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Deze brochure is gebaseerd op een gedetailleerde analyse in 13 Vlaamse weverijen. De scores

op werkdruk en welbevinden in het werk zijn afgeleid uit de antwoorden van 340 wevers (meer

dan 85% van alle wevers in de betrokken bedrijven). Zij vulden de Vragenlijst Beleving en

Beoordeling van de Arbeid – de zogenaamde VBBA – in. Dit is een gestandaardiseerde set van

meer dan 200 vragen over werkdruk en welbevinden. Door alle individuele antwoorden 

te hergroeperen in groepsscores, wordt een betrouwbaar beeld verkregen van het aanvoelen

van werkdruk en welbevinden op bedrijfs- of sectoraal niveau. De VBBA-vragenlijst wordt 

in Vlaanderen beheerd door de vzw QUEST Europe en alle anonieme gegevens uit VBBA-

enquêtes worden opgenomen in een referentiebestand bij het Nationale Onderzoeksinstituut ter

Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden (NOVA). Zo wordt het mogelijk vergelijkingen te maken

tussen sectoren of beroepen.

In het STV-onderzoek werd informatie over de arbeidsorganisatorische kenmerken van

weverijen verzameld via diepte-interviews met managers op diverse niveaus en syndicale

deskundigen.
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evers uit Vlaamse textielbedrijven beleven en beoordelen hun arbeidssituatie

niet fundamenteel anders dan collega-arbeiders uit andere sectoren. Op een

aantal vlakken scoren wevers zelfs gunstiger dan het algemene gemiddelde (er

wordt minder gepiekerd en de betrokkenheid bij de organisatie is groter). Op andere as-

pecten scoren wevers dan weer ongunstiger, zoals voor gezondheidsfactoren en voor

sommige aspecten van ‘spanning’ en ‘welbevinden’ op het werk (ze hebben nood aan een

langere herstelperiode en hun slaapkwaliteit is minder). 

Het onderzoek leert ons dat er duidelijke score-verschillen bestaan tussen de weverijen

onderling. En dààr is het in deze brochure om te doen. We gaan er van uit dat stress-

gevoelige personen gelijk verdeeld zijn over alle weverijen (overal vind je wel mensen

die ‘hun stress van thuis’ mee naar het werk brengen). Als dan één weverij op bepaalde

punten gunstiger of ongunstiger scoort dan gemiddeld, dan heeft de bron van werkdruk

te maken met andere dan louter persoonlijke kenmerken. 

De oorzaak van het verschil zou wel eens kunnen liggen in de manier waarop het werk is

georganiseerd, in de wijze waarop de communicatie binnen de weverij wordt gevoerd,

in meer of minder gunstige arbeidsomstandigheden, kortom: de oorzaak ligt dan in orga-

nisatorische kenmerken. Beslissingen van het management worden uiteraard ook be-

paald door relatief externe factoren zoals de marktpositie, de beschikbare technologie,

de grondstoffen en de aard van het product dat gemaakt wordt. In de mate dat deze ele-

menten voor de werkdruk van de werknemers belangrijk kunnen zijn, worden zij opgeno-

men in de brochure.

Concreet betekent het dat bedrijven en hun management speelruimte hebben om

– alleszins op een aantal vlakken – positief te sleutelen aan de werkdruk. Dit kan alleen

gunstig zijn voor alle betrokkenen: de wevers zullen zich meer ‘wel-bevinden’ in hun

werk, waardoor ook het bedrijf rendabeler, efficiënter en in een beter sociaal klimaat zal

functioneren.

In deze brochure belichten we een aantal aandachtspunten waar de onderneming over

speelruimte beschikt om op een positieve wijze het probleem van werkdruk en welzijn

op het werk bespreekbaar te maken. We richten ons in eerste instantie naar de weverijen,

maar gelijkaardige aandachtspunten zijn zonder al te veel moeite te achterhalen in ande-

re productie-bedrijven, binnen of buiten de textielsector.

Inleiding
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De Welzijnswet van 1996 en Cao 72 hebben het onderzoek naar bedrijfsorganisatorische

invloeden op de kwaliteit van de arbeid een flinke duw in de rug gegeven.

De Welzijnswet is zeer ruim, ‘het welzijn van de werknemer moet worden nagestreefd in

alle factoren van de arbeidsomgeving. Hiervoor moeten maatregelen genomen worden op

7 domeinen: de arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid van de werknemer

op het werk, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, de ergonomie, de

arbeidshygiëne, de verfraaiing van de arbeidsplaatsen, de invloed van maatregelen met

betrekking tot het leefmilieu op voorgaande factoren.’

Cao 72 handelt over ‘het voorkomen en verhelpen van klachten of problemen in lichamelijk,

psychisch of sociaal opzicht en dit als gevolg van eisen en verwachtingen die aan de arbeid

gesteld worden: inhoud, voorwaarden, omstandigheden, relaties’.

De brochure is opgevat als een soort ‘checklist’. Bij elk aandachtspunt worden problema-

tische aspecten en oplossingspistes aangereikt. 

Volgende organisatiekenmerken kunnen voor de arbeidsbeleving een verschil maken:

machinetechnologie en informatisering, grondstoffen en producten, arbeidsomstandig-

heden, werktijden en rusttijden, arbeidsverdeling, werkopdrachten en informatie, bedrijfs-

cultuur, loopbaan- en loonbeleid, marktpostie en tenslotte het welzijnsmanagement.

Voor sommige aspecten is de invloed eenduidig, maar meestal zijn er naast voordelen

ook nadelen. Elk bedrijf moet hier zijn eigen overwegingen maken.

Het welzijnsmanagement in een bedrijf staat of valt met de aandacht voor de organisatie-

kenmerken. Maar het welzijnsmanagement is meer dan dat. Deze brochure wil een bij-

drage leveren aan het uitbouwen van het welzijnsbeleid in de Vlaamse bedrijven in

het algemeen en in de Vlaamse weverijen in het bijzonder.

&     
I N N O V A T I E
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Welzijn wevers t.o.v. de gemiddelde Vlaamse ploegenarbeider, 

uit Informatiedossier Welzijn op het werk, p.65

Bijgaande grafiek vat de vergelijking van de arbeidsbeleving tussen de wevers en de

gemiddelde Vlaamse ploegarbeiders samen. Wevers hebben gemiddeld minder afwisseling in

het werk, een grotere herstelbehoefte en meer psychosomatische klachten, maar scoren op

alle andere punten gelijkaardig of zelfs gunstiger dan een vergelijkbare groep Vlaamse

ploegenarbeiders. De lichamelijke inspanningen en de emotionele belasting wordt als minder

zwaar ervaren en de zelfstandigheid is groter. Informatie, werkopdrachten en veranderingen in

het werk worden positiever beoordeeld en ook de beloning scoort gunstiger.

De grafiek toont ook aan dat de ervaringen van de wevers niet in alle bedrijven dezelfde zijn.

Slechts 8, in de grafiek herkenbaar aan het *, van de 28 factoren die we met de VBBA en de

VOEG in kaart brengen vertonen geen verschillen tussen de 13 betrokken weverijen. Van die 8

factoren mag men veronderstellen dat zij ‘zeer typisch’ zijn voor het beroep en dus weinig te

manipuleren door technisch- en arbeidsorganisatorische ingrepen.
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De technologie omvat de productiemiddelen in de klassieke zin van het woord. Zij bepa-

len door hun aard en toepassing in belangrijke mate de arbeidsbelasting. De invloed is

steeds tweeërlei. Er zijn enerzijds de technische kenmerken, maar anderzijds is de manier

waarop men deze middelen inzet van groot belang.

> Machinekenmerken <

De weefmachines verschillen naargelang het om platweven of Jacquardweven gaat.

Platweven gebeurt veel met schietspoel of projectiel. Jacquard maakt meer gebruik van

luchtinslag of grijper. Luchtinslag wordt meestal elektronisch gestuurd, de andere types

overwegend mechanisch. Het is daarom niet het type weefmachine op zich, maar wel

de combinatie van inslag, sturing, toerental en andere technische kenmerken die de be-

lasting van de wever bepalen. De ouderdom van de machines is niet onbelangrijk.

Algemeen gesproken zijn de recente machines gebruikersvriendelijker geworden, maar

op bepaalde punten kunnen ze dan weer voor extra belasting zorgen. Bij de aankoop van

nieuwe machines moeten voor- en nadelen goed tegen elkaar afgewogen worden.

> Inslagmechanisme <

Eenzelfde technisch kenmerk kan zowel een

positieve als negatieve invloed hebben.

Luchtinslag maakt het bijvoorbeeld mogelijk

om tot drie maal toe een kettingdraadbreuk

automatisch te herstellen. Dit betekent con-

creet dat de tussenkomsten van de wevers

beperkt worden. Maar omdat luchtinslag ge-

bruik maakt van compressielucht is er veel

meer lawaai.

> Het toerental <

De draaisnelheid van de machines zorgt voor de nodige discussies. Technisch is men nu

in staat om tot boven de 1000 toeren per minuut te gaan. In de bedrijven die met deze

snelheden draaien ligt de werkbelasting niet beduidend hoger, omdat dit aspect nauw

samenhangt met de sterkte van de draad, het inslagmechanisme, enzovoort. Waar het op

aankomt is een goed evenwicht te vinden tussen het toerental en de andere productie-

voorwaarden waaronder men produceert.

&     
I N N O V A T I E

1. Technologie & Informatisering

Voor- en nadelen goed
tegenover elkaar afwegen
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> Machineonderhoud <

Het onderhoud van de machines is een teer punt. Onderhoud kost geld, maar vooral ook

tijd. De productie aan de betrokken weefmachine ligt stil en de monteur is niet beschik-

baar voor ander werk. Gebrek aan onderhoud leidt nochtans tot meer stilstanden en kwa-

liteitsverlies. Smeren en tijdig vervangen van onderdelen, regelmatig bijregelen van pa-

rameters en het schoonmaken van de machines zijn belangrijke preventieve tussen-

komsten die de productie duurzamer maken. ‘Geen onderhoud’ is een kost, niet het

onderhoud. 

> De batterij <

Naast het type machine is het aantal machines dat bediend moet worden en de opstel-

ling ervan in de batterij van belang. Het aantal te bedienen machines hangt nauw samen

met het aantal breuken. Bij een laag breukencijfer kunnen er meer machines in een bat-

terij staan zonder tot overbelasting te leiden. De opstelling is belangrijk als men een toe-

valsbediening volgt. Platte weefmachines zijn gemakkelijker te plaatsen dan Jacquard-

machines. Voordeel is het beter overzicht over de batterij of groep machines die men

bedient.

> Informatisering <

De keuze van de informatietechnologie

heeft gevolgen voor het werk van de

wever. Beperkt de informatisering zich tot

registratie of voorziet men ook interactie?

Is het enkel opvolging of ook sturing?

Centrale sturing heeft het voordeel dat er

geen fouten meer gemaakt kunnen wor-

den bij het inlezen van het programma

aan de weefmachines. Hierdoor voorkomt

men dat er productie verloren gaat omdat

de verkeerde opdracht werd ingeladen.

Maar hoe meer de sturing centraal ge-

beurt, hoe meer de vakkennis van de we-

ver overgenomen wordt door de planning.

Onderhoud kost, geen
onderhoud kost nog meer
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De manier waarop de opvolging gebeurt kan ondersteunend of juist belemmerend zijn

voor de wever. Als de rendementscijfers enkel dienen om individuele scores te evalue-

ren dan leggen zij een extra druk op de wever. Worden zij vooral gebruikt om uit de pro-

ductieopvolging lessen te trekken voor de planning van de volgende opdracht, dan ma-

ken zij het werk overzichtelijker. Een rendementsdaling kan wijzen op een tekort aan

onderhoud, maar ook op een slechte kwaliteit van de draad. Die kennis is belangrijk om

te kunnen ingrijpen of om de planning aan te passen. 

> Manrendement of machinerendement <

Een andere keuze is deze tussen machinerendement en manrendement. Bij machine-

rendement spitst men zich toe op het maximaal gebruik van alle weefmachines. Men

streeft naar het minimaliseren van de stilstanden en het verminderen van de tussen-

komsten. Kiest men voor een maximaal manrendement dan is het aantal stilstanden min-

der van belang. De beste keuze om de werkdruk zo laag mogelijk te houden is meestal

deze van het machinerendement. De minst goede situatie is deze waarbij geen echte

keuze gemaakt wordt.

TECHNOLOGIE STRESSREMMEND STRESSRISICO

machine gebruikersvriendelijkheid ouderdom 

inslagmechanisme automatisch herstel compressielucht

toerental aangepast aan grondstof te hoog voor breukencijfer

machineonderhoud regelmatig bijregelen onregelmatig of te weinig

batterij overzichtelijk opgesteld te groot voor breukenaantal

informatisering ondersteuning van de planning rendement en controle

man- of machinerendement machinerendement geen duidelijke keuze

&     
I N N O V A T I E
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De grondstof voor de weefmachine is de draad, het eindproduct is het weefsel. De werk-

belasting van de wever heeft vooral te maken met het aantal tussenkomsten in het weef-

proces. Het werk bestaat voor 80% uit het herstellen van draadbreuken. De oorzaken van

deze breuken hebben ondermeer te maken met de aard én de kwaliteiten van grondstof

en product.

> Garens <

Voor kleding en interieurtextiel wordt gewerkt met ka-

toen of versterkte garens op basis van katoen, maar ook

vlas is een veel gebruikte grondstof. De draden krijgen

voor het weven een voorbehandeling om ze sterker of

makkelijker te kunnen weven. Maar soms worden ze

juist breukgevoeliger zoals bijvoorbeeld de chenille. In

het technisch textiel, voor bijvoorbeeld het maken van

autogordels of grondzeilen, worden meer kunstvezels

verwerkt die de garens veel sterker maken. De invloed

van de aard van de garens op het aantal breuken en dus

machinestilstanden ligt voor de hand.

> Kwaliteiten <

Naast de aard van de grondstoffen is ook hun kwaliteit

zeer bepalend voor de werkbelasting. Algemeen kan

men stellen dat 1ste keuze kwaliteiten minder draad-

breuken geven dan 2de keuze. Maar ook wisselende of

wisselvallige kwaliteit geeft extra problemen. Sommige

bedrijven proberen op dit probleem te anticiperen door

zelf garens aan te maken of vaste én betrouwbare leveranciers te zoeken. Maar het hangt

van de specifieke bedrijfssituatie af welke de beste middelen zijn om een verhoogde

werkdruk te voorkomen. Soms is het mogelijk om het aantal toeren aan te passen aan de

breukgevoeligheid van de draad, soms kan men een machine minder in de batterij ne-

men, soms gaat men met draad van mindere kwaliteit dan ook overstappen op een pro-

duct van 2de keus.

2. Grondstoffen en product



wie op twee paarden gokt,
brengt een zeer 

onduidelijke boodschap
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> Weefsels <

Voor de aard en de kwaliteitseisen van het eindproduct, de weefsels, gelden gelijkaardi-

ge regels. Wanneer het bedrijf vooral standaardproducten maakt en op voorraad kan pro-

duceren zijn er minder pieken en dalen in de productie en gaat het om een ‘relatief’ een-

voudig productieproces. Dit is niet zo wanneer de weefsels moeten gemaakt worden op

specificatie van de klant. Daarenboven ligt de werkdruk ook hoger wanneer de kwali-

teitseisen hoger liggen of zeer precies bepaald zijn. Voor de kleinste fout moet de weef-

machine stilgelegd worden of betekent het meters stof die 2de keus worden.

> Wissels <

Om overeind te blijven in de concurrentiële markt moeten bedrijven steeds wisselende

kwaliteiten en ontwerpen maken. Dit veroorzaakt een stijging van het aantal machine om-

stellingen. Hierdoor verhoogt de werkddruk. Ook de planning wordt moeilijker. De sterk

wisselende kwaliteiten en de flexibiliteit die hierdoor van de wevers gevraagd wordt, is

één van de belangrijke oorzaken van verhoogde arbeidsbelasting.

> Kwaliteit versus kwantiteit <

Voor de grondstoffen en het product is het bedrijf sterk afhankelijk van derden. Men kan

bevoorrechte relaties opbouwen met leveranciers of de aanmaak van garens insourcen,

maar dan nog blijven er zich soms kwaliteitsproblemen stellen. Ook aan de eisen van de

klanten kan men soms moeilijk tegemoet komen. De weefsels moeten immers sterk, soe-

pel, krimpvast én brandveilig zijn, maar toch mooi blijven ogen. Wat een bedrijf in zijn ex-

terne relaties wel kan, is erop toezien dat men niet bespaart op kwaliteit bij de aankoop

van grondstoffen en dat men de eisen van de klant realistisch probeert te houden.

Binnen de organisatie komt het erop aan om de kwaliteit van de grondstof in rekening te

brengen bij de arbeidsverdeling. Cruciaal hierbij is het bepalen van het aantal machines

in de batterij, de samenstelling van de soorten weefsels in de batterij, het toerental van

de weefmachines en vooral een duidelijke keuze tussen kwantiteit en kwaliteit van het te

produceren weefsel. Wie op twee paarden gokt, brengt een zeer onduidelijke boodschap

voor de wever, met de nodige spanningen tot gevolg.

&     
I N N O V A T I E

De werkdruk ligt hoger
wanneer de kwaliteitseisen

hoger liggen
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GRONDSTOFFEN EN PRODUCT STRESSREMMEND STRESSBEVORDEREND

garens versterkte garens breukgevoelig door chenille

kwaliteiten 1ste keuze garens wisselvallige kwaliteiten

weefsels standaardproducten complexe ontwerpen

wissels goede planning snelle wissels

kwaliteit versus kwantiteit duidelijke keuze beiden prioritair
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Onder arbeidsomstandigheden verstaan we de praktische organisatie van de productie,

de inrichting van de werkplek en de fysische omstandigheden. In bestaande bedrijven

verlopen aanpassingen en verbeteringen meestal moeizaam omdat weefmachines nu

eenmaal niet zo eenvoudig te verplaatsen zijn. Als men in nieuwe bedrijven of afdelingen

extra aandacht besteedt aan een ‘ergonomische’ lay-out dan zien we een gunstige

invloed op de arbeidsbeleving en het welzijn van de wever.

> Inrichting van de weverij <

De opdeling van de weverij in afdelingen, de nabijheid van voorraad, het stockeren van

afgewerkte producten en andere productieorganisatorische keuzen hebben een invloed

op het werk van de wever. Keuzes op dit vlak zullen meespelen bij het vastleggen van het

takenpakket. Kan de wever de bobijnen zelf ophalen? Moet de wever zelf rollen weg-

brengen? De fysieke inspanningen en de ergonomie van het werk worden hierdoor be-

paald. Kan het transport van goederen ergonomisch, veilig en met zo kort mogelijke ver-

plaatsingen gebeuren? Het gewicht van bobijnen en afgeweven rollen beperken bete-

kent echter meestal dat er meer verplaatsingen moeten gebeuren.

> Inrichting van de batterij <

Bij de samenstelling van de batterij weefmachines die door één wever moet bediend

worden, zijn 3 aandachtspunten van belang: afstanden, trapjes en overzicht over de weef-

machines. Gemiddeld legt een wever 15 tot 20 km af per dag. Wanneer dit met een paar

kilometer kan vermindert worden betekent dit een winst voor de lichamelijke belasting.

Toch doet de wever elke dag vele kilometers trap op, trap af. De trapjes zijn nodig vanuit

ergonomisch oogpunt, maar zeer belastend. Doorlopende treden zijn zeker een verbete-

ring. Ideaal zou zijn om de machines in een put te zetten, maar dan is het wel moeilijker

om het stof te verwijderen.

Een goed overzicht hebben

over alle machines in de bat-

terij is uitermate belangrijk,

zeker wanneer men volgens

de ‘toevalsbediening’ werkt.

In dit systeem wordt de volg-

orde van werken bepaald

door de lichtcodes aan de

weefmachines.

&     
I N N O V A T I E

3. Ardbeidsomstandigheden

Ergonomische 
inrichting belangrijk
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> Inrichting van de machinewerkplek <

Zoals voor elke werkplek is ook aan een weefmachine de ergonomie een aandachtspunt.

Recente machines zijn veelal beter op dit vlak, maar niet altijd. Bij de aankoop zijn de

flexibele omstelling en de diversiteit aan ontwerpen die men op één machine kan maken

van prioritair belang. Dat de ergonomie hier soms moet inboeten ligt voor de hand.

Positief is zeker dat de meeste bedrijven bij de keuze van nieuwe machines een beroep

doen op de ervaring van de wevers. Wanneer de kwaliteitscontrole aan de weefmachine

zelf gebeurt, vraagt de werkplek een aangepaste lay-out. Vooral voldoende ruimte om

weven en weefselcontrole te combineren is belangrijk. Maar sommige technische ingre-

pen zijn enkel maar mogelijk bij de inrichting van nieuwe afdelingen. Men kan de kwali-

teitscontrole tegenover de weefmachine plaatsen, waarbij het weefsel onder de trappen

door wordt geleid en er voldoende ruimte is tussen het weven en de controle.

> Lawaai <

Lawaai is onvermijdelijk en daarenboven een zware

belasting, ook psychisch. Wevers zijn verplicht om

oordoppen te dragen, maar als daar niet minutieus

wordt op toegezien laat men ze vaak liggen. 

Geïndividualiseerde oordoppen of een keuzemoge-

lijkheid verhogen wel het gebruik. Ook de artsen

kunnen hier hun invloed aanwenden. Jongeren hou-

den zich doorgaans beter aan deze verplichting.

> Verlichting <

De verlichting is een onderschat probleem. Dat wevers niet in eigen schaduw mogen

staan werken ligt voor de hand, maar is nog lang niet overal gerealiseerd. Meer en meer

bedrijven laten de lampen op basis van de levensduur vervangen, wat zeker een plus-

punt is. De idee om de lichtsterkte aan te passen aan het design of de kleur is nog em-

bryonaal. Nochtans zou dit volgens de artsen een belangrijke ondersteuning zijn van de

noodzakelijke concentratie. Goede verlichting verlicht het werk.

Bij de keuze van nieuwe
machines een beroep
doen van de ervaring 

van de wevers



Een goede
luchtverversingsinstallatie is

een belangrijke hefboom
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> Klimaat <

De temperatuur en de vochtigheid zijn afhankelijk van het soort draad en van het weef-

sel dat gemaakt wordt, maar de luchtvochtigheid ligt overal boven de 80%. Tel daarbij het

stof dat vrijkomt en we kunnen spreken van een vermoeiend klimaat. Zeker op warme

zomerdagen is het lastig werken. Bedrijven die in woonzones liggen kunnen daaren-

boven niet altijd ramen of deuren openen omwille van het lawaai. Een goede luchtver-

versingsinstallatie is een belangrijke hefboom om het werkklimaat werkbaar te houden.

> Veiligheid <

Brandveiligheid staat in elk textielbedrijf hoog op de agenda, maar dit is niet het enige

veiligheidsprobleem. Aan de weefmachines zijn een aantal voorzieningen waardoor de

machine stilvalt wanneer men met de handen in de gevarenzone komt. Maar niet elk

inslagmechanisme is in dezelfde mate veiligheidsgevoelig. Olievlekken op de vloer

zorgen vooral voor ergernis. De trapjes veroorzaken vaak verzwikkingen van de enkel.

Ook het aan en afbrengen van materiaal met karren of heftrucks vraagt de nodige voor-

zichtigheid. Bedrijven voeren dan ook regelmatig campagnes om de werknemers hierop

attent te maken. 

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN STRESSREMMEND STRESSRISICO

inrichting van de weverij nabijheid van grondstoffen transportproblemen

inrichting van de batterij doorlopende treden te grote afstanden

machinewerkplek ergonomisch opgesteld te krappe werkruimte

lawaai geïndividualiseerde oordoppen gebrek aan controle

verlichting aangepast aan design en kleur werken in eigen schaduw

klimaat luchtverversingsinstallatie tekort aan verluchting

veiligheid machinebeveiligingen olievlekken en zwerfvuil 

&     
I N N O V A T I E
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De regeling van de arbeidstijden en de rusttijden heeft niet alleen een invloed op de

vermoeidheid, maar ook op het welbevinden in het algemeen. Ploegenarbeid is ver-

moeiender dan dagdiensten én het verstoort het familiaal en sociaal leven. De rusttijden

zijn nodig om tijdens de werkuren te recupereren en bieden de mogelijkheid tot sociale

contacten met collega’s.

> Ploegendiensten <

In alle sectoren waar werknemers in ploegen werken is er een negatieve invloed op de

arbeidsbeleving in het algemeen en de gezondheid in het bijzonder. Het risico op hart-

en vaatziekten neemt toe, maar vooral de maag- en darmklachten zijn het meest bekend.

Het bioritme van de ploegenwerkers wordt verstoord en dit leidt veelal tot slaapproble-

men. Dit is bij de wevers niet anders. De textielsector maakt zeer veel gebruik van

ploegenwerk. Zo goed als alle wevers werken in ploegen. Ter vergelijking: gemiddeld

werkt de helft van de Vlaamse arbeiders in ploegen. 

> Ploegensystemen <

Wanneer om economische redenen ploegenarbeid aangewezen is, blijft er nog steeds

een keuzeruimte tussen verschillende systemen. Dat de keuze uit de verschillende ploe-

gensystemen een belangrijke invloed heeft op de gezondheid van de ploegenwerker

wordt algemeen erkend. Maar ook het aanvangsuur van de ochtendploeg is niet zonder

invloed. In weverijen wisselen de ploegen om 5 uur ’s morgens, wat betekent dat men

rond 4 uur moet wakker worden. Vanuit medisch oogpunt is dit minstens een uur te vroeg.

> Conflicterende belangen <

Ploegenwerk weegt op de gezondheid en op het sociale en familiale leven. Omdat de

ploegendiensten bij de wevers zo vroeg aanvatten hebben zij de hele namiddag vrij en

na de late shift komen zij ook nog op een gezinsvriendelijk uur thuis.  

4. Ploegen en rusttijden

Vanuit medisch oogpunt
is dit minstens een uur

te vroeg
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> Rusttijden <

Rusttijden zijn noodzakelijk gezien de grote concentratie die van de wever gevergd wordt

tijdens het werk. Meestal wordt de rusttijd gebruikt voor een praatje met een collega en

wanneer de refter nabij is kan dat ook in een rustige sfeer. Deze rusttijden zijn écht

belangrijk (in slechts één van de dertien onderzochte bedrijven werden rusttijden afge-

schaft en opgespaard om op vrijdag vroeger te kunnen stoppen. Dit voordeel weegt niet

op tegen de zwaardere belasting tijdens het werk). Pauzes worden bij voorkeur geza-

menlijk genomen want door het lawaai is er toch al weinig contact. Soms worden de ma-

chines stilgelegd tijdens de pauzes, maar in de regel wordt het werk overgenomen door

monteurs of meestergasten. Goede afspraken moeten voorkomen dat bij de terugkeer uit

de pauze teveel machines stil staan, want dan is het voordeel van de rust snel verspeeld.

PLOEGEN EN RUSTTIJDEN STRESSREMMEND STRESSRISICO

ploegendiensten dagdiensten ploegendiensten

ploegensystemen voorwaarts rollend te vroege aanvangsuren

conflicterende belangen aangepast aan gezin tegen bioritme

rusttijden gezamenlijke pauzes pauze omzetten in vroeger stoppen

&     
I N N O V A T I E

Goede afspraken, 
anders is het voordeel van

de rust snel verspeeld
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Bij de arbeidsverdeling moeten keuzes gemaakt worden. Die keuzes zijn beslissend voor

de arbeidsbelasting, de leermogelijkhedenen en voor de relaties met collega’s en chefs.

> Takenpakket <

De samenstelling van het takenpakket van de wevers is van belang voor zowel het vak-

manschap als voor de arbeidsbelasting. Functies die zowel voorbereidende, uitvoerende

als ondersteunende taken bevatten geven de beste omstandigheden om de vakkennis te

behouden en mee te evolueren met nieuwe technieken. Maar betekent een groter

takenpakket een grotere kans op meer werkdruk? Dit is mogelijk, maar kan voorkomen

worden door een goede selectie te maken. Welke taken zijn echt nodig voor het vakman-

schap en welke kan men aan andere functies overlaten? Onderhoud en kwaliteitszorg zijn

belangrijke taken, maar er moet voldoende tijd voor voorzien zijn. Indien dit niet het

geval is wordt de werkdruk opgevoerd. 

> Werkmethode <

De werkmethode betreft de middelen en volgorde van werken. De arbeidsverdeling

tussen wevers en aanverwante functies maakt het mogelijk om voor de best passende

methode te kiezen. Bij de bediening van de batterij weefmachines houden de wevers

een rondebediening of een toevalsbediening aan. Bij de rondebediening gaat de wever

5. Arbeidsverdeling
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&     
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De keuze van de bediening
heeft weinig of geen invloed
op het rendement, maar des

te meer op de werkdruk

een goede opleiding van de
meestergasten is belangrijk

van weefmachine naar weefmachine in een vaste volgorde en volgens de kortste weg. De

wever herstelt indien nodig de draadbreuk of doet een preventieve controle. Bij een toe-

valsbediening gaat de wever de breuken herstellen in de volgorde die bepaald wordt

door de ernst van de breuk. Eerst worden kleine stilstanden verholpen, daarna de grote.

Een rode, groene of oranje lamp geeft de toestand van de machine aan. Het werk van de

wever wordt gestuurd door de kleur van de lampen. Preventieve controle kan hier maar

gebeuren wanneer er geen enkele stilstand is. Een aantal bedrijven zijn tot de vast-

stelling gekomen dat de keuze van de bediening weinig of geen invloed heeft op het ren-

dement, maar des te meer op de werkdruk bij de wever. Bij een rondebediening laat de

wever zich leiden door zijn vakkennis. De preventieve controle leert veel over het te ver-

wachten verloop van de productie en biedt mogelijkheden om preventief in te grijpen.

Soms opteren bedrijven voor een gemengd systeem. Zolang het aantal stilstanden

beperkt blijft gebruiken de wevers een toevalsbediening, maar bij teveel breuken moe-

ten ze overstappen op de rondebediening.

> Teamwerk <

De samenstelling van de ploeg is op twee punten van belang. Enerzijds moeten de ploe-

gen op vaktechnisch vlak een complementair en volledig team zijn. Anderzijds moet het

ook op menselijk vlak goed klikken en moeten de taken goed afgelijnd zijn. Hierbij is de

rol van de meestergast belangrijk. Veel bedrijven kiezen voor natuurlijk leiderschap en

collegialiteit. Een aantal bedrijven onderkent toch het belang van een goede opleiding

van de meestergasten. 

ARBEIDSVERDELING STRESSREMMEND STRESSRISICO

takenpakket vaktechnisch volledig teveel taken

werkmethode rondebediening toevalsbediening

teamwerk complementaire functies onduidelijke taakverdeling



O p d r a c h t e n  e n  o v e r l e g

21

Om het werk goed te kunnen uitvoeren moeten de opdrachten duidelijk zijn. Indien er

zich toch problemen voordoen is overleg nodig. Het lijkt een evidentie en toch stellen we

hier dikwijls tekorten vast.

> Procedures <

De wevers moeten werken volgens vaste procedures en krijgen de instructies aan 

de machine. Bij de ploegwissel worden de speciale gegevens uitgewisseld. De werk-

opdrachten op zich stellen daarom meestal geen problemen.

> Kwaliteit versus kwantiteit <

Mede door de invoering van de ISO-normering nam de belangstelling voor kwaliteit in de

textielsector een hoge vlucht. De stijgende concurrentie en vooral de mogelijkheid om

zich op kwaliteit te onderscheiden speelt hierbij een belangrijke rol. Maar ondanks de

nadruk die de bedrijven leggen op kwaliteit, blijft rendement een belangrijke factor.

Hierdoor krijgen wevers soms tegenstrijdige opdrachten. Het zijn dit soort situaties die

de werkdruk opdrijven en aanleiding geven tot stress.

6. Opdrachten en overleg
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> Werkoverleg <

De wevers werken alleen op een eigen batterij en hebben doorgaans weinig contact met

collega’s. Zelfs bij tussenkomsten van de monteurs of van de onderhoudsploeg heeft er

weinig overleg plaats. Ieder kent zijn job en vervult zijn taken. Het functioneel contact is

dus beperkt. Regelmatig werkoverleg met de meestergasten of de productieverantwoor-

delijken gebeurt enkel in bedrijven die daar specifieke instrumenten voor ontwikkelen.

Dit kunnen teamvergaderingen of themavergaderingen zijn, maar ook ideeënbussen ma-

ken deel uit van de overleg- en inspraakcultuur. Bij al deze vormen van betrokkenheid

van de werknemers bij de productieorganisatie is het vooral belangrijk dat er duidelijke

afspraken bestaan over wat er met hun inbreng gebeurt. Of het overleg informeel of for-

meel georganiseerd wordt doet minder terzake. In kleine bedrijven wordt meer informeel

dan formeel beslist.

OPDRACHTEN EN OVERLEG STRESSREMMEND STRESSRISICO

procedures vaste procedures onduidelijke werkoverdracht

kwaliteit versus kwantiteit duidelijke keuzes onduidelijke prioriteiten

werkoverleg persoonlijke inbreng gebrek aan overleg

&     
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Vooral duidelijke afspraken
over de invloed 

van inspraak en overleg
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De bedrijfscultuur is het geheel van normen en waarden die impliciet of expliciet in het

bedrijf aanwezig zijn. De verstandhouding tussen collega’s onderling en met de leiding is

het resultaat van een samenloop van omstandigheden en persoonlijkheden. Er zijn dus

elementen waar het bedrijf weinig vat op heeft. Maar toch is het de moeite waard om aan-

dacht te hebben voor een goede verstandhouding, want menselijke relaties zijn een be-

langrijke bron van spanningen. Productie- en arbeidsorganisatorische keuzen kunnen

deze relaties belemmeren of juist stimuleren. De bedrijfscultuur wordt in belangrijke

mate bepaald door de communicatiestrategieën en de beslissingsstructuren, die soms

worden neergeschreven in een bedrijfsmissie.

> Ondersteuning van collega’s <

De verstandhouding tussen de collega’s hangt nauw samen met de tijd die werknemers

hebben om elkaar te helpen wanneer er zich problemen voordoen. Wanneer de druk te

hoog is en men geen tijd heeft om elkaar een handje toe te steken, of wanneer de con-

currentie tussen de wevers te zwaar benadrukt wordt, legt dit een hypotheek op de goe-

de samenwerking. Daarnaast moet ook de bezettingsgraad voldoende zijn. Wanneer men

werkt met een minimale bezetting is de kans klein dat wevers tijd hebben om elkaar te

helpen.

> Aandacht en waardering van de chefs <

Meestergasten worden vooral gerekruteerd uit de betere wevers of monteurs. Dikwijls

zijn dit de besten op technisch vlak en veronderstelt men dat het leiderschap daar een

natuurlijk deel van uitmaakt. Wie zijn vak goed kent, zal dat ook wel goed kunnen over-

brengen aan anderen. Dit is evenwel niet altijd het geval en meer en meer bedrijven zien

in dat er hiervoor extra vorming nodig is. Ook hier geldt dat de meestergast voldoende

tijd moet hebben om regelmatig de vooruitgang van het werk met de wever te bespreken.

De wever weet dat hij goed presteert als hij boven een bepaald rendement zit, maar voelt

pas waardering wanneer dat met zoveel woorden gezegd wordt. Wanneer de meester-

gasten bijna fulltime ingezet worden als monteur is dit weinig waarschijnlijk. Daarenboven

kunnen er belangenconflicten zijn tussen het eigen werk en de rol als meestergast.

De bezettingsgraad moet
voldoende zijn om elkaar te

kunnen helpen

7. Bedrijfscultuur

De wever weet hoe hij
presteert, maar weet

zich maar gewaardeerd als 
dat ook gezegd wordt
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> Communicatiestrategie <

Een goede communicatiestrategie zorgt er voor dat de beslissingsstructuur in het bedrijf

voor iedereen duidelijk is. Wie neemt welke beslissingen en bij wie kan men terecht met

problemen? Informatie over het product en over het bedrijf algemeen is belangrijk. Wat

zijn de prioriteiten, de vooruitzichten en de bedrijfsmissie? De bedrijfsmissie vinden we

vaak terug in de kwaliteitsstrategie van het bedrijf, maar die wordt niet altijd gecommu-

niceerd met de werknemers. 

BEDRIJFSCULTUUR STRESSREMMEND STRESSRISICO

ondersteuning collega’s tijd om elkaar te helpen onderbezetting

ondersteuning van chef goed leiderschap belangenconflicten

communicatiestrategie duidelijke beslissingsstructuur gebrek aan informatie

&     
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Communicatie even
belangrijk als informatie
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Het personeelsbeleid heeft een aantal mogelijkheden om de arbeidsbeleving in goede

banen te leiden. Ideaal gezien gaat het om een pro-actief beleid waarbij de werknemers-

belangen kunnen ingebracht worden bij beslissingen over de productie- en arbeidsorga-

nisatie. De inhoud van het werk en de arbeidsomstandigheden bepalen reeds in

belangrijke mate de speelruimte van het perso-

neelsbeleid. 

> Het opleidingsbeleid <

Het grootste deel van de opleiding van wevers

gebeurt on-the-job onder leiding van een peter.

Hiervoor kiest men een oudere werknemer die

bijzonder goed is in zijn vak. Maar men vergeet

wel eens dat opleiden een kunst op zich is en

niet altijd van nature is meegegeven. Het is geen

luxe om vorming te voorzien tot het peterschap.

Vooral het aanleren van de juiste werkmethode

verdient aandacht. Daarnaast is het ook belangrijk om bij de invoering van nieuwe pro-

ductiemiddelen bijkomende vakopleiding te organiseren. Cobot, het paritair vormings-

centrum van de textielsector ondersteunt hierin de weverijen.

> Loopbaanmogelijkheden <

Zoals bij de meeste arbeiders zijn de loopbaanmogelijkheden van de wevers beperkt.

Wie als wever in een bedrijf binnenkomt kan eventueel doorgroeien tot meestergast,

maar de plaatsen zijn beperkt. De weverijen voeren daarom veelal geen expliciet loop-

baanbeleid, maar houden wel rekening met de persoonlijke voorkeur van de wever bij

het verdelen van de batterijen. Loopbaangesprekken worden vooral informeel gevoerd.

Bedrijven die oog hebben voor de loopbaanmogelijkheden van hun werknemers beïn-

vloeden de arbeidsbeleving zeker positief.

> Loonbeleid <

Bijna alle bedrijven zijn in de voorbije jaren afgestapt van de premieverloning omdat de

aard van de productie dit bijzonder moeilijk maakt en de ervaringen niet altijd positief

8. Personeelsbeleid

Oog hebben voor
loopbaanmogelijkheden

is zeker positief
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waren. Loonverschillen geven makkelijk aanleiding tot discussie en conflicten. Bij fusies

of samenvoeging van afdelingen kiest men voor een harmonisering van de lonen. Bij pre-

miestelsels mogen geen factoren worden opgenomen waar de wever geen invloed op

heeft. Wanneer de kwaliteit van de grondstof ervoor zorgt dat er meer breuken zijn, moet

dit kunnen verrekend worden in het rendement.

> Personeelsbeleid <

In kleine weverijen is het personeelsbeleid veelal een gedeelde verantwoordelijkheid

tussen de manager en de productieverantwoordelijke. Deze laatste heeft de dagelijkse

leiding en zorgt voor aanwervingen, evaluaties en eventueel ontslag. De productie-

verantwoordelijke kent als geen andere de werkplek en is goed geplaatst om deze ver-

antwoordelijkheden op te nemen. In kleinere ondernemingen heeft de productieverant-

woordelijke nog voeling met de individuele werknemer en kan hij rekening houden met

persoonlijke problemen. Indien echter het aantal personeelsleden sterk toeneemt komt

de productieverantwoordelijke in een conflictsituatie. Als hij begrip wil opbrengen voor

de problemen van de werknemers dan kan dit ten koste gaan van de productie. Op dat

moment is het wellicht aangewezen om voor het personeelsbeleid een aparte functie te

voorzien. 

Aan de personeelsverantwoordelijken van de 13 betrokken weverijen hebben we een

lijst voorgelegd met een 12-tal potentiële acties om een welzijnsbeleid te onderbouwen.

We vroegen hen de belangrijkste te selecteren en te rangschikken naar belang. Een bil-

lijk personeelsbeleid voeren, sociale support en feedback geven en stevige teams creë-

ren genieten uitdrukkelijk prioriteit, gevolgd door participatief management aanmoedi-

gen, de werknemer betrekken bij loopbaanontwikkeling en oordeelkundig belonen.

Tenslotte vinden de helft van de personeelsverantwoordelijken de werkomgeving her-

denken een belangrijk instrument.

PERSONEELSBELEID STRESSREMMEND STRESSRISICO

opleidingsbeleid opleiding werkmethode tekorten in vakkennis

loopbaanbeleid loopbaangesprekken individuele voorkeuren negeren

loonbeleid eenvormige verloning onduidelijke premies

personeelsverantwoordelijke sociale support geen sociale support

&     
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De marktpositie is rechtstreeks en onrechtstreeks van groot belang voor de kwantiteit en

kwaliteit van de tewerkstelling. De marktpositie bepaalt de werkzekerheid van de werk-

nemers en de financiële mogelijkheden voor de uitbouw van de kwaliteit van de arbeid.

Werkonzekerheid is een zware mentale belasting en een bron van spanningen en ver-

minderd welbevinden. Goede loon- en werkvoorwaarden beïnvloeden de arbeidsbele-

ving in de gunstige zin. 

> Seizoengebonden productie <

Zowel interieurtextiel als kledingtextiel zijn seizoengebonden en de meeste bedrijven

kennen daarom tijdelijke werkloosheid. Wanneer die werkloosheid een vast maar be-

perkt gegeven is, blijft de invloed op het werkonzekerheidsgevoel marginaal. Een even-

wichtige spreiding is hierbij van groot belang.

> Diversificatie <

Om nadelige gevolgen voor de tewerkstelling te voorkomen en een permanente volledige

tewerkstelling te verwezenlijken hebben sommige bedrijven hun productenassortiment

gedifferentieerd. Het productengamma is dan complementair bij het opmaken van de

productieplanning. Seizoengebonden orders van interieurstoffen worden zo afgewisseld

met de productie op voorraad van stoffen voor werkkledij of voering voor kledingtextiel.

> Concurreren of samenwerken <

De afzetmarkt voor de Vlaamse textielbedrijven bevindt zich grotendeels binnen de

Europese unie. Dit maakt de concurrentie zeer scherp, temeer omdat alle bedrijven over

gelijkaardige productiemiddelen beschikken. De concurrentie wordt gevoerd op kwali-

teit en levertermijnen. Beide aspecten zijn moeilijk te verzoenen. Bedrijven die in deze

samenwerken met andere, staan steviger op de afzetmarkt. Samenwerken op het vlak van

de kwaliteit zou de confectiesector ten goede komen. Als geen twee rollen stof identiek

zijn is het weinig bruikbaar voor merkkledij. Centexbel, het wetenschappelijk en tech-

nisch centrum voor de textielnijverheid, kan hier een intermediaire rol spelen. Expertise

en zelfs eventueel productiemiddelen zouden kunnen gedeeld worden door bedrijven

uit dezelfde subsector. In de samenwerking tussen de bedrijven ligt misschien wel de

sleutel voor het versterken van de marktpositie van de Vlaamse textiel en de werkzeker-

heid van de wever.

9. Marktpositie

Tijdeljike werkloosheid
evenwichtig spreiden

Seizoengebonden orders
afgewisselen met de

productie op voorraad
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MARKTPOSITIE STRESSREMMEND STRESSRISICO

seizoensgebonden productie tijdelijke werkloosheid onzekerheid over 

beperken werkloosheidsdagen

diversificatie complementair eenzijdige of te sterk 

productengamma marktgebonden productie

concurrentie samenwerken concurrentie op 

met andere bedrijven levertermijnen
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Welzijnsmanagement is in de eerste plaats een mensgericht management van de techno-

logie en de organisatie van de productie. De Interne en Externe Diensten voor Preventie

en Bescherming op het Werk moeten het welzijnsmanagement van de bedrijven onder-

steunen. Het Comité voor Preventie en Bescherming op de Werkplek (CPBW) en de

Ondernemingsraad zorgen voor de opvolging. Complementair aan deze technische en or-

ganisatorische aspecten moet men oog hebben voor de bedrijfscultuur.

> Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk <

Het welzijnsbeleid moet worden uitgebouwd en opgevolgd door het Comité voor

Preventie en Bescherming op de Werkplek. Zij maken een vijfjarenplan en een jaarlijks

actieplan. Door de Welzijnswet en CAO 72 neemt de aandacht voor organisatorische be-

lastingen sterk toe. Het CPBW wordt hierbij ondersteund door de preventieadviseur of

Externe Dienst voor Preventie.

Voor dit onderzoek hebben we samengewerkt met de preventieadviseurs-arbeids-

geneesheren van I.I.D. Door de wettelijke evolutie van de arbeidsgeneeskunde tenge-

volge van het K.B. van 27.03.98 verwachten we in het algemeen dat alle Externe Diensten

voor Preventie en Bescherming op het Werk een ondersteuning zullen bieden voor de

uitbouw van het welzijnsbeleid.

> Bedrijfscultuur <

Niet alleen de technologie en de organisatie van de productie, maar ook de menselijke

relaties hebben een belangrijke invloed op de arbeidsbeleving. In de ruime zin gaat het

om de bedrijfscultuur. Het zijn de ongeschreven normen en gedragsregels die het func-

tioneren van de werknemers beïnvloeden. Zij bepalen de relaties en daarin de aspecten

‘steun en waardering’. Steun en waardering tussen collega's én van de direct leiding-

gevenden zijn belangrijk voor de arbeidsbeleving. In dit kader past ook een efficiënte

bestrijding van mobbing, pesten, discriminatie, ongewenste intimiteiten, … Op basis van

gesprekken met diverse bevoorrechte getuigen in de bedrijven kunnen we stellen dat de

werknemers in de weverijen in grote mate gericht zijn op wederzijdse ondersteuning.

10. Welzijnsmanagement

De CPBW krijgt de steun van
de dienst voor preventie

Werknemers in weverijen zijn
in grote mate gericht op

wederzijdse ondersteuning
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> Kengetallen <
Een aantal cijfers geven een indicatie over het welzijn en de arbeidsbeleving: aantal

gezondheidsklachten, absenteïsme, verloop, werkonderbrekingen, stakingen, arbeids-

ongevallen, daling productiviteit, lopende betwistingen, burn out, gerealiseerde kwali-

teit en de gezondheidsindex van de werknemers. Het opvolgen van de evolutie van deze

kengetallen is voor een bedrijf een instrument om problemen op te sporen. Meer posi-

tief geformuleerd kan het gebruik van deze kengetallen een hefboom zijn om het welzijn

van de werknemers te verbeteren. 

WELZIJNSMANAGEMENT STRESSREMMEND STRESSRISICO

diensten voor preventie goede samenwerking gebrek aan ondersteuning

tussen de verschillende 

betrokkenen

relationele bedreigingen efficiënte bestrijding van gebrek aan aandacht

pesten, mobbing, enz. voor deze fenomenen

kengetallen kengetallen gebruiken kengetallen negeren

als signalen
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Kengetalen kunnen een
hefboom zijn voor het welzijn
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ABVV en stress www.abvv.be/code/nl/fram001.htm

CAO’s  www.cnt-nar.be/

Gezondheidstatistieken federale regering  www.iph.fgov.be/epidemio/morbidat/

Prevent, Instituut voor preventie, bescherming en welzijn op het werk

www.prevent.be/prevent/pre00.nsf

Arbeidsgeneeskundig registratiesysteem  www.idewe.be/

Beroepsziekten  www.beroepsziekten.nl/

Kenniscentrum arbeidsrelevante aandoeningen  www.kenniscentra.nl/

NAR Nationale arbeidsraad  www.cnt-nar.be/

Arbodiensten Nederland  www.arboonline.nl/

Vakbond en veiligheid en gezondheid Nederland  www.bondgenoten.fnv.nl/vgwm/

Test werkdruk  www.bondgenoten.fnv.nl/vgwm/arbothem/werkdruk/wkdotest.htm

Kennisgebieden over arbeid TNO  www.arbeid.tno.nl/kennisgebieden/index.html

Leeftijdsbewust personeelsbeleid  http://AGE.ADULTA.FI

VBBA en stress-aanpak  www.questeurope.com

Opleiding en technische ondersteuning van Cobot en Centexbel www.febeltex.be
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Jozef II-straat 12-16

1000 Brussel

Tel.: (02) 209 01 11

Fax: (02) 217 70 08

E-mail : stv@serv.be

Website : http://www.serv.be/stv

STV verricht praktijk- en beleidsgericht onderzoek voor de Vlaamse werkgeversorga-

nisaties en vakbonden over technologische innovatie, organisatieverandering en

nieuwe arbeidsvormen. De STV-dienstverlening staat borg voor de verspreiding van

bruikbare resultaten in fabrieken en kantoren. 

STV wil ‘kort op de bal’ spelen én reageren op concrete en actuele vragen van werk-

gevers en werknemers. Om succesvol te zijn moeten bedrijven niet enkel de techno-

logische kaart trekken, maar tevens op een creatieve wijze de mogelijkheden benut-

ten van organisatorische verbetering en het talent van de medewerkers. 

STV functioneert binnen de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) als

een onderzoekscel die de Vlaamse sociale partners begeleidt bij innovaties in het

bedrijfsleven. De resultaten van de STV-projecten vindt men terug in vlot leesbare en

beknopte brochures of in meer gestoffeerde informatiedossiers. STV heeft een ge-

specialiseerd documentatiecentrum. Jaarlijks ondersteunt STV op inhoudelijke wijze

tientallen vormingsactiviteiten. STV-medewerk(st)ers werken rond diverse thema’s

mee als lesgever of expert aan vormingssessies van sociale partners, management-

trainingen, studiedagen en seminaries. 

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD
VAN VLAANDEREN

SERV
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> Stress op het werk is een bijzonder actueel thema.

Onderzoekers, deskundigen en media besteden

er terecht veel aandacht aan. Want gestresseerde

werknemers functioneren niet goed op hun werkplek.

Stress wordt echter nog vaak bekeken als een louter

persoonlijk iets (je bent stress-gevoelig of niet) 

of iets dat je van thuis meebrengt naar het werk. 

Daar zit natuurlijk een grond van waarheid in, 

maar het is maar een deel van het verhaal.

> STV-Innovatie & Arbeid kijkt naar stress vanuit

een ander perspectief: hoe komt het dat er duidelijke

verschillen opduiken in de ‘collectieve’ beleving van

stress op het werk tussen ondernemingen? 

Wij zoeken antwoorden in kenmerken van arbeids-

en bedrijfsorganisatie. Dat is belangrijk voor

ondernemingen, want zo krijgen ze inzicht in

de hefbomen die ze zelf in handen hebben 

om aan dit aspect van stress te sleutelen.

> In nauwe samenspraak en overleg met de Vlaamse

sociale partners uit de textielindustrie, vonden we

13 weverijen bereid om een organisatie-screening

uit te voeren én om deze gegevens terug te koppelen

naar de stress-scores van de wevers. In elk van deze

ondernemingen worden op dit ogenblik initiatieven

genomen op basis van de onderzoeksresultaten.

> Deze brochure is opgevat als een soort checklist die

andere ondernemingen (uit de textielsector, maar ook

ruimer) wil helpen om te kijken naar hun organisatie-

kenmerken vanuit ‘stress’-perspectief.
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