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VIABUILD!: INNOVATIEF 
ONDERNEMEND IN LEREN 
STEVEN MUYLDERMANS - VIABUILD!

Build to connect: met die baseline timmert aannemingsbedrijf Viabuild! niet alleen (letterlijk) aan de weg, maar ook aan 
de kennis en het talent van zijn medewerkers. Het bedrijf gelooft namelijk in een andere manier van opleiden, die verder 
gaat dan een pure focus op kennis. Een boeiend gesprek met Steven Muyldermans die als Talent Partner dit alles … in 
goede banen leidt. 

Wat doet Viabuild precies en waar staan jullie voor?
Steven: “We zijn een multidisciplinair aannemingsbedrijf dat verschil-
lende activiteiten aanbiedt: van wegeniswerken, grondwerken, asbest- 
verwijdering en burgerlijke bouwkunde over datacenters tot asfal-
teringswerken, zowel voor de publieke als voor de private sector. We 
hebben eigen asfalt- en betoncentrales, waaronder onze gloednieuwe 
betoncentrale in Neder-over-Heembeek. Onze organisatie telt zo’n 600 
medewerkers. We streven er altijd naar om de geprefereerde partner 
te zijn voor onze klanten, door uit te gaan van ons vakmanschap. Dat 
zorgt ervoor dat we sterk staan in de verschillende disciplines die we 
aanbieden, en stelt ons in staat om die geprefereerde partner te zijn. 
Als we dat vakmanschap op peil willen houden en hier nog in willen 
groeien, moet dit onlosmakelijk verbonden zijn met L&D, en moeten we 
echt investeren in onze mensen. Niet louter in kennis, maar ook in ta-
lent. Daar zijn we volop mee bezig.”

Hoe zijn jullie georganiseerd op het vlak van leren, en wat is jouw 
rol erin?
Steven: “We investeren in talent binnen onze bouwonderneming. En dat 
is absoluut nodig als we aantrekkelijk willen zijn als werkgever met het 
oog op instroom en retentie. We moeten medewerkers een totaalpakket 
aanbieden dat ruimer is dan louter een correcte verloning. Vandaag is 
er een ruim draagvlak voor L&D. Urgentie is er, alsook de wil om meer 
te investeren in L&D. Als Talent Partner werk ik actief aan de sturing en 
opvolging van talent- en kennisontwikkeling voor arbeiders en bedien-
den, en dat via onze Viabuild Academy, zodat elke medewerker beschikt 
over de nodige opleidingen en competenties. Ik waak ook over de mis-
sie en waarden van Viabuild door medewerkers stap voor stap te laten 
groeien. Een lerende organisatie is voor mij de verantwoordelijkheid van 
iedereen. Vanuit mijn rol zal ik stimuleren, faciliteren, organiseren en 
de strategische partner zijn om deze doelen te verwezenlijken.”

In het kader van innoverend ondernemerschap willen jullie ‘een an-
dere manier van opleiden’ hanteren. Wat wordt daar precies mee 
bedoeld? Hoe kijken jullie naar leren? 
Steven: “In de bouwsector is het zo dat je als bedrijf moet voldoen aan 
compliance. Attesten moeten in orde zijn, er moeten opleidingen rond 
veiligheid georganiseerd worden, iedereen moet gevormd zijn en kennis 
hebben. Maar een lerende organisatie zijn, gaat voor mij veel verder dan 
puur opleidingen organiseren. Het gaat over de dagdagelijkse werking 
met elkaar, het streven naar ‘operational excellence’, het constructief 
feedback geven aan elkaar, elkaar in vraag durven stellen. Leren krijgt 
voor ons vandaag een hogere prioriteit dan vroeger, en het is ook veel 
meer geïntegreerd in het dagelijkse werken. Opleiding is er slechts één 
facet van. En dat vindt stilaan ingang in de organisatie, ondersteund 

door het management. Uiteraard blijft veiligheid en kwaliteit op één 
staan, we kunnen niet enkel focussen op talent. Onze ‘andere manier 
van opleiden’ verwijst naar het feit dat we het ruimer zien dan puur 
opleidingen. Het gaat over leren en ontwikkelen in al zijn facetten.”

Initiatieven rond het thema ‘veiligheid’ hebben doorgaans een nogal 
‘droog’ tintje, maar jullie slagen erin om het toch net iets sexyer te 
maken. Wat kan je ons vertellen over de initiatieven op dit vlak?
Steven: “Het klopt dat we verder gaan dan bijvoorbeeld enkel te fo-
cussen op de rapportering van de veiligheidscijfers en de organisatie 
van opleidingen. In onze STEAM-waarden staat safety duidelijk op één. 
De andere letters staan voor team, efficiëntie, ‘always an eye on the 
future’, en motivatie. Aan elke waarde koppelen we initiatieven. Voor 
veiligheid is dat onder meer onze Safety-week, die we in september ge-
organiseerd hebben, waarbij we veiligheid en duurzaamheid via diverse 
initiatieven extra in de kijker zetten. Dat doen we vanuit de insteek dat 
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we zorgen voor elkaar. Tijdens de voorbereiding ervan hebben we in de 
werkgroep het thema veiligheid niet enkel bekeken vanuit de preventie- 
en veiligheidsdienst, maar ook vanuit de invalshoek leren. En stonden 
we stil bij de vraag hoe we veiligheid ook leuk en aantrekkelijk kunnen 
overbrengen, en hoe we nog meer kunnen leren van elkaar. Zo zijn we 
bijvoorbeeld gekomen tot workshops over AED die door een eigen mede-
werker gegeven konden worden, die in haar vrije uren als ambulancier 
werkt. Voor haar was dit een kans om buiten haar job te treden en 
bovendien was ze erg trots om dit met haar collega’s te kunnen delen. 
Ook tijdens de STEAM-days, onze opleidingsdagen die we jaarlijks in 
januari organiseren, zetten we in op veiligheid en kwaliteit tijdens de 
opleidingen die we dan organiseren op werven, werkplaatsen en cen-
trales. Komende editie gaan we bijvoorbeeld stilstaan bij agressie door 
derden op onze werven en veiligheidsattitude.” 

Sinds voorjaar 2022 is er ook de Viabuild Academy. Waar gaat het 
precies over?
Steven: “Vanuit onze visie op de lerende organisatie moeten we ons 
richten op alle facetten van leren en ontwikkelen. Als we als organisa-
tie willen groeien, moeten we dus - naast compliance - ook investeren 
in loopbaanontwikkeling en talent. De Viabuild Academy is daartoe 
het overkoepelende concept. Het is een loopbaan- en kenniscentrum, 
waaronder herkenbare pijlers of handvaten zitten waarbinnen we din-
gen kunnen organiseren. Op deze manier komt er meer lijn, structuur 
en herkenbaarheid in. Het fundament van de Academy bestaat dus uit 
onze visie op de lerende organisatie enerzijds, en STEAM anderzijds. De 
pijlers zijn onze diverse initiatieven zoals de Safety-week of ook het Fu-
ture Leadership-programma. Daarnaast hanteren we voortaan ook drie 
simpele vragen wanneer de leidinggevende in gesprek gaat met een 
medewerker over zijn ontwikkeling: de eerste is waar iemands behoefte 
vandaag ligt, de tweede wat hij of zij morgen nodig heeft om de volgen-

de stap te kunnen zetten in de functie, en de derde wat er overmorgen 
nodig is om de volgende stap te zetten in iemands carrière. Doordat 
medewerker en leidinggevende hier samen over nadenken, halen we erg 
nuttige informatie naar de oppervlakte die we in een ontwikkelingsplan 
kunnen gieten dat dan weer aan de Academy gekoppeld kan worden.” 

Je hebt het over het Future Leadership-programma, wat houdt dit in? 
Steven: “Over een periode van anderhalf jaar bouwen we met een groep 
interne collega’s via maandelijkse terugkommomenten op vier pijlers, 
die met elkaar verbonden zijn: persoonlijke ontwikkeling, verbinding, 
teamontwikkeling en resultaatsgerichtheid. De focus ligt niet zozeer 
bij per se een leidinggevende functie opnemen, maar bij persoonlijk 
leiderschap. Zo kan iemand bijvoorbeeld anderhalf jaar werken aan 
zelfverzekerder worden, als dit voor die persoon een werkpunt is. In het 
kader van dit programma hebben we onder meer een paardenworkshop 
georganiseerd, wat niet evident is in de bouwsector. Maar de feedback 
was absoluut positief. Het is soms nodig om even uit de comfortzone te 
stappen. Aan zo’n zaken merk ik dat we meer en meer de voedingsbo-
dem voor leren gaan opzoeken, en daar ben ik enorm trots op.”

Ook onboarding is een belangrijke pijler voor jullie, die deel uit-
maakt van de Academy. 
Steven: “Het is belangrijk om de onboarding van nieuwe mensen proac-
tief aan te pakken. Dan spreken we over de onboarding an sich, alsook 
peter- en meterschap in de verdere begeleiding. Er moet nagedacht 
worden over op welke positie iemand terechtkomt, en welk opleidings-
plan we daar tegenover kunnen zetten. Onze aanpak is om samen te 
zitten met de leidinggevende, zodat die de komst van een nieuwe mede-
werker goed kan voorbereiden. Wij kunnen ondersteunen en de leiding-
gevende stimuleren om hier actief over na te denken. Bij de effectieve 
opstart doe ikzelf of de HR Business Partner het onboardinggesprek, 
waarin we vertellen over wie we zijn als organisatie, wat onze waarden 
zijn, enzoverder. Daarna vertrekt de nieuwe collega naar de afdeling en 
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“Een lerende organisatie gaat verder dan puur opleidingen 
organiseren. Het gaat over de dagelijkse werking met  

elkaar. Het streven naar ‘operational excellence’.  
En het constructief feedback geven aan elkaar. ”



gaat de opleiding daar verder. We blijven tussentijds in contact, en na 
een drietal maanden is er opnieuw een formeel moment waarbij we een 
stand van zaken maken, en de drie basisvragen bespreken. Zo kunnen 
we bijsturen indien nodig. Ik vind dit enorm belangrijk: naar de nieu-
we medewerker toe, om de dienst correct te ondersteunen, en ook wat 
retentie betreft. Nieuwe medewerkers brengen we overigens ook samen 
tijdens ‘Let’s Connect’-dagen - dat verwijst naar onze baseline ‘Build 
to connect’ - waarop we een aantal zaken nog eens opfrissen. Op onze 
‘Discovery Days’ kunnen nieuwe medewerkers verder werven bezoeken, 
en ook die zijn verweven met ‘Let’s Connect’ en de t(eam) van STEAM.”

Past jullie 80 days-programma ook binnen die onboarding?
Steven: “Dat programma gaat een stuk ruimer, want het is gericht op 
jonge professionals die net van de schoolbanken komen en nog niet 
goed weten welke concrete functie ze willen uitvoeren in ons bedrijf. Er 
zijn ook zo veel mogelijkheden. Als we van iemands potentieel, karakter 
en persoonlijkheid overtuigd zijn, geven we hen de kans om 80 dagen 
lang het bedrijf te verkennen. Ze bezoeken verschillende diensten, krij-
gen er inzicht in de gang van zaken en worden begeleid. Op het einde 
van de 80 dagen evalueren we samen waar ze meest passie uithalen 
en kunnen ze nadien verder aan de slag in een bepaalde niche. Een 
soort proeverij van onze diensten dus. Ook hier bouwen we overigens 
aan ‘Let’s Connect’, want als jonge professional bouw je zo een enorm 
netwerk van collega’s uit.”

Daarnaast zijn er ook stageplaatsen voor studenten. Hoe kaderen 
die in de visie?
Steven: “Stages passen voor ons binnen een groter geheel. Als organi-
satie willen we studenten mee ontwikkelen, en hier een maatschappe-
lijke rol in opnemen. We stellen alles in het werk om van de stage een 
succes te maken en samen tot een aanwerving te komen als de moge-
lijkheden er zijn. Als er niet gegarandeerd een aanwerving kan volgen, 
houdt ons dat niet tegen om toch de stage te organiseren.” 

In organisaties met een sterke operationele focus is tijd vinden om 
te leren vaak moeilijk. Hoe is dat bij jullie?
Steven: “Onze werven moeten operationeel actief blijven en dus moet 
de continuïteit verzekerd worden. Tegelijk zijn er ook al grote stappen 
gezet. Opleiding heeft wel degelijk zijn plaats in de gehele planning. We 
proberen hier proactief in te zijn en zo veel mogelijk winteropleidingen 
te organiseren in de periode december tot maart, wanneer het weer so-
wieso slechter is. Daarnaast letten we ook op de overige timing & werk-
drukte, en plannen we opleidingen ruimschoots op voorhand in. Verder 
proberen we het leren zo veel mogelijk in de dagelijkse werking te in-
tegreren: leren van elkaar, elkaar aanspreken, feedback geven, kennis 
en ervaringen delen met anderen… Dat begint steeds beter te lukken.”

Wat is je belangrijkste uitdaging op het vlak van leren op dit moment?
Steven: “De borging van kennis, vermits we wel een aantal oudere 
medewerkers hebben die binnen enkele jaren op pensioen gaan. We 
willen dit aanpakken met mentorprogramma’s en peter/meterschap. 
Daarnaast is het ook een uitdaging om informatie terug te vinden die 
door de historiek van het bedrijf soms in diverse systemen verspreid zit. 
Verder wil ik continuïteit krijgen in de initiatieven die dit jaar genomen 
zijn en ze verder ontwikkelen.” 

Tot slot nog de twee vragen van onze vorige gast: hoe creëren jullie 
een continue leercultuur enerzijds, en welke rol speelt data in jullie 
organisatie als het gaat over L&D en wat doe je ermee?
Steven: “Een continue leercultuur creëren we door onze leidinggeven-
den en collega’s dagelijks te stimuleren om leren & ontwikkelen op de 
agenda te zetten en op te treden als strategische partner voor onze 
business. Data zit vandaag verder vooral in de opvolging van onze com-
pliance-opleidingen. Dan spreek ik concreet over VCA-attesten, EHBO 
en certificaten voor het besturen van machines. Dit moet absoluut op 
punt staan in onze sector. Veiligheid en kwaliteit voorop.” 
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PASPOORT

›  Functie?  Talent Partner @ Viabuild!

›  Vroeger?  Talent Officer bij Viabuild!, HR Consultant & Teamleader Recruitment/Training bij Atlas 
Copco, HR BP - L&D Advisor bij Aquafin

›  Studies?  HR bij EHSAL

›  Wat is je professionele motto?  Maak bewuste keuzes en doe dit met passie! 

›  Meest inspirerende L&D-informatiebron?  Het boek “Zeven eigenschappen van effectief 
leiderschap” van Steven Covey

›  Welke vraag heb je voor onze volgende gast op de Praatstoel?  Wat is voor jou de grootste 
strategische meerwaarde van een L&D’er? Waarin maak jij het verschil? 


