
Dit is het verhaal van Vincent Verhelst. Hij is de jonge bedrijfsleider 

van Walhalla nv, de grootste speelgoedfabriek van het land. Wanneer 

Vincent enkele moeilijke maar noodzakelijke beslissingen neemt om de 

toekomst van zijn bedrijf veilig te stellen, wordt hij geconfronteerd met 

een opstand van zijn werknemers en de inwoners van zijn stad. Zij komen 

in opstand tegen de zoveelste ontslaggolf, tegen de automatisering en 

tegen de uitholling van hun rechten als werknemer. Vincent zit met zijn 

handen in het haar. Dit is niet het beleid waar hij symbool voor wil staan. 

Hij wil dat Walhalla weer geluk brengt, niet alleen bij de kinderen die 

het speelgoed krijgen, maar ook bij de werknemers die het speelgoed 

maken en bij de inwoners van zijn stad. Een toevallige ontmoeting 

brengt hem echter op een idee. Hij werkt een plan uit waar zowel zijn 

bedrijf, zijn werknemers  als de inwoners van zijn stad beter van worden. 

Bestaat er een model waarbij automatisering en fl exibilisering in bedrijven 

hand in hand kan gaan met menselijke waarden als geluk en plezier? Werken 

in Walhalla is het verhaal over de zoektocht naar dit arbeidsmodel. Een 

model waar zowel werkgevers als werknemers beter van kunnen worden!

Martijn Wauters

werkt sinds 2003 als hoofd van de personeelsdienst bij de gemeente Beersel. 

Hij heeft een master in de communicatiewetenschappen en denkt graag 

na over nieuwe ideeën om de manier waarop we werken te verbeteren. Zo 

schreef hij in 2014 het boek De 38 puntenweek, dat eveneens bij Uitgeverij 
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Deel 1

Walhalla, mijn verhaal

Ik ben Vincent Verhelst. Ik ben de jonge bedrijfsleider van 
Walhalla nv, de grootste speelgoedfabrikant van het land, 
en dit is mijn verhaal. Ik vertel het omdat ik hoop dat het 
politici, ondernemers, maar ook ‘gewone’ werknemers, 
bedienden en arbeiders, kan inspireren. Want als ik de da-
gelijkse stroom economische berichten mag geloven, is er 
nog heel wat werk aan de winkel. Om rechtuit te zijn: ik 
vind het huidige arbeidsmodel met de dag slechter. De au-
tomatisering zet zich nu pas sneller dan ooit door, mensen 
worden steeds meer als een pure productiekost behandeld 
en de ongelijkheid neemt toe. Rijk wordt nog rijker en de 
middenklasse verdwijnt. Tot wat het zal leiden weet nie-
mand, maar dat het niet goed zal afl open staat nu al vast.

Toch kan het anders. Er is wel degelijk een ander arbeids-
model mogelijk. Dat heb ik met onze speelgoedfabriek 
bewezen. Walhalla is ondertussen een bekend succesver-
haal dat wereldwijd verteld wordt, maar toch kent het, 
tot mijn grote droefenis, voorlopig weinig tot geen na-
volging. Ik vergelijk ons verhaal daarom graag met een 
fi lmpje dat ik recent heb gezien op het internet. In de 
korte video zien we een weide waarop allemaal mensen 
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zitten en neerliggen. Ze luisteren allen naar een muziek-
bandje dat vooraan op een podium aan het spelen is. Het 
is duidelijk niet de bedoeling dat er gedanst wordt op de 
muziek, maar toch zoemt de camera plots in op een jon-
gen die wel aan het dansen is. Hij maakt allerlei gekke 
bewegingen en lijkt zich vooral belachelijk te maken. De 
mensen rond hem vinden het grappig en je hoort gelach 
op de achtergrond. De jongen is echter een aanhouder en 
blijft gewoon dansen, zich niets aantrekkend van het feit 
dat iedereen hem aanstaart en hem gek verklaart. Dan 
gebeurt er echter iets belangrijks: uit het niets komt een 
tweede jongen meedoen. Eerst doet hij overdreven gek, 
alsof hij de eerste jongen in het belachelijke wil trekken. 
Maar toch, ze zijn nu al met twee aan het dansen. En dat 
werkt aanstekelijk, want al gauw komen er nog een aan-
tal mensen mee bewegen. Nu dansen er dus al een stuk 
of vijf mensen in de wei, terwijl iedereen hen aankijkt. 
Steeds meer mensen zetten zich recht en lopen ook op het 
groepje af. Ze gaan erbij staan en doen mee. Plots is een 
kantelpunt bereikt: bijna iedereen op de wei staat recht 
en begint te dansen. Er is iets merkwaardigs gebeurd: wie 
nog gewoon neerzit, is nu de vreemde eend op de wei. 
Het laatste beeld van het fi lmpje is dan ook het beeld 
van een weide vol dansende mensen. En dat is wat ik uit-
eindelijk hoop dat ook zal gebeuren met het model dat 
ik in Walhalla heb opgestart. Ik wil namelijk niet alleen 
blijven dansen. Ik wil niet dat men onze stad blijft aan-
schouwen als een buitengewoon project dat toevallig zeer 
succesvol is, maar geen navolging krijgt. Ik hoop dat an-
dere bedrijven, steden en overheden ook gaan dansen. Ik 
hoop dat bijna iedereen meedoet, zodat alleen diegenen 
die gewoon blijven verder doen zoals we nu bezig zijn, als 
gek worden beschouwd, dat het huidige arbeidsmodel als 
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vreemd en bizar wordt beschouwd. Daarom vertel ik dus 
mijn verhaal, het verhaal van werken in Walhalla.

Toch gaat dit niet alleen over mezelf. Dit is in de eerste 
plaats ook het verhaal van alle inwoners van onze stad 
en vooral van al de medewerkers van Walhalla. Ik heb 
daarom aan Noa Leemans, één van de werknemers die 
alles vanop de eerste rij beleefde, gevraagd om ook haar 
versie van de gebeurtenissen in onze stad te vertellen. Je 
leest hoe haar verhaal het mijne doorkruist en hoewel 
haar getuigenis uiteraard zeer persoonlijk is, ben ik ervan 
overtuigd dat het voor velen een herkenbare weergave is. 
Het vormt daarom een onmisbare aanvulling om de ach-
tergrond van ons nieuw model te begrijpen.

Voor je begint te lezen, wil ik je toch nog één ding vragen: 
ook al klinkt ons nieuwe arbeidsmodel gek of wereld-
vreemd, geef het een kans en oordeel pas nadat je elke let-
ter hebt gelezen. Denk daarbij aan andere ideeën die eerst 
jarenlang alleen dansten, zoals het einde van de slavernij 
of het algemeen stemrecht. Nu dansen we allen vrolijk 
mee en beschouwen we landen waar deze ideeën nog niet 
zijn omarmd als wereldvreemd.

Veel plezier dus, en vooral: aarzel niet om mee te dansen 
als je mijn verhaal hebt uitgelezen!





Vincent Verhelst

Het was al een stuk na middernacht toen ik uit mijn kan-
toor stapte. Het reusachtige bedrijfsterrein van Walhalla 
nv lag er stil en verlaten bij. In gedachten verzonken stak 
ik traag de lege parking over tot ik aan een statig oud ge-
bouw kwam. Daar opende ik de grote houten inkomdeur. 
Hoewel ik als bedrijfsleider en hoofdaandeelhouder na-
tuurlijk een loper had van alle gebouwen van het bedrijf, 
was het al jaren geleden dat ik hier nog was geweest. Het 
was het oude huis van waaruit mijn grootvader, Richard 
Verhelst, destijds Walhalla nv had opgericht. Het was 
begonnen met de verkoop van een paar simpele houten 
speelgoedfi guurtjes, maar uitgegroeid tot een internatio-
naal bekende naam. Walhalla was nu de grootste speel-
goedproducent van het land en de tweede grootste ter we-
reld. Er werkten in onze hoofdzetel in mijn geboortestad 
zo’n 20 000 werknemers: ingenieurs die nieuw speelgoed 
uitvonden, arbeiders in de productieafdelingen, bedien-
den in de marketingafdeling en in de ondersteunende 
diensten, arbeiders in het grote verdeelcentrum, chauf-
feurs, poetsvrouwen, enzovoort. Maar hier was dus al-
les begonnen, in de kelder van dit grote oude huis. Het 
vormde gedurende de eerste jaren het kloppende hart 
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van ‘De fabriek’, maar daarna waren de hoofdactivitei-
ten verhuisd naar meer functionele gebouwen. Nu was 
het huis ingericht als fabrieksmuseum. Het was dan ook 
volgepropt met zowat alle stukken speelgoed die ons 
bedrijf ooit had gemaakt, van het eerste houten Viking-
fi guurtje, nog steeds het uithangbord van het bedrijf, tot 
de meest recente stukken als Viking-robots en videospel-
letjes. Als kind had ik hier vele uren doorgebracht, spe-
lend in deze wondere wereld. Vaak was ik hier samen met 
mijn grootvader, die mij dan animeerde door poppenkast 
te spelen met zijn zelfgemaakte fi guren. Hij vertelde me 
dan ook steeds de verhalen over de beginjaren van het 
bedrijf. Telkens luisterde ik vol bewondering hoe hij vol 
passie vertelde hoe hij zijn bedrijf had gesticht. Het ver-
haal van Jean Degreef heeft hij me bijvoorbeeld wel hon-
derd keer verteld. Jean was de eerste arbeider die mijn 
grootvader destijds had aangenomen. Hij had slechts 
één arm, en mijn grootvader liet hem meer uit medelij-
den dan uit overtuiging meedoen aan de proef die hij zelf 
had opgemaakt: tien Viking-fi guurtjes snijden uit hout. 
Maar wat bleek? Jean kon met zijn ene hand de mooi-
ste fi guren snijden uit hout. Dankzij de creatieve ideeën 
van Richard Verhelst en het snijwerk van Jean Degreef 
kende het speelgoed een enorm succes. Walhalla, want 
zo had mijn grootvader zijn kleine bedrijfje gedoopt, 
groeide in enkele jaren uit tot de belangrijkste werkge-
ver van de streek. Het werd de grootste speelgoedfabriek 
van het land, bekend en geliefd bij jong en oud. Ik hing 
aan de lippen van mijn grootvader toen hij deze verhalen 
vertelde, vooral omwille van zijn gewoonte om er nog 
een schepje bovenop te doen. Hij vertelde ze met vuur en 
hartstocht! Met ouder te worden wist ik natuurlijk dat 
mijn grootvader overdreef, maar toch bleef ik enthousiast 
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luisteren. Nu echter, zoveel jaren later, dwaalde ik een-
zaam door de gangen van het fabrieksmuseum. Ik stapte 
zonder er aandacht aan te besteden door de muil van een 
immense speelgoedleeuw, passeerde een leger Viking- 
fi guurtjes zonder om te kijken, en ging ook niet de zaal 
binnen waar de fi lm over de geschiedenis van Walhalla al 
duizenden keren aan bezoekers was getoond en die ikzelf 
zowat vanbuiten kende. Ik stapte gewoon door, blijkbaar 
zonder doel, maar kwam uiteindelijk in de laatste gang 
aan, waar aan de muur twee grote schilderijen waren 
opgehangen. Het waren twee grote ouderwetse portret-
ten, één van mijn grootvader en één van mijn vader. Ik 
bleef staan en bestudeerde een tijdje het portret van mijn 
grootvader, Richard Verhelst. ‘King Richard’, zoals hij 
zich wel eens liet noemen. Hij was een excentrieke man: 
‘de speelgoedkoning van Walhalla’. Ik glimlachte toen ik 
naar zijn bolle gelaat keek. Hij was altijd een levensgenie-
ter geweest. Een geboren verteller en een creatief genie. 
Maar vooral, hij was een goed mens. En dat straalde uit 
over de hele stad. Zelfs dit portret waar ik naar stond 
te kijken straalde levensvreugde uit. De werknemers van 
Walhalla hadden hem dan ook op handen gedragen. Ze 
hadden hem blind in al zijn beslissingen gevolgd en wa-
ren voor hem door het vuur gegaan, dat was een grote 
kracht van het bedrijf. Dat, en de gunstige economische 
situatie natuurlijk, want Walhalla profi teerde vooral na 
een paar moeilijke oorlogsjaren van de bloei in de jaren 
vijftig en zestig. Mijn grootvader werd zelfs een nationale 
bekendheid en hij was zowat de verpersoonlijking van de 
vooruitgang van ons land.

Mijn ogen scanden verder langs de muur en kwamen uit 
bij het portret naast mijn grootvader. Het portret van zijn 
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zoon, Eddy Verhelst. Mijn vader dus. Van het bolle gelaat 
van Richard was niet veel te merken. Hij had de uiter-
lijke kenmerken van zijn moeder en had helaas ook slechts 
weinig karaktertrekken van zijn vader geërfd. Hij was een 
man van weinig woorden en had zich nooit veel bekom-
merd om zijn enige zoon, om mij dus. Ik kende hem vooral 
via verhalen in de krant en van nieuwsberichten op televi-
sie. Mijn vader was bijna elke dag 24 uren bezig met zijn 
werk. Enkel zondagmorgen zagen we elkaar kort, maar 
dan moest ik me stilhouden, want dan las hij de krant en 
daarbij wou hij niet gestoord worden. Toen ik ouder werd, 
vroeg ik me meermaals af hoe het mogelijk was dat hij de 
zoon van mijn grootvader kon zijn. Ze verschilden als dag 
en nacht. Toch hingen ze hier nu, zij aan zij, aan de muur 
van het museum. Allebei hadden ze een grote invloed ge-
had op Walhalla, Richard natuurlijk als stichter en icoon, 
Eddy als de man die het bedrijf effi ciënt maakte en liet 
overleven in de crisisjaren. Want mijn vader had het be-
drijf gemoderniseerd en een nieuw elan gegeven. Hij zorg-
de ervoor dat Walhalla zich niet alleen kon handhaven op 
nationaal vlak, maar dat het uitgroeide tot een internatio-
naal succesverhaal. Toch waren er ook barsten opgedoken 
in Walhalla. In de jaren zeventig kreunde het bedrijf onder 
de crisis en moest de fabriek voor het eerst medewerkers 
ontslaan. ‘Afdanken’, zoals dat zo mooi heet. Een aantal 
grote ontslaggolven volgden elkaar op. Ze waren noodza-
kelijk om het bestaan en soms zelfs de groei van het bedrijf 
te beschermen, maar toch kwamen ze voor de stad aan als 
een schok. Niemand had ooit gedacht dat de speelgoedfa-
briek Walhalla ook verdriet kon brengen. Het leek wel dat 
de vreugdevolle sfeer die de fabriek over de stad had ge-
bracht voorgoed verdwenen was. Een nieuw tijdperk was 
aangebroken. Eddy Verhelst werd het symbool van deze 
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nieuwe tijd: hij stond bekend als een koele cijferaar, die het 
speelgoed als een product benaderde en de werknemers als 
een noodzakelijke, maar al te zware kost behandelde. In 
mijn puberjaren verdacht ik er hem zelfs van dat hij ook 
mij als een kost bekeek. Het enige echte gesprek dat ik ooit 
met mijn vader had gevoerd, vond plaats een maand voor 
zijn plotse overlijden. Een hartaanval, niet verwonderlijk 
gelet op de werkdruk die hij zichzelf oplegde. Hij had me 
op een middag naar zijn bureau laten komen. Ik werkte 
toen al enkele jaren bij een klein reclamebureau. Ik had 
het er naar mijn zin, maar in mijn achterhoofd stond ik 
natuurlijk al te trappelen om bij Walhalla aan de slag te 
gaan. Ik was dan ook blij toen mijn vader me zonder veel 
emotie toesprak: “Je kunt nu eindelijk iets bijdragen aan 
de fabriek.” Het woord Walhalla sprak hij haast nooit uit, 
hij gebruikte steeds het woord ‘fabriek’. Hij ging streng 
verder en zei: “Op een dag zul je in mijn schoenen staan, 
en daar moet je klaar voor zijn. Niet zoals toen ik het be-
drijf in handen kreeg van je grootvader.” Ik slikte, want ik 
voelde de venijnige ondertoon in deze uitspraak. Ik wist 
dat de band tussen mijn vader en mijn grootvader nooit 
goed was geweest. Het leek wel een genetisch gegeven dat 
vader en zoon niet overeenkwamen, maar dat leek mijn 
vader niet meteen door te hebben want hij ging verder: 
“Ik wil niet dezelfde fout maken.” Vervolgens vertelde 
hij me dat ik alles moest leren over productie-eenheden, 
over kosten, over fi nanciën, enzovoort. Hij sprak met geen 
woord over de missie van het bedrijf. De naam ‘Walhalla’ 
sprak hij niet één keer uit en het woord geluk, waar mijn 
grootvader het zo vaak over had, kwam ook al niet aan 
bod. Het ging over termen als economie, kostenbeheersing 
en vooral veel over ‘crisis’. Blijkbaar vond mijn vader dat 
het bedrijf zich in een soort permanente staat van oorlog 
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bevond. Hij zei zelfs letterlijk: “Je moet goed voorbereid 
worden op deze oorlog, wil je ooit een goede generaal 
worden van de fabriek!”

En dus moest ik een opleiding volgen in het bedrijf. Een 
echte legeropleiding, zeg maar, want mijn vader had me 
een echte legersergeant toegewezen die me moest bege-
leiden en alles leren. Marc Cooks was zijn echte naam, 
maar iedereen noemde hem ‘sergeant Cooks’. Hij was 
de rechterhand van mijn vader en hij was een echte dril-
inspecteur. Hij leerde me alles over het management van 
de fabriek en was net zo droog als mijn vader. Geen 
woord repte hij over de missie en zijn verhalen waren 
lang niet zo boeiend als de verhalen van mijn grootvader. 
Toch was het een leerrijke tijd. Ik doorliep alle functies 
van het bedrijf, ik leerde iedereen kennen, elke dienst en 
elke afdeling.
Het was een leerrijk en boeiend jaar voor mij, maar er was 
iets dat ik miste en nergens meer terugvond. De ziel van 
Walhalla was verdwenen. De werknemers waar ik mee 
samenwerkte en praatte voelden zich geen ‘geluksbren-
gers’ meer. Ze waren werknemers, zoals in ieder ander 
bedrijf en werden door managers overal behandeld als 
gewone werknemers. Ze waren loonslaven die een grote 
kost vormden en dus zo behandeld moesten worden: dat 
wil zeggen dat ze met zo weinig mogelijk zo veel mogelijk 
moesten opbrengen. De geest van mijn grootvader leek 
wel voorgoed uit het bedrijf te zijn verdwenen. Enkel in 
het gebouw waarin ik me bevond, het museum, vond ik 
in het oude speelgoed, de foto’s en het portret van mijn 
grootvader nog het gevoel dat in heel Walhalla ooit aan-
wezig was, terug. Het gevoel van fi erheid, van verbon-
denheid en ja, misschien een groot woord, het gevoel van 
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geluk. Daarom ook dat ik die avond naar hier was getrok-
ken. Want ik had mijn opleiding onder sergeant Cooks 
niet kunnen afmaken. Het nieuws dat mijn vader een 
hartaanval had gekregen werd me droog door hem mee-
gedeeld. Veel tijd om hierover na te denken en te rouwen 
over de vaderfi guur die ik nooit echt had gekend, kreeg ik 
echter niet. Ik werd nu veel vroeger dan ik ooit had kun-
nen denken de baas van Walhalla. Een verplet terende ver-
antwoordelijkheid. Twintigduizend  mannen en vrouwen 
en hun families die van mijn beslissingen en mijn beleid 
afhankelijk waren. De druk leek te verpletterend voor 
mij, want tijdens mijn eerste jaar als bedrijfsleider heb 
ik het nooit gedurfd om echt op de voorgrond te treden. 
Ik was vrij afzijdig gebleven en had me laten leiden door 
dezelfde mensen die mijn vader hadden omringd. De be-
langrijkste waren de fi nanciële manager, de HR-manager 
en natuurlijk ook sergeant Cooks. Het was dit trio dat 
in feite het bedrijf gedurende dat jaar op koers hield. Al-
thans op dezelfde koers die mijn vader Eddy Verhelst met 
strenge hand had gevolgd.

Ik zette een stap achteruit en kon de twee portretten nu 
van iets verder aanschouwen. Er was nog plaats op de 
muur. Ik besefte dat ooit mijn portret daar zou hangen. 
Maar op wie zou ik lijken? Op mijn bolle grootvader of op 
mijn bleke vader? Beiden waren succesvol geweest, maar 
elk op een andere manier. In mijn hart was mijn keuze 
natuurlijk al lang gemaakt. Maar hoe kon ik dit waarma-
ken? Hoe kon ik in de voetsporen van mijn grootvader 
treden nu de economie er slechter dan ooit voorstond?
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