
   

 

  

 

 

 

Brainstorm Train de trainer 

 Context 

In het Actieplan Werkbaar Werk werd afgesproken: De Stichting Innovatie & Arbeid werkt een 

train de trainer programma uit rond innovatieve arbeidsorganisatie en werkbaar werk. Wervende 

filmpjes over het belang van een innovatieve arbeidsorganisatie vullen dit programma aan. 

Doelstelling: De Vlaamse sociale partners willen een innovatieve arbeidsorganisatie en meer 

werkbaar werk versneld ingang doen vinden in Vlaamse ondernemingen en organisaties. Een 

innovatieve arbeidsorganisatie kan immers een belangrijke bijdrage leveren aan werkbaar werk. 

Hiertoe is het belangrijk om met praktisch bruikbare info tot bij zelfstandige ondernemers, 

werkgevers en werkenden te geraken. Dit vraagt om gepaste communicatiekanalen. 

Duiding: Om de bestaande instrumenten nog beter te promoten en kenbaar te maken, werkt het 

valorisatieteam van de Stichting Innovatie & Arbeid een ‘train-de-trainer’ programma uit om zo de 

sociale partners en andere instanties te ondersteunen. Dit programma informeert over de tools 

die aanwezig zijn en reikt praktische tips aan over hoe werkgevers, zelfstandig ondernemers en 

werknemers concreet aan de slag kunnen met het thema en met instrumenten als de Z-card. 

Uitgangspunt van train de trainer: 

• Hoe kan ik het werk in mijn (een) organisatie of onderneming werkbaarder maken door te werken aan een 
innovatieve arbeidsorganisatie? 

Wie is een ‘trainer’: 

• HR-verantwoordelijke, (zelfstandige) ondernemer, leidinggevende, vakbondsverantwoordelijke, 
vormingsverantwoordelijke, medewerker werkgevers-/werknemersorganisatie betrokken bij interne 
netwerkmomenten en vormingssessies … 

Mogelijke inhoud van train de trainer: 

• Welke invalshoek(en) is/zijn in mijn organisatie geschikt om te werken aan werkbaar werk? 

 Werkdruk onder de loep nemen 

 Knelpunten ivm opleiding oplossen 

 Ziekteverzuim, verloop, burn-out aanpakken 

 Openstaande vacatures invullen 

 Arbeidsattitudes optimaliseren 

 Inspelen op nieuwe eisen van klanten & nieuwe markten aanboren, 

 Sneller kunnen leveren, minder uitval/kwaliteitsproblemen realiseren 

• Welke link is er tussen werkbaar werk en innovatieve arbeidsorganisatie? 

• Welke tools zijn beschikbaar? Hoe kan je die inzetten? Wat is het resultaat? 

• Hoe kan je een infosessie/vormingssessie/discussie/… vorm geven? 

Bijkomende info: 

• De train de trainer bevat ook allerlei voorbeelden van aanpak  

• Bovenstaande elementen zijn ook bruikbaar in lerende netwerken 

• Het materiaal is online beschikbaar maar kan ook ‘live’ worden voorgesteld door medewerkers van de 
Stichting Innovatie & Arbeid 

Ook wervende filmpjes over het belang van een innovatieve arbeidsorganisatie en werkbaar werk 

kunnen worden ingezet In deze filmpjes vertellen werkgevers, werkenden en zelfstandige 

ondernemers zelf hoe een innovatieve arbeidsorganisatie in hun onderneming vorm krijgt Deze 

filmpjes kunnen door (interprofessionele en sectorale) sociale partners en door de Stichting 

Innovatie en Arbeid worden gebruikt tijdens vormingssessies en netwerkmomenten  
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WIE: Interprofessionele/sectorale sociale partners, Stichting Innovatie & Arbeid/SERV, Vlaamse 

overheid, in samenwerking met communicatiebureau/communicatie-experten  

TIMING: Voor bijdrage van de Stichting Innovatie & Arbeid; bij opstart actieplan (najaar 2017)  

FINANCIERING: Interprofessionele/sectorale sociale partners, eigen middelen SERV, extra 

financiering van de Vlaamse overheid 

 

Tijdens de workshop werd met de deelnemers van gedachten gewisseld over wat zo’n train-de-

trainer programma dan voor hen zou moeten bevatten. Waarop moeten we letten om het 

programma ook bruikbaar te maken voor vormingswerkers/secretarissen van de vakbonden.  

Overzicht van de opmerkingen die gemaakt werden tijdens de brainstorm 

 Aanbrengen van praktijken zodat je die kan doorgeven aan militanten/afgevaardigden. 
Wat is nodig in de praktijk? Wat zijn haalbare praktijken? Welke handelingen, technieken 
en oefeningen kan je gebruiken. 

 Nuchtere kijk: voeten op de grond, geen verkooppraatjes. Nuchtere kijk zowel voor 
werkgevers en HR als voor afgevaardigden. 

 Instrumenten voor vormingswerkers en diversiteitsconsulenten. 
 Kan je wel één train de trainer maken over innovatieve arbeidsorganisatie en werkbaar 

werk? Zijn dit niet twee verschillende onderwerpen? 
 Train de trainer is niet hetzelfde als een studiedag 
 Invalshoek moet breder zijn da arbeidsorganisatie. Het moet ook gaan over hoe hierover 

op een gelijke basis onderhandelen. 
 Moet ook bruikbaar zijn voor afgevaardigden: 

o In functie van de tijd die ze hebben 
o Korte interventietechnieken (bv. via QA) 
o Hoe uitleggen en/of overtuigen van collega’s 
o Mensentaal 

 Train de trainer moet leiden tot het verlagen van de werkdruk voor 
vakbondsafgevaardigden.  

 Toch kijken via arbeidsorganisatie naar werkbaar werk. Doel is om mensen sterker te 
maken 

o Hoe pak je IOA trajecten aan? 
o Hoe pak je WBW aan? 

 Haalbare werkvormen 
 Welke handvaten en hulpbronnen zijn aanwezig 
 Hoe begin je er aan? 

o Hoe een cao maken? 
o Hoe onderhandelen 
o Welke valkuilen kan je verwachten? 

 Inventaris: wat is allemaal mogelijk? 
 Basisprincipes en basishoudingen + instrumenten die kunnen helpen. 
 Moet ook beschikbaar zijn voor beroepssecretarissen 
 Doorverwijzen naar organisaties die mee in een traject kunnen stappen. 
 Hoe maak je iets bespreekbaar? 
 Win/win +WHIFM 
 Concrete vragen: activeren een proces 
 Werkbaar werk is Lange Termijn werk 
 Alles moet onmiddellijk toepasbaar zijn: 

o Kennis envaardigheden 
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o Handleiding voor de vormingswerkers. Tips en trics 
o Oefeningen moeten voor vakbondsafgevaardigden toepasbaar zijn in de praktijk. 

 Eerst kijken naar de arbeidsorganisatie en dan wat kunnen we doen voor werkbaar werk? 
 Huiswerkopdrachten om te gebruiken in de vorming 
 Doorgeven product: vorming/try-out en handleiding 
 Opletten voor cultuur van warm water zelf uit te vinden 
 Train de trainer ook voor PC maken/doen 


