om het omgaan met ambiguïteit: durven een 
interpretatie te maken en het beste gezien de omstandig-
heden doen.”

“Doorheen hun 
loopbaan kunnen 

mensen keuzes 
maken in de een of 

andere richting”
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Die aspecten dragen ertoe bij dat onze collega’s 

vinden dat Telenet een tof bedrijf is om voor te 

werken en zeggen ‘hier wil ik blijven’.”

Een concreet voorbeeld van de hernieuwde 

klantgerichtheid is de explicitering van de 

lifecycle van een Telenet-medewerker. Net 

zoals de business een overzicht heeft voor de 

externe klanten, met aandacht voor alle con-

tactmomenten en de gebeurtenissen die tot 

ontevredenheid zouden kunnen leiden, zo ook 

werkt HR aan een overzicht van de verschil-

lende fases, contactpunten en risico’s voor de 

toekomstige en huidige medewerkers. “We be-

vragen daarvoor nu onze interne klant over hun 

contacten met HR om zo te weten wat de grote 

tevredenheidsdomeinen zijn en de domeinen 

waar we nog kunnen verbeteren.”

SWITCH
Bij Telenet maakte Claudia Poels samen met 

haar team werk van de cyclus van gesprekken 

die leidinggevenden hebben met hun mensen. 

Ze herpositioneerden de midyear dialogen, 

halfjaarlijkse gesprekken die – uiteraard – ook 

gaan over waar mensen staan met betrekking 

tot hun persoonlijke doelstellingen. Maar nog 

veel belangrijker dan dat is dat er gekeken wordt 

of mensen goed in hun vel zitten, of ze blij zijn 

in hun rol, wat hun ambities en aspiraties zijn. 

“We doen dat al een paar jaar. Na verloop van tijd 

worden mensen comfortabeler om daarover te 

spreken. Die gesprekken en de manier waarop ze 

verlopen zijn echt een fantastische ontdekking. 

Ze laten ons toe om proactief te zijn. Onze interne 

mobiliteit is onder meer door die gesprekken ge-

groeid van 30 procent naar 57 procent nu. Drie 

op vijf rollen worden intern ingevuld. We geven 

mensen ook tijd om een nieuwe job te leren. Die 

keuze hebben wij heel bewust gemaakt.”

Opnieuw is ‘engagement’ het sleutelwoord, 

legt Claudia Poels uit. Mensen kansen geven 

tot persoonlijke ontplooiing is heel belangrijk 

in engagement en tevredenheid. Als mensen 

zich relevant en belangrijk voelen, dan geeft 

hen dat vleugels. “Vertrouwen geeft mensen 

vleugels. Dat is hier heel mooi, alleen is het jam-

mer dat dat nog te weinig bekend is buiten de 

muren van dit bedrijf.”

En zo hebben de Telenetters de mogelijkheid om 

van de ene afdeling naar de andere te evolueren 

(zo is Jorgen Vranken, met wie we in Peoplesphere 

79 nog spraken over rekrutering, vandaag niet 

meer bij HR actief, maar maakte hij de overstap 

naar de marketingafdeling, nvdr) of switchen ze 

van een expertenrol naar een managementfunc-

tie. “Doorheen hun loopbaan kunnen mensen 

keuzes maken in de een of andere richting. Onze 

overtuiging en ambitie is om proactief aan de slag 

te gaan met de aspiraties van mensen. We durven 

mensen ook een duwtje te geven als ze zelf nog 

niet dachten aan een volgende stap, waar wij be-

paalde talenten en mogelijkheden zien.” Dat de 

Telenet-medewerkers op elk moment de keuze 

hebben om aan te geven dat ze wat anders zou-

den willen doen, en dat ze daar ook in begeleid 

worden, wordt erg geapprecieerd, zo is de erva-

ring van Claudia Poels. “We hebben het net zoals 

twintig jaar geleden over doorgroeien en ontwik-

kelen als factor in het engagement. De kern is nog 

altijd hetzelfde als bij EDS, maar het is de manier 

hoe je het vastpakt die verschilt.”

DUIDELIJKE TERMINOLOGIE
“Als ik kijk naar hoe ik in mijn stijl veranderd 

ben... Ik heb heel hard aan mezelf moeten wer-

ken om mee te evolueren.” De manier waarop 

Claudia Poels vandaag leiding geeft is sterk 

veranderd ten opzichte van aan het begin van 

haar carrière. Bij Telenet investeert men fors 

in de leidinggevenden onder meer door te 

werken met de Insights-persoonlijkheidsana-

lyses.  “Door de eenvoudige manier om men-

sen inzicht te geven in hun voorkeurstijl en een 

“Wat is er meer 
authentiek dan onze 

eigen mensen die 
vertellen?”

Coverstory / Claudia Poels (Telenet)

       Claudia Poels: 
“Onze overtuiging en ambitie is om proactief aan de 
slag te gaan met de aspiraties van mensen. We durven 
mensen ook een duwtje te geven als ze zelf nog niet 
dachten aan een volgende stap, waar wij bepaalde ta-
lenten en mogelijkheden zien.”
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duidelijke terminologie op te bouwen, kunnen 

we leidinggevenden makkelijk met hun mede-

werkers in gesprek laten gaan.” Er is ook een 

traject gestart voor 33 experts die recent in 

een leiddinggevende rol zijn gestapt en daar 

worden in begeleid. 

Ook Claudia Poels zelf evolueerde. “Ik heb 

hier een sprong gemaakt in het bewustzijn 

van wat mijn gedrag als effect heeft op mijn 

team. Ik heb mijn stijl verder ontwikkeld om 

meer divers te kunnen zijn. Vroeger was ik te 

veel ‘one size fits all’: ik stelde me wel open, 

maar paste eenzelfde beeld van leiding ge-

ven toe op iedereen. Vandaag heb ik een 

vertrouwensrelatie kunnen opbouwen met 

iedereen in het team waardoor wij nu heel 

open gesprekken kunnen hebben, zoals de 

midyear dialogen en ik een coachende rol 

kan nemen.”

Twee maal per jaar is er binnen Telenet een 

bottom-up bevraging waarbij medewerkers 

niet alleen aanduiden hoe tevreden ze zijn, 

maar waar ze ook hun baas als leidinggeven-

de evalueren. De geconsolideerde resultaten 

– de peiling is strikt anoniem – geven de HR-

afdeling voeling met wat er leeft en maakt het 

mogelijk op te treden waar nodig, bijvoor-

beeld via een zogenaamde upward feedback 

session. “Dan zal de HR business partner het 

team samenroepen voor een heel open babbel 

over de sterktes en minder sterke aspecten van 

de leidinggevende. Nadien wordt de leiding-

gevende erbij gehaald, en geeft het team de 

geconsolideerde feedback van hun verhaal. 

Dat is héél krachtig, maar alleen mogelijk als 

er voldoende vertrouwen is. We bieden dat aan 

en stellen het gericht voor waar we merken dat 

er ruimte is voor verbetering.”

CONTINUE VERANDERING
Omdat Telenet continu in evolutie is, zijn 

mensen die gisteren helemaal mee waren dat 

vandaag misschien minder. De flexibiliteit in-

zake carrièrepaden en de mogelijkheden om 

intern een andere richting op te gaan, biedt 

ook hier grote voordelen. “Mensen komen zelf 

tot de reflectie dat de evolutie misschien wat 

snel gaat voor hen, en met de business partner 

kunnen ze daarover spreken. Dat verloopt al-

lemaal heel natuurlijk.”

Om mensen maximaal mee te laten evolu-

eren, organiseert Telenet allerlei oplei-

dingen, zowel heel technische trainingen 

als opleidingen die veel meer op de soft 

skills zijn gericht. De onderneming werkt 

ook aan de verkleining van de kloof tussen 

school en bedrijf, onder meer door een uit-

gebreid stagebeleid waar men goede erva-

ringen mee heeft. “Bij HR hebben we recent 

bijvoorbeeld drie studenten gehad die zes 

maanden stage kwamen doen. Ik herhaal 

mezelf, maar die gasten vonden dat hier een 

erg tof bedrijf. Die worden ook echt betrok-

ken in projecten en mogen een rol opnemen, 

wat in vele bedrijven niet het geval is. Dat 

heeft te maken met de continue beweging 

waar wij in zitten, de continue verandering, 

de innovatie. Dat is eigen aan Telenet. We 

staan midden in de maatschappij en moeten 

continu innoveren. Zo staat het ook in onze 

‘purpose’: we willen het mogelijk maken 

voor onze klanten om het meeste te halen 

uit wat technologie hen biedt.”

Employer branding: Claudia Poels had al aange-

haald dat het een belangrijk thema is bij Tele-

net. Dat komt vanuit de vaststelling dat op de 

arbeidsmarkt het bedrijf vooral geassocieerd 

wordt met netwerktechnici en de klanten-

dienst. Dat er een hele variëteit aan rollen is, is 

maar weinig bekend. En daarom is Claudia Poels 

gestart om een employer branding-campagne 

uit te werken. “We weten nog niet precies wat we 

gaan doen, maar we gaan zeker de getuigenis-

sen van onze mensen gebruiken. Wat is er meer 

authentiek dan onze eigen mensen die vertellen? 

Onze medewerkers zijn hier erg tevreden en niet 

minder dan 95 procent is fier om voor Telenet 

te werken. We zullen de aanpak nog uitwerken, 

maar het is duidelijk dat je veel meer van ons zal 

horen, lezen en zien.”

TIMOTHY VERMEIR

ALEXIS TAMINIAUX

Claudia Poels (Telenet) / Coverstory  


