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Een event dat spoort met de corpo-
rate culture heeft immers veel meer 
impact. Meer nog, het versterkt de 

cultuur of helpt om naar een nieuwe 
cultuur te evolueren. Bovendien is een 
event dat afgestemd is op de corporate 
culture authentieker en geloofwaardiger. 

Wat is EEn corporatE culturE?

Een corporate culture is het geheel van 
opvattingen, waarden en normen die 
binnen een organisatie worden gedeeld, 
gevolgd en aangevoeld. De corporate 
culture bepaalt de typische manier van 
denken, voelen en doen. De cultuur is 
zichtbaar in het gedrag. Wat mensen 
doen én laten. Hoe ze zich kleden. Hoe 
ze met elkaar omgaan en communice-
ren. Alles wat er in praktijk gebeurt. Of 
niet gebeurt.

Waarom is EEn stErkE 
corporatE culturE bElangrijk?

Een corporate culture zorgt voor ener-
gie, passie en emotie. Als werknemers 
samenwerken vanuit eenzelfde cul-
tuur, gaat daar een enorme kracht van 
uit. De cultuur heeft daardoor een 
sterke impact op het succes van de 
organisatie.

Bedrijven die hun werknemers, klanten 
en stakeholders weten te inspireren met 
een sterke corporate culture, halen meer 
winst en doen het beter op de beurs 
(Kotter, 2011). Een sterke corporate cul-
ture geeft de organisatie een identiteit 
en waarden waarop de medewerkers 
zich kunnen richten. De cultuur helpt 
om talenten aan te trekken en te houden 
(retentie). En ondersteunt het imago van 
het merk (Boyce et al., 2015; Alton, 2017).

HoE brEngt EEn EvEnt uW 
cultuur tot lEvEn?

Push To Talk stuurt bij de start van een 
project altijd aan op een gesprek met de 
directie over de strategie en de corpo-
rate culture. Het gaat na of de strategie 
aansluit op de corporate culture die echt 
leeft in de organisatie. Dat is nodig om 
het event en de communicatie geloof-
waardig te brengen. Als de cultuur aan-
sluit bij de strategische doelstellingen, 
dan komt het erop aan de cultuur meer 
zichtbaar te maken en te versterken.

Daarvoor integreert Push To Talk in het 
evenement zes elementen die bijdragen 
aan een inspirerende cultuur (Coleman, 
2013). Push To Talk brengt de missie, 
visie en waarden tot leven met het grote 

verhaal: Waarom doet de organisatie wat 
ze doet? Zo krijgt het event echte bete-
kenis en diepgang met kwaliteitsvolle 
inhoud. Met grote verhalen en kleine 
anekdotes. Met kleine en grote emoties 
die mensen elke dag beleven. Push To 
Talk vertaalt ze in foto’s, video’s, getuige-
nissen… Waarden zijn meer dan mooie 
woorden. Duurzaamheid, openheid of 
innovatie…? Alle details kloppen, van 
uitnodiging tot locatie. Zo komt de cul-
tuur tot leven op het event.

Voorbeeld: AZ Sint-Maarten
Voor het ziekenhuis AZ Sint-Maarten or-
ganiseerde Push To Talk 14 openingsevents 
voor 15.000 bezoekers. Een ziekenhuis 
is in de eerste plaats het verhaal van en 
voor mensen. Push To Talk bracht de au-
thentieke verhalen van medewerkers en 
patiënten met videogetuigenissen, foto’s 
… Die verhalen informeren, verbinden en 
enthousiasmeren medewerkers, partners, 
patiënten en bezoekers. Zo komt het ver-
haal van AZ Sint-Maarten tot leven.

HoE vErstErkt EEn EvEnt uW 
cultuurvErandEring?

Bedrijven fuseren, groeien of interna-
tionaliseren. Nieuwe trends ontstaan. 
Digitalisering, the war for talent, klimaat-

voor eventbureau push to talk moet een evenement meer zijn dan een creatief idee 
of een leuk feestje. Het stemt een event altijd af met de klant op de langetermijnvisie, 
waarden en normen. de corporate culture die echt leeft in het bedrijf. 
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mEEr lEzEn ovEr 
corporatE culturE?

De website www.corporateculture.be 
levert kennis en inspiratie over de strate-
gische meerwaarde van corporate culture 
voor bedrijven, organisaties en overheden.

Voorbeelden van events en commu-
nicatie die de corporate culture tot 
leven brengen, staan op de website  
www.pushtotalk.be/cases
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Vol vuur inspireerden de managers 
het publiek op de twee events. De 
vernieuwde strategie en cultuur was 
de rode draad voor de events, een cor-
porate video en live experiences. Zo 
komen cultuur en strategie tot leven. 
De boodschap blijft hangen en wordt 
live conversation: op de werkvloer en 
bij de stakeholders. Conversatie die 
tot verandering leidt. Educam is klaar 
voor een mooie toekomst.

Een evenement is een prima gelegen-
heid om te bouwen aan een draag-
vlak voor cultuurverandering. Als 
duidelijk is wat er moet veranderen 
en waarom dit nodig is voor de toe-
komst van het bedrijf, moet de CEO 
zelf dit geloofwaardig en authentiek 
uitleggen. De top moet de ambitie 
uitspreken en een beroep doen op de 
medewerkers om samen de verande-
ring waar te maken. 

Het event is een kans om te luisteren 
naar verhalen en emoties. Om in ge-
sprek te gaan. Om respect te tonen 
voor het verleden, medewerkers te 
waarderen en te enthousiasmeren. En 
om samen uit te kijken naar een mooie 
toekomst.

verandering, brexit, politieke koersver-
anderingen ... De medewerkers moeten 
zich snel aanpassen. En dan moet soms 
de cultuur veranderen om te overleven.

Een cultuur gaat gepaard met sterke 
emoties. Als de cultuur moet veranderen, 
komen onzekerheden en frustraties naar 
boven. De medewerkers vereenzelvigen 
zich met de bestaande cultuur. Wie die 
cultuur afwijst en een nieuwe cultuur 
opdringt, wijst eigenlijk de medewerkers 
af. Het is belangrijk om respect te tonen 
voor wat jarenlang is opgebouwd.

Voorbeeld: een nieuwe 
missie voor Educam
In de aanloop van events voor mede-
werkers en klanten organiseerde Push 
To Talk workshops over een nieuwe toe-
komstgerichte strategie met de directie 
en het management van Educam. Dat is 
het kennis- en opleidingscentrum van de 
autosector en aanverwante sectoren. De 
automobielsector verandert razendsnel. 
Denk maar aan de digitalisering, elektrisch 
rijden, autodeelsystemen … Discussies 
laaiden op. Visies botsten. Ideeën rijpten. 
Het resultaat was een inspirerende gedra-
gen missie en visie: Inspired by PEOPLE, 
driven by KNOWLEDGE. 


