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 ■ Hilde Vereecken 

Als chief happiness officer stippelt 
Emanuel van der Aalst bij IT-
bedrijf Netroplix mee de strategie 
uit en begeleidt hij het bijhorende 
veranderingstraject.

Emanuel van der Aalst is chief happi-
ness officer bij het Kempense IT-bedrijf 
Netropolix. En ja, zijn dagtaak omvat 

meer dan het ronddelen van fruit, het organise-
ren van een yogasessie of het voorbereiden van 
bedrijfsfeestjes en -uitstapjes. Al is hij – uiter-
aard – begaan met het geluk en welzijn van de 
medewerkers in brede zin. “Ervoor zorgen dat 
medewerkers met plezier komen werken, is een 
belangrijke betrachting. We streven naar een ont-
spannen werksfeer waar er veel plaats is voor hu-
mor en plezier. Zo is er een jaarlijkse familiedag 
en een personeelsfeest. Elke maand organiseren 
we een drink om de band tussen de medewerkers 
te versterken. We hebben een heus feestcomité 
dat over de vier vestigingen heen leuke activitei-
ten organiseert. We besteden veel aandacht aan 
een gezonde balans tussen werk en privé, en we 
stimuleren medewerkers gezonder te leven door 
voldoende te bewegen en door bijvoorbeeld fruit, 
soep en water aan te bieden”, schetst van der 
Aalst.

Cultuurmix
De rode draad doorheen de activiteiten van 

Emanuel van der Aalst is het begeleiden en fa-
ciliteren van verandering. Netropolix heeft een 
infrastructuur en een softwareafdeling en telt 
een 70-tal medewerkers verspreid over vier loca-
ties in Geel, Balen, Grobbendonk en Turnhout. 
“Eind 2019 verhuizen de vier vestigingen naar 
een nieuw gebouw in Geel. Het ideale moment 
om als bedrijf na te denken over veranderingen 
en verbeteringen. Daarom zijn we in de zomer 
van vorig jaar gestart met een nieuwe bedrijfsoe-
fening, waarbij we samen zoeken naar gemeen-
schappelijke waarden, onder begeleiding van een 
externe partner. Elke vestiging heeft immers een 

verschillende bedrijfscultuur, een andere manier 
van werken en een andere manier van omgaan 
met het management. De verhuizing naar het 
nieuwe gebouw waarin we allemaal gaan samen-
werken of zeg maar samenwonen, is dan ook een 
aanleiding om de verschillende bedrijfsculturen 
te laten samensmelten tot een nieuwe mix”, ver-
telt de chief happiness officer.

Hete kolen
In verschillende workshops waaraan zowel 

medewerkers als vertegenwoordigers van het 
management deelnamen, werden verbeter- en 
veranderingssuggesties gedaan. “Medewerkers 
konden vrijuit vertellen wat er goed en wat er 
volgens hen fout ging in de organisatie. Dit lever-
de interessante en verhelderende inzichten op, 
waarbij geen enkel heilig huisje gespaard bleef. 
Zo kwamen er een aantal zaken boven drijven die 
als vervelend werden ervaren. Ze bleken echter 

MENTALE GEZONDHEID

“De uitdaging 
schuilt niet in het 

implementeren 
van nieuwe 

technologie, 
wel in de 

transformatie 
die van de 

medewerkers 
verwacht wordt.”

Mentale gezondheid (2)

Netropolix houdt yin 
en yang in evenwicht

ESSENTIE
 Î De samensmel-
ting van vier ves-
tigingen naar één 
vergt een heuse 
cultuurverandering.
 Î De aankomende 
digitale transformatie 
heeft een impact op 
alle bedrijfsproces-
sen en werkmetho-
des én vraagt ook 
nieuwe competenties 
van de medewerkers.

 

 > Emanuel van der Aalst (Netropolix)
“De verhuizing naar het nieuwe gebouw 
waarin we allemaal gaan samenwerken of 
zeg maar samenwonen, is een aanleiding 
om de verschillende bedrijfsculturen te laten 
samensmelten tot een nieuwe mix.” © gf
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vooral ingegeven door verkeerde interpretatie en mis-
communicatie. Dat is meteen ook het voordeel om 
een neutrale derde partij te betrekken in zo’n cultuur-
oefening”, vindt van der Aalst.

Dat resulteerde in een set van gemeenschappe-
lijke waarden en actiethema’s die verankerd werden 
tijdens een bedrijfsbreed evenement. “Tijdens het 
evenement hebben we een vuurloop georganiseerd 
als symbool voor het vertrouwen in de stap naar een 
nieuwe bedrijfscultuur.”

Toch wacht Netropolix niet tot de verhuizing om 
het actieplan te implementeren. “Uit de workshops 
bleek bijvoorbeeld een vraag naar meer flexibel wer-
ken. Daarom is sinds begin dit jaar thuiswerken inge-
voerd. Daarnaast hebben we een nieuw stappenplan 
uitgewerkt om nieuwe medewerkers te onthalen. Zo 
wordt het team waar de nieuwe medewerker terecht-
komt veel nauwer betrokken bij het aanwervingspro-
ces. Nog voor de eerste werkdag onderhouden we het 
contact met de nieuwe medewerker, bijvoorbeeld 
door drie weken vooraf een videoboodschap van het 
team te versturen en enkele dagen voor de nieuwe 
medewerker aan de slag gaat, laten we een kleinig-
heidje bezorgen.”

Digitale transformatie
Een ander aandachtspunt van de chief happi-

ness officer is het strategisch begeleiden van de di-
gitale transformatie waarvoor de organisatie staat. 
“Continue verandering hoort bij onze sector. De tech-
nologie verandert in zo’n snel tempo, dat medewer-
kers hun competenties voortdurend moeten bijscha-
ven en actualiseren. De digitale transformatie waar we 
voor staan, zorgt echter voor een stroomversnelling. 
En ook voor een IT-bedrijf is dit een heuse kracht-
toer. Al klinkt dit misschien bizar: de uitdaging schuilt 
niet in het implementeren van nieuwe technologie, 
wel in de transformatie die van de medewerkers ver-
wacht wordt. Digitale transformatie gaat vooral over 
de impact van technologie op de bedrijfsprocessen, 
de werkmethoden en nieuwe klantenverwachtingen. 
Ook al zit technologie in ons bloed, het is geen sinecu-
re mensen te overtuigen anderen dingen te doen en/
of dingen anders te doen”, merkt van der Aalst op. “De 
digitale transformatie waar we doorgaan, vergt ook 
andere, nieuwe competenties van medewerkers. Het 
komt er dus op aan hen mee te krijgen in een continu 
leerproces.”

Als chief happiness officer combineert hij dan ook 
verschillende rollen die op het eerste gezicht weinig 
raakpunten hebben, maar samen wel de bedrijfsstra-
tegie mee vormgeven en helpen realiseren. “De digi-
tale transformatie heeft niet alleen een impact op ons 
businessmodel, maar ook op hoe we ons positioneren 
naar klanten en leveranciers. Dit bepaalt vervolgens 
welke talenten we in de toekomst nodig hebben en 
hoe we ons op de arbeidsmarkt moeten profileren om 
die ook te kunnen aantrekken. Tegelijk moeten we 
de huidige werknemers voldoende uitdagen en sti-
muleren om mee te gaan in het veranderingstraject”, 
vat van der Aalst zijn functie samen. C  
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