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Cultuurtransformatie aan de basis 

voor nieuwe start Technopolis 

  

  
Mechelen, 16 februari 2017 – Er zijn grote veranderingen op til in Technopolis. Sinds de 
aanstelling van directeur Stephane Berghmans werden de verwachtingen voor de toekomst 
van medewerkers, scholen, partners, bedrijven en leden van de Vlaamse regeringen in kaart 
gebracht met als doel een nieuw toekomstplan te creëren. Gisteren en vandaag werden al die 
verwachtingen gebundeld in een gezamenlijk toekomstbeeld voor Technopolis tijdens een 
kick-off, een evenement van en voor medewerkers. Deze aanpak betekent niet alleen een 
nieuwe start voor de medewerkers van Technopolis, maar ook een breuk met het verleden. 
  

Nieuwe start 

Na een moeilijke periode gekenmerkt door interne strubbelingen, was voor Technopolis de tijd rijp voor een 
nieuwe start. Met de komst van Stephane Berghmans waren de verwachtingen van niet alleen de 
medewerkers, maar ook de Raad van Bestuur en Vlaams minister Philippe Muyters hooggespannen. 

  
Vlak na zijn aanstelling tot algemeen directeur in oktober vorig jaar kondigde Stephane Berghmans aan dat 
hij ambitieuze plannen had voor het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie. Co-creatie, 
participatie, nieuwe technologieën en Internet of Things waren belangrijke sleutelwoorden die hij gebruikte 
om het Technopolis van de toekomst te omschrijven. 

  
De strategie om die plannen te verwezenlijken, zo benadrukte Berghmans meermaals tijdens zijn eerste 
persconferentie, zou hij samen met de medewerkers van Technopolis bepalen. Met die stelling gaf hij zowel 
aan de buitenwereld als aan de medewerkers van Technopolis een duidelijk signaal dat er met zijn 
aanstelling een einde kwam aan een tijdperk waarin “inspraak” en “open communicatie” vage begrippen 
waren. 

  
Viral change 

De afgelopen maanden werden de verwachtingen, maar ook frustraties van alle medewerkers stap 
voor stap in kaart gebracht met als doel een droombeeld van Technopolis te creëren. Via intensieve 
workshops onder begeleiding van facilitator Frank Geertsen van “Architects of Dreams” worden de 
medewerkers meegenomen in een viral change traject, een proces dat bottum-up groeit en zal leiden
tot een transparante participatiecultuur en een strategie voor het Technopolis van de toekomst. Het 
hele traject getuigt van een ware cultuurtransformatie die ontstaan is vanuit een verregaande dialoog
waarin alle medewerkers hun stem en passie laten horen. 
  



Niet alleen medewerkers bouwen mee aan het Technopolis van de toekomst. Opdat de nieuwe 
strategie ook door externe belanghebbenden gedragen zou worden, werden scholen, partners, 
bedrijven en leden van de Vlaamse regering de afgelopen periode bevraagd. Met deze 
vernieuwende aanpak wil Technopolis een laboratorium worden op het vlak van strategisch 
organisatiemanagement met klemtoon op co-creatie en participatie. 
  
Aan het veranderingstraject geven medewerkers intern de naam “Jumpstart”, vrij vertaald: een 
boost, een manier om batterijen op te laden. Ze geven daarmee hun enthousiasme weer, dat zoals 
een elektrische vonk op iedereen binnen de organisatie overslaat. Vanuit een onderdrukte passie 
voor wat organisatie zou kunnen zijn, een eenheidsgevoel en fierheid om voor Technopolis te 
werken, groeit Technopolis uit tot een zelfsturende organisatie, die zelf creatieve oplossingen zoekt 
voor de uitdagingen van de toekomst. Onder de slagzin “Unleash your potential” ondersteunen ze 
het nieuwe HR-management waarbij mensen de kans krijgen om hun talenten los van 
functieomschrijvingen, takenpakketten… ten volle te ontwikkelen. 
  
Kick-off op 15 & 16 februari 

De afgelopen weken werd de spanning opgebouwd naar een grootschalige kick-off, een tweedaags 
evenement van en voor medewerkers dat een breuk met het verleden symboliseert en de start van 
het Technopolis van de toekomst. Deze kick-off, die op woensdag 15 en donderdag 16 februari 
plaatsvond, markeert het beginpunt van een nieuw toekomstplan, van en voor medewerkers, dat de 
komende weken, maanden en jaren in de praktijk wordt omgezet. 
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Stel je kids deze zomervakantie voor een échte uitdaging... 
Stuur ze op zomerkamp in Technopolis! 
| Labkamp | Kettingreactiekamp | Waterrakettenkamp | 

  

Technopolis, het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie 

Technologielaan, B-2800 Mechelen 

www.technopolis.be 

  

      

https://www.technopolis.be/nl/fiche/praktische-berichten/zomerlabkamp/
http://www.technopolis.be/
https://www.technopolis.be/nl/fiche/praktische-berichten/waterrakettenkamp/
https://www.technopolis.be/nl/fiche/praktische-berichten/kettingreactiekamp/
https://www.facebook.com/Technopolis-156577567699904/
https://twitter.com/technopolis_be
https://www.youtube.com/channel/UCZiO2eJJbeqRsLoXC6p85Sg
https://www.instagram.com/technopolis_be/
http://www.pinterest.com/

