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In deze brochure vindt u een overzicht van het vormingsaanbod van STV-Innovatie & Arbeid.
Bij het samenstellen van deze brochure hebben wij gekozen voor een thematische opbouw. Zo krijgt
u een goed overzicht van de expertise die STV-Innovatie & Arbeid gedurende de voorbije jaren heeft
opgebouwd. Naast een korte beschrijving van de thema’s, belichten we het opleidingsmateriaal dat
STV ontworpen heeft: vormingspakketten, presentaties, simulatiespelen en checklists.
Doorheen het STV-onderzoek lopen twee centrale onderzoeksassen. De eerste as (beschreven in deel
1 van deze brochure) omvat alle onderzoek rond nieuwe vormen van werkorganisatie in Vlaanderen.
Centraal staat het TOA-onderzoek. TOA staat voor Technologie-Organisatie & Arbeid. In deze onderzoeken gaan we na in welke mate managementconcepten zoals teamwerk, competentiemanagement,
just-in-time, outsourcing of variabele beloning in de praktijk worden toegepast.
Een tweede as wordt gevormd door het stressonderzoek (deel 2 van deze brochure). Stress door het
werk is een belangrijk ziekmakend arbeidsprobleem, maar wordt nog onvoldoende onderkend. Na
verschillende sectorgebonden onderzoeken (confectie, textiel, onderwijs, …) werd in 2004 bij 20.000
werkende Vlamingen gepeild naar werkbeleving.
Maar de focus van STV-onderzoek kan ook liggen op een bepaalde sector of een bepaald aspect van
personeelsbeleid. In deze brochure hebben we dat onderzoek gebundeld in deel 3. Soms maakt
onderzoek een round-up van een bepaalde sector of beroepsgroep, soms staat een onderdeel van
het personeelsbeleid centraal (beloningsbeleid, competentiemanagement, teamwerk, leeftijdsbewust personeelsbeleid).
Tenslotte belichten we in deel 4 enkele onderzoeken die op een of andere manier te maken hebben
met ﬂexibiliteit. Dat kan gaan om bedrijfsﬂexibiliteit (activiteiten outsourcen, just-in-time leveren,
inzetten van uitzendarbeid, …) of ﬂexibele werknemers (uitzendarbeid, werken in ploegen, …).
U kan deze brochure gebruiken als een inspiratiebron voor uw trainingen en opleidingen. U kan publicaties bestellen en gebruiken als documentatiemateriaal voor uw deelnemers. U kan een medewerker van STV-Innovatie & Arbeid uitnodigen om een thema toe te lichten of met ons bespreken hoe
u een opleiding op maat vorm zou willen geven. U kan aan de slag met een vormingspakket of
simulatiespel.

LEESWIJZER
Op de rechterpagina leiden we u door een aantal thema’s waar STV-Innovatie & Arbeid de voorbije 20 jaar
expertise heeft opgebouwd. De linkerpagina reserveren we voor verwijzingen naar publicaties, vormingsmateriaal, presentaties, checklists, tips en trics. Deze brochure en sommige publicaties kan u downloaden
van www.serv.be/stv.
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Over STV-Innovatie & Arbeid
Vernieuwen met mensen
Om succesvol te zijn moeten bedrijven niet enkel de technologische kaart trekken, maar ook creatief
omgaan met het talent van hun medewerkers en de mogelijkheden tot organisatorische verbetering.
Een nieuw evenwicht tussen de inzet van technologie, organisatie en arbeid komt hierdoor tot stand.
De economische slagkracht van de onderneming en de kwaliteit van de arbeid winnen erbij. Deze
visie staat ook centraal in het sociaal-economische beleid van de Vlaamse Regering.
STV-Innovatie & Arbeid richt in haar onderzoek de focus op kansen en drempels voor succesvolle innovatie. Hierbij komen zowel de visie aan bod van het management, als de ervaringen van de werknemers. STV-Innovatie & Arbeid is expert in het meten van arbeidstevredenheid en werkstress.

Onderzoek in samenspraak met de sociale partners
De onderzoeksprojecten van STV-Innovatie & Arbeid komen tot stand in nauw overleg met de sociale
partners. Het onderzoeksteam speelt kort op de bal en reageert op concrete en actuele vragen van
werkgevers en werknemers.

STV-onderzoek bruikbaar in de praktijk
De resultaten van STV-projecten staan in vlot leesbare en beknopte
brochures en in meer gestoffeerde informatiedossiers. Recente publicaties kan u downloaden van www.serv.be/stv. De driemaandelijkse
STV-berichten, als onderdeel van het SERV-bericht, houden u op de
hoogte van actuele ontwikkelingen. Via de SERV- e-nieuwsbrief en
Focus (e-nieuwsbrief werkbaarheid) kan u de werkzaamheden van STV
op de voet volgen. Deze uitgaven van STV-Innovatie & Arbeid bereiken
een breed publiek van bedrijfs- en syndicale verantwoordelijken.
Het gespecialiseerde documentatiecentrum beschikt over een unieke
boeken- en tijdschriftencollectie evenals video’s, CD-roms en DVD’s.
Het centrum is toegankelijk na afspraak op woensdag- en vrijdagnamiddag.
Alle uitzendingen van Vlaanderen NV (voorheen De late shift, Van kapitaal belang en Het vermogen) kan u gratis uitlenen om in vorming
of training te gebruiken. Een overzicht van de titels vind u op onze
website.
Onderzoek blijft bij STV-Innovatie & Arbeid niet in de kast liggen.
Jaarlijks ondersteunt STV-Innovatie & Arbeid meer dan 100 vormingsactiviteiten. STV-medewerkers en -medewerksters werken rond diverse thema’s mee als lesgever of
expert aan vormingssessies van vakbonden, managementtrainingen, studiedagen en seminaries.
Organisaties en bedrijven kunnen ook zelf aan de slag met een vormingspakket of een simulatiespel.
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TOA screening
Met de TOA screening volgt STV-Innovatie
& Arbeid de belangrijkste ontwikkelingen in
management en personeelsbeleid cijfermatig op voor de Vlaamse sociale partners.
Voor 1998 en 2001 beschikken we over
cijfers voor organisaties met meer dan 10
werknemers. In 2004 werd de bevraging
uitgebreid naar bedrijven met 1 tot 10
werknemers.

 Andere tijden, andere bedrijven?
Een vormingspakket over veranderingen in bedrijven
Welke invloed heeft de omgeving op het bedrijfsbeleid? Hoe reageren bedrijven op nieuwe
uitdagingen van de markt? Heeft dit invloed op het personeelsbeleid?
In de inleiding worden een aantal veranderingen in bedrijven gesitueerd vanuit de principes van Taylor
en Ford.
We illustreren ze met een uitzending van People’s Century. De deelnemers kijken geboeid naar de eerste
lopende band, het ontstaan van de massaproductie en massaconsumptie. Na de vertoning volgt een
geanimeerde discussie over elementen uit de ﬁlm die men nu nog in de bedrijven en organisaties herkend.
Na de pauze gaan de deelnemers, vakbondsafgevaardigden uit verschillende sectoren, zelf aan de slag.
In groepjes wordt de bedrijventest ingevuld. De deelnemers moeten hun eigen bedrijf herkennen in
een aantal situatieschetsjes. Er zijn zeven items rond bedrijfs- en personeelsbeleid geselecteerd.
Op die manier zal elk bedrijf in een bepaalde categorie terechtkomen.
We werken met drie types van bedrijven. Wie zich aan een typering waagt vereenvoudigt de realiteit.
De werkelijkheid is immers veel ingewikkelder, nooit in louter zwart-wit beelden te vangen. Maar om
vergelijkingen mogelijk te maken binnen het kader van een vormingsactiviteit beperken we ons tot
drie strak omlijnde types van bedrijven die toch herkenbaar blijven voor de deelnemers.
Niet elk bedrijf zal perfect passen in één bepaald type. In elke
groep zijn er ook wel overgangsbedrijven, bedrijven die
evolueren van het ene type naar het andere. Dit zijn bedrijven in
verandering en het boeiendste materiaal om mee te werken.
Dit vormingsmateriaal rendeert optimaal in groepen waar de
deelnemers uit verschillende organisaties/sectoren komen.
Afhankelijk van de vertrouwdheid met managementbegrippen
kunt u met de bedrijventest een hele of halve dag werken. Ook
de inleiding kan u aanpassen aan het niveau van de groep of
uitbreiden met allerlei videomateriaal dat u gratis bij STVInnovatie & Arbeid kan uitlenen.
4
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Nieuwe vormen van
werkorganisatie in Vlaanderen
Bedrijven waar zelden of nooit termen zoals human resources, integrale kwaliteitszorg, lean production, teamwerk, innovatie of competentiemanagement, worden gebruikt, zijn vandaag de dag uiterst
zeldzaam. Organisaties zijn constant op zoek naar middelen om de concurrentie een stapje voor te zijn.
Innovatie uit zich in de ontwikkeling en lancering van een nieuw of verbeterd product of dienst, in
het in gebruik nemen van nieuwe, moderne machines of productietechnieken, in informatisering en
automatisering, enzovoort. De laatste jaren wint ook de organisatorische innovatie steeds meer
veld. De wijze waarop ondernemingen en organisaties zich intern structureren, met andere organisaties samenwerken of hoe zij hun personeel inzetten.
De driejaarlijkse Technologie Organisatie Arbeid (TOA) screening van de Vlaamse economie is een
onuitputtelijke bron van gegevens. Hoeveel bedrijven passen competentiemanagement toe? Hoeveel
bedrijven werken met teams? Welke ﬂexibiliteitmaatregelen worden door de organisaties toegepast? Is er een verschil tussen de industrie en bijvoorbeeld de social-proﬁt? Zijn grote bedrijven innovatiever dan kleine bedrijven? Worden functies complexer, en zo ja, waar kan u dat uit aﬂeiden?

1.1. Innovatie in de Vlaamse economie
Organisatie en personeelsbeleid scoren beiden 8,4 op 10 als we vragen hoe belangrijk deze factoren
zijn voor de slagkracht van een onderneming. Technologie staat op de derde plaats met 7,6 op 10. Al
bij al zijn de verschillen erg klein. Ondernemingen maken geen keuze tussen technologische innovatie en organisatorische innovatie. Zij hebben een strategie waarbij geïnnoveerd wordt én op technologisch vlak én op het vlak van organisatie én op het vlak van personeelsbeleid.
Van de organisatiekenmerken die op grote schaal worden toegepast (door meer dan 70% van de bedrijven) hoort alleen opleiding bij de categorie personeelsbeleid. Samenwerking met leveranciers, samenwerking met klanten en uitbesteding van machineonderhoud zijn indicatoren van netwerkvorming. De
belangrijkste ﬂexibiliteitmaatregelen zijn polyvalentie en deeltijds werken. Om de organisatie te optimaliseren gebruiken bedrijven een betere werkplanning, passen ze milieuzorg toe en installeren ze
werkoverleg.
Tussen de sectoren is er weinig verschil, op één opvallende uitzondering na. De social-proﬁtsector
proﬁleert zich met enkele hoge scores. Deeltijds werken komt er voor in 96% van de organisaties en
tijdelijke contracten in 86%. Werkoverleg is in 80% van de organisaties aanwezig. 87% besteedt
onderhoud van machines uit en 90% heeft belangrijke investering gedaan in informatisering.
Nieuwe concepten zoals stressbeleid en competentiemanagement scoren voor heel de Vlaamse economie redelijk goed. In 35% van de organisaties tekent men een stressbeleid uit, 33% van de ondernemingen doet aan competentiemanagement. Maar liefst 45% van de ondernemingen werken in teams.

쑽
쑽
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PRAKTISCH
Het vormingspakket is modulair opgebouwd. U kan met het pakket zelf een vorming in
elkaar steken. Naast inhoudelijke modules zijn in het pakket een aantal didactische
werkvormen opgenomen: presentatie met slides, handleidingen video, bedrijventest (vragen,
interpretatie van resultaten), cases, enzovoort.
De inhoudelijke modules kan u downloaden van onze website: www.serv.be/stv/vorming
Het didactisch materiaal of het volledige pakket ‘Andere tijden, andere bedrijven’ (€ 12,39)
kan u bestellen bij STV-Innovatie & Arbeid.

In een school worden delen van dit pakket gebruikt als inleiding van het vak personeelsbeleid. De
bedrijventest wordt door de studenten gebruikt om hun stageplaats in kaart te brengen. Op die manier
kunnen studenten makkelijker stageplaatsen met elkaar bespreken.

 Werkt organisatievernieuwing?
Hoewel de ideeën over het belang van organisatievernieuwing onderwerp zijn van heel wat onderzoek
en debat, blijkt de kloof tussen discours en realiteit erg groot. Het uittekenen, implementeren en
volhouden van organisatievernieuwing op bedrijfsniveau blijkt allerminst evident. Er zijn op
verschillende niveaus heel wat drempels te overwinnen, waardoor het vaak een traag en moeizaam
proces is. Zo bestaat er vaak heel wat weerstand tegen verandering (op alle niveaus) en is de
bestaande cultuur dikwijls eerder behoudend. Maar ook een rigide arbeidswetgeving, een tekort aan
kennis en/of ervaring kunnen als belemmeringen worden ervaren.
Wil organisatievernieuwing succesvol zijn dan moet het voldoen aan een aantal voorwaarden:
werknemers worden beschouwd als actieve partners
er heerst een cultuur van participatie en betrokkenheid (participatief management)
participatie en betrokkenheid worden gelinkt aan de ontwikkeling van nieuwe competenties,
leren maakt integraal deel uit van de job
er is een directe link tussen organisatievernieuwing en het bereiken van transparante
performantiecriteria (men weet mat men wil bereiken)
de organisatievernieuwing wordt expliciet ingevoerd vanuit een win/win perspectief. De waarde
van een betere ‘work-live balance’ wordt erkend. Werknemers herkennen het potentieel van
verbeteringen in de kwaliteit van hun job en kunnen deze ook beïnvloeden
Werknemers hebben controle over hun werkomgeving, inclusief de mogelijkheid een evenwicht
te zoeken tussen routinetaken en complexere opdrachten.
(Uit ‘Overheidsbeleid ter stimulering van organisatie-innovatie bij bedrijven: lessen uit het buitenland,
H. Bamps en P. Berckmans, STV-Innovatie & Arbeid, 2005)
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Beschikbaar
Brochures, informatiedossier, uitgewerkte presentaties (algemeen of focus op bepaald
aspect bv. competentiegericht bedrijf, innovatief bedrijf.

1.2. Welke micro-ondernemingen zijn organisatievernieuwers?
Micro-ondernemingen (bedrijven met 1 tot 10 werknemers) vallen meestal buiten de scoop van onderzoek. Dit is verwonderlijk omdat er in Vlaanderen 120.000 micro-ondernemingen zijn die samen 320.440
mensen tewerkstellen. In 2004 werd de TOA enquête voorgelegd aan ondernemers van zulke bedrijven.
Zeven op tien bedrijfsleiders verklaren het afgelopen jaar verbeteringen te hebben aangebracht aan
de bedrijfsorganisatie. In de eerste plaats door de organisatie van het werk te verbeteren, te sleutelen aan de werkplanning en het voorraadbeheer aan te pakken. Zulke innovatieprocessen verlopen in
kleine bedrijven vaak informeel, zonder iets op papier te zetten. Ondernemers die hun beleidsvisie
wel uitschrijven zijn innovatiever op organisatorisch vlak dan hun collega’s. Meer dan negen op tien
van de micro-ondernemingen met een beleidsnota bracht organisatieverbeteringen tot stand.
Organisatievernieuwers vind je meer in bedrijven die automatische systemen invoeren, die (verbeter)
suggesties van hun personeel benutten, die opleiding organiseren of die een consultant inhuren.
Bedrijven die dit niet doen blijken ook minder sterk in het verbeteren van hun organisatie.



Beschikbaar
Brochures, informatiedossier, uitgewerkte presentatie.

1.3. Accent op talent
Er is iets mis met de technische en technologische opleidingen en beroepen in ons land. Kandidaten
voor opleidingen of het invullen van functies zijn steeds moeilijker te vinden. Gevolg: ongebruikte
talenten, verkeerde studiekeuzes, jeugdwerkloosheid, openstaande vacatures, minder economische
groei, enzovoort. Campagnes om het technisch en beroepsonderwijs een beter imago te geven zetten
geen zoden aan de dijk. Campagnes om het imago van technische beroepen te verbeteren zijn hetzelfde lot beschoren.
De problematiek staat in schril contrast met het toenemende belang van techniek en technologie in
onze economie en maatschappij. De commissie ‘Een nieuw perspectief voor technische en technologische beroepen en opleidingen’ van de Koning Boudewijnstichting pleit voor een actieplan. We moeten anders gaan leren en anders gaan werken.
De onderwaardering van technische en technologische opleidingen ombuigen heeft weinig zin als
men de onderwaardering van technische en technologische functies ongemoeid laat.
STV-Innovatie & Arbeid heeft in een trendrapport de stand van zaken opgemaakt van organisatievernieuwing in de Vlaamse economie voor technische en technologische functies. Dit trendrapport

쑽
쑽
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 Hoe innovatief is uw bedrijf?

쑽
쑽

Een benchmarkoefening voor KMO’s.
Op basis van de TOA enquête werd een minivragenlijst ontwikkeld die KMO-bedrijfsleiders op een
workshop invulden. Er werd gepeild naar:
hun marktstrategie
of ze nieuwe of verbeterde producten op de markt hadden gebracht
waar ze de ideeën voor innovaties vandaan halen
of ze vormen van e-commerce gebruiken
of ze de voorbije jaren geïnvesteerd hebben in informatisering of automatisering
hoe ze kwaliteitszorg vorm geven
welk HR beleid ze voeren (functioneringsgesprekken, opleiding, takenpakket werknemers, …).
De resultaten werden vergeleken met de resultaten van het TOA onderzoek. Dit gaf aanleiding tot
enkele pittige discussies over bv. drempels die innovatie tegenhouden, het rekruteren van geschikt
personeel, of men kiest voor specialisatie dan wel all round medewerkers, hoe medewerkers
motiveren en hun competenties optimaal benutten.
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wordt aangevuld met de beschrijving van door STV ontwikkelde tools om competenties in organisaties beter in te schatten of te benutten.
Polyvalentie, slim teamwerk, delegeren van verantwoordelijkheden, vormen van werkoverleg, suggestiesystemen, werknemers benutten als bron van innovatie en opleiding zijn concepten die competentiebevorderend kunnen zijn. Polyvalentie en teamwerk worden in de Vlaamse industrie steeds
meer toegepast.
Kijken we naar sectoren met vooral technische functies dan zien we dat competentiebevorderende
concepten daar veel minder worden toegepast.



Beschikbaar
Trendrapport.
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Hoeveel Vlamingen vinden hun werk werkbaar?
71.1% (van 2.1 miljoen werkende Vlamingen) heeft geen problemen met
werkstress, 81,3% zijn gemotiveerd aan de slag, 77,4% heeft voldoende
leermogelijkheden en 88,2% heeft geen problemen wat werk – privé balans betreft.
600.000 Vlamingen hebben een probleem met werkstress. Voor 210.000 werkende Vlamingen is de
situatie zelfs acuut. Zij staan op het punt om ziek te worden.
390.000 werknemers zijn minder gemotiveerd aan de slag. Voor 8% is de situatie zelfs heel ernstig.
Bijna een half miljoen Vlamingen voeren werk uit waar ze niet veel van bijleren. 175.000 Vlamingen
zelfs helemaal niets.
11,8% van de werkende Vlamingen hebben een probleem om het werk met hun gezin te combineren.
65.000 mensen slagen er niet in om beiden goed op elkaar af te stemmen.

LEESWIJZER
Graﬁek: acuut problematisch (de verschoven rode blokjes in elke balk) is een subgroep binnen
de categorie problematisch (de licht gele zone), maar wordt gepercenteerd op de totale
onderzoekspopulatie. M.a.w. de oranje en gele zone vormen samen 100% (de percentages in
de rode blokjes verwijzen naar diezelfde 100%). In mensentaal kan je dit vergelijken met een
griepepidemie in een klas: Als je zegt 50% of 10 lln. van de klas (20 lln.) is niet ziek en hebben
geen koorts (oranje), dan is 50% of 10 lln van de klas wel ziek én hebben koorts (vanaf 37.5°)
(geel). 10% van de klas = 2 lln. is ernstig ziek want zij hebben meer dan 38,7° koorts. Deze 10%
zijn kinderen die tot de gele groep behoren want ze zijn ziek, maar ze behoren ook tot de rode
groep want ze hebben meer dan 38,7° koorts. Het aantal ernstig zieken wordt niet berekend op
10 lln. maar wel op de hele klas nl. 20 lln.
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uit: Samenvatting: Eerste resultaten nulmeting Vlaamse werkbaarheidsmonitor.
Indicatoren voor de kwaliteit van de arbeid op de Vlaamse Arbeidsmarkt 2004.
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Werkbaar werk
2.1. Welzijn en stress op het werk bij 20.000 Vlamingen gepeild

Aandacht voor meer werk…
Zowel bij ons als in andere Europese landen wil de overheid dat meer mensen aan het werk zijn en
blijven. Dit is nodig om de sociale zekerheid betaalbaar te houden en de kosten van de vergrijzing
(gezondheidszorg, pensioenen) te kunnen dragen. In Vlaanderen werkt ongeveer 63% van de 15 tot
64-jarigen. Tegen 2010 wil de Vlaamse overheid dit opkrikken naar 70%.
Om die doelstelling te bereiken zal een daling van de werkloosheid niet volstaan. Iedereen langer
laten werken is wellicht noodzakelijk. In de leeftijdsgroep 50-64 jaar is slechts 40% van de mensen
aan de slag, op Europees niveau is dat iets meer dan 50%, een kloof die de afgelopen jaren alleen
maar groter geworden is.
Het zal evenwel niet gemakkelijk zijn deze evolutie te doorbreken. Hoewel veel gesproken wordt
over leeftijdsbewust personeelsbeleid, verlaten oudere werknemers in de praktijk vaak het arbeidsproces. Bedrijven geven veeleer de voorkeur aan jongeren die garant staan voor meer productiviteit.
Aan de andere kant verdedigen vakbonden met hand en tand het brugpensioen als laatste redmiddel
voor 50-plussers bij rationaliseringen (bedrijven in moeilijkheden) of gezondheidsproblemen (mensen in moeilijkheden).

… maar ook voor beter werk
Meer mensen aan het werk en meer mensen langer laten werken, dat is een hele uitdaging. Want
tegenover kwantiteit moet ook kwaliteit staan. Wanneer mensen ‘opgebrand’ of ziek worden door
hun job, door gebrekkige leermogelijkheden minder inzetbaar zijn of wanneer het onmogelijk blijkt
de job te combineren met het gezinsleven, dan wordt ‘meer en langer (blijven) werken’ een loze
kreet. Het verhogen van de werkzaamheidsgraad (van ouderen én jongeren) is dus maar mogelijk als
jobs ook werkbaar zijn en blijven.

Meten is weten
Om de werkbaarheidsengagementen van de Vlaamse overheid en sociale partners te realiseren
zijn cijfers en indicatoren nodig. STV-Innovatie & Arbeid heeft zo’n meetsysteem ontwikkeld. De
STV- onderzoekers steken daarbij hun licht op bij de werknemers zelf: die zijn immers het best geplaatst om (de kwaliteit van) hun job te beoordelen. Begin 2004 kregen 20.000 werkende
Vlamingen een vragenlijst in de bus waarin gepeild wordt naar werkstress, welbevinden en motivatie, leermogelijkheden en de combinatie van arbeid en gezin. Deze enquête zal herhaald worden in
2007, 2010, …
Op die manier is de Vlaamse werkbaarheidsmonitor de thermometer om evoluties en knelpunten
op het vlak van welzijn en stress op het werk permanent op te volgen. Maar de werkbaarheidsmonitor bevat ook bruikbare informatie voor het sociaal overleg in sectoren en ondernemingen, voor
preventieverantwoordelijken, personeelchefs en vakbondsafgevaardigden die welzijn- en stressproblemen op de werkvloer willen aanpakken en werk willen maken van meer kwaliteit van werk
en leven.
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Zes risicofactoren voor werkbaar werk
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Ik wil ander werk!
Een uitzending van Vlaanderen NV
Onze ouders en grootouders bleven bijna hun hele leven op dezelfde werkplek. Vandaag
ﬂadderen we van de ene job naar de andere, en toch raken we ons werk sneller beu. Ongeveer
1 op 5 werknemers vindt hun job niet echt boeiend meer. En eigenlijk mag ons dat niet verbazen. Het is wetenschappelijk bewezen dat onze werknemers het nu zwaarder hebben dan
vroeger. De werkdruk ligt hoger en werknemers moeten meer deadlines halen. Vlaanderen NV
legt de vinger op de wonde, en gaat na wat er zoal fout loopt.
We zuchten onder een te hoge werkdruk, voelen ons veel te veel gecontroleerd en vinden dat we
niet genoeg de kans krijgen om onze eigen vaardigheden te gebruiken. En de gevolgen laten
zich voelen: het aantal werknemers met stress is op 5 à 10 jaar gestegen van 25% naar 30%.
De gevolgen van die ontevredenheid zijn niet te onderschatten. De werknemers zelf worden
ziek, met op termijn zelfs kans op een burn-out. Ze doen hun werk minder goed, zijn onbeleefd
tegen de klanten of verlaten het bedrijf. En niet alleen de werknemers ondervinden schade,
maar ook voor de bedrijven loopt de rekening gauw op. Het is bewezen dat bedrijven met
tevreden werknemers productiever zijn, en zelfs gelukkiger klanten hebben. Vlaanderen NV
bekijkt ook wat de werknemers zelf kunnen doen als ze hun job beu zijn.
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Werknemers die problemen hebben met de werkbaarheid van hun job kampen met gezondheidsproblemen, zijn vaker afwezig op het werk (werkverzuim), zijn op zoek naar een andere baan of veranderen van werk (verloop) of stappen uit voor hun pensioengerechtigde leeftijd.
Deze werkbaarheidsgevolgen vinden hun oorzaak in: psychische vermoeidheid, welbevinden in het
werk, leermogelijkheden en de werk-privé balans. In de werkbaarheidsmonitor zijn we op zoek gegaan naar de achterliggende oorzaken van deze knelpunten.
Die achterliggende oorzaken zijn zes risicofactoren: werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie,
autonomie, ondersteuning door de leiding en arbeidsomstandigheden.



Beschikbaar
Informatiedossiers, korte samenvatting basiscijfers, uitgewerkte presentaties (algemeen of
speciﬁek voor bepaalde sector), elke maand verschijnt een Focus (e-nieuwsbrief) waarin een
bepaald aspect wordt belicht (overzicht op www.serv.be/werkbaarwerk).

2.2. Stressonderzoek in sectoren
STV-Innovatie & Arbeid heeft werkstress en welzijn op het werk onderzocht in verschillende sectoren. In samenwerking met de werkgevers- en werknemersorganisaties uit de sector werden enquêtes gehouden bij de werknemers en werd via gesprekken gezocht naar mogelijke oorzaken van
stressproblemen.
Hieronder vindt u een korte samenvatting van onderzoek in de ziekenhuizen (1996), in het onderwijs
(1998 en 2004), in de textielsector (2001), in de confectiesector (2003) en in de textielverzorging
(2005). Momenteel loopt een stressonderzoek in de bouwsector.

Haast en spoed…
Het werk moet onderbroken worden voor een dringende oproep, … tegenstrijdige opdrachten van
dokters, … geen tijd voor een rustig gesprek met een patiënt, … even overwerken om de artsenronde
af te werken, … Dit zijn wellicht situaties die heel wat verpleegkundigen herkennen en die bij hen
werkstress veroorzaken. In het onderzoek wordt gepeild naar de bronnen van stress in de verpleegafdeling. Is stress eigen aan de verpleegkundige functie: werken met zieke en hulpbehoevende patiënten, onvoorspelbare werkpieken, onregelmatige werkuren, samenwerken met autonome artsen?
Is er te weinig personeel of wordt het personeel niet efﬁciënt ingezet? Welke rol speelt het ﬁnancieringsmechanisme en de verschuiving van de zorg naar de medisch-technische opdracht?
Kan het werk anders georganiseerd worden zodat meer tijd vrijkomt voor het contact met de
patiënt? Of liggen de oorzaken elders, bij de ondersteunende diensten of de onderzoeks- en behandelingsafdelingen?



Beschikbaar
Brochure, informatiedossier, checklist dienstroosterbeleid.
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 Werkstress
Vormingspakket over achtergronden en aanpak van
werkstress
Dit vormingspakket bevat basisinformatie over werkstress en

werkbaar werk en reikt discussiestof aan die van nut kan zijn bij
het uittekenen van een preventiebeleid op ondernemingsvlak.
Het pakket gaat in op de achtergronden van werkstress en
werkbaar werk, wat werkstress is en hoe men stressbronnen in
de werkomgeving herkent. Het bevat werkvormen om een
robotfoto te maken van risicovolle werksituaties. Het geeft aan
hoe een aantal nieuwe trends inzake management en
personeelsinzet geanalyseerd kunnen worden vanuit de vraag of een toename van werkstress
onontkoombaar is. Het vormingspakket bespreekt de belangrijkste elementen uit een stress
preventieplan en geeft een overzicht van de desbetreffende regelgeving.
Met dit pakket kunnen vormingswerkers, trainers, opleidingsverantwoordelijken, docenten aan de
slag om een eigen programma rond werkstress en werkbaar werk samen te stellen. Het is in eerste
instantie een basispakket voor wie betrokken is bij deze problematiek in zijn/haar werkomgeving.
Cijfers en vaststellingen uit de werkbaarheidsmonitor en/of sectoraal onderzoek kunnen gebruikt
worden als aanvullende informatie.
Het pakket wordt gebruikt in opleidingen van vakbondsafgevaardigden die in een CPBW zetelen, in
opleidingen preventieadviseur niveau 2, in opleidingen van personeelsmedewerkers die betrokken
zijn bij het preventiebeleid in hun onderneming.

PRAKTISCH
Het vormingspakket is modulair opgebouwd. U kan met het pakket zelf een vorming in elkaar
steken. Naast inhoudelijke modules zijn in het pakket een aantal didactische werkvormen
opgenomen: presentatie met slides, handleidingen video, bedrijventest (vragen, interpretatie
van resultaten), cases, enzovoort.
De inhoudelijke modules kan u downloaden van onze website: www.serv.be/stv/vorming.
Het didactisch materiaal of het volledige pakket ‘Werkstress’ (€ 24,79) kan u bestellen bij
STV- Innovatie & Arbeid.
Voor het onderwijs werd in samenwerking met interbedrijfsgeneeskundige diensten het
pakket ‘Aanpak van werkstress op school’ ontwikkeld. U kan dit bestellen aan € 24,79 bij STV.
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Boeiend maar vermoeiend, werkdruk en stress in het onderwijs
“Steeds méér leerkrachten hebben last van stress…? Laat me niet lachen! Ze worden fulltime betaald
om negen maanden per jaar elke dag vijf uur voor een klas te staan. En dan klagen ze over toenemende werkdruk en stress? …”
Deze en andere hardnekkige gemeenplaatsen zijn nooit ver weg in onderwijsdiscussies. STV-onderzoek naar werkdruk en stress bij leerkrachten uit 440 basis- en secundaire scholen, laat er evenwel
geen twijfel over bestaan: de gemiddelde stressscore van Vlaamse leerkrachten ligt hoog. En echt
verbazen hoeft dit niet. De voorbije twintig jaar zijn de verwachtingen in ons onderwijssysteem,
zowel vanuit de samenleving als het beleid, alsmaar toegenomen.
In scholen waar directies en leerkrachten deze toenemende druk onvoldoende in goede banen kunnen leiden blijkt het stressfenomeen manifester aanwezig dan in andere scholen. Men erkent weliswaar de realiteit van de stresserende werkomstandigheden, maar beschouwt dit tegelijk als een
vaststaand gegeven waar niets of weinig aan valt te veranderen. Sterker nog, de oorzaak van alle
stressonheil wordt vaak – zoniet uitsluitend – bij de leerkracht zelf gelegd. Hij of zij wordt dan afgeschilderd als iemand die de onderwijsopdracht niet aankan. Ook dit hardnekkige cliché werd door
STV-Innovatie & Arbeid aan de schoolse praktijk van alledag getoetst en… te licht bevonden.
In het onderzoek wordt aangetoond dat verschillen in stress nauw samenhangen met de interne
schoolorganisatie en het gevoerde personeelsbeleid. De onderzoeksresultaten bieden dan ook heel
wat inspiratie om in scholen een actief en werkzaam stresspreventiebeleid op te zetten.
Ook in de Vlaamse hogescholen hebben docenten en lectoren een stressprobleem. De alarmerende
cijfers over psychische vermoeidheidsklachten laten daar weinig twijfel over bestaan. De oorzaken
zijn duidelijk: de emotionele belasting van het werken met (veeleisende) studenten, de druk van continue veranderingen en de hoge taakbelasting.
De dramatische geluiden over psychische vermoeidheid betekenen evenwel niet dat de doorsnee
docent of lector er het hoofd bij laat hangen en uitgekeken is op zijn of haar job. Integendeel, het
welbevinden en de motivatie liggen in dit beroep erg hoog.
Het beleid in hogescholen en departementen heeft duidelijk zijn weerslag op de motivatie en psychische vermoeidheid. Maar omgekeerd bepaalt het stresspeil bij docenten en lectoren ook of de
dagelijkse organisatie in het departement gesmeerd loopt of vierkant draait, zo blijkt uit cijfers
over ziekteverzuim en personeelsverloop. Ook in hogescholen is een stresspreventiebeleid dus
geen luxezaak, maar een kwestie van duurzaam én efﬁciënt management.



Beschikbaar
Brochures, informatiedossiers, uitgewerkte presentaties (in het hoger onderwijs per
hogeschool).

Werkdruk in weverijen?
Wevers 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 aspecten scoren wevers dan weer ongunstiger: ze hebben meer psychosomatische
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De stressfactor
Een uitzending van Vlaanderen NV
Het ziekteverzuim als gevolg van stress kost ons bedrijfsleven 2,5 miljard euro. Zijn de
Belgische of Vlaamse werknemers gevoelig aan stress? Ligt het aan de arbeidsorganisatie in
dit land dat er zoveel gestresste mensen rondlopen? Een belangrijke factor blijkt de groei van
de dienstensector te zijn: steeds meer mensen nemen hun werk in hun hoofd mee naar huis
’s avonds, en dat verhoogt de druk. Neem het verhaal van Patrick: hij werkte meer dan 20 jaar
in de IT-sector en zag daar de druk steeds maar toenemen. Uiteindelijk was een slepend
conﬂict met zijn overste de laatste druppel. Hij sliep niet meer, kon zich nooit meer ontspannen en kreeg zelfs allerlei fysieke symptomen die puur het gevolg waren van zijn werkstress.
Maar de oorzaak van stress ligt evenzeer buiten de werksfeer. Want we komen gewoon tijd
tekort om al onze professionele en niet-professionele bezigheden te combineren. We zijn
allemaal individuen geworden die vrije keuzes maken en we vinden dat fantastisch – maar
ondertussen gaan we gebukt onder de druk die al die keuzevrijheid meebrengt. En zelfs onze
kinderen zijn overstressed. Hun ouders zetten hen aan tot presteren, en niet alleen op school,
maar ook in de balletles, de tekenklas, de sportclub… Maar liefst 1 op de 3 schoolgaande
kinderen tussen 10 en 14 kampt al met stress… Vlaanderen NV brengt een portret van Ruben,
dertien en leerling Grieks-Latijn. De prestatiedruk op school woog zo zwaar op hem dat hij ten
onder ging aan faalangst. Dankzij een doorgedreven therapie heeft hij geleerd om met stresssituaties om te gaan.
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klachten, meer werkstress en minder afwisseling in het werk.
De oorzaken van de verschillen tussen ondernemingen wat stressbeleving betreft zoeken wij in de
arbeids- en bedrijfsorganisatie. Zo krijgen ondernemingen inzicht in de hefbomen die ze zelf in handen hebben om aan aspecten van stress en werkbaar werk te sleutelen.

Werkdruk in de confectie?
Welke invloed hebben 10 organisatiekenmerken op het welzijn en werkstress van de werkneemsters?
De 10 organisatiekenmerken of sleutels zijn: technologie, ergonomie, werkorganisatie, werkverdeling,
de taakinhoud, competentiemanagement, leidinggeven, lonen, arbeidstijdregeling en vakantieregeling.
De resultaten geven aan dat stiksters in ondernemingen die geen of weinig aandacht besteden aan
de organisatiesleutels meer werkstress hebben, de werkdruk als hoger ervaren en het minst betrokken zijn bij hun bedrijf.
De scores van werkdruk, werkstress en motivatie weerspiegelen zich ook in de ‘harde’ cijfers van
pesten, werkverzuim en verloop.

Werkdruk in de textielverzorging?
“Ik heb altijd strijkwerk gedaan met als gevolg een overbelasting van het polsgewricht. Ik kan nu
geen volle dagen meer strijken. Spijtig dat men dat pas weet als het te laat is. Volgens mijn dokter is
afwisselend werk het beste.” (Kathy, 46 jaar)
Ook in de textielverzorging gingen we na welke invloed organisatiekenmerken hebben op de werkdruk, werkstress en motivatie van de werkneemsters. Problemen met werkbaar werk vertalen zich
in concrete gevolgen voor mens en bedrijf: meer gezondheidsklachten, een hoger werkverzuim en
een groter verloop.
Wassen kan iedereen, maar aan de eisen van de klanten voldoen vraagt vakmanschap en veel organisatietalent. Een goede organisatie van het werk zorgt voor een lagere werkdruk, de belangrijkste
bedreiging voor werkbaar werk.



Beschikbaar
Brochure, informatiedossier, checklist organisatiesleutels, uitgewerkte presentaties (per
sector: textiel, confectie of textielverzorging of met een vergelijking tussen de sectoren).
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Ruimte voor competenties
Zesentwintig nieuwsgierige HR mensen kwamen samen om kennis te maken met het simulatiespel
‘Ruimte voor competenties’. Een space shuttle kan maar vertrekken op het ogenblik dat alle
subteams hun spel hebben uitgespeeld en dus het bewijs hebben geleverd van inzicht in
competenties en hun soms complex aandoende indeling en terminologie. Dit is eigenlijk een mooie
metafoor voor de ‘hoogtechnologische wetenschap’ die competentiemanagement soms wel wordt in
de praktijk.

De eerste ronde
Het spel wordt gespeeld in twee rondes. In de eerste ronde proberen de teams wegwijs te raken in het
verschil tussen algemene, afdelingsgebonden en functiegebonden competenties. Wie aan de beurt is
én goede kaarten heeft, mag indicatoren zoeken die passen bij een bepaalde competentie op een
bepaald niveau en volgens de indeling attitude, vaardigheid en kennis. Natuurlijk ook toegepast op de
functie die hij toebedeeld kreeg binnen de space-shuttle industrie.
Het duurt een tijdje voor de deelnemers de spelregels meester zijn om strategisch te spelen. Dit is
vergelijkbaar met de valkuil bij het opstellen van een competentiewoordenboek, waar men dikwijls
oeverloos discussieert over de theoretisch correcte deﬁnities. Het komt er tenslotte op aan met je
shuttle en je bemanning vooruit te gaan op de lanceerbaan. Alweer een mooie metafoor voor
competentieontwikkeling. Komen organisaties écht vooruit door hun competenties te ontleden en
classiﬁceren?
Als de eerste ronde – ietwat vroegtijdig – beëindigd wordt, wordt er toch veel “oooh…” en “aaahh…”
geroepen want we waren nu nét op dreef gekomen. Het is ondertussen voor iedereen wel duidelijk dat
we duchtig geoefend hebben in het onderscheiden van kennis, attitude en vaardigheid en de juiste
formulering om deze te beschrijven.

De tweede ronde
Vol goede moed begint men aan de tweede ronde: competenties ontwikkelen. De deelnemers mogen
de spelleiding belagen met allerlei voorstellen tot ontwikkeling die ze dan goed- of afkeurt. Maar de
ontwikkelingsacties moeten passen bij de job, het proﬁel en competenties uit de portfolio. Er zijn
bovendien ook bepaalde gebeurtenissen die een invloed hebben op wie wat gaat ontwikkelen. Er moet
een ISO- norm gehaald worden, iemand vertrekt met ouderschapsverlof en er wordt een nieuwe
machine binnengebracht.
De discussies in de groepjes zijn ook de vragen die men in de realiteit vindt.
Wie gaat een leeractiviteit volgen? Is opleiden de beste oplossing? Welke leeracties zijn nuttig voor de
afdeling? Voor de onderneming? Voor het individu? Kan je deze competentie wel ontwikkelen?
Wil de medewerker wel bijleren?

Nabespreking
Als de tweede ronde onderbroken wordt, is er nog geen enkele raketonderdeel ter bestemming, dat
kon ook moeilijk op die korte tijdsspanne, maar iedereen heeft nu een vrij goed idee over hoe dit spel
gespeeld wordt. De reacties zijn verdeeld. Voor sommigen was dit nogal verwarrend en chaotisch.
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Personeelsbeleid
3.1. Bent u competent?
Steeds meer bedrijven tonen interesse voor de invoering van competentiebeheer. Zij willen de competenties van hun werknemers beter benutten en ontwikkelen, hen op basis van hun competenties
beoordelen en soms hun competentieontwikkeling belonen. Met deze aanpak wil men de capaciteiten
van de medewerkers in lijn brengen met de behoeften van het bedrijf en zo bijdragen tot het succes
van de onderneming.
Maar rond competenties bestaat er heel wat begripsverwarring en het is niet helemaal duidelijk
welke rol competentiebeheer in het personeelsbeleid speelt, laat staan wat het effect ervan is op de
sociale relaties binnen het bedrijf.
STV-Innovatie & Arbeid onderzocht de literatuur omtrent competentiemanagement en bekeek de
systemen van competentiebeheer in enkele bedrijven in de industrie.
Heel wat bedrijven brengen de competenties van hun werknemers in kaart om zo een beter zicht te
krijgen op de aanwezige competenties. Bedrijven doen aan competentiebeheer omdat ze de inzetbaarheid van de werknemers willen vergroten. In dit kader krijgen personeelsplanning, werving en
selectie, opleiding en ontwikkeling de volle aandacht. Ervoor zorgen dat de werknemers zich ontwikkelen en functioneren in lijn met de bedrijfsstrategie is de allereerste bekommernis.
Sommige bedrijven linken hun competentiebeheer aan beoordelen en belonen. Ze gaan ervan uit dat
het ontwikkelen en functioneren van werknemers hierdoor nog meer gestimuleerd wordt. Daarnaast
willen ze goed functionerende werknemers overeenkomstig belonen.
De invoering van competentiebeheer vergt visie en veel energie, tijd en inzet van diverse personen.
De invoering van competentiebeheer is een project, maar de voortzetting ervan evenzeer.
Een correcte beoordeling van competenties hangt af van de correcte samenstelling van de proﬁelen
en de mogelijkheid om competenties te meten of waar te nemen. De keuze van competenties en de
bepaling van competentieniveaus en indicatoren zijn cruciaal.
Competentiemanagement schuift een andere benadering van de verhouding tussen werknemer en
werkgever naar voor. Het bedrijft vraagt prestaties en competentieontwikkeling om in de concurrentiestrijd sterker te staan. In ruil daarvoor wordt aan de werknemer een grotere inzetbaarheid beloofd. Life-time employment wordt life-time employability: van levenslange werkzekerheid, vroeger
verzekerd door het bedrijf, naar levenslange inzetbaarheid mee bewaakt door de werknemer zelf.



Beschikbaar
Brochure, informatiedossier, een uitgewerkte presentatie over competentiemanagement en beheer.
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Maar naarmate de spelleiding de deelnemers triggert met vragen, dringen sommige inzichten beter
door en beseffen de deelnemers meer en meer dat dit een dynamische manier is om met een groep
mensen over competenties en competentieontwikkeling te praten. Je creëert draagvlak voor dialoog
en voor het uitpuren van mogelijke strategieën die je kan volgen met competentiemanagement.
De vragen komen los: op welk niveau kan je daar best mee starten in een organisatie? Voor welke
doelgroep past dit het best? Wanneer speel je dit spel? De deelnemers vinden dit een prachtig
uitgewerkt spel, ingenieus zelfs.
(naar een artikel van Liselotte Beijaert en Helga Gielen in HR-square)
Het spel werd ontwikkeld op initiatief van de drie vakbonden (ACV, ABVV en ACLVB) in samenwerking
met het Centrum Informatieve Spelen, consultant Marleen Limbourg en SERV- STV-Innovatie & Arbeid
en met ﬁnanciële ondersteuning van het ESF-agentschap en de Vlaamse overheid. In het spel zit
echter géén vakbondsvisie op competenties, deze visie vult elke vakbond in tijdens de nabespreking
van het spel.

PRAKTISCH
Het spel kan gespeeld worden op een 1/2 dag (als vorm van kennismaking) of een hele dag (in
het kader van een training rond competentiemanagement of competentieontwikkeling). De
precieze invulling en klemtonen worden bepaald door de context waarin het spel gebruikt
wordt en de doelgroep waarmee u wil werken.
Het spel werd al gespeeld met vakbondsafgevaardigden en vakbondsmilitanten, met studenten
HR opleidingen, met personeelsdiensten van organisaties die al bezig waren met
competentiemanagement of er aan wilden beginnen, met HR-verantwoordelijken en
vakbondsafgevaardigden uit één bedrijf, met opleidingsverantwoordelijken en
vormingswerkers en met het middenkader van een bedrijf.
Voor een begeleiding van het spel kan u beroep doen op STV-Innovatie & Arbeid. (€ 300 voor
bedrijven, € 100 voor onderwijsinstellingen en non-proﬁt).
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Werkt u in een competentiegerichte organisatie?
In november 2001 sloten de Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners het Pact van Vilvoorde
af. Daarin werden 21 doelstellingen geformuleerd om Vlaanderen tegen 2010 op alle domeinen van
economie en welzijn tot één van de meest performante regio’s in Europa te maken.
Doelstelling 9 bevat een passage over de toepassing van vernieuwende vormen van arbeidsorganisatie en personeelsbeleid gericht op ontwikkeling en benutting van competenties. Op basis van de TOAscreening stelde STV zo’n indicator samen uit 13 criteria.
Klassieke competentiebevorderende maatregelen

2001

2004

1. Opleiding voor minstens de helft van de personeelsleden
2. Opleidingsplan hebben
3. Competentiemanagement gedeeltelijk of helemaal toepassen

37,8%

46,7%

42,3%

48,7%

27,8%

29,2%

51,9%

65,7%

74,4%

76,4%

53,0%

47,8%

50,3%

47,1%

44,2%

47,3%

26,8%

45,9%

53,6%

59,4%

42,2%

48,6%

73,6%

81,5%

1,2%

3,4%

Benutten van competenties
4.
5.
6.
7.

Functioneringsgesprekken voor minstens de helft van personeel
Toepassen van werkoverleg
Er is een formeel suggestiesysteem
Eigen personeel is een bron van innovatie

Een arbeidsorganisatie die competentieontwikkeling ondersteunt
8.
9.
10.
11.

Toepassen van teamwerk voor minstens de helft van personeel
Werkmethode en werkverdeling zijn bevoegdheden van de teams
Minstens helft personeel is verantwoordelijk voor werkmethode
Minstens helft personeel is polyvalent

Externe netwerkvorming gericht op competentieverwerving
12. Samenwerking en elektronische communicatie met klanten/leveranciers
13. Klanten en leveranciers zijn bron van innovatie

쑽
쑽
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Het Teamspel

쑽
쑽

Een simulatiespel rond teamwerk in ondernemingen
In het teamspel worden papieren tapijtjes gemaakt. NV Papercarpets is een KMO met een manager,
een supervisor en 10 tot 20 werknemers (afhankelijk van het aantal deelnemers). Het bedrijf tracht
zoveel mogelijk kwaliteitsvolle tapijtjes aan de klant te verkopen.
In de eerste spelronde wordt een klassiek productieproces met de bijbehorende problemen
gesimuleerd. Doelstellingen als een hoge kwaliteit, ﬂexibiliteit, een korte levertermijn én het snel
inspelen op problemen zijn niet met elkaar te verzoenen. Het overladen takenpakket van de
supervisor versus de geringe verantwoordelijkheid van de werknemers, de kwaliteitsnormen versus
de productiviteitsnormen, zijn duidelijk organisatorische problemen. Die problemen hebben een
invloed op de manier waarop werknemers met elkaar en met de supervisor communiceren, hoe ze
problemen al dan niet oplossen, hoe ze feedback geven aan het management en hoe ze omgaan met
kwaliteitseisen en werkdruk.
In de tweede spelronde worden dezelfde producten in teams geproduceerd. De meeste problemen van
de eerste spelronde verdwijnen, maar er duiken nieuwe, onverwachte problemen op. Het
samenwerken in een team is niet evident, teams begeleiden is iets anders dan individuele werknemers
sturen en het invoeringsproces is toch niet zo eenvoudig als oorspronkelijk voorgesteld.
Het spel werkt vanuit het idee ‘van fouten kan je leren’. Dit principe kan men niet alleen toepassen op
de reële spelsituaties, maar ook doortrekken naar de bedrijfsrealiteit. Hoe vermijden we in onze
organisatie problemen die we in het spel herkennen? Dit is een van de sterke elementen in deze
methodiek. Een simulatiespel is een methodiek om belangrijke en moeilijke zaken toch op een
onschuldige manier aan te pakken. Het takenpakket van een supervisor kan na het spel intensief
besproken worden, zonder dat men expliciet naar concrete situaties moet verwijzen.
Het Teamspel wordt zowel in ondernemingen, vakbondsopleidingen als hogescholen gebruikt. Soms
wordt het gebruikt bij de implementatie van teamwerk of voor het verbeteren van het bestaande
teamwerk of om de rol van de supervisor beter in te vullen.
Bij een confrontatie met teamwerk is het voor vakbondsleden nuttig om vragen te stellen als: ‘Wat
betekent teamwerk? Waarom wordt het ingevoerd? Wat is het verschil met vroeger? Wat verandert er
concreet voor de werknemers op de vloer?’

PRAKTISCH
Het Teamspel wordt te koop aangeboden (€ 745,00 voor bedrijven / € 1.490,00 voor
consultants: alle spelmateriaal voor 23 deelnemers, een uitvoerige handleiding en een
train-de-trainer van 2 dagen inbegrepen).
U kan ook beroep doen op een begeleiding door STV-Innovatie & Arbeid.
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3.2. Teamwerk
Teamwerk wordt vaak beschouwd als het ‘koninginnestuk’ van de moderne organisatie. In STVonderzoek deﬁniëren we teamwerk als ‘groepen werknemers die zelfstandig instaan voor de uitvoering van de hun toegewezen taken en de autonomie hebben om zich onderling te organiseren’. Een
team bestaat uit minstens 2 werknemers en maximaal 12. Minstens de helft van alle personeel in een
bedrijf moet in een team werken. In 2004 voldeed 47% van de bedrijven aan deze criteria. In de
non-proﬁt stijgt dit percentage zelfs naar 53,6%. Ook de dienstensector doet het met 49,8% goed.
In de bouw werken 48% van de ondernemingen in teams, in de industrie is dit 30,9%.
De werking van een team wordt bepaald door de bevoegdheden die een team heeft. Teams kunnen
verantwoordelijk zijn voor de werkverdeling, werkmethode, kwaliteit van het werk, vakantieregeling,
opleiding en onderhoud.
Hoewel men in de industrie minder teamwerk heeft, hebben de teams er de meeste bevoegdheden.
Er zijn geen verschillen tussen grote en kleine ondernemingen. Teamwerk komt in kleine organisaties (10 tot 49 werknemers) even vaak voor als in grote organisaties.
Hoe teamwerk concreet vorm krijgt in een organisatie is sterk verschillend. Teamwerk in een ziekenhuis is iets totaal anders dan teamwerk in een confectieatelier. Dit betekent echter niet dat er geen
algemene kenmerken van teamwerk zijn:
het team is verantwoordelijk voor een duidelijk afgebakend takenpakket en een duidelijke
eenheid
teamleden moeten samen werken, zijn van elkaar afhankelijk om de taken uit te voeren
het team is groot genoeg om het takenpakket uit te voeren, maar ook klein genoeg om directe
sociale relaties mogelijk te maken
het team heeft een grote invloed op de organisatie van het werk en lost eigen problemen op,
hiervoor krijgt het team voldoende tijd, informatie en feedback.
het team beschikt over aanspreekpunten, zowel voor interne als externe afstemming
Uiteraard wordt teamwerk niet alleen gekenmerkt door deze organisatorische principes. Ook de arbeidsvoorwaarden, teamdoelstellingen, relatie met de hiërarchie, enzovoort zijn belangrijke elementen.



Beschikbaar
Brochure, informatiedossier, verslagen van spelsessies.
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Wie verdient het?

쑽
쑽

Een simulatieoefening over beloning en motivatie
STV-Innovatie & Arbeid ontwikkelde in samenwerking met het Centrum Informatieve Spelen een
spelvorm om in organisaties de discussie over het beoordelings- en beloningssysteem op
verschillende niveaus mogelijk te maken.
Door de werksituatie abstracter te maken en een speelse werkvorm te gebruiken wordt het gesprek
over beloning en beoordeling veilig voor alle betrokkenen. Maar niet alleen de systemen zijn
onderwerp van gesprek, ook elementen als ‘loon naar werk’, samenwerken, problemen oplossen,
afspraken maken, elkaar ondersteunen, evaluatiegesprekken houden, … komen aan bod.
Welk effect hebben beloningssystemen op het personeel? Werken ze motiverend? Zijn ze een
hinderpaal om samen te werken? Kan men een beloning gebruiken om mensen aan de organisatie te
binden? Hoe communiceert een organisatie over haar beloningsbeleid? Welke valkuilen kunnen er in
een systeem zitten?

PRAKTISCH
Het spel kan gespeeld worden met iedereen die te maken heeft met prestatiegebonden
beloningssystemen of ermee wil gaan werken. Werknemers, werkgevers, sociale partners,
management, personeelsverantwoordelijken, leidinggevenden die evaluaties houden, …
Het spel wordt met minimum 3 en maximum 20 deelnemers gespeeld. Het spel duurt 1 uur
gevolgd door 1 uur nabespreking. Er kunnen scenario’s uitgewerkt worden voor 4 en 8 uur.
Voor een begeleiding kan u beroep doen op STV-Innovatie & Arbeid.

 Rondetafel met ondernemers over beloningsbeleid
Een 15-tal ondernemers ontmoeten elkaar in een restaurant. De regiovoorzitter van UNIZO KMO
contact verwelkomt de deelnemers , licht het opzet van de avond toe en leidt de begeleider in. Tijdens
het aperitief op deze Rondetafel krijgen KMO-bedrijﬂeiders van een STV-medewerker een inleiding
over een aantal innovatieve trends op het vlak van het belonen van personeel. Daarbij staat de vraag
centraal of en hoe dergelijke beloningsaanpak het personeel daadwerkelijk motiveert. Na een lichte
maaltijd is er ruim tijd voorzien om de eigen aanpak voor te stellen en ervaringen te delen over goede
motiverende praktijken voor het belonen van personeel. Deze gedachtewisseling wordt door STV
gestructureerd aan de hand van een aantal spraakmakende discussiestellingen. Bv. ‘transparantie
over lonen is een voorwaarde of een valkuil voor motivatie’
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3.3. Belonen en motiveren
In tijden van grote druk op de arbeidsmarkt, zoeken bedrijven naar nieuwe, aantrekkelijke beloningsvormen voor hun medewerkers. Vertrouwde beloningsparameters als functiekenmerken en anciënniteit worden afgedaan als ouderwets en ruimen stilaan plaats voor alternatieve beloningssystemen
die de individuele prestaties van werknemers trachten te verrekenen.
In twee toonaangevende sectoren – de bankwereld en de Vlaamse overheidsadministratie – ging STV
op zoek naar de reële draagwijdte en de effectieve motivatiekracht van prestatiebeoordeling en
-beloning.
Uit dit onderzoek blijkt dat er in de implementatie en organisatie van de beloningssystemen verschillende contraproductieve effecten zitten. Er is een gebrek aan open communicatie en transparantie. De systemen worden oneigenlijk gebruikt (lage beloning compenseren, beurtrolsysteem),
en doorkruist door strikt budgettaire logica’s. Er spelen een aantal onbewuste processen die maken
dat iemands prestaties moeilijk correct kunnen worden ingeschat.
Het systeem van evaluatiegesprekken wordt door de medewerkers als positief ervaren. Zij vinden
het belangrijk om één keer per jaar met hun direct leidinggevende een gesprek te hebben over het
eigen functioneren en dat van hun afdeling.
Wat het beloningsaspect betreft ligt het iets anders. Principieel gaan zowel leidinggevenden als
medewerkers akkoord met de koppeling van beloning aan een prestatiebeoordeling. Maar niettegenstaande deze ‘principiële’ goedkeuring, bestaat er zowel bij leidinggevenden als bij medewerkers
heel wat kritiek op het (eigen) systeem.



Beschikbaar
Brochure, uitgewerkte presentatie waarin cijfers uit de tweejaarlijkse Vacature Salarisenquête
zijn opgenomen.
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 VOKAworkshop leeftijdsbewust personeelsbeleid
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In samenwerking met VOKA-Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde en VOKA -Kamer van Koophandel
Limburg hebben we een aantal personeelsverantwoordelijken enkele items over oudere werknemers
in hun organisatie voorgelegd.
Die stellingen kan u gebruiken om een discussie over leeftijdsbewust personeelsbeleid te starten.
‘Oudere werknemers beschikken over opgebouwde kennis en ervaring die belangrijk is voor het bedrijf.’
‘Oudere werknemers hebben een nauwe band met de organisatie, ze zijn vertrouwd met de waarden
en cultuur van de onderneming.’
‘Oudere werknemers zorgen voor meer rust en hebben een zeker gevoel voor verantwoordelijkheid.’
‘Oudere werknemers hebben het moeilijk om zich aan te passen aan nieuwe taakvereisten.’
‘Oudere werknemers missen de dynamiek om zich aan wijzigingen in het algemeen aan te passen.’
‘Oudere werknemers kampen meer met gezondheidsproblemen.’
‘Oudere werknemers hebben meer problemen om met werkdruk om te gaan.’
‘Oudere werknemers vinden het niet prettig om onder jongere bazen te werken.’
‘De wijze waarop oudere werknemers hun laatste loopbaanfase bekijken (o.a. balans werk – privé),
speelt een rol in hun motivatie en inzet.’
‘Oudere werknemers betekenen een hogere loonlast voor de onderneming.’

 Checklist leeftijdsbewust personeelsbeleid
In de brochure ‘Grijs in de witte sector’ werd een checklist voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid
opgenomen. Hoewel de checklist spreekt over opvoeders, kan men de actieterreinen veralgemenen
naar alle medewerkers. Volgende actieterreinen (kort samengevat) komen aan bod:

Cultuur
Maak het thema ouder wordende medewerker bespreekbaar in
uw organisatie.

Randvoorwaarden
Ontwikkel een bruikbare registratie van het ziekteverzuim,
zorg voor een evenwichtige samenstelling van het personeel
qua leeftijd en geslacht.

Een aangepaste functie
Zorg ervoor dat medewerkers de werkdruk kunnen beheersen.
Stimuleer interne mobiliteit.

Vorming
Stel een individueel vormingsplan op voor alle personeelsleden. Detecteer opleidingsbehoeften bij
alle leeftijden.

Dienstrooster/werktijdenregeling
Kies voor leeftijdsspeciﬁeke werktijden.

Ergonomie
Neem ergonomische maatregelen om fysieke problemen te voorkomen.

Flexibele uitstroom
Organiseer informatiesessies over de mogelijkheden van voortijdige/geleidelijke uitstroom.
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3.4. Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Proﬁel van oudere werknemers in Vlaamse bedrijven
Zoals u al in deel 2 kon lezen, scoort Vlaanderen niet zo goed op het vlak van de werkzaamheidsgraad.
Van de 55-plussers is nog slecht 25,6% van de mensen aan het werk. Vrouwen stoppen gemiddeld op
46 jaar met werken, mannen op 57 jaar.
Leeftijdsbewust personeelsbeleid is dan ook een actueel thema in het personeelsbeleid van de ondernemingen. Maar wie is nu die oudere werknemer? En geeft elke sector een vergelijkbaar proﬁel?
STV-Innovatie & Arbeid doorploegde alle mogelijke cijfers en kwam tot de vaststelling dat de ‘gemiddelde oudere werknemer’, de 45-plusser, een man is die het statuut van arbeider heeft, voltijds werkt in
een technisch uitvoerende job en kortgeschoold is (maximum diploma lager secundair onderwijs).
We hebben deze oefening ook gedaan voor de verschillende sectoren. In een aantal sectoren (o.a.
chemie, ﬁnanciële diensten, informatica) zijn de mannelijke voltijdse bedienden de grootste groep
45-plussers.
U kan de cijfers uit dit onderzoek gebruiken om het debat over de werkzaamheidsgraad en leeftijdsbewust personeelsbeleid in te leiden. U kan ook het plaatje van één bepaald bedrijf benchmarken ten
opzichte van de sector.



Beschikbaar
Informatiedossiers (algemene analyse en per sector).

Grijs in de witte sector
Ook de welzijnssector ziet haar personeel ouder worden. Vaak voorspelt men dat dit allerlei fysieke
en psychische problemen met zich zal meebrengen, gaande van demotivatie, een lager engagement
ten aanzien van de organisatie tot burn out en een toenemend absenteïsme.
In de bijzondere jeugdbijstand en de gehandicaptenzorg zijn 50-plussers eerder zeldzaam. Een grote
groep, eén kwart van het personeel, vormen de 40-plussers. Er staat dus een potentiële groep van
vijftigers voor de deur. Een leeftijdsbewust personeelsbeleid is ook voor deze sector geen overbodige luxe. Leeftijdsbewust personeelsbeleid wil een uitdagende en prettige werkomgeving creëren in
alle loopbaanfasen en komt dus ook oudere opvoeders ten goede. Het beoogt een meer ﬂexibele inzetbaarheid van de medewerkers, preventie van verouderingsproblemen en het behoud van 50-plussers op de arbeidsmarkt. Dit beleid richt zich niet zozeer op individuele problemen maar veel meer
op lacunes binnen de organisatie en het personeelsbeleid. Een goed leeftijdsbewust personeelsbeleid heeft een preventief karakter.



Beschikbaar
Brochure, informatiedossier, checklist leeftijdsbewust personeelsbeleid.
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 Keeping Up Competences

쑽
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De checklist Keeping Up Competences (KUC) brengt leermogelijkheden in kaart en detecteert
mogelijke belemmerende factoren. Met de KUC-checklist worden functiehouders en direct
leidinggevenden bevraagd.
De checklist geeft leidinggevenden een beeld van de interactie tussen werken en leren.
Zij kunnen maatregelen nemen om deze interactie te verbeteren.
Welke functies men met de vragenlijst analyseert, hangt af van het concrete probleem:
beperkte leermogelijkheden, motivatieproblemen, vragen van werknemers, verstoring
doorgroeimogelijkheden, moeilijkheden met rekrutering, introductie van nieuwe technologie
of software, …
De checklist bestaat uit drie modules die elk een bepaald facet van de functie bekijken.
Met module 1 kan men nagaan of de samenstelling van de functie de vaktechnische kennis,
vaardigheden en competenties voldoende ondersteunt.
Module 2 brengt de algemene competenties in kaart. Kunnen competenties zoals communicatie
regelmatig geoefend worden?
En module 3 tenslotte bekijkt of er remmende factoren in de arbeidsomstandigheden zijn die
weggewerkt kunnen worden? Wordt het leren belemmerd omdat men te weinig informatie krijgt?
Of omdat men geen feedback krijgt? Of omdat er geen mogelijkheden tot overleg zijn?
Deze checklist is een middel om de manier waarop het werk wordt georganiseerd (de arbeidsorganisatie) te verbeteren en zo gewilde leereffecten na te streven tijdens het werk.

PRAKTISCH
U kan de checklist downloaden van de website www.serv.be/stv/vorming of
www.vov.be/werkplek waar u een verzameling vindt van allerlei instrumenten
in verband met leren op de werkplek. U kan de checklist ook bestellen.
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3.5. Leert u terwijl u werkt?
Hoe werkt een nieuwe medewerker zich in? Hoe wordt de sleutelkennis van een ervaren expert
overgedragen naar minder ervaren collega’s? Hoe zorgt men ervoor dat goede praktijken niet geisoleerd blijven in één afdeling, maar nagevolgd worden in heel het bedrijf? Kunnen medewerkers
leren terwijl ze werken?
Wat opleidingen betreft is Vlaanderen geen koploper in Europa. In Vlaanderen nemen 7,8% van de werkenden deel aan een opleiding, in Europa ligt het gemiddelde op 8,9%, in Nederland haalt men 18,5%.
Toch leiden we onze mensen echt wel op. Niet via formele, klassikale, externe opleidingen, maar op
de werkplek. Al doende op de werkplek, via peters, coaches, via uitgewerkte werkinstructies of zelfs
via on-line opleidingen. Zulke inspanningen zijn minder makkelijk te meten en gebeuren vaak ongeorganiseerd. Al deze inspanningen zouden efﬁciënter werken wanneer bedrijven dit effectiever en
gestructureerd zouden aanpakken.
STV-Innovatie & Arbeid heeft al heel wat expertise opgebouwd rond het thema leren op de werkplek. Er werd onderzoek verricht in de metaalsector, administratieve dienstverlening, pre-press en
chemie. Dit onderzoek resulteerde in een checklist Keeping Up Competence (KUC). Een instrument
om functies en werkomstandigheden op hun leermogelijkheden te analyseren en verbeteringen te
suggereren.
Medewerkers die hun leermogelijkheden dagelijks gebruiken, zijn ﬂexibel inzetbaar, zullen sneller
een nieuwe technologie aankunnen, zijn meer gemotiveerd en denken actief mee over efﬁciëntie en
kwaliteit. Kortom, wie zijn job beter kent, zal hem ook beter doen. Wie bijblijft in zijn vakgebied
maakt betere kansen op bevordering en verbetert zijn of haar positie op de interne en externe arbeidsmarkt.
In 2002-2004 participeerde STV in het ESF-project ‘Effectiever leren op de werkplek’, een project
van VOV- Lerend Netwerk. Tijdens dit project werden allerlei instrumenten, checklists en acties in
verband met leren op de werkplek uitgetest. Deze instrumenten werden verwerkt in een gebruiksvriendelijke webapplicatie, www.vov.be/werkplek die bedrijfsleiders, personeelsverantwoordelijken,
lijnmanagers en coaches wil inspireren om het leren op de werkplek te verbeteren en effectiever te
laten verlopen. Via een doordachte structuur kan elke organisatie het bestaande werkplekleren in
kaart brengen en verder uitbouwen. Naast instrumenten en checklists bevat de applicatie ook theoretische achtergronden en uitvoerige verslagen van de praktijkervaringen.



Beschikbaar
Informatiedossier, handleiding checklist.
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 Personeelsbeleid voor de KMO: HRM-coach
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UNIZO deed beroep op de knowhow van STV bij de ontwikkeling
van de HRM-coach. Dit is enerzijds een map met handige
toetsingslijsten over praktische
personeelsbeleidsvraagstukken en anderzijds een internetportaal (www.hrmcoach.be) waar de KMO-bedrijfsleider
allerhande online HRM-instrumenten en andere informatie kan
terugvinden. De toetsingslijsten HRM-coach worden ook
gebruik in vorming en ervaringsuitwisseling, een zgn. KMOpersoneelsbeleidclub. Een beperkt aantal bedrijfsleiders komt
hiervoor een vijftal keer samen. Op de eerste avond overlopen
de deelnemers onder begeleiding van een ervaren ondernemer
en met ondersteuning van een STV-medewerker verschillende concrete toepassingen op het vlak van
personeelsbeleid: bv. het onthaal van nieuwe medewerkers of werkoverleg met het personeel. De
getuigenissen van de verschillende deelnemers maken het geheel concreet. Tijdens de andere
clubavonden worden enkele thema’s diepgaander behandeld met gespecialiseerde begeleiders.
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3.6 Personeelsbeleid in andere sectoren
In een aantal sectoren zijn we de voorbije jaren gaan kijken naar de ‘state of the art’ van het personeelsbeleid. Waarom heeft de bouwsector rekruteringsproblemen? Hoe gaan graﬁsche bedrijven om
met kwaliteitszorg? Hoe ziet het personeelsbeleid er uit in de sector van de vrije beroepen? Welke
invloed heeft het veranderingsproces op het personeelsbeleid van steden en gemeenten? Hoe maak
je van een supermarkt een échte klantvriendelijke winkel? Hoe hou je gemotiveerde medewerkers
aan de telefoon in een call center?
In bouwondernemingen rekruteert men vooral via informele wegen en ervaring is belangrijker dan
een diploma. We zien dat jongeren een kans krijgen omdat in 70% van de bedrijven iemand wordt
vrij gemaakt voor de begeleiding van nieuwe medewerkers. Toch maakt men weinig gebruik van
bijscholingsfaciliteiten.
In graﬁsche bedrijven is kwaliteitszorg geen formeel systeem, maar gewoon een vorm van ‘goede
bedrijfspraktijk’. Goede communicatie met de klant, goed organiseren en plannen én gekwaliﬁceerd personeel zijn de basis van échte kwaliteitszorg. Ongeveer 90% van de graﬁsche bedrijven (75% < 10 werknemers) organiseren opleiding, 56% houdt functioneringsgesprekken en 12%
heeft een opleidingsplan.
Kennis is essentieel voor het vrije beroep (bv. notarissen, architecten, kinesisten, …). Men investeert
vooral in vaktechnische opleidingen, maar ook beroepsethiek en informatica scoren hoog. Het personeelsbeleid is erg informeel, zowel in de kleine praktijk van de tandarts, als in de middelgrote accountantsassociatie. Het informele karakter komt tot uiting in de manier van rekruteren, het beperken van procedures en de keuze voor directe communicatie.
Steden en gemeenten zijn het eerste lijnniveau waarop de overheid beoordeeld wordt op haar
efﬁciëntie, kwaliteit en klantvriendelijkheid. Daarom zijn steden en gemeenten op zoek naar instrumenten om hun personeel te motiveren, naar efﬁciëntere communicatiemiddelen en aangepaste
werkmethodes. We hebben dit veranderingsproces in kaart gebracht. Hoe bewaakt men de kwaliteit? Waarom mislukken veranderingen, wat zijn de kenmerken van succes?
Een klantvriendelijke werknemer werkt in een klantgerichte winkel. Zo’n winkel scoort uitstekend op
alle vlakken. Het samenspel tussen klant, medewerker en organisatie moet kloppen. Daarom moet
men voortdurend en aandachtig luisteren naar de klanten en omgeving, nagaan at er in het eigen
proces beter kan, het juiste personeel rekruteren en het personeel motiveren en opleiden.
Call centers moeten het vooral hebben van gemotiveerde medewerkers. Operators die goed opgeleid
zijn, halen een hoger rendement maar voelen zich ook gewaardeerd en zijn gemotiveerd om er het
beste van te maken. Maar een call center kan ook sleutelen aan de organisatie en personeelsbeleid:
afwisseling in het werk brengen, volledige functies ontwikkelen, overleg organiseren en de juiste informatie verspreiden.



Beschikbaar
Brochures, informatiedossiers, presentaties.
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 Van Chinese tempels en schietschijfjes…

De thematiek van toeleveren en uitbesteden werd in twee simulatiespelen uitgewerkt.
In het Toeleveringsspel staat het principe van Just-in-time leveren centraal. De vraag maken we het zelf,
of besteden we het uit heeft vorm gekregen in het Netwerkspel. Hier volgen enkele voorbeelden.

IT in het magazijn
In bedrijf X heeft men problemen in het magazijn. Problemen met uitvoerende taken, planning,
materiaaltoelevering aan de lijn, enzovoort. Om de taken (en verwachtingen van het bedrijf) in het
magazijn duidelijk te maken, werd een cursus logistiek georganiseerd waarin het Toeleveringsspel
een belangrijk onderdeel is.
In bedrijf Y wordt het Toeleveringsspel gebruikt in het kader van een opleiding kwaliteitszorg. Om de
medewerkers van de distributieafdeling duidelijk het verschil te laten ervaren tussen een pull- en
pushsysteem, wordt het spel iets gewijzigd. In een eerste spelfase produceert elke onderaannemer
zijn onderdelen, zonder zicht op de bestellingen bij het moederbedrijf. Gevolg: enorme stocks, slechte
bedrijfsresultaten, men slaagt er niet in tijdig te leveren, … Na een grondige bespreking wordt Justin-time toegepast. Ook dit systeem verloopt niet zonder problemen.

Zelf maken of uitbesteden?
Zeventien vakbondsafgevaardigden worden door de spelleiding verdeeld in zes groepjes. Elke groepje
zal tijdens de spelsessie een bedrijf moeten runnen op de markt van schietschijfjes.
De dobbelsteen bepaalt de prijs van de grondstof en de klant plaatst een bestelling van zes schietschijfjes. Bedrijven moeten grondstoffen inkopen, deze omzetten in halffabrikaten en de
schietschijfjes assembleren. Na 15 minuten is de eerste maand voorbij. Na personeels-, werkings- en
stockagekosten kent iedereen het maandresultaat. De dobbelsteen rolt opnieuw, er volgt een
bestelling van 9 schietschijfjes. Er ontstaat druk overleg tussen uitbesteder en de toeleveranciers .
Hoeveel moeten we extra leveren en tegen welke prijs? De concurrentie is hevig.
Het spel loopt nog 6 maanden. Aanvankelijk blijft de markt groeien. Sommige toeleveranciers slagen er in
contracten op lange termijn af te sluiten. Zij investeren in hun machinepark en werven personeel aan.
Andere toeleveranciers zijn erg afhankelijk van de markt. In het geïntegreerde bedrijf wordt hevig
gediscussieerd over al dan niet uitbesteden. Men opteert tenslotte voor een gedeeltelijke uitbesteding.
In de nabespreking wordt de positie die bedrijven op de markt innemen en de consequenties daarvan
voor het personeelsbeleid besproken. Er wordt gezocht naar gelijkenissen tussen spelelementen en
de eigen bedrijfsrealiteit en hoe men als vakbondsafgevaardigde met deze problematiek kan omgaan.

PRAKTISCH
U kan het Toeleveringsspel of Uitbestedingspel uitlenen bij STV- Innovatie & Arbeid aan
€ 49,58 voor 14 dagen. Voor beide spelen hebt u minstens 10 deelnemers nodig.
Voor een begeleiding kan u beroep doen op STV-Innovatie & Arbeid.

32

쑽
쑽

Flexibiliteit
Ideeën

4

Flexibiliteit
Om stand te houden in een steeds veranderende omgeving moeten bedrijven ﬂexibel kunnen inspelen op die veranderingen.
Deze ﬂexibiliteit betekent o.a. kortere doorlooptijden, snellere innovatiecycli. Van de werknemers
verwacht men dat zij zich eveneens snel kunnen aanpassen aan nieuwe producten, een grotere productvariatie, nieuwe wijzen van produceren, just-in-time leveren en integrale kwaliteitszorg.
De ﬂexibele onderneming is niet altijd het doel bij het ﬂexibel inzetten van personeel.
De ﬂexibele marktrespons is het eerste belangrijke motief voor veel industriële en dienstverlenende
ondernemingen. Het gaat om het snel kunnen reageren op wisselende omstandigheden buiten de
onderneming. Een nieuwe klant, een grote order, seizoensschommelingen, kleine series met grote variaties… Er zijn veel varianten, maar het gaat bijna altijd over de markt en de wispelturigheid ervan.
De waarborg voor continue productie is een heel ander, maar soms even belangrijk motief om ﬂexibele inzet van personeel te vragen. Dit speelt bijvoorbeeld sterk in de procesindustrie. Het personeel
wordt er ﬂexibel ingezet om storingen te voorkomen of snel te verhelpen. Optimaal gebruik van grote
kapitaalsinvesteringen en kostenbeheersing eist een ﬂexibele inzet van het personeel.
In veel bedrijven spelen beide doeleinden een rol, soms met verschillend gewicht en soms ook bij
verschillende afdelingen.

4.1. Toeleveren en uitbesteden
Om enerzijds voldoende innovatievermogen te waarborgen en anderzijds de kosten van de productie
te drukken, gaan bedrijven op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden en herlocatie van productieactiviteiten. Door de toenemende complexiteit van productieprocessen is alle energie nodig om die
vlekkeloos te laten verlopen. Daarom wordt alle aandacht geconcentreerd op kernactiviteiten. Alles
wat daar niet toe behoort, wordt uitbesteed of verzelfstandigd. Het meest duidelijke voorbeeld daarvan, de schoonmaakwerkzaamheden en kantinediensten, worden in bijna alle sectoren aan derden
overgelaten. Maar ook de fabricage van onderdelen wordt overgelaten aan toeleveranciers, die zich
zo voldoende kunnen concentreren op hun eigen kernactiviteit. Want wat voor de ene organisatie een
perifere activiteit is, is voor de andere een kernactiviteit. Op die manier ontstaan netwerken van organisaties die gezamenlijk zorg dragen voor de productie en levering van producten en diensten.
De automobielindustrie is een voorloper in deze evolutie. Automobielbedrijven produceren volgens
het principe van lean production of alle verspilling vermijden. Er wordt uitsluitend op vraag van de
klant geproduceerd, de voorraden worden tot het strikte minimum herleid, activiteiten worden uitbesteed aan ﬂexiblele toeleveranciers. Van hen verwacht men dat ze eveneens lean produceren.
Zo evolueert men naar zogenaamde systeemtoeleveranciers, die op hun beurt weer onderdelen van
hun systemen of modules uitbesteden aan tweedelijns- en derdelijnstoeleveranciers.



Beschikbaar
Brochures (koeriersector, detailhandel, multidisciplinaire kantoren, basischemie),
informatiedossiers.
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 De klok rond…

Een vormingspakket over gezondheid en sociaal leven in
ploegenarbeid
Varianten in ploegenstelsel komen er niet zomaar. Ze zijn het
gevolg van keuzes die een onderneming maakt in haar bedrijfsen arbeidsorganisatie. Met dit vormingspakket willen we
aangeven dat binnen bepaalde marges verbeteringen mogelijk
zijn aan bestaande ploegensystemen. In dit pakket vindt u
inspiratie om wie betrokken is bij ploegenarbeid (werknemers,
managers, lijnverantwoordelijken, preventieadviseurs,
bedrijfsgeneeskundige diensten,
personeelsverantwoordelijken, vakbondsafgevaardigden,
trainingsverantwoordelijken, sectorverantwoordelijken, …)
inzicht te geven in ploegenstelsels en de mogelijke
gezondheidsrisico’s en sociale risico’s. Het pakket stelt
werkwijzen voor om tijdens vormingssessies ploegenstelsels te
analyseren en mogelijke verbeteringen bespreekbaar te maken.
Met dit pakket willen we niet in de plaats treden van diegenen die
betrokken zijn bij het vorm geven van ploegenstelsels. Een
ploegenstelsel concreet invullen of verbeteren is een
ondernemingsgebonden aangelegenheid met een eigen rol voor
de verschillende partijen. Wij hopen wel dat het pakket een
inspiratiebron of ondersteuning kan zijn in dit vaak ingewikkelde
besluitvormingsproces.

PRAKTISCH
Het vormingspakket is modulair opgebouwd. U kan met het pakket zelf een vorming in elkaar
steken. Naast inhoudelijke modules zijn in het pakket een aantal didactische werkvormen
opgenomen: presentatie met slides, methodieken om het eigen ploegensysteem in kaart te
brengen en te toetsen op gezondheid en combinatie arbeid/gezin, enzovoort.
De inhoudelijke modules kan u downloaden van onze website: www.serv.be/stv/vorming
Het didactisch materiaal of het volledige pakket ‘De klok rond’ (€ 24,79) kan u bestellen bij
STV-Innovatie & Arbeid.
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4.2. Ploegenarbeid
In Vlaanderen werken iets meer dan 200.000 mensen in ploegen. Zij werken op andere uren of momenten van de dag: ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds, ’s nachts, tijdens het weekend. Een kwart
draait ploegen in een volcontinu systeem, 24u op 24, 7 dagen op 7.
Werken in een volcontinue ploegensysteem houdt risico’s in voor de gezondheid en het sociale leven.
De onregelmatige uren waarop ploegenarbeiders werken kunnen slaapproblemen en spijsverteringsproblemen veroorzaken door opgebouwde vermoeidheid, onregelmatig te eten en/of verkeerde eetgewoonten. Toch zijn er ook werknemers die al jaren in ploegen meedraaien en geen klachten hebben.
Gezondheidsproblemen en sociale problemen bij mensen die in ploegen werken ontstaan meestal door:
slecht roosterontwerp
moeilijke combinatie arbeid – gezin, arbeid – sociale leven
problemen op het werk (ontoereikende supervisie, slechte organisatie van het werk, weinig
overleg, …)
verschillen in individuele tolerantie ten opzichte van ploegenwerk.
Hét beste ploegenstelsel bestaat niet. Elk stelsel heeft zijn sterke en zwakke punten. Maar ook elke
ploegenarbeider zal andere accenten leggen. Wat voor de ene een probleem is, is voor de andere
een voordeel.



Beschikbaar
Brochure, informatiedossier.

4.3. Uitzendarbeid
Uitzendarbeid groeit sinds een aantal jaren zeer sterk: in 2000 waren er dagelijks gemiddeld 71.395 uitzendkrachten aan het werk in België, vergeleken met 13.460 in 1985. Met een penetratiegraad van 2,1%
ten opzichte van de totale loontrekkende bevolking, is uitzendarbeid een niet meer weg te denken fenomeen op de werkvloer en op de arbeidsmarkt. Als ‘product’ is het daarenboven in volle ontwikkeling.
De uitzendkantoren breiden hun dienstenpakket uit, richten zich op bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt of op bepaalde functies, installeren zich bij de klant, beklemtonen hun sociale rol, enz.
STV-Innovatie & Arbeid deed diepgaand onderzoek over deze ontwikkelingen en over de inzet van uitzendarbeid in de Vlaamse economie.
De uitzendsector zelf werd onder de loep genomen en via een enquête werd bij een groot aantal ondernemingen, (potentiële) gebruikers van uitzendarbeid, naar de feitelijke inzet en de motieven gepeild.



Beschikbaar
Brochures (industrie, dienstensectoren), informatiedossiers.
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Onderzoeksresultaten komen terecht in onderzoeksrapporten. Met het neerpennen van de resultaten
eindigt meestal het onderzoek. STV-Innovatie & Arbeid gaat een stap verder. Op basis van haar
onderzoek werkt STV vormingsmateriaal uit, zodat de bevindingen bij een zo ruim mogelijk publiek
bekend worden. Dat gaat van ondersteuning van vormingsprogramma’s tot volledig uitgewerkte
simulatiespelen.
STV-Innovatie & Arbeid is een onderzoeksinstelling, geen vormingsinstituut. U moet deze brochure
dan ook vanuit deze optiek bekijken.

Ondersteuning
U kan op ons beroep doen om vormingssessies, cursussen, studiedagen, infovergaderingen,
seminaries of workshops te ondersteunen. Die ondersteuning kan verschillende vormen aannemen.
Louter informatie verstrekken via het documentatiecentrum. Of onderzoekers laten meewerken aan
een vormingsprogramma (zeer actueel onderzoeksmateriaal ter beschikking stellen, inhoudelijk
'bijwerken' van vormingswerkers en/of kaders). Of het geven van een lezing, een uiteenzetting over
een onderzoek of de resultaten.

Vormingspakketten
Om u al een aardig eind op weg te helpen werkt STV vormingspakketten uit. Deze pakketten zijn
modulair samengesteld zowel wat betreft de inhoud als de werkvormen. Dit betekent dat iedere
organisator of samensteller van een cursus zelf een selectie kan maken uit het pakket dat het best
aansluit bij de eigen doelstellingen en het doelpubliek van de cursus.
U kan deze pakketten downloaden van op de website, www.serv.be/stv/vorming of het pakket
bestellen (er zijn pakketten vanaf € 12.50 exclusief vervoersonkosten). In het pakket is didactisch
materiaal zoals slides, checklists, discussiestellingen, cases, handleidingen bij videomateriaal
opgenomen evenals een bundel achtergrondinformatie.

Simulatiespelen
Wie een complex thema wil behandelen waarin allerlei factoren een rol spelen, waar het eerder gaat
om evoluties en mechanismen dan om exacte informatie en wie vooral deelnemers hierin een inzicht
wil geven kan gebruik maken van een simulatiespel. Er zijn vijf spelen beschikbaar: Toeleveringsspel,
Netwerkspel, Teamspel, Wie verdient het?-spel en het competentiespel ‘Ruimte voor competenties’.
Over uitleenvoorwaarden en begeleiding neemt u contact op met Brigitte Lauwers, 02 209 01 70 of
blauwers@serv.be.

Videomateriaal
De uitzendingen van Vlaanderen NV (voorheen De Late Shift, Van Kapitaal Belang, Het Vermogen)
worden mee vorm gegeven door de sociale partners. Alle uitzendingen staan op tape (enkelen op DVD)
in het documentatiecentrum en kunnen gratis uitgeleend worden. Voor meer inlichtingen of
reserveringen kan u terecht bij Claudine Huyghe, 02 209 01 41 of chuyghe@serv.be
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Sterk door overleg

SERV
STV-Innovatie & Arbeid verricht praktijk- en beleidsgericht onderzoek voor de
Vlaamse werkgeversorganisaties en vakbonden over technologische innovatie,
organisatieverandering en nieuwe arbeidsvormen. De dienstverlening staat borg
voor de verspreiding van bruikbare resultaten in fabrieken, kantoren en instellingen.
Binnen de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) vormt STV-Innovatie
& Arbeid een kenniscentrum dat de Vlaamse sociale partners begeleidt bij innovaties
in het bedrijfsleven. De SERV is het overleg- en adviescollege van de Vlaamse
sociale partners. In de SERV zetelen tien vertegenwoordigers van de Vlaamse werkgevers- en tien vertegenwoordigers van de Vlaamse werknemersorganisaties. De
SERV organiseert het Vlaamse sociale overleg en adviseert de Vlaamse regering
en het Vlaams parlement over alle belangrijke sociale en economische aangelegenheden.
De resultaten van STV-projecten vindt men terug in vlot leesbare en beknopte
brochures en in meer gestoffeerde informatiedossiers. STV-Innovatie & Arbeid
beschikt ook over een gespecialiseerd documentatiecentrum. Jaarlijks ondersteunt
STV-Innovatie & Arbeid meer dan 100 vormingsactiviteiten. STV-medewerkers
en -medewerksters werken rond diverse thema’s mee als lesgever of expert aan
vormingssessies van vakbonden, managementtrainingen, studiedagen en seminaries.
Actuele informatie over STV-projecten en het STV-vormingsaanbod is te vinden op
onze website: http://www.serv.be/stv

Sterk door overleg

SERV

Al 20 jaar doet STV- Innovatie & Arbeid onderzoek in het spanningsveld tussen technologie,
organisatie en arbeid. Werkgevers- en werknemersorganisaties beslissen samen over de onderzoeksthema’s, de opzet van het onderzoek én de valorisatie. Bij de samenstelling van deze brochure hebben we gekozen voor een thematische opbouw. Zo krijgt u een goed overzicht van de
expertise die STV de voorbije jaren heeft opgebouwd en de vertaling van deze expertise in presentaties, vormingspakketten, checklists en simulatiespelen.
U kan deze brochure gebruiken als een inspiratiebron voor uw trainingen en opleidingen. U kan
publicaties downloaden of bestellen. U kan beroep doen op een medeweker van STV voor een toelichting bij een thema of onderzoeksresultaten. U kan ons contacteren wanneer u op zoek bent
naar een geschikte werkvorm bij een bepaald onderwerp of wanneer u een aangepaste opleiding
wil vorm geven. U kan aan de slag gaan met een vormingspakket of simulatiespel.

