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Samenvatting 

Vroeger stond het concept innovatie gelijk aan technologische innovatie. Onder-

tussen is het innovatieconcept verruimd naar niet-technologische innovaties. In 

dit informatiedossier spreken we over sociale innovatie op organisatieniveau. We 

focussen daarbij op de definitie zoals die door de Vlaamse sociale partners bin-

nen de SERV werd gedefinieerd op 28 oktober 2008. Deze definitie stelt: “Socia-

le innovatie omvat concepten en toepassingen met betrekking tot de pro-

cessen inzake arbeidsorganisatie en bedrijfsvoering. Doel is zowel de 

performantie als de kwaliteit ervan duurzaam te verhogen. Deze concepten 

en toepassingen vloeien voort uit de visie en missie van de organisatie en 

komen tot stand in overleg met de (rechtstreeks) betrokkenen” (SERV, 

2008). Belangrijk in deze definitie is dat van het meer systematische en duurza-

me karakter van het concept sociale innovatie wordt benadrukt en dat er wordt 

erkend dat een grotere performantie van de organisatie en een betere kwaliteit 

van de arbeid hand in hand kunnen gaan. 

Dit informatiedossier bevat een uitgebreide beschrijving van tien praktijkvoor-

beelden en een schematische beschrijving van nog vijf andere praktijkvoorbeel-

den van Vlaamse bedrijven en organisaties die werk maken van (aspecten van) 

sociale innovatie. Deze voorbeelden zijn niet “dé beste praktijken in Vlaanderen” 

maar geven wel een ruim beeld van hoe bedrijven en organisaties in Vlaanderen 

werk maken van (aspecten van) sociale innovatie.  

Uit de praktijkbeschrijvingen blijkt dat sociale innovatie in de praktijk diverse ver-

schijningsvormen heeft. Sociale innovatie gaat in de voorbeelden niet enkel over 

het HR-beleid maar ook bijvoorbeeld het aanpakken van de organisatiestructuur 

en de werkprocessen of het samengaan van technologische en meer organisato-

rische innovaties. Dat is, op basis van de gehanteerde definitie en de literatuur, 

een evidente vaststelling.  

Hoewel de beschreven praktijkvoorbeelden de dubbele doelstelling die aan so-

ciale innovatie wordt toegekend niet expliciet voorop stellen, maakt deze impliciet 

of expliciet wel deel uit van de missie/visie. Ook ervaren de geïnterviewde be-

drijfsleiders, HR-managers, medewerkers en werknemersafgevaardigden positie-

ve effecten, zowel op het vlak van kwaliteit van de arbeid, als performantie van 

de organisatie.   

In de praktijkvoorbeelden blijft het sociaal overleg in verband met sociale innova-

tie vaak beperkt tot het informeren van de medewerkers en hun vertegenwoordi-

gers. In een aantal praktijkvoorbeelden probeert men deze betrokkenheid verder 

te stimuleren en uit te bouwen tot een meer diepgaande samenwerking. 

Tenslotte maken alle praktijkvoorbeelden gebruik van hun extern netwerk (via 

lerende netwerken, studiedagen, enzovoort) om de uitbouw en invoering van 

bepaalde aspecten van sociale innovatie in hun bedrijf of organisatie te onder-

steunen.  
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Summary 

In the past, the concept of innovation was equated with technological innovation. 

The concept of innovation has since expanded to include non-technological inno-

vations. In this information dossier we talk about social innovation at organisa-

tional level. We focus on the definition given by the Flemish social partners in the 

SERV on 28 October 2008. This definition reads as follows: “Social innovation 

comprises concepts and applications relating to processes concerned with 

organisation of labour and management. The aim is to achieve a sustaina-

ble improvement in both performance and quality of working life. These 

concepts and applications arise from the organisation’s vision and mission 

and were arrived at in consultation with the parties (directly) involved” 

(SERV, 2008). An important aspect of this definition is the emphasis on the more 

systematic and sustainable nature of the concept of social innovation and the 

recognition that higher performance of the organisation and better quality of work-

ing life can go hand in hand. 

This information dossier contains a detailed description of ten practical examples 

and a diagrammatic illustration of a further five practical examples of Flemish 

businesses and organisations applying (aspects of) social innovation. Although 

these examples may not be the “very best practice in Flanders”, they do give a 

broad picture of how businesses and organisations in Flanders apply (aspects of) 

social innovation.  

The practical descriptions show that social innovation can take many forms. In 

the examples, social innovation not only involves HR policy, but also factors such 

as approaches to the organisational structure and work processes or the amal-

gamation of technological and more organisational innovations. This is an obvi-

ous conclusion from the definition used and the literature.  

Although the practical examples described do not explicitly mention the dual ob-

jectives assigned to social innovation, this remains an implicit or explicit part of 

the mission/vision. The managers, HR managers, employees and employees‟ 

representatives interviewed also experience positive effects, in terms of both 

quality of working life and performance of the organisation.   

In the practical examples, social consultation regarding social innovation is often 

limited to informing employees and their representatives. In some of the practical 

examples, an attempt is made to promote the extension of this commitment, de-

veloping it into a more in-depth cooperation.  

Finally, all of the practical examples use their external networks (through teaching 

networks, study days, etc.) to support the development and implementation of 

particular aspects of social innovation within their business or organisation.  
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Inleiding 

Sociale innovatie staat hoog op de agenda van het Vlaamse beleid en de Vlaam-

se sociale partners (Beleidsnota Werk, 2009) (Beleidsnota Wetenschappelijk 

Onderzoek en Innovatie, 2009) (SERV, 2009). Sociale innovatie in bedrijven en 

organisaties moet leiden tot het verhogen van de productiviteit en het concurren-

tievermogen van deze bedrijven en organisaties en tegelijkertijd tot het verbete-

ren van de kwaliteit van de arbeid en zorgen voor meer weerbare en ruimer in-

zetbare werknemers. Op die manier komt sociale innovatie tegemoet aan een 

aantal uitdagingen op de arbeidsmarkt vandaag en in de toekomst. Zo is de ver-

grijzing van de bevolking een trend die zich in de komende jaren sterk zal door-

zetten (Netwerk Toekomstverkenningen, 2008) (Volberda, van den Bosch, & 

Jansen, 2005) (European Commission, 2009) (HIVA, 2009) (Fruytier, 2008). We 

zullen geconfronteerd worden met steeds minder werkenden ten opzichte van het 

aantal niet-werkenden. Om het huidige welvaartsniveau en het niveau van de 

sociale zekerheid te behouden, zal de productiviteit moeten stijgen. Pot, Ko-

ningsveld en Erg (2009) stellen in hun discussion paper dat er een balans tussen 

harder werken, meer uren werken en slimmer werken gevonden moet worden. 

De blijvende inzetbaarheid van werknemers wordt een belangrijke uitdaging. 

Maar mensen langer aan het werk houden, kan maar wanneer het gaat om wer-

ken in jobs die kwalitatief in orde zijn, die werkbaar zijn. Sociale innovatie op or-

ganisatieniveau streeft deze dubbele doelstelling na: zowel de performantie van 

de organisatie verhogen als de kwaliteit van de arbeid verbeteren.  

Het concept sociale innovatie op organisatieniveau is erg ambitieus. Het is al 

lang een evidentie dat er voor het realiseren van zulke complexe veranderingen 

in organisaties geen one best way bestaat. Het onderzoeksproject van de Stich-

ting Innovatie & Arbeid waarvan dit informatiedossier het resultaat is, wil een 

zicht geven op de bedrijfspraktijk terzake in Vlaanderen. Op die manier wil het 

project ook bijdragen tot de realisatie van doelstelling 10 in het Pact 2020, dat op 

20 januari 2009 door de sociale partners, de Vlaamse regering, middenveldorga-

nisaties en de Vlaamse administratie werd onderschreven  (SERV, 2009). In het 

Pact 2020 worden 19 doelstellingen geformuleerd met betrekking tot vier kracht-

lijnen: (1) een competitieve en duurzame economie, (2) meer mensen aan de 

slag in meer werkbare jobs en in gemiddeld langere loopbanen, (3) levenskwali-

teit van hoog niveau, (4) een efficiënt en doeltreffend bestuur. In doelstelling 10, 

onder het hoofdstuk “Meer mensen aan de slag in meer werkbare jobs en in ge-

middeld langere loopbanen”, worden de werkbaarheidsdoelstellingen concreet 

geformuleerd en wordt “het streven naar meer werkbaarheid” gekoppeld aan “het 

verder innoveren van de arbeidsorganisatie”.  
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Dit informatiedossier bevat naast een beknopte literatuurstudie en tien uitge-

breid beschreven praktijkvoorbeelden van bedrijven in Vlaanderen die werk ma-

ken van sociale innovatie. In de bijlagen worden de initiatieven op het vlak van 

sociale innovatie in vijf andere bedrijven en organisaties kort weergegeven. 

Uit de beknopte literatuurstudie in Hoofdstuk 1 zal duidelijk blijken dat dé defini-

tie van het concept sociale innovatie in de literatuur niet bestaat. In de eerste 

plaats kunnen er, afhankelijk van het niveau waarop men focust (arbeidsmarkt, 

sector, bedrijf, werkplek, …), heel verschillende zaken onder de term sociale in-

novatie vallen. In dit informatiedossier focussen we heel duidelijk op het organi-

satie- of ondernemingsniveau om de meest concrete inzichten te verwerven die 

ook voor andere ondernemingen en organisaties inspirerend en verrijkend kun-

nen zijn. Maar ook wanneer het gaat om sociale innovatie op organisatie- of on-

dernemingsniveau zal duidelijk worden dat er niet één algemeen gebruikte defini-

tie bestaat. In dit informatiedossier focussen we op de definitie van sociale 

innovatie zoals die door de Vlaamse sociale partners binnen de SERV werd ge-

definieerd op 28 oktober 2008, namelijk “Sociale innovatie omvat concepten 

en toepassingen met betrekking tot de processen inzake arbeidsorganisatie 

en bedrijfsvoering. Doel is zowel de performantie als de kwaliteit ervan 

duurzaam te verhogen. Deze concepten en toepassingen vloeien voort uit 

de visie en missie van de organisatie en komen tot stand in overleg met de 

(rechtstreeks) betrokkenen” (SERV, 2008). Het belang van deze omschrijving 

ligt vooral in het benadrukken van het meer systematische en duurzame karakter 

van het concept sociale innovatie en in de erkenning dat een grotere performan-

tie van de organisatie en een betere kwaliteit van de arbeid hand in hand kunnen 

gaan. 

In Hoofdstuk 2 komt de methodologie van het onderzoek aan bod: de onder-

zoeksvragen, de onderzoeksmethode en de selectie van de praktijkvoorbeelden. 

Dit hoofdstuk bevat ook een aantal tabellen die een overzicht geven van de prak-

tijkvoorbeelden naar sector en grootte en een aantal elementen van de praktijk-

voorbeelden worden samengevat, zoals de contactpersoon, de sector en activi-

teiten en de geïnterviewden. 

Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van tien praktijkvoorbeelden van bedrijven in 

Vlaanderen die werk maken van (diverse aspecten van) sociale innovatie. Deze 

voorbeelden voldoen niet steeds volledig aan de definitie van sociale innovatie 

zoals die door de Vlaamse sociale partners werd opgesteld. De doelstelling van 

dit project was niet om op zoek te gaan naar hét goede voorbeeld van sociale 

innovatie in de Vlaamse bedrijfspraktijk, wel was het de doelstelling om na te 

gaan hoe bedrijven en organisaties in Vlaanderen werk maken van sociale inno-

vatie of bepaalde aspecten ervan. Dit kan vanuit diverse invalshoeken gebeuren, 

wat ook duidelijk uit de praktijkvoorbeelden zal blijken: niet elke organisatie die 

werk maakt van sociale innovatie doet dit vanuit hetzelfde startpunt en legt de-

zelfde weg af. Het ene bedrijf investeert in sociale innovatie vanuit een nood aan 

flexibeler vormen van werkorganisatie, het andere bedrijf vanuit de zoektocht 

naar een betere afstemming tussen werk en privé, een betere inzet van de aan-

wezige competenties in het bedrijf, … Bovendien is sociale innovatie nooit “af”, 

maar een steeds verdergaand proces.  
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Voor de selectie van de praktijkvoorbeelden werd een model gehanteerd van 

aspecten van sociale innovatie dat op basis van de literatuurstudie werd opge-

steld. De diverse aspecten die daarin worden opgesomd zijn op zichzelf geen 

sociale innovatie. De samenhang tussen de verschillende initiatieven en aspec-

ten is van groot belang. In dit informatiedossier komen tien bedrijven aan bod die 

sociale innovatie telkens vanuit andere invalshoek benaderen, namelijk: 

 een verruiming van de technologische component van innovatie naar een meer geï n-

tegreerd innovatief bedrijfsbeleid bij Vlaemynck LV, 

 bij Gebo zorgt de groei van het bedrijf voor aanpassingen in de organisatiestructuur 

en de uitbouw van een HR-beleid, 

 teamwerk ondersteund door competentieontwikkeling zorgt voor de nodige flexibiliteit 

van de organisatie bij TE Connectivity Oostkamp1, 

 bij Playlane, Verhoest & Decorte en SMARTdoc gaat het om drie KMO’s op weg naar 

meer zelfsturing bij de medewerkers, 

 op weg naar multidisciplinaire zelfsturende teams , daar gaat het om bij iCLB Gent, 

 waarderend onderzoek bij medewerkers als hoeksteen voor veranderingen in de o r-

ganisatie bij vzw GTB, 

 een evolutie naar meer structuur en meer autonomie bij Familiehulp, 

 en, tenslotte, een corrigerend zelfsturend team van doelgroepmedewerkers bij De 

Oesterbank. 

 

In Hoofdstuk 3 komen een aantal korte beschrijvingen van (aspecten van) socia-

le innovatie in vijf andere bedrijven of organisaties in Vlaanderen aan bod, name-

lijk bij X-trans, Made in Inox, Belgicactus, Grontmij Industry en De Heide. Deze 

beschrijvingen zijn gebaseerd op slechts één gesprek met de zaakvoerd(st)er 

en/of HR-manager binnen de organisatie.  

In Hoofdstuk 4 sluiten we af met een aantal vaststellingen op basis van de be-

schreven praktijkvoorbeelden.  

 

 

                                                

 

1  Nadat de interviews in verband met dit praktijkvoorbeeld werden gevoerd, is het bedrijf van 
naam veranderd: van TE Connectivity naar TE Connectivity. In het vervolg van dit informatie-
dossier gebruiken we de nieuwe naam van het bedrijf.  
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 Hoofdstuk 1

Sociale innovatie op organisatieniveau: een 

beknopte literatuurstudie 

1. Wat is sociale innovatie op organisatieniveau? 

Sociale innovatie2 is een relatief jong begrip waarvan in de literatuur diverse defi-

nities zijn terug te vinden. Wanneer men spreekt over innovatie, maakt men vaak 

een onderscheid in diverse types van innovatie. Productinnovatie gaat over het 

op de markt brengen van nieuwe of verbeterde producten of diensten. Procesin-

novatie is het invoeren van, vooral technologische, vernieuwingen in het produc-

tieproces. Wanneer men begin de jaren „80 over innovatie sprak, had men het 

bijna uitsluitend over technologische product- of procesinnovaties. Dit worden wel 

eens de „harde‟ vormen van innovatie genoemd. Gaandeweg is het inzicht ge-

groeid dat innoveren meer is dan technologische vernieuwingen. Technologische 

innovaties leiden niet vanzelf tot het verhogen van de performantie van een or-

ganisatie, ook andere aspecten waaronder arbeidsorganisatie en management-

vaardigheden spelen een erg belangrijke rol. Vernieuwingen op dit terrein kunnen 

gevat worden onder de term organisatorische innovatie. Het gaat om “verande-

ringen in de structuur en processen van organisaties door de invoering van nieu-

we concepten en praktijken van management en werkorganisatie, zoals de invoe-

ring van teamwerk in productie, performantiegebaseerde beloningssystemen en 

just-in-time concepten” (EU, 2006, p. 9).  

Tegenwoordig spreekt men steeds vaker over sociale innovatie. Het onderscheid 

tussen organisatorische en sociale innovatie is niet steeds duidelijk en de termen 

worden in de literatuur nogal eens als synoniemen gebruikt. Organisatorische 

innovatie hangt dan ook nauw samen met sociale innovatie, maar in zekere zin is 

sociale innovatie een nog ruimer concept (de Jong & Braaksma, 2005). Een be-

langrijk aspect van sociale innovatie is dat er een tweeledige doelstelling wordt 

vooropgesteld, namelijk het verhogen van de performantie van de organisatie en 

het verbeteren van de kwaliteit van de arbeid (van der Hauw, Pasaribu, & van der 

Zeijden, 2009, p. 33). Looise merkt op dat met sociale innovatie deze tweeledige 

doelstelling ook in combinatie wordt nagestreefd (van Halem, 2008). Bovendien 

maakt sociale innovatie deel uit van de strategische bedrijfsvoering: de visie en 

missie van het bedrijf of de organisatie. Dit moet onder meer blijken uit de sa-

menhang tussen diverse initiatieven die een bedrijf of organisatie neemt op het 

vlak van de diverse innovatiedomeinen (producten en diensten, processen, 

werkorganisatie, managementprincipes, …). Looise (Looise & Nijhof) (Oeij, 

                                                

 

2  Wanneer we spreken over sociale innovatie hebben we het steeds over het organisatie- of 
ondernemingsniveau tenzij anders is aangegeven. 
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Kraan, & Vaas, 2009) (van Halem, 2008) benadrukt het belang van deze onder-

linge afstemming en probeert deze te visualiseren op basis van een innovatie-

driehoek die bestaat uit (1) economische innovatie van producten en diensten, 

(2) technologische innovatie van bedrijfsprocessen en (3) sociale innovatie van 

het menselijk kapitaal.  

 

Figuur 1 Innovatiedriehoek (Looise & Nijhof, 2009) 

Looise (van Halem, 2008) ziet organisatorische innovatie vervolgens als de ver-

bindende schakel tussen elk van deze innovatievormen.3 Looise en Nijhof vragen 

zich op basis van de innovatiedriehoek af in hoeverre men over sociale innovatie 

moet spreken dan wel over innovatie in het algemeen. Met dit laatste bedoelen 

de auteurs de samenhang tussen de verschillende vormen van innovatie. Wan-

neer men te eenzijdig focust op sociale aspecten, verliest men volgens Looise en 

Nijhof de belangrijke samenhang met de andere aspecten van innovatie uit het 

oog. 

In de literatuur zijn er verschillende termen voor sociale innovatie of bepaalde 

vormen en aspecten ervan terug te vinden, waaronder organisatorische innova-

tie, slagvaardig organiseren, innovatieve arbeidsorganisatie, zelfsturende teams, 

lerende organisatie, duurzaam HR-beleid, strategisch HRM, enzovoort. In de 

Engelstalige literatuur gebruikt men voor het concept sociale innovatie zoals 

hierboven beschreven termen als workplace innovation, workplace development 

                                                

 

3  Looise gebruikt de termen organisatorische en sociale innovatie hier in de omgekeerde beteke-
nis dan de betekenis die er in dit onderzoek wordt aangegeven. Looise merkt zelf op dat de 
naam van deze termen op zich niet belangrijk is (van Halem, 2008).  

Economische 
innovatie 

Producten/diensten 

Technologische 
innovatie 

Bedrijfsprocessen 

Sociale innovatie 

Menselijk kapitaal 
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en organizational innovation maar niet social innovation. Met social innovation 

bedoelt men eerder allerlei vormen van maatschappelijke vernieuwingen4.  

Hoewel organisaties en instellingen wanneer zij spreken over sociale innovatie er 

ongeveer hetzelfde mee bedoelen, leggen zij toch verschillende accenten. Zo 

spreekt men in Nederland naar bedrijven toe eerder over slimmer werken omdat 

de term sociale innovatie bij bedrijven en ondernemers niet altijd de juiste asso-

ciaties oproept (van der Hauw, Pasaribu, & van der Zeijden, 2009, p. 5). In som-

mige gevallen slaat de term slimmer werken op de ruime definitie van sociale 

innovatie, maar in andere gevallen worden het enger gedefinieerd als “alleen die 

veranderingen die betrekking hebben op de bedrijfsorganisatie (inclusief de ma-

nagementstructuur), de werk- en taakverdeling bij uitvoerende processen en de 

werktijden” (van der Hauw, Pasaribu, & van der Zeijden, 2009, p. 6). Heel con-

creet vallen zaken als een andere stijl van leidinggeven, meer overleg met me-

dewerkers, invoeren van functioneringsgesprekken, opleiden van personeel, de-

len en uitwisselen van kennis niet onder deze enge definitie van slimmer werken. 

Bij slimmer werken ligt de focus op het verhogen van de arbeidsproductiviteit, 

met daarnaast oog voor een personeelsbeleid dat focust op employability van de 

medewerkers. Ook de term sociale innovatie wordt soms gebruikt voor meer 

specifieke aspecten of vormen van wat in de ruime definitie onder sociale innova-

tie valt, zoals een sterke focus op het invoeren van (zelfsturende) teams (Van 

Hootegem, Van Amelsvoort, Van Beek, & Huys, 2009) (Van Beek & Van 

Hootegem, 2008). 

In wat volgt focussen we eerst op een aantal inhoudelijke concepten die in de 

literatuur over sociale innovatie regelmatig voorkomen. We concretiseren deze 

concepten op basis van een aantal door de overheid geïnitieerde en/of onder-

steunde programma‟s die deze concepten als uitgangspunt gebruiken (onderdeel 

2). Vervolgens beschrijven we de werkdefinitie van sociale innovatie die voor het 

eigen onderzoek zal worden gehanteerd en bespreken we een aantal verschij-

ningsvormen van sociale innovatie zoals die in de literatuur zijn terug te vinden 

(onderdeel 3). We treden wat meer in details wat betreft de doelstellingen van 

sociale innovatie, namelijk het verhogen van de performantie en de kwaliteit van 

de arbeid, en in welke mate deze doelstellingen in de praktijk worden bereikt (on-

derdeel 4). In onderdeel 5, ten slotte, geven we een overzicht van een aantal 

succesfactoren om sociale innovatie in de praktijk te brengen.  

                                                

 

4  Canadian Policy Research Networks (CPRN) definieert social innovation als “a novel solution to 
a social problem that is more effective, efficient, sustainable, or just than existing solutions and 
for which the value created accrues primarily to society as a whole rather than private individu-
als. A social innovation can be a product, production process, or technology (much like innova-
tion in general), but it can also be a principle, an idea, a piece of legislation, a social movement, 
an intervention, or some combination of them” (Goldenberg, Kamoji, Orton, & Williamson, 2009, 
p. 5). 
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2. Enkele concepten en werkprogramma‟s 

In dit onderdeel focussen we op een aantal inhoudelijk ideaaltypische concepten 

over sociale innovatie. Het is niet de bedoeling om hier een volledig overzicht te 

geven van de bestaande concepten, maar wel om een aantal frequent voorko-

mende concepten kort toe te lichten. Het gaat om concepten als de high road 

versus low road strategie van innovatie, het High Performance Work Systems 

concept en de moderne sociotechniek. De ideeën van deze concepten liggen 

intussen aan de basis van heel wat overheidsprogramma‟s die organisatiever-

nieuwing als bron van innovatie en groei in ondernemingen en organisaties willen 

ondersteunen (zie Baisier, 2007). Deze programma‟s geven de concepten inhou-

delijk en praktisch vorm. Voorbeelden zijn het Workplace Development Pro-

gramme TYKES  in Finland5, het Nationaal Centrum voor Sociale Innovatie in 

Nederland6, de National Workplace Strategy in Ierland7 en Flanders Synergy in 

Vlaanderen8 (Bamps & Berckmans, 2005) (Baisier, 2007). We geven een kort 

overzicht van een aantal programma‟s.  

2.1. High Road versus Low Road benadering 

Bedrijven en organisaties kunnen zeer diverse doelstellingen voor ogen hebben 

wanneer ze nieuwe concepten van arbeidsorganisatie en personeelsbeleid im-

plementeren (Brodner & Latniak, 2002). Zo kan een bedrijf concepten als team-

werk en autonomie toepassen met als doel op korte termijn zoveel mogelijk kos-

ten te besparen. Diezelfde concepten kunnen door andere bedrijven ingezet 

worden om de competenties van hun medewerkers beter te benutten en zo tot 

een flexibeler organisatie te komen. De taakinvulling van medewerkers zal in 

beide gevallen erg verschillend zijn, waarbij in het eerste geval waarschijnlijk 

weinig of geen sprake zal zijn van competentieontwikkeling bij de medewerkers 

(Berckmans, Baisier, Delagrange, Lauwers, & Verdonck, 2004).  

Brodner (Brodner & Latniak, 2002) wees er al op dat deze achterliggende globale 

innovatiestrategie die een onderneming hanteert, bepalend is voor wat organisa-

tieconcepten in de praktijk betekenen en waar ze toe leiden. In de zogenaamde 

Low Road benadering staat kostenbesparing op de korte termijn voorop 

(Totterdill, 2007, p. 12). De High Road benadering is daarentegen gericht op de 

convergentie tussen performantie van de onderneming, tewerkstelling en kwaliteit 

van de arbeid. Deze benadering focust daarbij op een continue dialoog tussen 

management en medewerkers waarin beide partijen erkennen dat de winst op 

                                                

 

5  http://www.tykes.fi/english 

6  http://www.ncsi.nl 

7  http://www.ncpp.ie; www.workplacestrategy.ie  

8  http://www.flanderssynergy.be  

http://www.tykes.fi/english
http://www.ncsi.nl/
http://www.ncpp.ie/
http://www.workplacestrategy.ie/
http://www.flanderssynergy.be/
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het gebied van performantie en kwaliteit van de arbeid op korte termijn soms zal 

moeten wijken voor meer duurzame verbeteringen op lange termijn. Of zoals het 

VINNOVA-rapport “Organising Work for Innovation and Growth” Eisenstat citeert: 

“leaders of high commitment, high-performance organisations refuse to choose 

between people and profits” (2009, p. 18). 

Totterdill (2007, pp. 12-13) somt enkele belangrijke voordelen van deze High 

Road benadering op, namelijk: 

 performantie- en competitiviteitsverbetering door succesvolle product-, 

diensten- en procesinnovatie; 

 economische groei en jobcreatie door hogere graad van innovatie in pro-

ducten en diensten; 

 medewerkers krijgen meer controle over hun werkomgeving en meer leer-

kansen door taakverruiming en –verrijking; 

 de positie van medewerkers op de arbeidsmarkt is beter gewaarborgd 

doordat ze beter inzetbaar zijn. 

 

Dezelfde auteur (Totterdill, 2007) geeft enkele kernprincipes van deze High Road 

benadering: 

 medewerkers worden aanzien als actieve partners; 

 een cultuur van participatie en betrokkenheid; 

 participatie en betrokkenheid op de werkplek is verbonden met de ontwik-

keling van nieuwe competenties en/of het efficiënter inzetten van aanwezi-

ge competenties; 

 organisatorische vernieuwingen zijn direct gelinkt aan het behalen van 

transparante performantiemetingen; 

 nieuwe vormen van werkorganisatie stellen expliciet een win-win perspec-

tief voorop; 

 medewerkers hebben enige controle over hun werkomgeving. 

 

Dit lijstje van kernprincipes van de High Road benadering vormt geen intern con-

sistent model waarvan de principes in elke context toepasbaar zijn. Er bestaat 

met andere woorden geen blauwdruk om deze High Road benadering in een 

onderneming in te voeren. Hoe de High Road benadering zich in de praktijk ver-

taalt is afhankelijk van de specifieke context van de onderneming. 

Wanneer spreekt men nu over een High Road en wanneer gaat het eerder om 

een Low Road benadering? Volgens Brodner (Brodner & Latniak, 2002) is het 

centraal kenmerk om bedrijven en hun organisatiekenmerken van elkaar te on-

derscheiden de ontwikkeling van competenties van medewerkers (zie ook Totter-
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dill, 2002, pg. 12).  Berckmans en anderen (2004) maken op basis daarvan vol-

gend onderscheid tussen de twee benaderingen: 

De innovatiestrategie „low road‟ wordt gedomineerd door de prioritaire 
doelstelling van kosten te besparen. Nadruk ligt op een zo groot mogelijke 
numerieke flexibiliteit. Dit komt tot uiting in onder meer het dualiseren op 
ondernemingsniveau van de competenties van medewerkers in enerzijds 
kerncompetenties (een relatief kleine stabiele groep arbeidskrachten) en 
anderzijds een perifere groep werkkrachten die gemakkelijk kan ingezet en 
terug uitgestoten worden. Dit voortdurende korte termijn aanpassen aan de 
marktvraag verhindert het ontwikkelen van ruimere competenties en vaar-
digheden. 

Daarnaast is er de strategie die gericht is op het zo veel mogelijk benutten 
van alle productie- en innovatiepotentieel en op klant-georiënteerde pro-
duct- en diensteninnovatie. Deze visie die Brodner de „high road‟ strategie 
noemt, impliceert een hoog niveau van competenties en vaardigheden, het 
toepassen van verschillende concepten van samenwerking en is afhanke-
lijk van een hoge kwalitatieve inbreng vanuit arbeid. 

 

De verschillen tussen beide benaderingen worden door de auteurs (2004) op een 

rijtje gezet en zijn in onderstaande Tabel 1 overgenomen. 
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Tabel 1 Verschillen tussen de Low en High Road benadering van 

organisaties en personeelsbeleid (Berckmans, Baisier, 

Delagrange, Lauwers, & Verdonck, 2004) 

Low Road benadering High Road benadering 

Focus op zo veel mogelijk kostenbe-
sparende strategieën: 

- slanker produceren 
- minder hiërarchische niveaus 
- minimale arbeidsbezetting 
- uitbesteden van alle niet-

kernactiviteiten 
- weinig aandacht voor productinnovatie 
- weinig aandacht voor geïntegreerde 

productontwikkeling 

Focus op zo veel mogelijk benutten van 
alle productie- en innovatiepotentieel 
op klantgeoriënteerde product- en dien-
stenvernieuwing 

- ontsluiten van nieuwe marktmogelijkheden 

- de door aanpassing van arbeidsprocessen 

vrijgekomen en ontwikkelde competenties be-

nutten voor hogere productiviteit en verkorte 

ontwikkelings- en doorlooptijden 

Arbeidsorganisatie en HRM 

- heteronome vormen van teamwerk 
(door het bijeenvoegen van individuele 
taken) 

- met het oog op verdere integratie van 
de planningsactiviteiten 

- toenemende tijdsdruk, arbeid wordt 
samengedrukt 

- afzonderlijke planning- en rationalise-
ringseenheden 

- opleiding beperkt zich tot processpeci-
fieke kwalificaties 

- tendens tot dualiteit in personeel: 
enerzijds een groep permanente, hoog 
opgeleiden, anderzijds een groep tijde-
lijke lager geschoolden 

- nieuwe organisatievormen leiden in 
eerste instantie tot personeelsafbouw 
en bieden weinig kansen voor zelfont-
plooiing 

Arbeidsorganisatie en kennis- en han-
delingscompetenties 

- worden als prioritaire concurrentiefac-
toren gezien 

- taken worden zo samengesteld en dat 
ze een geheel vormen en aanzetten 
tot leren 

- grote autonomie aan taakuitvoerders 
- operationele decentralisering 
- systematische bijscholing als investe-

ring, niet als kost 
- organisatie moet communicatie en 

interactie bevorderen 
- levenslang leren als geïntegreerd on-

derdeel van de dagelijkse arbeid 

Samenwerking met andere onderne-
mingen 

- focus op supply chain management: 
zo rationeel mogelijke logische pro-
cessen 

- JIT en voorraadbeperking 
- samenwerking wordt gedomineerd 

door kosten-aspect, en leidt tot een 
soort leveranciersmanagement waarin 
alleen de sterksten overleven 

Delen van kennis als essentiële strate-
gie 

- projectmatig omzetten van ervarings-
kennis en –kunde in duidelijke, repro-
duceerbare, veralgemeende, gestruc-
tureerde en gecodeerde vorm 

- samenwerking met experten of actoren 
uit alle ondernemingsafdelingen is 
noodzakelijk: geïntegreerde product-
ontwikkeling 

- samenwerking met andere onderne-
mingen 

- gebeurt op basis van complementaire 
competenties: innovatienetwerken 
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Low Road benadering High Road benadering 

ICT-infrastructuur 

- ICT staat in teken van het rationalise-
ren van de logische processen: de 
dominante partner bepaalt de te ge-
bruiken software (voor toeleveranciers 
bv.) 

- de achterliggende logica is gebaseerd 
op het traditionele concept waarbij de 
centrale planning haar doelstellingen 
naar alle andere afdelingen doorduwt 

ICT-infrastructuur 

- in eerste instantie een ondersteuning 
van de samenwerking en de commu-
nicatie 

 

 

Uit Tabel 1 blijkt dat het fundamenteel ander uitgangspunt van de High Road en 

de Low Road benadering ook een andere organisatorische vormgeving met zich 

meebrengt. Maar deze ideaaltypen zullen in de praktijk zelden ook zo terug te 

vinden zijn.  

2.2. High Performance Work Systems 

Een ander, regelmatig terugkerend concept in de literatuur over sociale innovatie 

is High Performance Work Systems, ook wel High Commitment Organizations of 

High Involvement Organizations.   

Er zijn diverse definities van het concept High Performance Work Systems 

(HPWS) terug te vinden. Guthrie et al. (2008, p. 5) definiëren HPWS als volgt: 

“An HPWS is a set of HR practices designed to equip employees with skills, in-

formation, motivation and latitude yielding a work force that is a source of com-

petitive advantage.”  Het centrale idee van het concept HPWS is dat niet één 

enkele specifieke HR-praktijk zorgt voor goede bedrijfsprestaties, maar dat het 

gaat om een “bundel” of configuratie van diverse HR-praktijken (Appelbaum, 

Bailey, Berg, & Kalleberg, 2000). Zo een unieke set van HR-praktijken, afge-

stemd op de interne en externe bedrijfscontext, zou het bedrijf een concurrentie-

voordeel bieden (Becker & Huselid, 1998). Maar er bestaat geen eensgezindheid 

over welke de beste configuratie van HR-praktijken is (Harley, Sargent, & Allen, 

2009) (Oeij, Kraan, & Vaas, 2009) (Kalmi & Kauhanen, 2005). 

Harley, Sargent en Allen (2009) stellen dat er een algemene consensus bestaat 

over drie sleutelkenmerken van HPWS. Ten eerste, in HPWS ligt de nadruk op 

vormen van werkorganisatie waarbij medewerkers een zekere autonomie en 

flexibiliteit krijgen in het uitvoeren van hun job. Bauer (2004, p. 1) noemt dit het 

belangrijkste element van HPWS, namelijk een wijziging ten opzichte van de Tay-

loristisch geïnspireerde werkorganisatie. Terwijl deze laatste gericht is op taak-

specialisatie, een sterke hiërarchische structuur, centralisatie van bevoegdheden 

en verticale communicatiekanalen, staat HPWS voor een holistische organisatie 

met platte hiërarchische structuren, jobrotatie, zelfsturende teams, multi-tasking, 

een grotere betrokkenheid van alle medewerkers in beslissingsprocessen en 

horizontale communicatiekanalen. Een tweede sleutelelement vormen diverse 

praktijken om medewerkers te motiveren. Harley et al. (2009) verwijzen hier 
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voornamelijk naar diverse systemen van performance management. Competen-

ties en de ontwikkeling ervan zijn het laatste sleutelelement. Een werkorganisatie 

kan pas effectief zijn en een performance management systeem kan pas goed 

functioneren wanneer de medewerkers over de nodige competenties beschikken 

en/of de nodige competenties ontwikkelen. Appelbaum et al. (2000) beschrijven 

deze drie sleutelkenmerken als betrokkenheid van de medewerkers, belo-

ning/motivatie en competenties.  

Tomer (2001) merkt op dat het essentieel is dat het precieze geheel van mana-

gementpraktijken van een HPWS varieert van organisatie tot organisatie. Een 

High Performance Work System kan niet simpelweg geïmiteerd worden, maar 

moet een goed geïntegreerd geheel van praktijken binnen de context van de or-

ganisatie vormen. Deze auteur (Tomer, 2001, pp. 5-7) vermelt een aantal empiri-

sche onderzoeken waarin HPWS samen gaat met minder personeelsverloop, 

een hogere productiviteit (omzet per medewerker) en een hogere financiële per-

formantie van de organisatie (aandelen). Ook Guthrie et al. (2008) stellen dat er 

empirische evidentie is voor een positief verband tussen HPWS en de performan-

tie van een organisatie (vooral productiviteit). Anderzijds zijn er ook onderzoekers 

die vaststellen dat HPWS-praktijken ook kunnen bijdragen aan meer druk op de 

medewerkers door verantwoordelijkheden voor productietaken naar hen door te 

schuiven zonder ook het beslissingsniveau bij deze medewerkers te leggen 

(Harley, Sargent, & Allen, 2009). Oeij, Kraan en Vaas (2009) concluderen dat er 

geen duidelijkheid bestaat over het effect van HPWS op de bedrijfsprestatie. 

Kalmi en Kauhanen (2005) trekken dezelfde conclusie wanneer het gaat over 

HPWS en de gevolgen voor de medewerkers: zij kunnen er zowel bij winnen als 

verliezen. Het uiteindelijke resultaat is waarschijnlijk, net zoals in de High Road 

benadering wordt onderstreept, afhankelijk van de manier waarop HPWS in een 

organisatie wordt ingevoerd. Men spreekt van intensification approach en invol-

vement approach. Bij het eerste zijn de positieve gevolgen voor de performantie 

van de organisatie het gevolg van een verhoogde werkdruk en kostenbeheer-

sing, bij het tweede resulteren de positieve effecten uit een hoge betrokkenheid 

van de medewerkers (Kalmi & Kauhanen, 2005). 

2.3. Moderne sociotechniek  

Sociotechniek is gericht op het verbeteren van zowel het functioneren van de 

mens als de organisatie en dit door het herontwerpen van de werkprocessen. 

Daarbij maakt men een herontwerp van eenvoudige taken in complexe werkpro-

cessen naar complexe taken in eenvoudige werkprocessen.  

In heel wat organisaties gebeurt de arbeidsdeling op basis van gelijksoortige ac-

tiviteiten of functies. Medewerkers in dezelfde functie worden bij elkaar in een 

afdeling gegroepeerd. Afstemmen tussen de afdelingen gebeurt op basis van 

werkoverleg of lang hiërarchische weg (van Halem, 2008). Tayloristische organi-

satievormen worden bijvoorbeeld gekenmerkt door een scheiding tussen uitvoe-

rende, ondersteunende en regelende taken. Medewerkers voeren sterk opge-

splitste en gespecialiseerde taken uit. De uitvoerende taken worden daarbij vaak 

zeer eenvoudige taken. De regelende en ondersteunende taken zijn eerder com-

plex. Het sturen van de werkprocessen gebeurt op basis van controle en proce-
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dures door een sterke hiërarchie. Deze standaardisering van taken en controle 

kan een positief effect hebben op de productie. Maar wanneer er veel variatie is 

in de klanteneisen van producten of diensten, vergt dit intensief overleg tussen 

de afdelingen om de kwaliteit, doorlooptijden en kosten te beheersen. Dit werkt 

inefficiëntie in de hand. 

Sociotechniek kan kort worden samengevat aan de hand van twee basisprinci-

pes. Ten eerste, stroomsgewijs produceren. De arbeidsdeling gebeurt niet op 

basis van gelijksoortige activiteiten of functies, maar wel op basis van de te ma-

ken producten of de te leveren diensten. Dit maakt het arbeidsproces veel een-

voudiger. Ten tweede, de regelcapaciteit wordt in een sociotechnisch systeem zo 

veel mogelijk en op een zo laag mogelijk niveau in de organisatie gelegd. De 

verschillende taken die nodig zijn om een product te produceren of een dienst te 

leveren worden geïntegreerd in zelfsturende teams. Daarmee worden ondersteu-

nende, uitvoerende en controletaken geïntegreerd. Zo verdwijnen ook de gren-

zen tussen afdelingen die bestaan in een op functies gebaseerde arbeidsdeling. 

Dit alles zorgt voor complexe taken in eenvoudige werkprocessen. 

2.4. Korte beschrijving van een aantal Europese 

programma‟s 

De concepten High Road benadering, High Performance Workplace System en 

de moderne sociotechniek liggen aan de basis van een heel aantal overheids-

programma‟s die door het ondersteunen van organisatievernieuwing, ook innova-

tie en groei trachten te stimuleren. We geven een kort overzicht van een 3-tal 

programma‟s uit Finland, Ierland en Nederland.  

Meer informatie en meer details over deze en andere programma‟s is terug te 

vinden in volgende informatiedossiers van de Stichting Innovatie & Arbeid: 

 Bamps, H. & Berckmans P. (2005). Overheidsbeleid ter stimulering van 

organisatie-innovatie in bedrijven: lessen uit het buitenland. Informatiedos-

sier. SERV-Stichting-Innovatie & Arbeid. Brussel: SERV-Stichting-Innovatie 

& Arbeid. 

 Baisier, L. (2007). Organisatievernieuwing in de praktijk. Voorbeelden uit 

Finland, Nederland, Ierland, Duitsland en België. Informatiedossier. SERV-

Stichting-Innovatie & Arbeid. Brussel: SERV-Stichting-Innovatie & Arbeid.  

 

TYKES: Workplace Development Programme 2004-2009 (Finland) 

 high-performance (high-commitment of high-involvement) workplace prac-

tices en high road benadering 

 Doel: kwalitatieve en duurzame productiviteitsgroei op bedrijfsniveau, dit 

impliceert eveneens verbetering van kwaliteit van de arbeid (leermogelijk-

heden, regelmogelijkheden, welzijn op het werk, interne samenwerking en 
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vertrouwen) zodat mensen ook bereid zullen zijn om langer op de arbeids-

markt actief te zijn. 

 Focus: sterke betrokkenheid van management, personeel en externe des-

kundigen bij innovatiepraktijken en extern netwerk (anders samenwerken 

tussen organisaties en andere betrokkenen). 

 Voorbeelden: toepassing van (zelfsturende) teams, systematische verbete-

ring van competenties, polyvalente medewerkers die meerdere taken aan-

kunnen, nauwe samenwerking met klanten, andere actoren in de waarde-

keten en externe expertorganisaties …  

 

National Workplace Strategy (Ierland) 

 High Performance, High Quality Work Systems en High Road benadering 

 Doel: performantie van organisatie en kwaliteit van de arbeid verbeteren 

door het beter managen van innovatie en veranderingen op de werkplek. 

 Focus: betrokkenheid en participatie van alle actoren bij organisatiever-

nieuwing (“workplace partnership” op alle niveaus). Op het niveau van de 

organisatie gaat het om management, medewerkers en werknemersafge-

vaardigden. 

 Voorbeelden: autonome teams, nieuwe besluitvormingsprocessen, kwali-

teitsmanagement en kwaliteitscirkels, gedecentraliseerde dienstverlening 

… 

 

Nationaal Centrum voor Sociale Innovatie (Nederland) 

 Sociale innovatie, slimmer werken 

 Doel: concurrentievermogen en productiviteit verhogen, alsook de kwaliteit 

van de arbeid verbeteren. 

 Focus: Combinatie van organisatiemaatregelen en maatregelen van perso-

neelsbeleid die de organisatievernieuwing dienen te ondersteunen. De na-

druk ligt op het gemeenschappelijk belang van werkgever en medewerker 

bij samenhangende vernieuwingen op het vlak van slimmer werken (hoog-

waardige arbeidsvormen realiseren), flexibel organiseren (innovatieve or-

ganisatieprincipes toepassen) en dynamisch managen (nieuwe manage-

mentvaardigheden ontwikkelen).  

 Voorbeelden: doelgroepenbeleid, kennismanagement, competentiemana-

gement, zelfsturende teams, flexibiliteit in werktijd, contracten en inzet-

baarheid …  
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3. Werkdefinitie van sociale innovatie op 

organisatieniveau 

Op basis van voorgaande conceptuele benaderingen van sociale innovatie en de 

concretiseringen op basis van een aantal Europese programma‟s, blijft sociale 

innovatie op organisatieniveau nog steeds een zeer ruim begrip dat diverse 

vormen kan aannemen in de praktijk, uiteenlopend van arbeidsomstandigheden 

tot levenslang leren of leeftijdsbewust personeelsbeleid (van der Hauw, Pasaribu, 

& van der Zeijden, 2009). In dit onderdeel beschrijven we de werkdefinitie van 

sociale innovatie die als uitgangspunt voor het onderzoek zal worden gebruikt 

(3.1). Vervolgens bespreken we een aantal uitgewerkte conceptuele kaders van 

sociale innovatie die in de literatuur zijn terug te vinden (3.2).  

3.1. SERV-definitie van sociale innovatie 

In dit onderzoek focussen we op de definitie van sociale innovatie die door de 

Vlaamse sociale partners binnen de SERV is opgesteld. Deze definitie luidt als 

volgt:  

Sociale innovatie omvat concepten en toepassingen met betrekking 

tot de processen inzake arbeidsorganisatie en bedrijfsvoering. Doel is 

zowel de performantie als de kwaliteit ervan duurzaam te verhogen. 

Deze concepten en toepassingen vloeien voort uit de visie en missie 

van de organisatie en komen tot stand in overleg met de (recht-

streeks) betrokkenen (SERV, 2008). 

Innovatie gaat over vernieuwen, veranderen. Bij sociale innovatie gaat het over 

veranderingen of vernieuwingen met betrekking tot de arbeidsorganisatie en 

bedrijfsvoering. De introductie van deze veranderingen in organisaties wordt in 

de literatuur als een driedimensionaal fenomeen omschreven (ref. Pettigrew., 

19987??). Het gaat om (1) de inhoud van de verandering(en) of wat?, 

(2) het proces van de verandering(en) of hoe?, wie? en (3) de context van de 

verandering(en) of waarom?. 

Deze drie elementen zijn ook in de SERV-defnitie van sociale innovatie terug te 

vinden: 

 Inhoud: “concepten en toepassingen met betrekking tot de processen inza-

ke arbeidsorganisatie en bedrijfsvoering”, 

 Doelstelling: “zowel de performantie als de kwaliteit ervan (arbeidsorgani-

satie en bedrijfsvoering) duurzaam te verhogen”, 

 Procesverloop: “Deze concepten en toepassingen vloeien voort uit de visie 

en missie van de organisatie en komen tot stand in overleg met de (recht-

streeks) betrokkenen”. 
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Uit de SERV-definitie kunnen we afleiden dat sociale innovatie, net als andere 

vormen van innovatie, niet gaat om zomaar verandering(en) doorvoeren. 

Innovatie gaat om bewust doorvoeren van verandering(en) om een bepaalde 

strategie te bereiken. Bij sociale innovatie is dat zowel het verhogen van de 

bedrijfsperformantie als de kwaliteit van de arbeid. Dit is ook een premisse in tal 

van programma‟s die de groei van bedrijven en organisaties via innovatie op de 

werkplek ondersteunen. Het SER-advies Welvaartsgroei door en voor iedereen 

(SER, 2006, p. 26) stelt dat het bereiken van een dergelijke win-winsituatie zich 

enkel voordoet in arbeidsorganisaties die organisatievernieuwing koppelen aan 

een beheersbare werkdruk en een relatief gezonde en intrinsiek gemotiveerde 

werknemerspopulatie. Dit vergt, volgens hetzelfde SER-advies, bewuste actie 

door de bedrijfsleiding, vooral in de in de vorm van werknemersparticipatie.  

Sociale innovatie vloeit voort uit de missie en visie van een organisatie. Dit ver-

onderstelt dat er een rode draad loopt tussen de diverse initiatieven die een be-

drijf of organisatie neemt op het vlak van technologische innovaties, product- en 

diensteninnovaties, procesinnovaties en organisatorische innovaties. Maar ook 

dat de organisatie een kijk heeft op de langere termijn en vanuit de eigen be-

drijfsmissie zorg draagt voor een gunstig toekomstperspectief van de organisatie 

en een evenwicht zoekt tussen afwegingen op de korte en lange termijn.  

Tot slot, merken we op dat technologische proces- en productinnovaties niet het 

onderwerp van dit project vormen. Toch kunnen innovaties op deze terreinen 

samenhangen met sociale innovaties. Bijvoorbeeld doordat technologische 

innovaties ook gevolgen hebben voor de wijze waarop het werk is georganiseerd. 

Of nog, het bewust gelijktijdig doorvoeren van technologische en 

organisatorische veranderingen.  

3.2. Diverse verschijningsvormen 

Uit paragrafen 1 en 2 blijkt dat sociale innovatie een containerbegrip is gewor-

den. Er is geen eenduidige theorie die de diverse aspecten van sociale innovatie 

beschrijft, de samenhang er tussen aangeeft en verklaart. Oeij, Kraan en Vaas 

(2009) stellen dat dit het gevolg is van twee zaken. Ten eerste, zijn de ontwikke-

lingen rond sociale innovatie niet systematisch theoriegestuurd en empirisch on-

derzocht. Ten tweede, worden er steeds nieuwe theorieën of constructen ontwik-

keld voor dezelfde verschijnselen. Deze auteurs pleiten om via beschrijvend 

onderzoek te verduidelijken waar een bepaald fenomeen uit bestaat.  

Een goed, algemeen aanvaard referentiekader van sociale innovatie op organi-

satieniveau ontbreekt dus. In de literatuur zijn een aantal definities van sociale 

innovatie (zie bijlage 1) terug te vinden en een aantal uitgewerkte concepten die 

aanleunen bij sociale innovatie (zie onderdeel 2). Er zijn ook een aantal auteurs 

die een wat meer uitgewerkte definitie of meer uitgewerkt conceptueel kader van 

sociale innovatie hebben opgesteld. Maar ook hier moeten we constateren dat de 

invulling ervan is in de praktijk zeer divers kan zijn. In dit onderdeel bespreken we 

een aantal van deze meer uitgewerkte definities/kaders van sociale innovatie op 

organisatieniveau om een zicht te krijgen op de diverse verschijningsvormen er-

van in de praktijk.  
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3.2.1 Enkele uitgewerkte definities/kaders van sociale innovatie 

Het Nationaal Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) in Nederland9, zich base-

rend op onderzoek van Volberda (Volberda, van den Bosch, & Jansen, 2005), 

onderscheidt in haar definitie volgende drie aspecten van sociale innovatie: 

 Dynamisch managen: ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden, 

 Flexibel organiseren: hanteren van innovatieve organisatieprincipes, 

 Slimmer werken en talentontplooiing: realiseren van hoogwaardige ar-

beidsvormen. 

 

In haar definitiekaart10 van sociale innovatie voegt het NCSI daar nog twee ande-

re aspecten aan toe, namelijk arbeidsrelaties (op organisatieniveau) en relaties 

met de omgeving (samenwerking met leveranciers, klanten, kennisinstellingen, 

omwonenden, …). Looise (van Halem, 2008) merkt op dat er een sterke over-

eenkomst is tussen deze definitie van sociale innovatie en diverse HRM-

praktijken. Looise verwijst daarbij hoofdzakelijk naar organisatie- en taakontwerp 

en talentontwikkeling en in mindere mate ook naar werknemersparticipatie en 

beoordelings- en beloningsvormen.  

De Sociaal-Economische Raad (SER) in Nederland baseert zich in haar advies 

over sociale innovatie ook op onderzoek van Volberda voor het beschrijven van 

de diverse aspecten van sociale innovatie (SER, 2006). Naast de drie aspecten 

dynamisch managen, flexibel organiseren en slimmer werken & talentontplooiing, 

stelt de SER (2006) dat sociale innovatie nood heeft aan een organisatieklimaat 

van wederzijds vertrouwen en open communicatie. Zo ontstaat een conceptueel 

kader bestaande uit vier aspecten van sociale innovatie: 

 Strategie en managementvaardigheden („dynamisch managen‟): 

 langetermijnstrategie met interne innovatiedoelen die voortvloeit uit 

de missie, 

 externe oriëntatie en vermogen om op kansen en bedreigingen in te 

spelen, 

 vermogen om bestaande routines los te laten, 

 participatiegerichte aansturing van medewerkers, liefst op basis van 

zelfsturing, 

 leidinggevende is vooral coach en facilitator van bottom-up proces-

sen, 

                                                

 

9  Op de website http://www.ncsi.nl is alle informatie terug te vinden. De definitie- en argumenten-
kaart van sociale innovatie die het NCSI heeft opgesteld is hier eveneens terug te vinden. 

10  Zie http://www.ncsi.nl.  

http://www.ncsi.nl/
http://www.ncsi.nl/
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 Organisatiestructuur („flexibel organiseren‟): 

 platte organisatie met gestroomlijnde primaire processen (taakinte-

gratie; ontschotting), 

 effectieve regels en procedures (te veel regels in grote bedrijven, te 

weinig regels in kleine), 

 multifunctionele teams: heterogene teams (diversiteit) bieden meer-

waarde, 

 uitdagende takenpakketten, taakroulatie, taakautonomie, 

 Competenties van het personeel („slim werken‟): 

 oog voor persoonlijke wensen personeel, 

 ruimte voor eigen initiatief en experimenteerzin, 

 veel onderlinge contacten en uitwisseling van informatie en ideeën, 

netwerkcontacten, 

 resultaatsgerichtheid: ruimte om zelf werk te organiseren, resultaats-

afhankelijke beloning, 

 Bedrijfscultuur en interne arbeidsverhoudingen:  

 diverse kwaliteiten in personeelsbestand (diversiteit, niet alleen “inno-

vatiekampioenen”), 

 experimenteerzin, bereidheid risico‟s te nemen, 

 stijgende competentie-eisen vragen om bereidheid tot scholing en op-

leiding, 

 ontplooiing van talenten. 

  

De Nederlandse werkgeversorganisatie AWVN spreekt in de publicatie Slimmer 

werken met de OR (AWVN, 2005) (AWVN, 2005) over 6 bouwstenen van sociale 

innovatie: 

 Werk anders organiseren, 

 Integraal gezondheidsmanagement, 

 Investeren in kennis en employability, 

 Investeren in arbeidsverhoudingen, 

 Arbeidsparticipatie, 

 Resultaatsgericht belonen. 

Met uitzondering van integraal gezondheidsmanagement kunnen deze bouwste-

nen eenvoudigweg worden ondergebracht in de vier aspecten van sociale inno-

vatie zoals beschreven in het SER-advies (SER, 2006). Hierbij dienen we op te 

merken dat werk anders organiseren door AWVN veel enger wordt opgevat dan 

het aspect organisatiestructuur in het conceptueel kader van de SER: het gaat bij 

AWVN enkel om het managen van arbeidstijden. Het beter afstemmen van het 

werk op de beschikbaarheid van de medewerkers en omgekeerd. 
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In de literatuur zijn nog een aantal meer concreet uitgewerkte referentiekaders 

van sociale innovatie terug te vinden. Zo onderscheiden Dhondt en Vaas (2008) 

vijf aspecten van sociale innovatie die ze wat concreter toelichten: 

 Arbeidsverhoudingen: samenwerking tussen sociale partners op bedrijfsni-

veau en tussen het management en het personeel (=randvoorwaarde voor 

volgende aspecten):  

 activiteiten gericht op het vergroten van het vertrouwen in combinatie 

met nieuwe onderhandelingsstrategieën van sociale partners en OR,  

 verschuiving van arbeidsverhoudingen (collectief) naar arbeidsrela-

ties (individueel),  

 scholing van onderhandelaars, OR, enz. met betrekking tot sociale 

innovatie, 

 OR houdt zich bezig met verbetering van de bedrijfsvoering en inno-

vatie; 

 Flexibel organiseren:  

 slimmer werken (arbeidsverdeling, zelfsturende teams, technologie, 

ergonomie …),  

 arbeidstijden en arbeidsduur,  

 zeggenschap van medewerkers over werk- en rusttijden (bv. zelfroos-

teren); 

 Gezondheidsmanagement:  

 gezondheidsbevordering en bevordering van vitaliteit,  

 verbetering van werkorganisatie mede tot doel om stressrisico‟s te 

verkleinen; 

 Employability (leeftijdsbewust personeelsbeleid):  

 competentieontwikkeling gericht op het hele bedrijf of arbeidsmarkt,  

 competentieontwikkeling van „ouderen‟, 

 persoonsgebonden opleidingsbudget,  

 persoonsgebonden loopbaanbeleid; 

 Resultaatgericht belonen:  

 competentiebeloning (te onderscheiden van functie- en prestatiebelo-

ning). 

 

Het aspect strategie en managementvaardigheden uit het SER-advies is in dit 

overzicht van Dhondt en Vaas niet terug te vinden. Employability kan in het con-

ceptueel kader van de SER onder de aspecten competenties van het personeel 

en bedrijfscultuur en interne arbeidsverhoudingen worden ondergebracht. Resul-

taatsgericht belonen valt in het conceptueel kader van de SER onder competen-

ties van het personeel. Gezondheidsmanagement kan gedeeltelijk onder het as-

pect organisatiestructuur van de SER vallen, voor zover het gaat om wijzigingen 



Sociale innovatie in de Vlaamse bedrijfspraktijk 

 25 

in de arbeidsorganisatie ter bevordering van de gezondheid van de medewer-

kers.  

Oeij, Kraan en Vaas (2009) hebben, ten slotte, op basis van de literatuur de di-

verse aspecten van sociale innovatie in kaart gebracht en dit construct vervol-

gens empirisch getoetst. Dit leverde volgende aspecten van sociale innovatie op: 

 Strategische oriëntatie: 

 meteen reageren op externe ontwikkelingen die op de organisatie af-

komen, 

 bewust nieuwe kennis van buiten naar binnen halen, 

 samenwerken met derden en/of participeren in netwerken, 

 Flexibel werken: 

 Flexibilisering: 

 bredere inzetbaarheid van het personeel, 

 flexibele werktijden, 

 flexibele contracten, 

 zelf roosteren (medewerkers zelf de werktijden laten bepalen), 

 Maatwerk in arbeidsrelaties: 

 werktijden van medewerkers, 

 werkprestaties van medewerkers, 

 ontwikkeling/opleiding van medewerkers, 

 flexibele inzet van medewerkers, 

 Slimmer organiseren: 

 steeds nieuwe combinaties maken tussen verschillende manieren 

van het organiseren van het werkproces (bijv. het tegelijk combineren 

van flexibel inzetten van personeel met nieuwe toepassingen van 

ICT), 

 regelmatig vernieuwen van werk, 

 Product-marktverbetering: 

 regelmatig zoeken naar nieuwe markten/klanten, 

 regelmatig bestaande producten/diensten verbeteren en/of verfijnen. 

In eerste instantie bevatte dit conceptueel kader ook aspecten in verband met het 

zo goed mogelijk inzetten van de talenten van medewerkers en decentralisatie 

van bevoegdheden (zoals het bepalen van de werkvolgorde, werktijden en pau-

ze, besteden van werkbudgetten, …), maar op basis van de empirische toetsing 

werden deze geschrapt. Aspecten in verband met arbeidsverhoudingen maken 

geen deel uit van dit conceptueel kader.  
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3.2.2 Samenvattend 

Wanneer we het geheel van deze uitwerkingen van het concept sociale innovatie 

bekijken, komen we tot vijf grote clusters of aspecten van sociale innovatie: (1) 

strategie en managementvaardigheden, (2) organisatiestructuur, bestuurstructuur 

en organisatiebeleid, (3) competenties van het personeel, (4) organisatiecultuur & 

interne arbeidsverhoudingen en (5) gezondheidsmanagement.  

 Strategie en managementvaardigheden: 

 langetermijnstrategie met interne innovatiedoelen die voortvloeit uit 

de missie, 

 externe oriëntatie en vermogen om op kansen en bedreigingen in te 

spelen, 

 vermogen om bestaande routines los te laten, 

 participatiegerichte aansturing van medewerkers, liefst op basis van 

zelfsturing, 

 leidinggevende is vooral coach en facilitator van bottom-up proces-

sen, 

 bewust nieuwe kennis van buiten naar binnen halen, 

 samenwerken met derden en/of participeren in netwerken, 

 regelmatig zoeken naar nieuwe markten/klanten, 

 regelmatig bestaande producten/diensten verbeteren en/of verfijnen, 

 … 

 Organisatiestructuur, bestuursstructuur en organisatiebeleid: 

 platte organisatie met gestroomlijnde primaire processen (taakinte-

gratie; ontschotting), 

 effectieve regels en procedures (te veel regels in grote bedrijven, te 

weinig regels in kleine), 

 multifunctionele teams: heterogene teams (diversiteit) bieden meer-

waarde, 

 uitdagende takenpakketten, taakroulatie, taakautonomie, 

 arbeidstijden en arbeidsduur,  

 zeggenschap van medewerkers over werk- en rusttijden (bv. zelfroos-

teren); 

 bredere inzetbaarheid van het personeel, 

 … 

 Competenties van het personeel: 

 oog voor persoonlijke wensen personeel, 

 ruimte voor eigen initiatief en experimenteerzin, 

 veel onderlinge contacten en uitwisseling van informatie en ideeën, 

netwerkcontacten, 
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 resultaatsgerichtheid: ruimte om zelf werk te organiseren, resultaats-

afhankelijke beloning, 

 competentiebeloning (te onderscheiden van functie- en prestatiebelo-

ning). 

 competentieontwikkeling gericht op het hele bedrijf of arbeidsmarkt,  

 competentieontwikkeling van „ouderen‟, 

 persoonsgebonden loopbaanbeleid, 

 … 

 Bedrijfscultuur en interne arbeidsverhoudingen:  

 diverse kwaliteiten in personeelsbestand (diversiteit, niet alleen “inno-

vatiekampioenen”), 

 experimenteerzin, bereidheid risico‟s te nemen, 

 stijgende competentie-eisen vragen om bereidheid tot scholing en op-

leiding, 

 ontplooiing van talenten, 

 activiteiten gericht op het vergroten van het vertrouwen in combinatie 

met nieuwe onderhandelingsstrategieën van sociale partners en OR,  

 verschuiving van arbeidsverhoudingen (collectief) naar arbeidsrela-

ties (individueel),  

 scholing van onderhandelaars, OR, enz. met betrekking tot sociale 

innovatie, 

 OR houdt zich bezig met verbetering van de bedrijfsvoering en inno-

vatie, 

 … . 

 Gezondheidsmanagement 

 gezondheidsbevordering en bevordering van vitaliteit, 

 verbetering van de werkorganisatie met als doel stressrisico‟s te ver-

kleinen (zie organisatiestructuur), 

 … 

 

Diverse publicaties met best practices of praktijkvoorbeelden van sociale innova-

tie (Stichting Greenfield Group, 2008) (Van Beek & Van Hootegem, 2008) (de 

Bruin, Donners, Vermeulen, & Peltzer, 2004) (VINNOVA, 2009) maken duidelijk 

dat de concrete vertaling van deze diverse aspecten van sociale innovatie in de 

praktijk zeer uiteenlopend kunnen zijn, zoals meer flexibele werktijden, leeftijds-

bewust personeelsbeleid, zelfsturende teams, competentiebeleid, loopbaanbe-

leid, een integraal gezondheidsbeleid, enzovoort.11 

                                                

 

11  Zie ook de diverse projecten die werden goedgekeurd binnen de ESF-oproepen over sociale 
innovatie: http://www.esf.be.  

http://www.esf.be/
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Belangrijk is hier nogmaals te onderstrepen dat sociale innovatie steeds vertrekt 

vanuit de tweeledige doelstelling om zowel de performantie van de organisatie 

als de kwaliteit van de arbeid te verbeteren en dat deze dubbele doelstelling in 

combinatie wordt nagestreefd (van Halem, 2008). Maar ook belangrijk is de sa-

menhang tussen de verschillende initiatieven op het vlak van sociale innovatie 

binnen de organisatie, alsook op het vlak van product- en procesinnovatie.  

 

4. Waarom sociale innovatie op organisatieni-

veau? 

Een belangrijk element uit de SERV-definitie van sociale innovatie is de dubbele 

doelstelling die vasthangt aan sociale innovatie op organisatieniveau, namelijk 

zowel de performantie van de organisatie verhogen als de kwaliteit van de arbeid 

verbeteren. Er is al heel wat onderzoek gebeurt naar de effecten van sociale 

innovatie op de prestaties van de organisatie en op de kwaliteit van de arbeid. 

4.1. Sociale innovatie en de performantie van organisaties 

In een vaak geciteerd onderzoek stelden Volberda, van den Bosch en Jansen 

(2005) op basis van de Erasmus Concurrentie & Innovatie Monitor 2005 vast dat 

bedrijven met aandacht voor sociale innovatie in de afgelopen drie jaar beter 

presteren dan andere bedrijven. Sociale innovatie gaat in dit onderzoek over het 

ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden, het hanteren van 

innovatieve organisatieprincipes en het realiseren van hoogwaardige 

arbeidsvormen. Meer concreet geven de resultaten weer dat bedrijven die de 

afgelopen drie jaar investeerden in sociale innovatie een significant hogere 

rentabiliteit (+27%), omzetgroei (+19%), winstgroei (+10%), groei van het 

marktaandeel (+13%) en de klanttevredenheid (+6%) behaalden. Het onderzoek 

werd uitgevoerd bij 9.000 Nederlandse ondernemingen met meer dan 25 fulltime 

medewerkers.  

Meer recent voerde het Nederlands onderzoeksbureau EIM een gelijkaardig 

onderzoek. Op basis van een telefonische enquête bij bedrijven werd informatie 

verzameld over welke activiteiten bedrijven ondernemen op het terrein van 

sociale innovatie en de opbrengsten die ermee worden bereikt (van der Hauw, 

Pasaribu, & van der Zeijden, 2009). Sociale innovatie is geoperationaliseerd als 

één of meerdere veranderingen op het vlak van de manier van managen, interne 

communicatie, HRM-/personeelsbeleid, interne werk- en taakverdeling, 

werkplekinrichting, arbeidstijden of flexibiliseren daarvan en samenwerking met 

ketenpartners, kennisinstellingen, etcetera. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven 

die in de afgelopen 2 jaar investeringen hebben gedaan op het terrein van 

sociale innovatie duidelijk betere bedrijfsprestaties hebben geleverd dan 

bedrijven zonder dergelijke investeringen. De meest genoemde baten zijn daarbij 

hogere productiviteit, hogere omzet en lagere kosten.  
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Volgens de auteurs van beide onderzoeken (Volberda, van den Bosch, & 

Jansen, 2005) (van der Hauw, Pasaribu, & van der Zeijden, 2009) zijn vormen 

van sociale innovatie belangrijker determinanten van innovatiesucces dan 

investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling of ICT. Resultaten van de Erasmus 

Concurrentie en Innovatie Monitor 2005 geven aan dat technologische innovatie 

25% en sociale innovatie 75% van het uiteindelijke innovatiesucces zou bepalen. 

Technologische innovatie staat in dit onderzoek voor kenniscreatie als gevolg 

van investeringen in Onderzoek en Ontwikkeling of ICT. Sociale innovatie wordt 

gedefinieerd als de ontwikkeling van nieuwe managementvaardigheden 

(dynamisch managen), het hanteren van innovatieve organisatieprincipes 

(flexibel organiseren) en het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen 

(slimmer werken en talentontplooiing). Technologische innovaties zouden ook 

effectiever zijn als ze gecombineerd worden met sociale innovatie (Volberda, van 

den Bosch, & Jansen, 2005). Het gaat in deze onderzoeken telkens om 

zelfrapporteringen van ondervraagde organisaties binnen de industriële sectoren.  

De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) is een schriftelijke enquête bij meer dan 

5.000 bedrijven en instellingen in Nederland. De enquête werd eind 2008-begin 

2009 voor het eerst afgenomen. Oeij, Kraan en Vaas (2009) gebruikten de cijfers 

uit deze enquête om de effecten van sociale innovatie op de organisatieprestatie 

en het ziekteverzuim na te gaan. De onderzoekers wilden focussen op bedrijven 

en organisaties met een bewust (geformaliseerd) organisatiebeleid rond sociale 

innovatie en voerden de analyses enkel uit bij bedrijven en instellingen met 

minstens 10 werknemers (2.263 bedrijven en instellingen). De resultaten tonen 

dat organisaties die actief zijn met sociale innovatie ook vaker een toegenomen 

organisatieprestatie (arbeidsproductiviteit, omzet en winst) in de afgelopen twee 

jaar laten zien. Dit verband werd niet teruggevonden tussen sociale innovatie en 

ziekteverzuim, dat de onderzoekers als indicator voor kwaliteit van de arbeid 

gebruikten. Sociale innovatie omvat in dit onderzoek vier aspecten, namelijk 

strategische oriëntatie (bv. samenwerken met derden en/of particperen in 

netwerken), flexibel werken (bv. zelf roosteren, flexibele inzet van medewerkers), 

slimmer organiseren (bv. regelmatig vernieuwen van werkprocessen) en product-

marktverbeteringen (bv. regelmatig bestaande producten/diensten verbeteren 

en/of verfijnen) (zie raamwerk in onderdeel 3.2).  

In de literatuur wordt regelmatig onderstreept dat innovaties pas effect hebben 

als de diverse aspecten in samenhang worden aangepast, verbeterd of 

vernieuwd. Bamps en Berckmans (2005) verwijzen in dit verband naar een 

onderzoek uitgevoerd voor het Directoraat-Generaal Tewerkstelling en Sociale 

Zaken van de Europese Commissie waarin wordt benadrukt dat nieuwe vormen 

van werkorganisatie het meest effectief zijn wanneer ze worden ingevoerd als 

deel van een “systeem” of onderling verbonden worden in consistente 

werkpraktijken en het humanresource beleid. Dit idee is ook terug te vinden in de 

SERV-definitie van sociale innovatie die veronderstelt dat sociale innovatie 

voortvloeit uit de missie en visie van een organisatie. Dit impliceert dat de diverse 

initiatieven die een organisatie neemt op het vlak van sociale innovatie, maar ook 

ruimer op het vlak van technologische innovaties, product- en diensteninnovaties 

en procesinnovaties, een min of meer consistent geheel vormen. 
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4.2. Sociale innovatie en de kwaliteit van de arbeid 

In enkele evaluatiestudies van het Finse Workplace Development Programme 

werden zowel de effecten van sociale innovatie op de performantie van de 

organisatie als op de kwaliteit van de arbeid onderzocht. Zo werden in één van 

de studies (Ramstad, 2008) 409 projecten uit het programma geëvalueerd. In 

115 organisaties was er een verbetering van zowel de kwaliteit van de arbeid als 

de performantie van de organisatie, in 31 van deze projecten was er een negatief 

effect op beide factoren. Dit onderzoek toont aan dat het mogelijk is via sociale 

innovatie zowel de performantie van een organisatie te verhogen als de kwaliteit 

van de arbeid te verbeteren. De performantie van de organisatie werd geoperati-

onaliseerd als productiviteit, kwaliteit van de producten en diensten, kwaliteit van 

operaties, flexibele klantenservice en ongestoord verlopen van het proces. 

Kwaliteit van de arbeid omvatte samenwerking tussen het management en het 

personeel, teamachtige werkorganisatie, sociale relaties, psychisch welzijn en 

ontwikkeling van competenties.  

Flood, Guthrie en Liu (2008) besluiten op basis van een survey bij 132 Ierse 

bedrijven dat sociale innovatie in de vorm van strategisch HR-management 

(staffing, opleiding & ontwikkeling, performance management & beloning, 

communicatie & participatie) niet alleen samen gaan met hogere 

innovatieniveaus en een hogere productiviteit, maar ook met een lager vrijwillig 

verloop van medewerkers. Uit het onderzoek blijkt eveneens dat praktijken op het 

vlak van diversiteitsbleid, gelijkheidsstreven en workplace partnership deze 

resultaten nog versterken.  

Kalmi en Kauhanen (2005) voerden een onderzoek uit naar de gevolgen voor 

medewerkers van toepassingen van het HPWS-concept. Zij gebruikten gegevens 

van de Quality of Work Life Survey 2003: face-to-face interviews bij een 

representatief staal van 3.611 Finse werknemers (fulltime). Uit de resultaten van 

het onderzoek blijkt dat het gelijktijdig toepassen van diverse HPWS-praktijken 

(zelfsturende teams, informatie delen, bonussysteem, opleiding) samen gaat met  

meer regelmogelijkheden in het werk (bv. invloed op het werkritme), meer 

jobzekerheid (bv. verwachtte tijdelijke werkloosheid), hogere lonen, minder 

werkstress (bv. hoofdpijn, uitgeblust zijn) en hogere tevredenheid met de huidige 

job.  

Ramstad (2008) stelt dat de resultaten van onderzoeken naar het verband tussen 

diverse HR-praktijken en de kwaliteit van de arbeid niet eenduidig en gedeeltelijk 

zelfs tegengesteld zijn. De auteur wijst er op dat hoewel heel wat onderzoek wijst 

op een positief effect van HR-praktijken op regelmogelijkheden op het werk, 

competentieontwikkeling, loon, tevredenheid op het werk, personeelsverloop en 

ziekteverzuim; er ook heel wat onderzoek wijst op een verhoogde werkintensiteit 

en werkstress. De verschillende resultaten zijn waarschijnlijk het gevolg van de 

manier waarop de praktijken in een organisatie worden ingevoerd en toegepast 

(Ramstad, 2008).  
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4.3. Conclusies 

In de literatuur zijn nog heel wat andere onderzoeken naar de link tussen 

enzerijds (vormen van) sociale innovatie en anderzijds de performantie van 

organisaties en de kwaliteit van de arbeid terug te vinden. Enkele lijstjes van 

onderzoeken worden opgesomd door Berckmans et al.  (2004, pp. 71-73), 

Bamps en Berckmans (2005, p. 10), Kalmi en Kauhanen (Kalmi & Kauhanen, 

2005, pp. 10-11) en Ramstad (2008, pp. 43-45). 

Eenduidige conclusies trekken uit de genoemde en andere onderzoeken over de 

effecten van praktijken van sociale innovatie op de performantie van een 

organisatie en de kwaliteit van de arbeid is niet eenvoudig. Er zijn enkele 

methodologische problemen. Zo is sociale innovatie nogal verschillend 

omschreven in de diverse onderzoeken en worden er diverse vormen van sociale 

innovatie onderzocht. Er worden eveneens verschillende indicatoren gebruikt om 

de performantie van organisaties en de kwaliteit van de arbeid te meten. In heel 

wat onderzoeken wordt er gekeken in welke mate sociale innovatie samenhangt 

met de performantie van een organisatie en/of de kwaliteit van de arbeid maar 

meestal is het onmogelijk om op basis van het onderzoek causale relaties af te 

leiden.  

Niet onbelangrijk is dat de indicatoren voor performantie van de organisatie en de 

kwaliteit van de arbeid in de meeste onderzoeken metingen op eerder korte 

termijn zijn. Men kan er echter vanuit gaan dat sociale innovatie pas op langere 

termijn een voelbare impact zal hebben.   

Diverse auteurs (Berckmans, Baisier, Delagrange, Lauwers, & Verdonck, 2004) 

(Pot, Koningsveld, & Erg, 2009) (Pot F. , 2009) (Oeij, Kraan, & Vaas, 2009) stel-

len deze moeilijkheden vast. Toch besluiten Oeij, Kraan en Vaas (2009) op basis 

van de bestaande onderzoeken dat ze minstens een indicatie vormen dat sociale 

innovatie positieve effecten heeft op de productiviteit en het innovatief vermogen 

van organisaties. Ook Pot (2009, p. 14) stelt dat er aanwijzingen zijn dat sociale 

innovatie zowel de kwaliteit van de arbeid als de performantie verbetert. Hoe so-

ciale innovatie in een organisatie tot ontwikkeling komt en wordt ingevoerd zou 

daarbij een belangrijke rol spelen (Ramstad, 2008). 

 

5. Procesverloop 

Uit het voorgaande blijkt dat sociale innovatie haar dubbele doelstelling, namelijk 

zowel de kwaliteit van de arbeid als de performantie van de organisatie verbete-

ren, kan realiseren. Maar dat gebeurt niet vanzelf. Sociale innovatie op organisa-

tieniveau is geen aan/uit-oplossing, maar een continu proces van voortdurend 

verbeteren (Alasoini, Heikkilä, Ramstad, & Ylöstalo, 2009). Hefbomen en hinder-

palen in dit proces vormen een complex geheel en zijn gedeeltelijk afhankelijk 

van de specifieke context van de organisatie. Toch zijn er een aantal factoren die 

in de literatuur regelmatig worden onderstreept als voorwaarden om sociale inno-

vatie tot een succes te maken: 
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 Sociale innovatie is een onderdeel van de missie en visie van de or-

ganisatie. Iedere vorm van innovatie heeft een grotere kans op slagen 

wanneer deze expliciet in de missie van de organisatie is opgenomen en 

wanneer er interne innovatiedoelen worden voorop gesteld.  

 Sociale innovatie wordt expliciet ingevoerd vanuit een win-win doel-

stelling: de performantie van de organisatie verhogen én de kwaliteit 

van de arbeid verbeteren. De waarde van het verbeteren van de kwaliteit 

van de arbeid wordt, naast het verhogen van de performantie van de orga-

nisatie, erkend. 

 Er heerst een cultuur van participatie en betrokkenheid. Betrokkenheid 

van het management gecombineerd met participatie van de medewerkers 

is een zeer belangrijke succesfactor (Pot, Koningsveld, & Erg, 2009, p. 

425). Dit vergt een cultuur van open communicatie en wederzijds vertrou-

wen. Bedrijfscultuur is iets dat in de loop der tijd groeit, toch kan het ma-

nagement deze positief beïnvloeden (SER, 2006). Onder meer door reke-

ning te houden met de wensen van de medewerkers over zaken als werk-

privébalans, opleiding en employability, door een heldere visie, duidelijke 

communicatie en duidelijke verwachtingen. Looise (van Halem, 2008) be-

nadrukt dat het succes van sociale innovatie vooral afhangt van de wijze 

waarop sociale innovatie in een organisatie wordt ingevoerd en vooral ook 

de wijze waarop de direct leidinggevenden daarmee omgaan. 

 Medewerkers worden als actieve partners beschouwd. Uit enkele eva-

luatiestudies van het Finse Workplace Development Programme TYKES 

(Ramstad, 2008) (Ramstad, 2009) bleek dat het onderscheid tussen de 

meest en minst succesvolle groep van projecten in veband met sociale in-

novatie in het implementatieproces ligt. In de meest succesvolle groep van 

projecten was het personeel initiator van het project en/of participeerde het 

personeel in het implementatieproces.  

 Participatie en betrokkenheid worden gekoppeld aan de ontwikkeling 

van competenties. Medewerkers als actieve partners beschouwen en een 

cultuur van participatie en betrokkenheid: dit impliceert ook een link met de 

ontwikkeling van de nodige competenties van het management (o.a. parti-

cipatiegerichte manier van leidinggeven) en de medewerkers. Nauta en 

Blokland (2006) spreken in verband met competentieontwikkeling ook over 

prikkels om actief de eigen inzetbaarheid van medewerkers te onderhou-

den, onder meer door brede leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. Leren 

maakt dan integraal deel uit van iedere job (Bamps & Berckmans, 2005).  

 Medewerkers hebben enige controle over hun werkomgeving, inclusief 

de mogelijkheid om een evenwicht te zoeken tussen routinetaken en com-

plexere opdrachten. 

 Organisaties maken competent gebruik van hun extern netwerk om de 

sociale innovatie op organisatieniveau te ondersteunen. Wanneer het 

gaat over sociale innovatie focust Ramstad (2008) sterk op het extern sa-
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menwerken met andere bedrijven of organisaties, onderzoeksinstellingen, 

HR-dienstverleners, … . Een competent gebruik van zo een extern netwerk 

komt het succes van sociale innovatie op organisatieniveau ten goede 

(Alasoini, Heikkilä, Ramstad, & Ylöstalo, 2009). 

 

Enkele van deze elementen zijn ook expliciet in de SERV-definitie van sociale 

innovatie terug te vinden, namelijk dat sociale innovatie voortvloeit uit de misie en 

visie van een organisatie en dat sociale innovatie tot stand komt in samenspraak 

met de (rechtstreeks) betrokkenen.  

Sociale innovatie is, zoals alle veranderingsprocessen in organisaties, een zeer 

dynamisch en onzeker proces doordat er veel factoren, actoren en processen 

met elkaar interageren. Het is dan ook niet mogelijk om een blauwdruk te maken 

van welke aspecten van sociale innovatie en hoe deze in een organisatie best 

kunnen worden ontwikkeld en ingevoerd. Toch kan er veel geleerd worden uit 

praktijkvoorbeelden van diverse aspecten en vormen van sociale innovatie op 

organisatieniveau.  
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  Hoofdstuk 2

Methodologie 

1. Onderzoeksvragen 

In dit informatiedossier willen we een aantal concrete praktijkvoorbeelden van 

sociale innovatie in Vlaanderen beschrijven. De centrale onderzoeksvraag luidt: 

“Op welke concrete wijze geven ondernemingen vorm aan het concept sociale 

innovatie (zoals omschreven door de sociale partners), waarbij zowel doelbewust 

een verhoging van de kwaliteit van de arbeid én een toename van de bedrijfsper-

formantie worden nagestreefd?” Het onderzoek wil een zicht krijgen op de con-

crete aspecten of vormen van sociale innovatie in de praktijkvoorbeelden en hun 

samenhang, de aanleiding(en) om deze concrete vormen van sociale innovatie 

uit te werken, hoe het proces van uitwerking en invoering in de praktijk verloopt, 

welke effecten er zijn op het vlak van de bedrijfsperformantie en de kwaliteit van 

de arbeid … 

2. Onderzoeksmethode 

In dit informatiedossier worden in Hoofdstuk 3 tien praktijkvoorbeelden uitgebreid 

beschreven. Daartoe werden gesprekken gevoerd met enerzijds de zaakvoer-

der(s) en/of personeelsverantwoordelijke(n) en anderzijds de werknemersverte-

genwoordigers of enkele medewerkers. Een schematisch overzicht van een aan-

tal kenmerken van de tien bedrijven of organisaties en de geïnterviewde 

personen is in Tabel 3 terug te vinden.  

In vijf andere bedrijven of organisaties werden eveneens gesprekken gevoerd, 

maar enkel met de zaakvoerder of HR-verantwoordelijke. Een korte weergave 

van deze bijkomende praktijkvoorbeelden is in de Hoofdstuk 4 opgenomen. Een 

schematisch overzicht van een aantal kenmerken van deze vijf bedrijven of orga-

nisaties en de geïnterviewde personen is in Tabel 4 terug te vinden.  

Tabel 2 geeft een overzicht volgens sector en grootte van het geheel van de be-

schreven praktijkvoorbeelden in Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4. 

De gesprekken vonden plaats in de bedrijven zelf. Voor de praktijkvoorbeelden 

Vlaemynck LV, Gebo, TE Connectivity, X-trans, Made in Inox, Grontmij Industry, 

Belgicactus en De Heide vzw dit in de periode februari-juni 2010. Voor de prak-

tijkvoorbeelden Playlane, SMARTdoc, Verhoest & Decorte, iCLB Gent, vzw GTB, 

Familiehulp vzw en De Oesterbank vzw was dat de periode januari-juni 2011.  
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3. Selectie van bedrijven en organisaties 

De bedrijven en organisaties werden geselecteerd op zowel praktische als in-

houdelijke gronden. De praktijkvoorbeelden werden in de eerste plaats door de 

sociale partners aangebracht, op basis van hun ervaring. Daarnaast werden de-

ze bedrijven en organisaties geselecteerd op basis van een aantal criteria: de 

definitie van sociale innovatie, zoals die door de Vlaamse sociale partners binnen 

de SERV werd opgesteld, werd afgetoetst. Dit betekent niet dat elk van de prak-

tijkvoorbeelden steeds volledig voldoet aan die definitie. Er werd gekozen voor 

praktijkvoorbeelden die vanuit een verschillende invalshoek werk maken van so-

ciale innovatie. Voor de 10 praktijkvoorbeelden uit Hoofdstuk 3 gaat het over: 

- Vlaemynck LV: een verruiming van de technologische component van innovatie naar 

een meer geïntegreerd innovatief bedrijfsbeleid , 

- Gebo: groei van het bedrijf zorgt voor aanpassingen in de organisatiestructuur en de 

uitbouw van een HR-beleid, 

- TE Connectivity Oostkamp12: teamwerk ondersteund door competentieontwikkeling 

zorgt voor de nodige flexibiliteit van de organisatie, 

- Playlane, SMARTdoc en Verhoest & Decorte: drie KMO’s op weg naar meer zelfstu-

ring bij de medewerkers, 

- iCLB Gent: op weg naar multidisciplinaire zelfsturende teams, 

- vzw GTB: waarderend onderzoek bij medewerkers als hoeksteen veranderingen in de 

organisatie, 

- Familiehulp vzw: een evolutie naar meer structuur en meer autonomie, 

- De Oesterbank vzw: een corrigerend zelfsturend team van doelgroepmedewerkers . 

 

Voor het geheel van de praktijkvoorbeelden is gezorgd voor een diverse groep 

van bedrijven en organisaties, niet alleen wat betreft de praktijk van sociale inno-

vatie maar ook wat betreft sector en bedrijfsgrootte.  

Tabel 2 geeft een algemeen overzicht van de  praktijkvoorbeelden naar sector en 

grootte. Tabel 3 en Tabel 4 geven voor ieder praktijkvoorbeeld uit respectievelijk 

Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4 (1) de contactpersoon, (2) de locatie, (3) de sector, 

(4) de activiteiten en/of producten, (5) de grootte aan. In deze tabellen staan ook 

de (6) website van het bedrijf of de organisatie vermeld en (7) wie werd geïnter-

viewd. 

                                                

 

12   Tijdens de loop van het huidig onderzoek heette het bedrijf nog Tyco Electronics Oostkamp. 
Ondertussen is het bedrijf van naam veranderend: van Tyco Electronics naar TE Connectivity. 
In het vervolg van dit informatiedossier gebruiken we de huidige naam TE Connectivity.  
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Tabel 2 De praktijkvoorbeelden naar sector en grootte13 

 Grootte   

Sector 1-49 50-499 500 of meer 

Land- en tuinbouw Vlaemynck LV (glastuinbouw) 

Belgicactus (sierteelt) 
  

Transport en Logistiek X-trans   

Bouw Gebo   

Metaal Made in Inox  TE Connectivity 

Toerisme Verhoest & Decorte   

Zakelijke dienstverlening Playlane 

SMARTdoc 

Grontmij Industry 
 

Social profit 
 

vzw GTB 

De Heide vzw 

Familiehulp vzw 

De Oesterbank vzw 

Overheid  iCLB Gent  

  

                                                

 

13  De tien praktijkvoorbeelden die uitgebreid worden beschreven in Hoofdstuk 2 staan in vet gedrukt, de 5 praktijkvoorbeelden die gebaseerd zijn op één inter-
view en meer schematisch worden gerapporteerd in Hoofdstuk 3 staan schuin gedrukt. 
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Tabel 3 Overzicht van de 10 praktijkvoorbeelden uit Hoofdstuk 3 

Bedrijf Vlaemynck LV Gebo TE Connectivity Oostkamp  

Contactpersoon Johan Vlaemynck  
zaakvoerder/verantwoordelijke administratie, boek-
houding en personeel 

Katrien Geboers 

HR-verantwoordelijke 

Vera Vanoost 

HR-officer 

Locatie Nieuwe kerkstraat 8 
9850 Nevele 

Stenenhei 2 
2480 Dessel 

Siemenslaan 14 
8020 Oostkamp 

Sector Land- en tuinbouw – glastuinbouw Bouw Metaal 

Activiteiten en/of  

producten 

Kweek van tomaten Putboringen voor watervoorzieningen en geother-
mische toepassingen 

Ontwikkelen en vervaardigen van elektromechani-
sche componenten voor toepassingen in de auto-
mobielsector 

Grootte 3 zaakvoerders,  

7 vaste medewerkers,  

±12 seizoensarbeiders 

2 zaakvoerders, 

41 werknemers (6 bedienden, 29 arbeiders, 7 
zelfstandigen) 

750 werknemers (550 arbeiders, 200 bedienden) 

Website / http://www.gebo.be  http://www.te.com  

http://www.TEjobs.be (website site Oostkamp) 

Interviews 
 3 zaakvoerders 

 4 vaste medewerkers 

 projectontwikkelaar SERR-RESOC Meetjes-
land (begeleidster diversiteitsplannen 
Vlaemynck) 

 sectorconsulent diversiteit EDUplus (bege-
leider diversiteitsplannen Vlaemynck) 

 zaakvoerder 

 HR-verantwoordelijke 

 2 werknemers (1 arbeider, 1 bediende) 

 HR-manager 

 HR-officer 

 werknemersvertegenwoordiger van ACV, 
ABVV en ACLVB 

 

http://www.gebo.be/
http://www.te.com/
http://www.tejobs.be/
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Tabel 3 Overzicht van de 10 praktijkvoorbeelden (vervolg) 

Bedrijf Playlane SMART-doc Verhoest & Decorte iCLB Gent 

Contactpersoon Kris Carron – zaakvoerder 
 

Koen Meganck  
– zaakvoerder 
 

Els Verhoest – zaakvoerster 
 

Tineke Van Haecke – Kwaliteitsco-
ordinator 
 

Locatie Deinsesteenweg 108B 
9031 Drongen 

Schipstraat 2 
9550 Herzele 

Sint-Jansstraat 78 
8840 Staden 

Jubeleumlaan 215 
9000 Gent 

Sector Zakelijke dienstverlening  Zakelijke dienstverlening  Toerisme Vlaamse overheid 

Activiteiten en/of  

producten 

 

Ontwikkeling van digitale spelvor-
men en animaties die gebruikt 
worden voor „spelend leren‟: 

 Projecten op klantenvraag 
(online games, animaties, ap-
plicaties, …) 

 Eigen producten, momenteel 
Fundels (digitale wereld rond 
kinderprentenboeken) en Iumi 
(digtaal schoolbordplatform) 

Ontwikkelen ondersteunen en ver-
delen van IT-projecten specifiek 
gericht op documentmanagement. 
 

Reisorganisatie en reisbureau Werkt samen met leerlingen, ou-
ders, leerkrachten, scholen en 
andere betrokken partijen in vier 
domeinen: 

 Het leren en studeren, 

 De onderwijsloopbaan, 

 De preventieve gezondheids-
zorg, 

 Het psychisch en sociaal func-
tioneren. 

Grootte 13 medewerkers 6 medewerkers 12 medewerkers 70 medewerkers 

Website http://www.playlane.be   http://www.mega-doc.com  http://www.aussietours.be; 
http://www.africatours.be  

http://www.iclb.be  

Interviews 
 Kris Carron – zaakvoerder 

 Yannik Roef & Frank de 
Craecker – VOKA Oost-
Vlaanderen (begeleiders esf-
project Kleine, Moedige On-
dernemingen) 

 Koen Meganck – zaakvoerder 

 Yannik Roef & Frank de 
Craecker – VOKA Oost-
Vlaanderen (begeleiders esf-
project Kleine, Moedige On-
dernemingen) 

 Els Verhoest – zaakvoerster 

 Yannik Roef & Frank de 
Craecker – VOKA Oost-
Vlaanderen (begeleiders esf-
project Kleine, Moedige On-
dernemingen) 

 Tineke Van Haecke - kwali-
teitscoördinator 

 Ann Bellemans - vakbondsaf-
gevaardigde ACOD 

 

http://www.playlane.be/
http://www.mega-doc.com/
http://www.aussietours.be/
http://www.africatours.be/
http://www.iclb.be/
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Tabel 3 Overzicht van de 10 praktijkvoorbeelden (vervolg) 

Bedrijf vzw GTB Familiehulp vzw De Oesterbank vzw 

Contactpersoon Luc Henau – directeur Bart Vandamme – directeur HRM Luc Rosseel – Algemeen directeur 

Locatie Diestsepoort 6/63 
3000 Leuven 

Koningsstraat 294 
1210 Brussel  

Vaartblekersstraat 15 
8400 Oostende 

Sector Social profit Social Profit Social Profit 

Activiteiten en/of 
producten 

Ondersteunen personen met een arbeidshandicap 
in het zoeken naar werk 

Gezinszorg, bejaardenzorg, kraamzorg, poetshulp, 
opvang van zieke kinderen, professionele oppas bij 
bejaarden, palliatieve zorg, zorg voor psychisch 
zieke cliënten, enzovoort. 
 
Hulp in het kader van dienstencheques. 

Toelevering van afgewerkte en halfafgewerkte 
producten voor verschillende industrieën (metaal, 
hout, montage,...). 

Grootte 200 medewerkers 

 

>12.000 medewerkers 360-tal doelgroepwkns 
40-tal omkaderingspersoneel (ergotherapeuten, 
technici …) 

Website 
http://www.gtb-vlaanderen.be  

 

http://www.familiehulp.be  http://www.oesterbank.be  

Interviews 
 Luc Henau – directeur 

 Wannes Marivoet – stafmedewerker 

 Mark Van Hamme – vakbondsafgevaardig-
de ACV 

 Bart Vandamme – directeur HRM 

 Gina Koster – directeur zorgregio Antwer-
pen 

 3 vakbondsafgevaardigden 

 Luc Rosseel – Algemeen directeur 

 Luc Desmet – Coördinator zelfsturende 
teams 

 Jean Aspeslagh – vakbondsafgevaardigde 
ABVV 

http://www.gtb-vlaanderen.be/
http://www.familiehulp.be/
http://www.oesterbank.be/
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Tabel 4 Overzicht van de 5 praktijkvoorbeelden uit Hoofdstuk 4 

Bedrijf X-trans Made in Inox Grontmij Industry 

Contactpersoon Mieke Vertriest Marleen Baelde Gerard Sponselee 
HR-manager/QSE-manager 

Locatie Leon Bekaertlaan 1B  
9880 Aalter 

Steenvoordestraat 124 
8978  Watou 

M. Gillemanstraat 5 
9060 Zelzate 

Sector Transport en logistiek Metaal – metalen constructies Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, 
exclusief landmeters 

Activiteiten en/of  

producten 

Wegtransport op vaste trajecten Allerhande producten in inox zowel voor de land-
bouw (machines) als voor de bouw, als voor huis-
houdelijk gebruik zoals trappen, leuningen, brie-
venbussen, ...  

Multidisciplinair advies- en ingenieursbureau voor 
milieu, water, energie, bouw, industrie en infra-
structuur 

Grootte 1 zaakvoerster, 1 medevennoot, 1 adminstratief 
medewerkster, 15 chauffeurs 

2 zaakvoerders, 1 assistent, 6 medewerkers 250 werknemers 

Website http://www.x-trans.be  http://www.madeininox.be   http://www.grontmij-industry.be  

Interviews 
Mieke Vertriest, zaakvoerster Marleen Baelde, medezaakvoerster Gerard Sponselee, HR-manager/QSE-manager 

 

 

 

  

http://www.x-trans.be/
http://www.madeininox.be/
http://www.grontmij-industry.be/
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Tabel 4 Overzicht van de 5 praktijkvoorbeelden uit Hoofdstuk 4 

Bedrijf Belgicactus De Heide vzw 

Contactpersoon Jef Gielis Sr.  Geert Stroobant – directeur 

Locatie Kapellerij 6 
2260 Westerlo 

Industriepark 6 
9820 Merelbeke. 

Sector Sierteelt Social-profit, gehandicaptensector 

Activiteiten en/of  

producten 

Teelt van cactussen, vetplanten en sempervivum Begeleiden van motorisch gehandicapten 

Grootte 4 zaakvoerders, 6 vaste medewerkers, 15 medewerkers via PWA, 8-tal sei-
zoensarbeiders en jobstudenten tijdens hoogseizoen 

64FTE‟s: ±50 voltijdse en ±30 deeltijdse medewerkers 

Website http://www.belgicactus.be  http://www.deheidevzw.be  

Interviews 
Jef Gielis Sr. , zaakvoerder Geert Stroobant – directeur 

http://www.belgicactus.be/
http://www.deheidevzw.be/
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 Hoofdstuk 3

Sociale innovatie: 10 praktijkvoorbeelden in 

Vlaanderen 

In dit hoofdstuk worden 10 praktijkvoorbeelden uitgebreid beschreven. Elke be-

schrijving start met een korte samenvatting van de belangrijkste elementen uit 

het praktijkvoorbeeld. Daarna komen volgende elementen aan bod: (1) een korte 

beschrijving van het bedrijf of de organisatie, (2) hoe sociale innovatie in de prak-

tijk wordt gebracht en welke klemtonen daarbij worden gelegd, (3) welke effecten 

op het vlak van performantie van de organisatie en kwaliteit van de arbeid de 

geïnterviewden ervaren, (4) hoe de medewerkers worden betrokken en bemer-

kingen van de vakbondsafgevaardigden, (5) toekomstplannen in verband met 

sociale innovatie, (6) wie werd geïnterviewd en, afsluitend, (7) een overzichtsta-

bel met de initiatieven en praktijken op het vlak van sociale innovatie in het be-

schreven praktijkvoorbeeld. De initiatieven en toepassingen op het vlak van soci-

ale innovatie zijn in de praktijkvoorbeelden uiteraard rijker dan wat in deze 

overzichtstabel kan worden weergegeven. De overzichtstabel maakt het echter 

mogelijk om snel een algemeen overzicht te krijgen van de inhoud van elke van 

de praktijkvoorbeelden.  

Achtereenvolgend komen volgende praktijkvoorbeelden aan bod: 

1. Vlaemynck LV: een verruiming van de technologische component van innovatie naar 

een meer geïntegreerd innovatief bedrijfsbeleid , 

2. Gebo: groei van het bedrijf zorgt voor aanpassingen in de organisatiestructuur en de 

uitbouw van een HR-beleid, 

3. TE Connectivity Oostkamp: teamwerk ondersteund door competentieontwikkeling 

zorgt voor de nodige flexibiliteit van de organisatie, 

4. Playlane, SMARTdoc en Verhoest & Decorte: drie KMO’s op weg naar meer zelfstu-

ring bij de medewerkers, 

5. iCLB Gent: op weg naar multidisciplinaire zelfsturende teams, 

6. vzw GTB: waarderend onderzoek bij medewerkers als hoeksteen veranderingen in de 

organisatie, 

7. Familiehulp vzw: een evolutie naar meer structuur en meer autonomie, 

8. De Oesterbank vzw: een corrigerend zelfsturend team van doelgroepmedewerkers . 
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1. Vlaemynck LV  

In de historiek van de tomatenkwekerij Vlaemynck is een belangrijke fo-

cus op technologische innovatie terug te vinden, zoals de overgang van 

grond- naar substraatteelt en de installatie van een systeem van warmte-

krachtkoppeling. Een uitgebreide externe kennisverwerving en netwerking 

hebben geleid tot diverse investeringen op het vlak van technologische 

product- en procesinnovaties. Maar de innovatie beperkt zich niet tot de 

technologische component, ook het bedrijfsbeleid is innovatief. De be-

drijfsstrategie van de drie zaakvoerders is gestoeld op drie ankerpunten: 

Mens, Milieu en Ondernemerschap. Waar in het verleden vooral veel 

aandacht is gegaan naar technologische vernieuwingen, zijn investerin-

gen in het personeel meer op de voorgrond gekomen. Ook hier speelt de 

externe kennisverwerving en netwerking een belangrijke rol. Het besef dat 

het belangrijk is om ook te investeren in het menselijk kapitaal van het 

bedrijf, ook wanneer het gaat om laaggeschoolden die veel routinematig 

werk verrichten, is bij de zaakvoerders sterk gegroeid. Vlaemynck pro-

beert een grotere betrokkenheid van het personeel te creëren door re-

gelmatig overleg met de medewerkers. Daarnaast wordt het blijvend bij-

scholen van de zaakvoerders, elk in hun verantwoordelijkheidsdomein, 

doorgetrokken naar het blijvend bijscholen van het personeel. Dit alles 

moet niet alleen zorgen voor het behouden en verbeteren van de bedrijfs-

performantie, maar ook de betrokkenheid van medewerkers verhogen, 

hun leermogelijkheden verruimen en de ondersteuning door de zaakvoer-

ders verbeteren. 

1.1. Het bedrijf 

Het bedrijf Vlaemynck is opgestart in 1966 door de vader van de huidige zaak-

voerders. Aanvankelijk werden er diverse groenten geteeld. In 1986 specialiseer-

de het bedrijf zich in de kweek van tomaten. Door te focussen op één groente-

soort werd het mogelijk om meer gerichte en grotere investeringen te doen, zoals 

de aankoop van een betere sorteermachine specifiek voor tomaten. De keuze om 

enkel nog tomaten te kweken maakte het ook gemakkelijker om personeel aan te 

werven omdat de teelt van tomaten minder pieken en dalen in de nood aan ar-

beid kent. Heel het jaar door is er nood aan gewasverzorging en onderhoud, in 

het seizoen (van eind maart tot eind december) komt daar de oogst van de toma-

ten bij. 

Sinds 1997 kweekt Vlaemynck enkel nog kwaliteitsvolle trostomaten. Dit gebeurt 

op een oppervlakte van 3 hectaren, waarvan 700m² bestemt zijn voor speciale 

soorten, zoals de black cherry kerstomaten. Vlaemynck levert 95% van de eigen 

teelt aan de Mechelse tuinbouwveiling, de resterende 5% gaat naar winkeliers in 

de buurt.  

Momenteel wordt het bedrijf geleid door drie broers, die elk verantwoordelijk zijn 

voor een ander onderdeel van de bedrijfsvoering. Herman Vlaemynck is verant-

woordelijk voor teelt en thuisverkoop. Hij zorgt voor een perfect klimaat in de ser-
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res (water, gist, ziektes en insecten, …) zodat de tomatenplanten optimaal kun-

nen groeien. Dirk Vlaemynck is verantwoordelijke techniek, dit wil zeggen alles 

wat met verwarming, elektriciteit en het lassen van metalen te maken heeft. Jo-

han Vlaemynck, ten slotte, is verantwoordelijke administratie, boekhouding en 

personeel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2 Organogram Vlaemynck 

In 1991 kwam de eerste vaste werknemer in dienst. Momenteel stelt het bedrijf 7 

vaste medewerkers te werk met een gemiddelde leeftijd tussen 40 en 50 jaar en 

van zeer diverse nationaliteiten. Buiten één vrouwelijke werkneemster, zijn alle 

medewerkers voltijds in dienst. De vrouwelijke werkneemster werkt 3 dagen per 

week. De arbeiders zijn verantwoordelijk voor de wekelijkse gewasbehandelingen 

voor ±100.000 tomatenplanten. Dit betekent onder meer okselscheuten verwijde-

ren, wekelijks indraaien van de planten en de 3 onderste bladeren van elk gewas 

verwijderen. In de periode van april tot eind september doet het bedrijf beroep op 

een 12-tal seizoensarbeiders voor het plukken van de tomaten. Het gaat om een 

redelijk vaste groep van seizoensarbeiders waarvan de meesten ieder jaar terug 

bij Vlaemynck komen werken.  

 

1.2. Een verruiming van de investeringen in technologische 

innovatie naar een innovatief personeelsbeleid  

Een uitgebreide externe kennisverwerving en netwerking van de drie zaakvoer-

ders hebben bij Vlaemynck geleid tot diverse investeringen op het vlak van tech-

nologische product- en procesinnovaties. Deze focus op technologische innova-

tie heeft het bedrijf in de loop der jaren verruimd en verweven met een meer 

innovatief personeelsbeleid.  

3 zaakvoerders 

- Verantwoordelijke teelt 

- Verantwoordelijke techniek 

- Verantwoordelijke administratie, boekhouding en personeel 

Onderhoudsploeg 

7 vaste werknemers 

Productieploeg 

±12 seizoensarbeiders 
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1.2.1 Focus op technologische innovatie, vooral via externe 

kennisverwerving en netwerking 

Eén van de drie zaakvoerders, de verantwoordelijke teelt, heeft tuinbouwonder-

wijs gevolgd. De twee andere broers hebben scholing moeten volgen om het 

vestigingsattest te krijgen. Na een zeer positieve ervaring bij het volgen van een 

studiedag over substraatteelt in 1983 zijn de drie zaakvoerders zich blijven bij-

scholen. Ze leggen zich vooral toe op externe kennisverwerving en netwerking 

via studiedagen en seminaries en via externe contacten en samenwerking met 

kenniscentra, universiteiten en hogescholen, andere bedrijven, enzovoort. In eer-

ste instantie focusten de zaakvoerders zich daarbij op technologische innovatie.  

Zo is het bedrijf in 1983, na het volgen van een studiedag, overgeschakeld van 

grondteelt naar substraatteelt op steenwol. Het gebruik van substraatteelt op 

steenwol heeft als voordeel dat de jaarlijkse bodemontsmetting met methylbromi-

de, die 3 tot 4 weken in beslag neemt, overbodig wordt. Dit maakt de toepassing 

minder vervuilend, maar ook economisch interessanter: door het wegvallen van 

de bodemontsmetting kan er een langere periode van teelt worden aangehou-

den. Een extra voordeel van de substraatteelt op steenwol is dat men tweeweke-

lijks kan nagaan welke voedingselementen de planten tekort komen of teveel 

hebben. Dit kan vervolgens in het voedingswater worden aangepast. Bij grond-

teelt gaat er steeds een deel van de mest verloren bij het water geven en is er 

nooit een volledig zicht op welke voedingsstoffen de plant al dan niet heeft opge-

nomen. “Deze optimale sturing en het langer kunnen aanhouden van de teelt 

heeft gezorgd voor een hogere kilo-opbrengst. We zijn van een opbrengst van 14 

à 15 trossen per plant overgegaan naar een opbrengst van 33 à 34 trossen per 

plant, terwijl de vaste kosten voor iedere plant ongeveer dezelfde zijn gebleven” 

vertelt de zaakvoeder/verantwoordelijke teelt. Deze succesvolle ervaring heeft de 

zaakvoerders gestimuleerd in het verder verruimen van hun kennis via studieda-

gen en externe netwerking. 

Ook nu wil Vlaemynck koploper zijn en blijven binnen de eigen sector. In 2006 

won het bedrijf een innovatieaward uitgereikt door het Innovatiesteunpunt voor 

land- en tuinbouw.14 Vlaemynck sleepte de prijs in de wacht voor het uitwerken 

van een idee over ovengedroogde tomaten. Voorheen verkocht het bedrijf de 

gebarsten tomaten als soepgroente. Omdat het toch om zeer kwaliteitsvolle to-

maten ging, wilde het bedrijf hier een betere oplossing voor vinden. Op basis van 

een suggestie van familie werd geëxperimenteerd met ovengedroogde tomaten. 

Via het opgebouwde netwerk van contacten tijdens studiedagen kwam het bedrijf 

terecht bij Pack4Food, een spin-off van de universiteit Gent. “In het begin twijfel-

den we om een aanvraag in te dienen omdat we ervan uitgingen dat men zich 

                                                

 

14  Het Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw is een gespecialiseerde dienst van Boerenbond 
voor het begeleiden van land- en tuinbouwbedrijven bij het zetten van stappen in een nieuwe 
richting. Met hun tweejaarlijkse innovatiecampagne ondersteunt het steunpunt verrassende en 
vernieuwende projecten van land- en tuinbouwers. Meer info: http://www.innovatiesteunpunt.be.  

http://www.innovatiesteunpunt.be/
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met zo een klein project niet zou bezighouden” stelt de zaakvoer-

der/verantwoordelijke personeel. De studie werd uitgevoerd en leverde de huidi-

ge verpakking op basis van een bepaald gasmengsel onder bepaalde tempera-

tuur op. Deze verpakking zorgt ervoor dat de ovengedroogde tomaten veel 

langer bewaard kunnen worden, zonder schimmelvorming. Momenteel werkt 

Vlaemynck voor de ovengedroogde tomaten nog enkel op basis van de eigen 

productie, dit wil zeggen dat het bedrijf de ovengedroogde tomaten geen volledig 

jaar rond kan produceren. Het gaat nu om ongeveer 0,5% van de volledige op-

brengst.  

Na het winnen van de innovatieaward heeft de zaakvoerder/verantwoordelijke 

personeel, op uitnodiging van het Innovatiecentrum, de cursus Innovatiemana-

gement aan de Vlerick Gent Leuven Management School gevolgd. Het ging om 

een intensieve studie waarbij volgende thema‟s aan bod kwamen: Strategie, Pro-

jectaanpak, Financiële analyse van innovatieve projecten en Innovatieve teams 

opzetten. Naast een theoretisch gedeelte, werd er met andere zaakvoerders en 

een professor telkens dieper ingegaan op de mogelijke vertaling van de theorie 

naar de concrete bedrijfspraktijk van de deelnemers. Tijdens de opleiding werkte 

de zaakvoerder/verantwoordelijke personeel een volledig businessplan voor 

Vlaemynck uit dat ook werd gepresenteerd ter afsluiting van de studie. Hieruit 

hebben de zaakvoerders onder meer geleerd dat het commerciële aspect nog te 

veel ontbreekt in de eigen onderneming om het potentieel van bijvoorbeeld de 

ovengedroogde tomaten ten volle te benutten. “We moeten nog de nodige aan-

dacht besteden aan de commercialisering van de ovengedroogde tomaten. Om-

dat het gaat om een afgewerkt product kan de verkoop ervan niet via de veiling 

verlopen zoals onze andere tomaten. Daarom willen we zelf de stap zetten naar 

de supermarkten. Maar daar moeten we eerst de nodige commerciële competen-

ties voor ontwikkelen binnen het bedrijf of in het bedrijf binnenhalen” stelt de 

zaakvoerder/verantwoordelijke personeel.  

Om het bedrijf te blijven verrijken met externe kennis, investeren de drie zaak-

voerders in allerlei kleinere en grotere samenwerkingen met universiteiten en 

kenniscentra via het ondertussen door hun opgebouwde netwerk van contacten. 

Maar de zaakvoerders investeren ook in samenwerking en kennisuitwisseling 

met andere bedrijven. Het gaat onder meer om samenwerkingen wat betreft ge-

zamenlijk transport en de gezamenlijke aankoop van materialen die een econo-

misch voordeel opleveren. Zo doet Vlaemynck, samen met andere kwekers van 

tomaten, paprika‟s en komkommers uit de streek rond Gent, onder de naam 

Topako aankopen van materialen zoals bindmateriaal, hommels voor bestuiving, 

biologische bestrijders, enzovoort. “Maar tijdens onze bijeenkomsten, zo‟n 4 keer 

per jaar, houden we ook leerrijk overleg met zeer open discussies tussen de 

deelnemende zaakvoerders over bepaalde thema‟s, zoals verwarmingssys-

temen. Cijfers en eigen ervaringen worden vaak heel open uitgewisseld en be-

sproken” zegt de zaakvoerder/verantwoordelijke personeel.  

1.2.2 Belang van investeren in menselijk kapitaal 

De specifieke arbeidsomstandigheden in de land- en tuinbouwsector met onder 

meer veel routinematig werk, lage lonen en pieken en dalen in de nood aan ar-
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beid, brengen met zich mee dat er een grote tewerkstelling is van seizoensarbei-

ders, laaggeschoolden en allochtone arbeiders met zeer diverse nationaliteiten. 

“Vroeger gingen we er, zoals zoveel andere bedrijven uit de land- en tuinbouw, 

vanuit dat opleiding en een echt personeelsbeleid voor de medewerkers in ons 

bedrijf niet nodig waren omdat onze medewerkers laaggeschoold zijn en zeer 

routinematig werk uitvoeren” stellen de drie zaakvoerders.  

Door een technologische innovatie in het bedrijf, namelijk de installatie van een 

warmtekrachtkoppelingssysteem (WKK), werd de kost voor het verwarmen van 

de serres, met meer dan 25%, zeer sterk teruggeschroefd. Hierdoor was niet 

langer de verwarming van de serres maar wel het personeel de grootste kosten-

post van het bedrijf. “We vinden het niet erg dat ons personeel de grootste kos-

tenpost is binnen het bedrijf. Maar het heeft ons wel doen nadenken. Het is geen 

reden om te gaan besparen op het vlak van personeelskosten, maar wel om 

goed te investeren in het menselijk kapitaal van ons bedrijf: economisch gezien 

zodat de investeringen het rendement van het bedrijf ten goede komen, maar 

ook om de betrokkenheid en de arbeidsvreugde van het personeel te vergroten. 

Het volgen van studiedagen over personeelsbeleid en de contacten die we daar 

hebben opgebouwd, hebben dat besef nog vergroot. We vonden het voordien al 

belangrijk dat er een goede relatie was tussen de zaakvoerders en het personeel 

maar dat gebeurde meer vanuit een soort eigen aanvoelen, daar zat geen strate-

gie of uitgewerkte visie achter” vertelt de zaakvoerder/verantwoordelijke perso-

neel.  

De zaakvoerders hebben zelf initiatieven genomen om hun personeelsbeleid uit 

te bouwen. Ook hiervoor hebben ze zich geïnformeerd en bijgeschoold via diver-

se studiedagen en contacten. Samen met SERR-RESOC Meetjesland15 en EDU-

plus16 werkte Vlaemynck een instapdiversiteitsplan17 met vier concrete actiepun-

                                                

 

15  http://www.interagora.be  

16  EDUplus is een vormingsfonds van de sectoren tuinbouw, parken en tuinen, landbouw en loon-
werk. Het fonds is enkele jaren geleden opgericht en richt zich op arbeiders die vast tewerkge-
steld zijn in de genoemde sectoren. Meer informatie: http://www.eduplus.be.   

17  Een diversiteitsplan heeft tot doel om het personeelsbeleid in een organisatie via concrete ac-
ties te versterken en de organisatie open te stellen voor competente medewerkers van diverse 
achtergronden. Zonder extra kosten kan een bedrijf zich laten bijstaan door een projectontwik-
kelaar van SERR en RESOC in de regio. Deze projectontwikkelaar staan bedrijven en organisa-
tie bij en begeleiden hen bij het uitwerken van een diversiteitsplan op maat. Een instapdiversi-
teitsplan is een opstap naar een planmatig diversiteitsbeleid. De helft van de kosten voor de 
uitvoering van een instapdiversiteitsplan worden gesubsidieerd met een maximum van 2.500€. 
Een diversiteitsplan is een volledige en planmatige aanpak in vier stappen, met onder meer 
aandacht voor opleidings- en competentiebeleid en kwaliteit van de arbeid. 2/3 van de kosten 
van een diversiteitsplan kunnen worden gesubsidieerd met een maximum van 10.000€. Een 
doorgroeidiversiteitsplan heeft tot doel diversiteit te verankeren in het strategisch beleid van de 
organisatie om volop gebruik te maken van de meerwaarde van diversiteit. De helft van de kos-
ten van het plan kunnen gesubsidieerd worden met een maximum van 2.500€. 

 

 

http://www.interagora.be/
http://www.eduplus.be/
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ten uit. Dit instapdiversiteitsplan richtte zich hoofdzakelijk op het vergroten van de 

betrokkenheid van het personeel via de ontwikkeling van competenties van de 

medewerkers. In wat volgt gaan we eerst dieper in op de algemene bedrijfsstra-

tegie die Vlaemynck heeft ontwikkeld. Daarna kijken we naar de uitwerking van 

het personeelsbeleid dat gericht is op het uitbouwen van een duurzame relatie 

met de medewerkers en het verhogen van hun betrokkenheid door onder meer 

competentieontwikkeling.  

1.2.2.1 Ontwikkeling van bedrijfsstrategie op drie ankerpunten: 
mens, milieu en ondernemerschap 

Vlaemynck heeft tot doel “kwalitatief hoogstaande producten, tomaten, te leveren 

voor de Europese consument met een gezond evenwicht tussen mens, milieu en 

ondernemerschap.” Deze bedrijfsmissie werd nog niet op papier uitgewerkt, noch 

expliciet naar de medewerkers gecommuniceerd. Maar de bedrijfsmissie vormt 

wel de basis voor bedrijfsbeslissingen en de omgang met het personeel.  

Om de bedrijfsmissie te verwezenlijken baseren de drie zaakvoerders hun be-

drijfsstrategie op drie ankerpunten, die ze voorstellen op basis van een driehoek: 

Mens, Milieu en Ondernemerschap. Onder de factor “Mens” vallen de zaakvoer-

ders zelf en hun verantwoordelijkheidsdomeinen binnen het bedrijf, maar ook de 

medewerkers, de collega-bedrijven, de klanten, de leveranciers en de omgeving 

zoals buurtbewoners, lokale verenigingen en scholen. Achteraf bleken de drie 

ankerpunten mooi samen te vallen met de 3 p‟s van het concept Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen (MVO), namelijk people, planet en profit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de twee opeenvolgende jaren 2007-2008 heeft telkens één van de zaak-

voerders (verantwoordelijke personeel en verantwoordelijke techniek) de agro-

coach avonden van het Innovatiesteunpunt van de land- en tuinbouw gevolgd. 

Het ging om 8 avonden, hoofdzakelijk gericht rond de strategie en missie van een 

bedrijf. Tijdens deze avonden kwam telkens een gastspreker uit een bedrijf aan 
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bod en werd nadien gesproken over het concreet toepassen van het voorgestel-

de in het eigen bedrijf. Op basis van deze avonden hebben de zaakvoerders de 

bedrijfsstrategie op basis van de drie ankerpunten Mens, Milieu en Ondernemer-

schap verder uitgewerkt en op papier uitgeschreven. De zaakvoerders proberen 

bij elke bedrijfsbeslissing een afweging te maken op elk van de drie ankerpunten. 

“Zo was het positieve effect op de factor “ondernemerschap” meteen duidelijk als 

het ging over de installatie van het WKK-systeem. De WKK-installatie zou een 

belangrijke kostenbesparing op het vlak van verwarming opleveren. Toch werd er 

ook gekeken naar de twee andere factoren. Er werd een analyse gemaakt van 

de mogelijke impact op de factor “milieu” die eveneens duidelijk positief was: de 

WKK-installatie zou onder meer tot 23% minder aardgas verbruiken en dus ook 

minder CO2 uitstoten. Voor de factor “mens” zouden er weinig gevolgen zijn voor 

het personeel. Maar er werd ook nagegaan of er geen gevolgen zoals geluids-

overlast of uitstoot voor de omgeving zouden zijn en wat het bedrijf daar eventu-

eel aan zou kunnen doen. Op basis van al deze factoren werd beslist om te in-

vesteren in de WKK-installatie” stelt de zaakvoerder/verantwoordelijke personeel. 

De aandacht voor technologische innovatie is bij Vlaemynck verruimd naar aan-

dacht voor en investeren in het menselijk kapitaal van het bedrijf. “Het belang van 

aandacht voor de factor mens, meer specifiek het personeel, is stilaan bij de drie 

zaakvoerders gegroeid. Het belang van een goede samenwerking met het per-

soneel, die nu verder wordt uitgebouwd in een echt personeelsbeleid, is steeds 

duidelijker geworden” stelt de zaakvoerder/verantwoordelijke teelt.  

“We zijn de laatste jaren veel bewuster bezig met de factor “mens”, meer speci-

fiek ons personeel. Onze filosofie is niet om de beste medewerker te belonen en 

de slechtste te straffen, maar wij willen proberen om niet de boven- maar de on-

dergrens omhoog te trekken door de competenties van al onze medewerkers te 

ondersteunen en verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd moeten we daarbij steeds 

ook de draagkracht van de eigen onderneming mee in het oog houden. Dat is 

niet eenvoudig, soms is het balanceren op een slappe koord” zegt de zaakvoer-

der/verantwoordelijke techniek. 

1.2.2.2 Van bedrijfsstrategie naar een uitgewerkt personeelsbeleid 

Het personeelsbeleid heeft concreter vorm gekregen door het uitvoeren van een 

bedrijfsscan en het opstellen van een instapdiversiteitsplan. Op basis van een 

bedrijfsscan adviseerde RESOC het bedrijf om werk te maken van enerzijds de 

interne communicatie naar de medewerkers en anderzijds opleiding van de me-

dewerkers. Dit werd verder uitgewerkt binnen een instapdiversiteitsplan, onder 

begeleiding van SERR-RESOC Meetjesland en EDUplus.  Dit instapdiversiteits-

plan omvatte volgende 4 actiepunten: 

 Visuele taakfiches gebruiken om de correcte uitvoering van de taken voor 

alle medewerkers – ongeacht hun kennis van het Nederlands - duidelijk te 

maken,  

 Onthaalbrochure opstellen voor nieuwe medewerkers, 

 Opleiding “Nederlands op de werkvloer” samenstellen en organiseren, 
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 Jaarlijks een leerrijke daguitstap met het voltallige personeel organiseren. 

Samen met andere initiatieven hebben deze acties tot doel om zowel de duurza-

me relatie tussen de zaakvoerders en het personeel te ondersteunen, als de be-

trokkenheid van het personeel te verhogen.  

Duurzame relatie met de medewerkers: vaste en seizoenarbeiders 

“Al voor het opstellen van een instapdiversiteitsplan was Vlaemynck al sterk be-

zig met het uitbouwen van een personeels- en diversiteitsbeleid. En ook buiten 

de concrete acties in het instapdiversiteitsplan werkt Vlaemynck vanuit de ge-

dachte dat respect voor het personeel vanuit de werkgever zorgt voor respect 

vanuit de medewerkers voor de werkgever. Vlaemynck is, naar mijn ervaring, 

daarbij eerder de uitzondering dan de regel binnen de sector” stelt de diversi-

teitsconsulent van EDUplus. 

Vlaemynck neemt verschillende initiatieven om een duurzame relatie op te bou-

wen, zowel met het vaste personeel als met de seizoenarbeiders. Een aantal 

initiatieven zijn: 

 Het kweken van tomaten gaat gepaard met een piek aan werk in het oogst-

seizoen, ongeveer van april tot eind september. Jaarlijks werft het bedrijf 

een 12-tal seizoenarbeiders aan om die piek op te vangen. De seizoenar-

beiders gaan in eerste instantie aan het werk op basis van een plukkaart 

waarbij ze maximaal 65 dagen tewerkgesteld kunnen worden. “Nadien bie-

den wij hen een contract van 3 maanden aan. Dat is zeker niet de goed-

koopste oplossing voor het bedrijf, het zou goedkoper zijn om opnieuw een 

12-tal seizoenarbeiders via een plukkaart aan te werven. Maar onze manier 

van werken heeft zowel voordelen voor de seizoenarbeiders, als voor het 

bedrijf. De seizoenarbeiders verwerven, door het extra contract van 3 

maanden, het recht op een werkloosheidsuitkering. Zo kunnen ze de perio-

de dat we hen niet kunnen tewerkstellen en ze geen ander werk vinden, 

overbruggen. In ons systeem werken de seizoenarbeiders een volledig sei-

zoen – 6 maanden –  samen, ze leren elkaar kennen en zo krijgen we een 

hechtere groep van seizoenarbeiders. De meesten van hen komen jaar na 

jaar terug bij Vlaemynck werken. Op langere termijn levert dit voor het be-

drijf de beste kwaliteit en zorg op” stelt de zaakvoerder/verantwoordelijke 

personeel. De seizoenarbeiders van het afgelopen jaar worden eveneens 

uitgenodigd op de receptie bij de start van het nieuwe teeltjaar. Daar wordt 

geïnformeerd of deze arbeiders interesse hebben om opnieuw als seizoen-

arbeider bij Vlaemynck te komen werken.  

 Er wordt overleg gepleegd met het personeel in verband met de werkuren. 

Zo werd er naar aanleiding van de steeds terugkerende vraag van de sei-

zoenarbeiders om regelmatig een dag verlof te kunnen nemen om admini-

stratieve zaken te regelen, een systeem van een 4-dagenweek zonder 

loonverlies uitgetest. Het systeem werd enkel toegepast voor de seizoen-

arbeiders: elke dag in de week zijn er 10 seizoenarbeiders aan het werk, 

terwijl 2 medewerkers een dag thuis zijn. Zo had iedere seizoenarbeiders 1 
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dag per week vrij om de nodige administratieve zaken thuis te kunnen re-

gelen. Het bedrijf kon op basis van dit systeem ook efficiënter gebruik te 

maken van de plukkaart door de 65 dagen te spreiden over een langere pe-

riode. “We zijn echter gestopt met het systeem zodra bleek dat de seizoen-

arbeiders door toepassing van het systeem hun recht op een werkloos-

heidsvergoeding zouden verliezen: door de grotere spreiding van de 65 

dagen zou het vast contract dat we hen konden aanbieden geen 3 maan-

den meer bedragen” vertelt de zaakvoerder/ verantwoordelijke personeel. 

Maar ook op andere vragen van het personeel probeert Vlaemynck in te 

spelen. Een aantal medewerkers zijn bijvoorbeeld vragende partij om op 

vrijdag niet van 8u tot 17u te werken, maar van 7u tot 16u. Het zou hen de 

mogelijkheid bieden om op vrijdag, nog voor de drukte, inkopen te kunnen 

doen. “We namen dit in overweging en hebben het systeem ondertussen 

ingevoerd”. 

Vlaemynck probeert de tewerkstelling van iedere medewerker ook in een langer 

tijdsperspectief te bekijken. De medewerkers zijn laaggeschoold en hun werk is 

zeer repetitief. Door het geven van kleine deelverantwoordelijkheden probeert 

Vlaemynck dit gebrek aan doorgroeimogelijkheden van de medewerkers gedeel-

telijk te compenseren. Het gaat om zaken als het detecteren van de aanwezig-

heid van insecten in de serres, het verzorgen van de kantine, de nodige gege-

vens bijhouden voor het testen van nieuwe bodemsubstraten, het uitzetten van 

de biologische bestrijders. “In de toekomst willen we uitbreiden door de oprichting 

van een bijkomend bedrijf onder de leiding van de huidige zaakvoerders samen 

met de zoon van één van de zaakvoerders. We hebben daar een project voor 

ingediend dat nu op goedkeuring wacht. Dat nieuwe bedrijf zal ongeveer drie 

keer zo groot zijn als het huidige bedrijf. Dat betekent ook dat we ongeveer 50 

personeelsleden zullen moeten aanwerven, waarvan 1/3 vaste medewerkers en 

2/3 seizoenarbeiders. Er zal ook een middenkader nodig zijn om het bedrijf te 

runnen. We proberen nu al bij onze huidige personeelsleden te kijken wie zou 

kunnen doorgroeien naar een meer leidinggevende functie. Door deze medewer-

kers kleine nieuwe verantwoordelijkheden te geven, krijgen ze enerzijds zelf de 

kans om er te leren mee omgaan en kunnen we als zaakvoerders anderzijds be-

ter inschatten wie al dan niet deze bijkomende verantwoordelijkheden kan dra-

gen. Bij toewijzing van het project zullen de huidige seizoenarbeiders ook eerst 

een contract als vaste medewerker aangeboden krijgen, alvorens we extern naar 

nieuwe vaste medewerkers gaan zoeken” zegt de zaakvoerder/verantwoordelijke 

personeel.  

Betrokkenheid van de medewerkers verhogen 

“De seizoenarbeiders en vaste medewerkers bij Vlaemynck zijn hoofdzakelijk 

allochtonen met vaak een zeer beperkte kennis van het Nederlands. Dat maakt 

overleg plegen met de medewerkers verre van evident. Via initiatieven als de 

opleiding “Nederlands op de werkvloer” en een jaarlijkse daguitstap met het ge-

hele personeel proberen de zaakvoerders om de vaardigheden van de mede-

werkers, ook buiten de werksituatie, te vergroten en meer betrokkenheid te cre-

eren bij de medewerkers” stelt de projectontwikkelaar SERR-RESOC 

Meetjesland. 
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Interne communicatie 

Op het vlak van interne communicatie heeft Vlaemynck in eerste instantie een 

aantal acties ondernomen om de verwachtingen ten aanzien van de medewer-

kers duidelijk te maken, zoals: 

 Op basis van fotomateriaal wordt voor elk van de taken die de medewer-

kers moeten uitvoeren, duidelijk gemaakt wat er precies wel en niet moet 

gebeuren. Dit fotomateriaal werd ontwikkeld in het kader van een eindwerk 

binnen de Katholieke Hogeschool Kempen. De visuele taakfiches worden 

bij aanwerving overlopen en hangen zichtbaar uit in de kantine, 

 Analoog aan het werkoverleg tussen de drie zaakvoerders, besteedt het 

bedrijf meer aandacht aan een meer gestructureerd overleg met de mede-

werkers. De drie zaakvoerders hebben elk hun verantwoordelijkheidsdo-

mein maar er is ook regelmatig overleg tussen de zaakvoerders: informeel 

dan wel formeel bij belangrijke investeringen of op vraag van één van de 

zaakvoerders. Jaarlijks zitten de drie zaakvoerders samen om een evalua-

tie van de drie verantwoordelijkheidsdomeinen te bespreken. Naar het per-

soneel toe wordt er ‟s morgens tijdens een werkoverleg telkens aangege-

ven wat er die dag dient te gebeuren. Bij belangrijke nieuwe investeringen 

maakt men tijd om het personeel te informeren over het wat en waarom 

van de investering en wat er zal veranderen voor het personeel.  

 Er is eveneens afgesproken dat alle communicatie naar het personeel zo-

veel mogelijk door dezelfde zaakvoerder, namelijk de verantwoordelijke 

personeel, zal gebeuren. Dit zorgt ervoor dat de zaakvoerders nu enerzijds 

overleggen over wat er naar het personeel wordt gecommuniceerd en an-

derzijds dat het personeel geen tegengestelde of te veel opdrachten krijgt 

van de drie zaakvoerders afzonderlijk. “Zelf kom ik als verantwoordelijke 

teelt veel minder in contact met het personeel dan de andere twee zaak-

voerders. Alle zaken die ik aan het personeel wil doorgeven, gaan via Jo-

han om tegenstrijdigheden in de communicatie naar ons personeel te ver-

mijden. Uiteraard zie en spreek ik onze medewerkers wel tijdens de pauzes 

en voor en na het werk” vertelt de zaakvoerder/verantwoordelijke teelt. 

 

Een aantal zaken werden ook wat meer geformaliseerd, zoals: 

 Het aanvragen van vakantie: vroeger verliep de aanvraag van vakantie 

mondeling en ontstond er regelmatig discussie over al dan niet aange-

vraagde vakantiedagen. Nu wordt vakantie via een schriftelijk formulier 

aangevraagd. Dit formulier hangt op in de kantine. De medewerkers kun-

nen gelijk wanneer een dag vakantie aanvragen door in te vullen wanneer 

ze vakantie willen, waarom en wanneer de vakantie werd aangevraagd. 

Zodra de zaakvoerder/verantwoordelijke personeel de aanvraag heeft on-

dertekend, is de vakantie toegestaan. Het nieuwe systeem brengt meer 

duidelijkheid zowel voor de medewerkers als voor de zaakvoerders. Tijdens 
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een opleiding “Nederlands op de werkvloer” werd ook aandacht besteed 

aan hoe medewerkers zo een aanvraag van vakantie moeten invullen.  

 De zaakvoerder/verantwoordelijke personeel volgde een opleiding voor het 

voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken. Maar uiteindelijk 

besliste men om deze formele gesprekken (nog) niet in te voeren. Er leeft 

te veel angst voor dit type van gesprekken op de werkvloer. De zaakvoer-

ders hebben ervoor gekozen om meer aandacht te besteden aan informele 

gesprekken met de medewerkers over hun functioneren. Daarnaast heb-

ben we een aantal standaardformulieren opgesteld met daarop een op-

somming van de uit te voeren taken en de nodige uitvoertijd, zoals “blad 

snijden”, “vruchten beschadigd tijdens het snijden”, “begin- en eindtijd”. Op 

basis van die formulieren kunnen we af en toe een meer formele beoorde-

ling van het uitgevoerde werk opmaken. “Daarbij proberen we zoveel mo-

gelijk om de medewerkers in groep aan te spreken over hun prestaties en 

zowel aandacht te besteden aan wat goed wordt gedaan als wat nog kan 

worden verbeterd” stelt de zaakvoerder/verantwoordelijke personeel. 

“Daarnaast proberen we ook aandacht te hebben voor de persoonlijke situ-

atie van de medewerkers, door hen bijvoorbeeld te helpen bij het invullen 

van papieren of het vinden van een woonst.” 

De zaakvoerders beseffen dat communicatie van essentieel belang is, ook in een 

klein bedrijf met veel laaggeschoolde medewerkers. “Maar is het niet evident om 

dit goed in te praktijk te brengen” ervaren de zaakvoerders. 

Opleiding en competentieontwikkeling 

De drie zaakvoerders hebben elk hun verantwoordelijkheidsdomein. Onder meer 

via deelname aan studiedagen, samenwerking met kenniscentra en andere be-

drijven, houden ze actief hun kennis binnen dat verantwoordelijkheidsdomein op 

peil. De zaakvoerders willen dit permanent bijscholen nu ook doortrekken naar de 

medewerkers: 

 Op basis van het instapdiversiteitsplan werd in samenwerking met VDAB 

een opleiding “Nederlands op de werkvloer” samengesteld. De opleiding 

werd georganiseerd voor de vaste medewerkers en drie seizoensarbeiders 

die waarschijnlijk vast in dienst zullen komen. De opleiding telde 32u en 

behandelde thema‟s als de werkinstructies, de WKK-installatie, het invullen 

van het verlofformulier, ecocheques die de medewerkers zullen ontvangen. 

De medewerkers evalueren de opleiding zeer positief: “We leerden Neder-

lands begrijpen en spreken, maar we leerden ook het eigen bedrijf beter 

kennen. Zo focuste de opleiding op een aantal zaken binnen het bedrijf 

waar we nog niet veel over wisten, zoals de WKK-installatie”.  

 Een goede verzorging van de planten is essentieel voor het bedrijf. Een 

goed verzorgde tomatenplant kan tot 20kg tomaten opleveren op jaarbasis. 

De medewerkers moeten weten waarom ze bepaalde taken, zoals het 

wegknippen van bladeren en het verwijderen van okselscheuten, moeten 

uitvoeren. “Mijn uitgangspunt is dat schepen bouwen het best lukt wanneer 
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je niet de plannen en het bouwmateriaal aan de bouwers geeft maar wan-

neer je de bouwers doet verlangen naar de zee” stelt de zaakvoer-

der/verantwoordelijke personeel. In het kader van het instapdiversiteitsplan 

werd vorig jaar voor de eerste keer een groepsuitstap met het hele perso-

neel georganiseerd. Er werd een bezoek gebracht aan de Mechelse veiling, 

de grootste klant van het bedrijf. Daar konden de medewerkers het vervolg 

van hun dagelijkse bezigheden zelf zien. Tijdens het bezoek werd duidelijk 

waarom er zoveel zorg aan elke tomatenplant moet worden besteed. Daar-

na volgde een bezoek aan de proeftuinen in Sint-Katelijne-Waver waar di-

verse tomatensoorten worden uitgetest: er worden een 20-tal nieuwe toma-

tenrassen geteeld en vergeleken qua productie, kwaliteit, … De 

medewerkers kregen er ook informatie over het herkennen en bestrijden 

van plagen en ziektes bij tomatenplanten. Ook dit was een zeer positieve 

ervaring, zowel voor de zaakvoerder als de medewerkers. Uit de gestelde 

vragen vanuit de medewerkers kwam, volgens de zaakvoerders, een sterke 

interesse naar voor. Het heeft ervoor gezorgd dat ze hun eigen dagelijkse 

werkzaamheden, hoe klein die taken ook zijn, in een ruimer perspectief 

kunnen plaatsen en het belang ervan inzien.  

1.2.3 Een visie op langere termijn 

Sociale innovatie gaat niet alleen over vandaag en morgen maar impliceert een 

geïntegreerde bedrijfsvisie op de langere termijn. De filosofie van de bedrijfsvoe-

ring bij Vlaemynck is, volgens de drie zaakvoerders, om constant de eigen be-

drijfsvoering in vraag te stellen en zich af te vragen “zijn we goed bezig”. Dit kan, 

volgens hen, het best gebeuren door als zaakvoerders naar buiten te stappen: 

studiedagen te volgen, andere bedrijven te bezoeken, kennis te verwerven en 

deze te vergelijken met de eigen bedrijfsvoering. “Bij tijdsgebrek is het denken op 

langere termijn het eerste dat wegvalt. Doordat we met drie zaakvoerders zijn, 

kunnen we elk meer tijd vrijmaken om ons te specialiseren in ons eigen verant-

woordelijkheidsdomein en ook te denken over de langere termijn. We hebben zelf 

ook moeten leren dat het belangrijk is om daar tijd voor vrij te maken. Tijdens 

studiedagen zien we als zaakvoerders soms zaken die op korte termijn niet toe-

pasbaar zijn, maar wel interessant zijn om op langere termijn op te volgen en ons 

daar eventueel als bedrijf al op voor te bereiden” stelt de zaakvoer-

der/verantwoordelijke techniek. 

Zo probeert Vlaemynck zich bijvoorbeeld grondig voor te bereiden op de mogelij-

ke uitbreiding van het bedrijf. Er werd, samen met een andere glastuinder, een 

projectaanvraag bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ingediend voor het 

hele gebied waar ook de tweede vestiging van Vlaemynck zou komen. Het pro-

jectvoorstel omvat onder meer een uitgewerkt beleid rond de bouw van de ser-

res, duurzaamheid (o.a. energiebeleid voor het hele gebied), samenwerking met 

andere bedrijven (o.a. recuperatie van warmte uit landbouwmest om de serres te 

verwarmen) en een volledig uitgewerkt businessplan. Bij goedkeuring zal het 

nieuwe bedrijf ten vroegste in 2012 operationeel zijn. Om het bedrijf voor te be-

reiden op de mogelijke uitbreiding: 
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 laat Vlaemynck zich bijstaan door prof. Lambrecht, gespecialiseerd in het 

ondersteunen en begeleiden van familiale bedrijven,  

 wordt er een studie uitgevoerd naar marktverbreding (bv. speciale toma-

tensoorten) en marktverdieping (bv. andere afgewerkte producten zoeken, 

zoals de ovengedroogde tomaten, tomatenpasta), 

 proberen de zaakvoerders nu al aandacht te besteden aan mogelijke door-

groeikansen van het huidige personeel naar een middenkaderfunctie in de 

nieuwe vestiging. 

 

1.3. Effecten op performantie en kwaliteit van de arbeid 

“Door meer aandacht te hebben voor het aspect mens in de organisatie en vor-

ming te volgen rond personeelsbeleid, heb ik zelf meer vertrouwen gekregen in 

het eigen personeel. Ik ben meer gaan focussen op de goede punten van het 

personeel. Dit vertrouwen heeft er dan weer voor gezorgd dat ik veel minder zelf 

meewerk in het gewas. Er is voor mij meer tijd vrijgekomen voor andere zaken, 

zoals het volgen van studiedagen en aandacht voor het personeelsbeleid. De 

ervaring leert dat dit niet verloren gaat in de productie, zolang er regelmatig een-

voudige maar strikte controles gebeuren op de uitvoering van het werk en de 

sfeer in de groep” vertelt de zaakvoerder/verantwoordelijke personeel. 

De zaakvoerders van Vlaemynck hebben er een gewoonte van gemaakt om heel 

veel cijfermateriaal dat te maken heeft met het bedrijf systematisch bij te houden. 

Op die manier hebben ze een groot geheel aan cijfers over een lange periode 

verzameld. Dit maakt het mogelijk om de (financiële) effecten van heel wat inves-

teringen en innovaties te berekenen, zoals de WKK-installatie. Zo blijkt bijvoor-

beeld dat installatie van het WKK-systeem gepaard gaat met een besparing van 

meer dan 25% op de verwarmingskosten. “Ondanks deze cijfers, blijven de effec-

ten van heel wat zaken, zoals initiatieven op het vlak van het personeelsbeleid, 

zeer moeilijk meetbaar. Het gaat vaak om een hele reeks van verschillende, 

moeilijk meetbare, factoren die samen een impact hebben” stellen de zaakvoer-

ders.  

Toch is er, volgens de zaakvoerders, wel degelijk een belangrijke impact van de 

genomen initiatieven, zowel wat betreft de performantie van de organisatie als de 

kwaliteit van de arbeid van de medewerkers. Door te investeren in de ontwikke-

ling van de competenties van de medewerkers is er een grotere betrokkenheid bij 

de medewerkers ontstaan. Dit zorgt onrechtstreeks ook voor betere resultaten 

voor het bedrijf, onder meer doordat er geen verloop is bij de vaste medewerkers 

en dat de laatste jaren ook het grootste deel van de seizoenarbeiders ieder jaar 

opnieuw bij Vlaemynck komen werken. Via de initiatieven die hierboven werden 

besproken probeert het bedrijf een duurzame band op te bouwen met de mede-

werkers, zowel met de vaste medewerkers als de seizoenarbeiders.  

De medewerkers zelf stellen dat ze door initiatieven als “Nederlands op de werk-

vloer” en de groepsuitstap naar de Mechelse veiling het bedrijf beter hebben le-
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ren kennen. De medewerkers kunnen nu de eigen taken, hoe klein ook, in een 

groter geheel plaatsen en weten wat het belang ervan is. “Daar hebben we ge-

zien waarom we ons werk hier doen op de manier dat we het moeten doen. Maar 

ook hoe het dan verder gaat met de tomaten, hoe de veiling werkt” zeggen enke-

le medewerkers. Deze initiatieven komen de betrokkenheid van de medewerkers 

ten goede en als gevolg daarvan ook de kwaliteit van de productie.  

Met de initiatieven op het vlak van competentieontwikkeling richt Vlaemynck zich 

niet enkel op de ontwikkeling van competenties die functiespecifiek zijn. Een op-

leiding als “Nederlands op de werkvloer” verhoogt ook de competenties van de 

medewerkers buiten de specifieke werksituatie.  

De beslissing om enkel nog van 8u tot 17u te werken en niet meer tijdens het 

weekend heeft de werk-privé balans voor zowel de zaakvoerders als de mede-

werkers verbeterd. En dit zonder dat de kwaliteit en de opbrengst is gewijzigd.  

 

1.4. Betrokkenheid van medewerkers en sociaal overleg 

Er is geen syndicale afvaardiging binnen het bedrijf. Er zijn wel korte overlegmo-

menten met de medewerkers over de dagelijkse werkzaamheden, belangrijke 

investeringen, de persoonlijke situatie van de medewerkers. Het is geen eviden-

tie om een goed overleg op te zetten met veelal laaggeschoolde en allochtone 

medewerkers die een beperkte kennis van het Nederlands hebben. Daarom fo-

cust Vlaemynck op enerzijds het opbouwen van een duurzame band met de me-

dewerkers en anderzijds het ondersteunen en ontwikkelen van de competenties 

van de medewerkers.  

 

1.5. Toekomst 

Naast een mogelijke uitbreiding van het bedrijf, komt er een vervolg op het in-

stapdiversiteitsplan. Op basis van een evaluatie van dat instapdiversiteitsplan, 

wordt momenteel een diversiteitsplan opgesteld, opnieuw onder begeleiding van 

SERR-RESOC Meetjesland en EDUplus. “We willen een aantal positieve acties 

uit het vorige plan verder zetten, zoals de opleiding “Nederlands op de werkvloer” 

en de groepsuitstap. Daarnaast willen we nog meer aandacht besteden aan de 

communicatie met ons personeel” stelt de zaakvoerder/verantwoordelijke perso-

neel. Het diversiteitsplan zal een 10-tal acties omvatten, waaronder: 

 een duidelijke visie en missie opstellen om op basis daarvan meer gestruc-

tureerd doelstellingen te formuleren en acties op te zetten,  

 een vervolgopleiding “Nederlands op de werkvloer”, 

 Opzetten van een opleidingsplan. In samenwerking met EDUplus zal, ook 

samen met de medewerkers gekeken worden waar de interesses en de 

mogelijkheden liggen, 
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 Opleiding tot ploegbaas voor een aantal medewerkers, 

 Het versterken van de digitale geletterdheid van de medewerkers. 

 

1.6. Wie werd geïnterviewd? 

 Johan Vlaemynck – zaakvoerder/verantwoordelijke administratie, boekhou-

ding en personeel 

 Dirk Vlaemynck – zaalvoerder/verantwoordelijke techniek 

 Herman Vlaemynck – zaakvoerder/verantwoordelijke teelt en thuisverkoop 

 4 vaste medewerkers 

 Annie Serbruyns – Projectontwikkelaar SERR-RESOC Meetjesland (bege-

leidster diversiteitsplannen bij Vlaemynck) 

 Gert De Wint – Sectorconsulent diversiteit EDUplus (begeleider diversi-

teitsplannen en opleiding bij Vlaemynck) 
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1.7. Overzichtstabel Vlaemynck LV 

 Vlaemynck LV 

Aanleiding  

 Technologische innovatie maakte van het personeel de grootste kostenpost van het bedrijf. Hierdoor groeide bij de zaak-

voerders het besef dat het belangrijk is om te investeren in het menselijk kapitaal van het bedrijf, ook als het gaat om 

laaggeschoolde medewerkers die routinematig werk uitvoeren. 

Aspecten van sociale innovatie  

Strategie en managementvaardig-

heden 
- uitwerking van een bedrijfsstrategie op lange termijn gebaseerd op drie pijlers: mens, milieu en ondernemerschap; 

- grote focus op samenwerking met externen (andere bedrijven, kenniscentra, universiteiten, …), deelname aan stu-

diedagen en opleidingen en begeleiding door externen zowel op het vlak van technologische innovatie als het perso-

neelsbeleid; 

- externe oriëntatie en inspelen op kansen, o.a. de mogelijke opstart van een bijkomend bedrijf; 

- focus op innovatie en zoeken naar nieuwe producten, o.a. studie naar marktverbreding en -verdieping 

Organisatiestructuur, bestuurstruc-

tuur en organisatiebeleid 
- inspraak medewerkers op het vlak van arbeidstijden, o.a. experiment 4-dagenweek 

Competenties van het personeel - competentieontwikkeling die ruimer gaat dan functiespecifieke competenties, bv. Nederlands op de werkvloer; 

- kennisverruiming over het bedrijf en producten, bv. groepsuitstap naar de veiling en teeltcentrum 

Bedrijfscultuur en interne arbeids-

verhoudingen 
- bijna alle medewerkers komen uit kansengroepen; 

- focus op versterken van competenties van laaggeschoolde en allochtone medewerkers om betrokkenheid met het 

bedrijf te vergroten 
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 Vlaemynck LV 

Gezondheidsmanagement - milieuvriendelijke oplossingen zoeken voor bestrijdingsmiddelen; 

- investeringen om het werk te verlichten, zoals anti-vermoeidheidsmatten 

Doelstellingen en effecten  

Bedrijfsperformantie - door grotere betrokkenheid van de medewerkers onrechtstreeks ook betere productiviteit; 

- geen verloop onder vaste medewerkers; 

- jaar na jaar steeds vaker dezelfde seizoensarbeiders die terugkeren; 

- zeer laag ziekteverzuim; 

- positieve impact op kwaliteit van de productie 

Kwaliteit van de arbeid - het bedrijf en het belang van de eigen taken, hoe klein ook, beter leren kennen en in groter geheel kunnen plaatsen; 

- ontwikkeling van algemene competenties, zoals Nederlands; 

- betere werk-privé balans 

Andere  - innoverend bedrijf zijn (en willen blijven) binnen de sector; 

- grotere betrokkenheid van de medewerkers 
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2. Gebo  

Gebo, een familiebedrijf gespecialiseerd in grondboringen voor grondwa-

terwinningen en energietoepassingen, is in 10 jaar tijd sterk gegroeid van 

25 medewerkers in 2000 naar 41 medewerkers vandaag. Het bedrijf heeft 

steeds veel aandacht geschonken aan technologische innovatie, onder 

meer om de eigen positie op de markt te vrijwaren. Maar de groei die het 

doormaakte, greep het bedrijf ook aan om aanpassingen in de organisa-

tiestructuur door te voeren en een HR-beleid uit te bouwen. Met deze 

veranderingen wil Gebo zowel de productiviteit en de kwaliteit van de 

producten en processen verbeteren als de betrokkenheid van medewer-

kers verhogen en meer investeren in leermogelijkheden en talentontwik-

keling van de medewerkers.  

Een belangrijke, strategische beslissing was de creatie van een HR-

functie die ruimer gaat dan louter personeelsadministratie. Het bedrijf 

heeft er expliciet voor gekozen dat de HR-verantwoordelijke deel uitmaakt 

van het managementteam. Op initiatief van de nieuwe HR-

verantwoordelijke werd gestart met de uitbouw van een competentiebe-

leid (o.a. competentieprofielen, beoordelings- en functioneringsgesprek-

ken) en het uitwerken van een duidelijkere loonstructuur. Duidelijkheid en 

transparantie werden ook gecreëerd door het opmaken van een organo-

gram voor het bedrijf en het opzetten van een aantal gestructureerde 

overlegorganen. Deze initiatieven worden momenteel verder uitgewerkt in 

een diversiteitsplan. 

2.1. Het bedrijf 

Gebo is een familiebedrijf in Dessel dat in 1949 werd opgericht. Het bedrijf is ge-

specialiseerd in grondboringen voor grondwaterwinningen en energietoepassin-

gen, meer specifiek koude-warmteopslag (KWO). Bij de opstart van het bedrijf 

vormden boringen en installaties voor wateronttrekkingen de hoofdbezigheid. Dit 

wordt gedaan voor klanten die activiteiten uitvoeren waarbij een grote hoeveel-

heid water nodig is, zoals boeren en bedrijven.  

Sinds het begin van de jaren „90 is Gebo ook erg actief in Nederland. Door een 

Nederlandse wetswijziging in 2002 mogen de zeer diepe boringen tot 300 meter 

diepte voor wateronttrekking in Nederland niet meer. Daardoor is Gebo op zoek 

gegaan naar nieuwe mogelijkheden. Deze liggen enerzijds in wateronttrekking 

via minder diepe boringen. Anderzijds is Gebo zich gaan specialiseren in borin-

gen voor energietoepassingen die via koude-warmteopslag (KWO) energieover-

schotten in de bodem opslaan. Voor deze energietoepassingen voert Gebo enkel 

de boringen en de koppelingen naar binnen toe uit. Voor de eigenlijke energie-

toepassing werkt Gebo samen met andere bedrijven. De nodige kennis en mate-

riaal voor de boringen verschillen weinig voor beide toepassingen.  
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Figuur 3 Organogram van Gebo 

 

Gebo werkt voor bedrijven in de industrie (spoel- en proceswater, bodemenergie 

voor koeling-verwarming, milieuboringen, …), de land- en tuinbouw (bevloeiing, 

drinkwater dieren, verwarming/koeling, …), de woningbouw, ziekenhuizen, enzo-

voort; voor studiebureaus; voor installateurs en voor particulieren (sanitair water, 

zwembad en vijver; warmtepompen voor zowel verwarming als koeling, …). Mo-

menteel situeren de projecten die Gebo uitvoert zich voor ongeveer 65% in Ne-

derland en 35% in België. Volgens de zaakvoerder heeft dit te maken met de 

normeringen voor de woningbouw in Nederland: “De Nederlandse overheid stelt 

veel strengere eisen qua energieprestatie van woningen dan de Belgische over-

heid. Bovendien is de Belgische overheid veel minder bekend met energietoe-

passingen als koude-warmteopslag en stimuleert deze toepassingen veel min-

der.”  

Gebo wordt geleid door twee zaakvoerders. Door de groeiende markt en de ster-

ke positie van Gebo binnen die markt is het bedrijf sterk gegroeid van 25 mede-

werkers in 2000 tot 41 medewerkers in 2010. Er werken momenteel 6 bedienden, 

29 arbeiders (boringen en pompinstallateurs) en 7 zelfstandigen (allen familiele-

den). 

Het bedrijf is ingedeeld in 5 afdelingen: Verkoop, Pompinstallaties, Boringen, 

Atelier en Aankoop. Het werkproces verloopt als volgt: de verkoopafdeling geeft 

een order door aan de planners van de afdelingen Pompinstallaties en Boringen. 

De planners plannen de werkopdracht in: ze geven een aantal dagen voor het 

werk op, rekening houdend met de machines die nodig zullen zijn om het werk uit 

te voeren en de concrete werfsituatie.  
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Bij aanwerving van arbeiders verkiest het bedrijf kandidaten met een technische 

opleiding, maar dit is geen noodzakelijke vereiste. Er bestaat geen opleiding voor 

de specifieke technische competenties die nodig zijn voor de activiteiten binnen 

het bedrijf waardoor deze steeds door ervaring binnen het bedrijf worden verwor-

ven. Het werk van de arbeiders was vroeger zwaar fysiek werk maar is in de loop 

der jaren steeds meer geautomatiseerd. Het blijft wel zo dat deze arbeiders op 

werven werken en dus in weer en wind. Door de activiteiten in Nederland moeten 

er regelmatig verre verplaatsingen gebeuren.  

 

2.2. Groei van het bedrijf zorgt voor veranderingen in de 

organisatiestructuur en de uitbouw van een HR-beleid 

Gebo heeft door technologische innovatie de eigen positie op de markt kunnen 

behouden en zelfs versterken. De groei die het doormaakte, greep het bedrijf aan 

om aanpassingen in de organisatiestructuur door te voeren en een HR-beleid uit 

te bouwen. Gebo wil daarbij zowel de productiviteit verhogen als de kwaliteit van 

de producten en processen verbeteren, maar ook de betrokkenheid van de me-

dewerkers verhogen en investeren in hun leermogelijkheden en talentontwikke-

ling.  

2.2.1 Technologische innovaties zorgt voor groei binnen 

nichemarkt  

De activiteiten van Gebo situeren zich binnen een nichemarkt. Om de eigen ster-

ke positie binnen die markt te behouden of nog te vergroten, staat kwaliteit op de 

eerste plaats en is technologische innovatie een noodzaak. Gebo werd in 2002 

geconfronteerd met een wetswijziging in Nederland waardoor diepe putboringen 

voor grondwaterwinning niet langer werden toegelaten. Daardoor moest het be-

drijf op zoek gaan naar nieuwe toepassingen en een aanpassing van de eigen 

werkmethodes. 

Gebo is zich gaan specialiseren in putboringen voor energietoepassingen, name-

lijk koude-warmteopslag (KWO), en grondwaterwinning via minder diepe borin-

gen. Het bedrijf kon hiervoor beroep doen op de eigen jarenlange ervaring en 

opgedane kennis en vaardigheden van de zaakvoerders en het personeel. Maar 

ook het uitgebouwde netwerk van contacten en samenwerking met kenniscentra 

en studiebureaus dragen bij tot technologische innovaties binnen het bedrijf. Ge-

bo werkt met een ander boringsprincipe dan de meeste andere bedrijven uit de 

sector: spoelboringen (in tegenstelling tot zuigboringen). Spoelboringen hebben 

een kleinere maximum diameter maar er kunnen wel veel diepere boringen mee 

uitgevoerd worden. Als gevolg van de wetswijziging in verband met diepe putbo-

ringen in Nederland, heeft Gebo in samenwerking met een studiebureau een 

driewegsklep ontworpen om via één boring met beperktere diameter waarin één 

buis past zowel te onttrekken als te infiltreren. Nadien is het bedrijf op zoek ge-

gaan naar samenwerking met Nederlandse studiebureaus die met dit alternatief 

wilden werken.  
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In Nederland heeft Gebo contacten met een uitgebreid netwerk van studiebu-

reaus, overheid en verenigingen/kennisinstellingen gericht op geothermie waar-

binnen kennis en kunde wordt uitgewisseld. “Een dergelijk netwerk bestaat in 

België nog niet” merkt de zaakvoerder op. Gebo heeft wel nauwe contacten met 

Terra Energy, een in 2009 opgerichte spin-off van het Vlaams Instituut voor 

Technologisch Onderzoek (VITO). Terra Energy is gespecialiseerd in geother-

mie. “Deze spin-off is in feite een studiebureau voor energietoepassingen op ba-

sis van grondboringen. Wij verwijzen heel veel klanten met vragen rond geother-

mische toepassingen door naar Terra Energy. We wisselen ook heel wat kennis 

en ervaring uit.” stelt de zaakvoerder, “Terra Energy doet regelmatig beroep op 

de kennis en ervaring van Gebo met het uitvoeren van boringen op diverse 

plaatsen in België”.  

De sterke groei van het bedrijf op 10 jaar tijd, mede dankzij technologische inno-

vaties, bracht een nood aan meer structuur met zich mee. Gebo heeft dit als op-

portuniteit aangegrepen om zowel een duidelijke organisatiestructuur uit te teke-

nen als een HR-beleid uit te werken. Gebo wil de nieuwe organisatiestructuur en 

de verdere uitbouw van het HR-beleid inbedden in een duidelijke en uitgeschre-

ven bedrijfsvisie en –strategie. Momenteel is de missie/visie van Gebo nog niet in 

een eindversie op papier uitgeschreven. “Twee belangrijke elementen uit de be-

drijfscultuur zijn enerzijds kansen geven aan medewerkers om zich te ontwikke-

len en anderzijds de betrokkenheid van medewerkers via overlegorganen” stellen 

de zaakvoerder en HR-verantwoordelijke. Op de langere termijn wil het bedrijf 

focussen op groei en het verder uitbouwen van de eigen activiteiten op de 

Vlaamse markt: “op die manier wil het bedrijf ook bijdragen aan het behouden 

van de werkgelegenheid in Vlaanderen”. Op het niveau van het management-

team wordt de visie/missie van Gebo momenteel verder uitgewerkt. Dit gaat ge-

paard met het regelen van de opvolging binnen het familiale bedrijf. “Het is de 

bedoeling om de visie/missie en bedrijfsstrategie samen vast te leggen en effec-

tief op papier uit te schrijven, eventueel in samenspraak met een externe des-

kundige” stelt de zaakvoerder. Dit neemt niet weg dat Gebo op vandaag al een 

aantal acties heeft ondernomen die zowel de bedrijfsperformantie als de kwaliteit 

van de arbeid van de medewerkers ten goede moeten komen.  

2.2.2 Nieuwe HR-functie 

Sinds een drietal jaar is er een nieuwe functie, HR-verantwoordelijke, in het be-

drijf gecreëerd. Er was voorheen al een personeelsmanager maar de functie was 

vooral gericht op personeelsadministratie. De HR-verantwoordelijke maakt deel 

uit van het managementteam dat de bedrijfsstrategie uitwerkt en in de praktijk 

brengt. Het managementteam bestaat uit 6 medewerkers: de zaakvoerders, de 

verantwoordelijken van de verschillende afdelingen en de HR-verantwoordelijke. 
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2.2.3 Groei opvangen door aanpassingen in de 

organisatiestructuur 

Door de groei van het bedrijf kwam er steeds meer nood aan een duidelijke struc-

tuur binnen de organisatie en aan meer gestructureerde overlegorganen. Op ini-

tiatief van de nieuwe HR-verantwoordelijke leidde dit enerzijds tot de uitwerking 

van een duidelijk organogram en anderzijds tot het opzetten van een aantal ge-

structureerde overlegorganen. 

Samen met de groei van de organisatie werd het steeds minder duidelijk en evi-

dent wie waarvoor verantwoordelijk was, wie leidinggevende was van wie, enzo-

voort. Er werd een organigram uitgewerkt zodat de verantwoordelijkheidsdomei-

nen en taken duidelijk werden toegewezen aan afdelingen en personen en dat 

iedere medewerker één direct leidinggevende heeft. “Door het opstellen van het 

organogram is het duidelijk geworden bij wie je waarvoor terecht kan. Iedereen 

heeft duidelijke taken en verantwoordelijkheden gekregen, en daardoor ook be-

perkingen. Voordien voerde je alle taken uit die tijdens de dag op je afkwamen, 

nu kan je duidelijk stellen wat wel en niet tot je takenpakket behoort. Je kunt prio-

riteiten stellen en taken doorgeven aan diegene die er verantwoordelijk voor is. 

Er is veel meer duidelijkheid en structuur gekomen in de organisatie. De uitge-

breidheid van mijn taken is sterk verminderd, maar de taken die ik nu nog moet 

uitvoeren vormen veel meer een logisch geheel” ervaart één van de medewer-

kers.  

Er werden eveneens een aantal gestructureerde overlegorganen in het leven 

geroepen. Naast het managementteam dat om de twee weken samen komt en 

het jaarlijks strategisch plan opstelt en uitvoert, is er een maandelijkse vergade-

ring binnen de afdelingen Boringen, Pompen en Verkoop. Tijdens deze vergade-

ring worden de activiteiten van de afdeling besproken, de planning, de werkme-

thodes, zaken die te maken hebben met veiligheid, welzijn en milieu, 

personeelsbelangen, enzovoort. Ook medewerkers kunnen voor deze vergade-

ringen punten op de agenda plaatsen. In de toekomst zal er ook een structureel 

overleg komen tussen de verantwoordelijken van de afdelingen: de verantwoor-

delijkheid over een goede afstemming tussen de afdelingen zal dan van het ma-

nagementteam overgaan naar dit nieuwe overlegorgaan. 

2.2.4 Groei als opportuniteit voor het uitwerken van een HR-beleid 

Bij Gebo heeft de groei van het bedrijf zich niet alleen vertaald in het opzetten 

van een duidelijkere organisatiestructuur, ook binnen het personeelsbeleid zijn 

een aantal zaken duidelijker gestructureerd. Zo is de HR-verantwoordelijke het 

vaste aanspreekpunt geworden voor alle medewerkers. Daarnaast is er een dui-

delijke loonstructuur op papier vastgelegd voor de arbeiders: elke arbeider kan 

nu gemakkelijk nagaan wanneer hij/zij in welke looncategorie hoort te zitten en 

hoe en wanneer hij/zij kan doorgroeien. Maar met de strategische beslissing om 

een HR-functie te creëren die deel uitmaakt van het managementteam wil het 

bedrijf ook een strategisch HR-beleid uitwerken. Het uitwerken van een onthaal-

beleid en de opstart van een competentiebeleid zijn daar de eerste stappen in. 
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2.2.4.1 Onthaalbeleid 

Gebo heeft in de eerste plaats een onthaalbeleid uitgewerkt. Het uitgangspunt is 

dat nieuwe medewerkers investeringen in de toekomst zijn. De zaakvoerder gaat 

er in principe vanuit dat het een 3-tal jaar duurt eer een nieuwe medewerker echt 

kan renderen voor het bedrijf. “Door de groei van het bedrijf, is het gemakkelijker 

geworden om een extra personeelslid aan te werven zonder dat daar ook de druk 

om meteen volledig mee te draaien en te renderen bijkomt” ervaart de zaakvoer-

der. Het onthaalbeleid voorziet dat nieuwe medewerkers over een periode van 6 

maanden door een peter of meter worden begeleid. Dat is een ervaren mede-

werker die vooraf een opleiding over peterschap volgt. De planners zorgen er-

voor dat de nieuwe medewerker zoveel mogelijk samen met de peter/meter moet 

werken gedurende de eerste zes maanden.  

Na 1, 3 en 6 maanden is er een onthaalgesprek voorzien tussen de nieuwe me-

dewerker, de direct leidinggevende en de HR-verantwoordelijke. Dit is een 2-

richtingsgesprek met als doelstelling de integratie en ontwikkeling van de nieuwe 

medewerker binnen het bedrijf te bevorderen. Op basis van het gesprek worden 

afspraken gemaakt over opleiding, attitudes, technische vaardigheden … Er werd 

een checklist opgesteld van wat er dient te gebeuren wanneer een nieuwe me-

dewerker bij Gebo komt werken: voor de komst van de nieuwe medewerker, tij-

dens de eerste werkdag, na de eerste werkdag en na 6 maanden. Dit onthaalbe-

leid zal nog verder worden uitgewerkt in een diversiteitsplan dat Gebo in 

samenwerking met SERR-RESOC Kempen opstelde en in 2010 start (zie onder-

deel 3.5). Zo zal het onthaalbeleid meer geïntegreerd worden in het competen-

tiebeleid door de competentieprofielen ook tijdens de onthaalgesprekken te ge-

bruiken.  

2.2.4.2 Startend competentiebeleid 

Aanleiding om een competentiebeleid op te starten, was het volgen van de oplei-

ding HRM-coach van UNIZO door de HR-verantwoordelijke in 2007. Het bedrijf 

beschikte reeds over een basis voor het uitwerken van functieprofielen, maar 

door de opleiding kregen deze profielen een update, werden aangevuld of verder 

uitgewerkt. Vervolgens werden er competentieprofielen aan gekoppeld. In eerste 

instantie gebeurde dit door de HR-verantwoordelijke en een externe begeleider 

van HRM-coach. Vervolgens werden de functie- en competentieprofielen samen 

met de medewerkers besproken tijdens het eerstvolgende functioneringsgesprek: 

Zijn de juiste competenties opgenomen? Moeten er competenties worden toege-

voegd? …  

Elk competentieprofiel bestaat momenteel uit: 

 5 GEBO-competenties: plannen en organiseren/zelfstandigheid, flexibili-

teit/teamwerk, klantvriendelijkheid, kwaliteit en integriteit/loyaliteit; 

 5 tot 9 gedragscompetenties zoals resultaatsgerichtheid en besluitvaardig-

heid; 

 Functionele competenties die specifiek van belang zijn binnen een bepaal-

de functie zoals marktgerichtheid voor de verantwoordelijke Verkoop. 
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Enkel voor de arbeiders werden er nog een aantal technische competenties ge-

specificeerd zoals machinebesturing, plannen lezen en basiskennis elektriciteit. 

Elke competentie is verder uitgewerkt in een definitie en één of meerdere ge-

dragsvoorbeelden. Momenteel wordt enkel geëvalueerd of een bepaalde compe-

tentie al dan niet aanwezig is op een schaal van 1 tot 10. “Het systeem staat nog 

niet helemaal op punt. Enerzijds willen we een korter en overzichtelijker compe-

tentieprofiel met minder competenties voor elke functie zodat het competentie-

profiel een handig en hanteerbaar werkinstrument wordt. Anderzijds moeten een 

aantal zaken nog concreter worden uitgewerkt. Zo moet bij de scores van 1 tot 10 

duidelijk zijn waar elke score voor staat, welke score in een bepaalde functie kan 

worden verwacht, enzovoort. Ook hiervoor zijn een aantal acties gepland in het 

kader van het diversiteitsplan” stelt de HR-verantwoordelijke. 

De functie- en competentieprofielen vormen de basis voor de functionerings- en 

evaluatiegesprekken die sinds 2007 worden gevoerd. Een functioneringsgesprek 

staat bij Gebo voor een jaarlijks gesprek tussen medewerker en direct leidingge-

vende. Tijdens het gesprek wordt de voortgang t.o.v. doelstellingen en mogelijke 

knelpunten, de onderlinge samenwerking, de sfeer binnen het team, enzovoort 

besproken. Tijdens het gesprek wordt niet gesproken over verloning, maar de 

ontwikkeling en loopbaanperspectieven van de medewerker kunnen wel aan bod 

komen. Een evaluatiegesprek is een gesprek dat bij Gebo jaarlijks of om de twee 

jaar plaats vindt tussen medewerker en direct leidinggevende. Tijdens dit gesprek 

wordt aan de hand van het functie- en competentieprofiel een eindbalans opge-

maakt. De direct leidinggevende geeft een beoordeling over de gemaakte af-

spraken en het functioneren van de medewerker. De leidinggevende kan ook een 

loonadvies opstellen, dat vervolgens door het managementteam wordt bespro-

ken. “Het functie- en competentieprofiel zijn bedoeld als een werkinstrument, de 

opmerkingen en besprekingen tijdens het gesprek zijn belangrijker dan de score 

die uiteindelijk wordt gegeven” stelt de HR-verantwoordelijke. 

Voor arbeiders is de evaluatie van de competenties gekoppeld aan het loon, voor 

de bedienden is dit (nog) niet het geval. Het loon van de arbeiders wordt bepaald 

op basis van de eigen ervaring/anciënniteit en het al dan niet voldoen aan de 

nodige competenties binnen de functie. “Dit voldoen aan competenties is in de 

praktijk nog onvoldoende duidelijk en helder. De bedoeling is om in het diversi-

teitsplan de competentieprofielen verder uit te werken in niveaus en aan te geven 

welk niveau in welke functie gewenst is en wanneer er een doorgroei in het loon 

kan komen” merkt de HR-verantwoordelijke op. 

De HR-verantwoordelijke heeft de ervaring dat het competentiebeleid vanuit het 

managementteam soms nog als te theoretisch wordt ervaren, maar de ervaring 

van het personeel zou eerder positief zijn. Tijdens de eerste reeks van functione-

rings- en evaluatiegesprekken zijn er bijvoorbeeld heel wat ideeën van de mede-

werkers naar boven gekomen, zoals het bouwen van een simulatie KWO-

installatie op het bedrijf om mee te kunnen experimenteren. “Het is erg belangrijk 

om dit op te pikken en er ook een gevolg aan te geven. We proberen dit soort 

zaken steeds aan bod te laten komen tijdens een vergadering van het manage-

mentteam” ervaart de HR-verantwoordelijke. 
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“Voor mij zijn de beoordelings- en functioneringsgesprekken heel nuttig. Je krijgt 

rustig de tijd om eens per jaar samen te zitten met je leidinggevende en te spre-

ken over wat je doet. Je kunt ook zelf feedback geven. Er wordt tijd voor geno-

men in een ruimte apart” ervaart één van de medewerkers. Werkpunten zijn vol-

gens de HR-verantwoordelijke nog om de leidinggevenden en medewerkers aan 

te sporen een grondige voorbereiding van het gesprek te maken. Daarnaast zijn 

er in het diversiteitsplan een aantal acties gepland om de competenties van lei-

dinggevenden in het voeren van deze gesprekken te ondersteunen. 

2.2.4.3 Opleiding en ontwikkeling van talenten 

Gebo werkt binnen een nichesector waarin innovatie zeer belangrijk is. Dat ge-

geven vertaalt zich in een noodzaak tot permanente scholing en opleiding van 

het personeel. Het bedrijf vraagt dat elke medewerker jaarlijks minstens 2 dagen 

opleiding volgt, in te plannen samen met de leidinggevende. Het gaat zowel om 

opleidingen in groep als opleidingen voor individuele medewerkers, on-the-job 

opleidingen als studiedagen, conferenties of externe opleidingen. Door het ge-

bruik van de competentieprofielen tijdens de functionerings- en evaluatiege-

sprekken worden er nu concreter afspraken over te ontwikkelen competenties 

vastgelegd en opgevolgd.  

Het bedrijf maakt ook werk van uitwisselingen binnen het bedrijf: regelmatig volgt 

een medewerker uit de ene afdeling het werk op een andere afdeling. “Op die 

manier leren de medewerkers heel het verhaal van het bedrijf kennen en kunnen 

ze hun eigen werkzaamheden in het grotere geheel plaatsen. We krijgen daar-

over zeer positieve opmerkingen van het personeel en willen hier in de toekomst 

meer in investeren” stelt de HR-verantwoordelijke. “Door het meevolgen van de 

werken op de afdeling Boringen ben ik zelf meer te weten gekomen over waar ik 

dagelijks mee bezig ben. Ik zit normaal gezien de hele dag achter mijn bureau 

maar nu weet ik ook hoe het er op een werf echt aan toe kan gaan. Ik heb nu een 

ruimer beeld gekregen van het werken bij Gebo” ervaart één van de medewer-

kers. 

“Wij proberen ook waar mogelijk oog te hebben voor de talenten van onze me-

dewerkers. Eén van onze medewerkers had het bijvoorbeeld moeilijk met de on-

regelmatige werkuren in de afdeling Pompinstallaties. Het ging om een zeer stip-

te en ordelijke medewerker, die graag structuur had. Hij werkt nu als magazijnier, 

en levert zeer goed werk” stelt de HR-verantwoordelijke.  

 

2.3. Effecten op performantie en kwaliteit van de arbeid 

De zaakvoerder en HR-verantwoordelijke stellen dat de investeringen op het vlak 

van het personeelsbeleid zich in eerste instantie vertalen in meer kosten maken. 

Toch is men ervan overtuigd dat de opbrengsten er op langere termijn zeker zul-

len zijn. Ook nu al ervaren ze een aantal positieve effecten, zowel wat betreft de 

performantie van de organisatie als de kwaliteit van de arbeid van de medewer-

kers.  
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“Door de acties die we hebben ondernomen, moeten er in vergelijking met vroe-

ger veel minder brandjes worden geblust in de verschillende afdelingen. Er is 

meer rendement en een betere samenwerking in de teams” stelt de zaakvoerder. 

De duidelijkere organisatiestructuur, het onthaalbeleid en het werken met compe-

tenties heeft de verwachtingen ten aanzien van de medewerkers duidelijker ge-

maakt. Medewerkers weten nu goed wat wel en niet van hen wordt verwacht bin-

nen een functie: wat hun taken zijn en welke competenties er voor een functie 

nodig zijn of verder ontwikkeld moeten worden. Medewerkers ervaren ook meer 

eenheid in hun takenpakket. 

De zaakvoerder en de HR-verantwoordelijke hebben de ervaring dat de geno-

men initiatieven een grotere betrokkenheid bij de medewerkers tot gevolg heb-

ben. Door de uitwisselingen binnen het bedrijf waarbij medewerkers het reilen en 

zeilen op een andere afdeling mee volgen, kunnen ze hun eigen takenpakket in 

het grotere geheel plaatsen. Ze leren het eigen bedrijf beter kennen en hun eigen 

bijdrage in het geheel. “Deze betrokkenheid komt onrechtstreeks ook de tevre-

denheid van de klanten ten goede. De flexibiliteit die wij aan onze medewerkers 

bieden, vertaald zich in hun houding ten opzichte van de klanten” stelt de zaak-

voerder. 

Door het werken met competenties is er een duidelijker overzicht van wat mede-

werkers kunnen en kennen. Het gaat daarbij niet alleen om technische compe-

tenties zoals een boormachine kunnen bedienen maar ook zaken als kunnen 

coachen, delegeren, enzovoort. Dit is een belangrijke basis voor de verdere uit-

bouw van het strategisch HR-beleid.  

Gebo kent een laag absenteïsme onder de medewerkers. “Maar het is moeilijk 

om de vergelijking met voorheen te maken. Het absenteïsme is niet gedaald 

maar ons personeel was ook anders samengesteld, het waren bijna allen familie-

leden” stelt de zaakvoerder.  

2.4. Betrokkenheid van medewerkers en sociaal overleg 

Er is geen syndicale vertegenwoordiging. Naar aanleiding van de groei van het 

bedrijf zijn er overlegstructuren binnen de organisatie ingevoerd. Daar worden 

niet alleen gesproken over de activiteiten van de afdeling, de planning en werk-

methodes, maar kan ook alles wat het personeel aanbelangt aan bod komen. 

Medewerkers kunnen ook zelf punten op de agenda plaatsen. Daarnaast is de 

HR-verantwoordelijke het vaste aanspreekpunt voor elke medewerker geworden.  

Gebo wordt begeleid door een projectontwikkelaar van SERR-RESOC Kempen 

bij het opstellen en uitwerken van het diversiteitsplan.  

 

2.5. Toekomst 

Het onthaal- en competentiebeleid zullen de komende twee jaren verder worden 

uitgewerkt binnen het diversiteitsplan dat Gebo samen met SERR-RESOC Kem-
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pen heeft opgesteld. Het plan bevat een aantal concrete actiepunten, waaronder 

het uitwerken van een gedragen visie van het peter/meterschap (Wat willen we 

bereiken? Wat moet een peter doen, wat niet? Hoe lang is iemand peter? …), 

een verdieping van de opvolgingsgesprekken van nieuwe medewerkers op 1, 3 

en 6 maanden door een koppeling aan de opgesteld competentieprofielen, het 

verfijnen van de bestaande competentieprofielen naar niveaus, een training voor 

de leidinggevenden over communicatie en het voeren van evaluatiegesprekken, 

een tevredenheidsenquête onder de medewerkers door een externe en het op-

stellen van actiepunten op basis van de resultaten. Bij al deze actie is er commu-

nicatie naar de medewerkers voorzien en waar nuttig worden de medewerkers 

ook bij het uitwerken van de acties betrokken.  

In de nabije toekomst wil Gebo zowel een ISO-certificaat behalen als een VCA-

ster (Veiligheid, Gezondheid en milieu checklist voor Aannemers).  

Op het vlak van technologische innovatie is er een plan om een project bij het 

IWT in te dienen in verband met heel diepe boringen van 500 tot 1000 meter. Dit 

is een project dat Gebo kansen kan bieden op langere termijn, maar waarvoor 

Gebo partners zal moeten zoeken.  

  

2.6. Wie werd geïnterviewd? 

 Yves Geboers – zaakvoerder 

 Katrien Geboers – HR-verantwoordelijke 

 2 medewerkers:  1 bediende en 1 arbeider 
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2.7. Overzichtstabel Gebo 

 Gebo 

Aanleiding  

 Groei van het bedrijf zorgde voor een nood aan meer structuur in de organisatie en meer gestructureerde overlegorga-

nen, maar werd door het bedrijf ook aangegrepen om een HR-beleid uit te werken. 

Aspecten van sociale innovatie  

Strategie en managementvaardig-

heden 
- opmaak bedrijfsstrategie op lange termijn; 

- samenwerking met kenniscentra, netwerk van bedrijven, overheid en verenigingen gericht op geothermie, lerend 

netwerk van bedrijven … gericht op technologische innovatie en personeelsbeleid; 

- aanpassing van producten en processen op basis van de markt, o.a. minder diepe boringen, focus naar energietoe-

passingen 

Organisatiestructuur, bestuurstruc-

tuur en organisatiebeleid 
- meer duidelijkheid over verantwoordelijkheden en bevoegdheden, 

- takenpakket van medewerkers meer gestructureerd zodat één geheel vormt; 

Competenties van het personeel - kennisverruiming over het bedrijf en eigen taken via uitwisselingen binnen het bedrijf; 

- competentiebeloning voor arbeiders; 

- oog voor persoonlijke wensen en loopbaan medewerkers o.b.v. functioneringsgesprekken 

Bedrijfscultuur en interne arbeids-

verhoudingen 
- creëren van een cultuur van scholing en opleiding; 

- filosofie van mensen kansen geven om eigen talenten te ontplooien 

Gezondheidsmanagement - waar mogelijk machinaal verlichten van fysieke arbeid;  

- investeren in behalen van VCA-ster (staat voor veiligheid, gezondheid en milieu) voor uitvoeren van werken op vast-
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 Gebo 

gesteld veiligheidsniveau 

Doelstellingen en effecten  

Bedrijfsperformantie - in eerste instantie meer kosten, op langere termijn opbrengsten; 

- meer rendement en betere samenwerking in de afdelingen; 

- positief effect op klantentevredenheid; 

- meer transparantie in het productieproces door duidelijker verwachtingen ten aanzien van de medewerkers 

Kwaliteit van de arbeid - meer eenheid in het takenpakket van de medewerkers; 

- meer aandacht voor leermogelijkheden en opleiding van nieuwe en aanwezige medewerkers; 

- meer aandacht voor ondersteuning door de directe leidinggevende 

Andere  - duidelijker overzicht van nodige en aanwezige competenties zorgt voor goede basis voor verdere uitbouw HR-beleid 
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3. TE Connectivity Oostkamp18  

Na de overname door TE Connectivity in 1999 (toen nog onder de naam 

Tyco Electronics) kwam de businessunit in Oostkamp voor een aantal 

grote uitdagingen te staan. Zo was er een grote groep oudere medewer-

kers die voor veel uitstroom van kennis en kunde zouden zorgen. Tegelij-

kertijd zou er een grote groep jongere medewerkers instromen, met ande-

re verwachtingen ten aanzien van het bedrijf. Daarnaast is TE 

Connectivity Oostkamp zich volledig gaan richten op automotive met 

strengere klanteneisen op het vlak van flexibiliteit, kwaliteit en Just-In-

Time leveringen. Als deel van een internationale beursgenoteerde groep 

is er bovendien een kostendruk vanuit de wereldwijde sites. Uit een te-

vredenheidsenquête bleek dat deze veranderingen zorgden voor een ho-

ge werkdruk, problemen op het vlak van communicatie, nood aan betere 

samenwerking … Het bedrijf moest de nodige flexibiliteit ontwikkelen om 

dit soort uitdagingen om te zetten in sterktes. TE Connectivity Oostkamp 

wil evolueren naar een flexibele organisatie waar én technologische inno-

vatie voorop staat, én een organisatie is waar medewerkers zich goed 

voelen. 

Daartoe wil het bedrijf verantwoordelijkheden en bevoegdheden lager in 

de organisatie leggen door stilaan te evolueren naar zelfsturende teams. 

Het bedrijf startte met een aantal projectteams rond thema‟s als kwaliteit, 

orde en netheid, innovatie en mens, waar medewerkers uit een aantal af-

delingen vrijwillig konden aan deelnemen. Vervolgens werden alle mede-

werkers van de afdeling toegewezen aan een projectteam. Deze team-

werking ging gepaard met veel aandacht voor de ontwikkeling van de 

nodige competenties van de medewerkers. Het teamwerk wordt stap voor 

stap uitgebreid naar alle afdelingen in de productie. Ook de ploegen in de 

verschillende productieafdelingen worden meer en meer als teams bena-

derd. Afhankelijk van de ontwikkeling van competenties bij de teamleden 

worden hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden uitgebreid. Het 

teamwerk is bij TE Connectivity Oostkamp geen losstaand gegeven maar 

maakt expliciet deel uit van de bedrijfsstrategie, het is één van de vier 

kernwaarden van het bedrijf. 

 

                                                

 

18  Zoals hierboven reeds werd vermeld, is het bedrijf recent van naam veranderd. Tijdens het 
verloop van het onderzoek was dat nog Tyco Electronics. In dit informatiedossier gebruiken we 
de huidige naam van het bedrijf, namelijk TE Connectivity.  
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3.1. Het bedrijf 

De businessunit TE Connectivity Oostkamp maakt deel uit van de internationale 

en beursgenoteerde groep TE Connectivity. De site in Oostkamp is ontstaan door 

de overname van Siemens Oostkamp, inclusief alle personeel en producten. TE 

Connectivity Oostkamp ontwikkelt en produceert elektromechanische componen-

ten voor de automobielsector: connectoren en inductieve systemen of spoelen. 

Connectoren worden onder meer gebruikt voor airbags en ruitenwissers. Ze 

staan in voor de verbindingen tussen sensoren, stuurmodules (die beslissen of 

bijvoorbeeld een airbag al dan niet moet openen) en de specifieke toepassing, 

bijvoorbeeld de airbag. Inductieve systemen of spoelen zijn terug te vinden in 

toepassingen zoals ABS-remstystemen en beveiligingssystemen. Zo worden 

spoelen gebruikt in de sleutelbeveiliging van wagens: in het sleutelcontact van de 

wagen zit een spoel en in de autosleutel zit een chip. Op het moment dat de be-

stuurder de wagen wil starten gaat er een signaal door de spoel naar de chip op 

de sleutel om de code van de sleutel te controleren. Bij juiste code start de wa-

gen en wordt er een nieuwe code geprogrammeerd voor de volgende start van 

de wagen. TE Connectivity Oostkamp is wereldwijd het competentiecentrum op 

het vlak inductieve systemen. 

Als engineeringgroep is TE Connectivity ook sterk gespecialiseerd in machine- 

en gereedschapsontwerp. De benodigde productiemiddelen en procestechnolo-

gieën worden vaak intern ontwikkeld, gefabriceerd en op punt gesteld. Zo werkt 

TE Connectivity Oostkamp niet alleen aan de ontwikkeling van producten maar 

ook van processen, en dit zowel voor de productie van inductieve systemen bin-

nen de eigen businessunit als andere businessunits wereldwijd (China, Portugal, 

Oost-Europa, …). Wanneer het gaat om een product voor de Europese markt, 

waarvan een groot volume tegen hoge kwaliteitseisen moet worden geprodu-

ceerd, gebeurt de productie meestal in Oostkamp. Wanneer het gaat om een 

productie waar veel handenarbeid aan te pas komt, gebeurt de productie meestal 

elders maar doet de businessunit in Oostkamp wel de procesontwikkeling en -

begeleiding. TE Connectivity Oostkamp beschikt ook over een competentiegroep 

die assemblagelijnen effectief gaat bouwen, zowel in Oostkamp als voor andere 

businessunits. 

Bij TE Connectivity Oostkamp werken een 750-tal werknemers: ongeveer 550 

arbeiders, vooral technisch geschoolden, en een 200-tal bedienden, hoofdzake-

lijk ingenieurs. Het is een zeer technisch georiënteerde omgeving. Alle nieuwe 

medewerkers krijgen een interne technische opleiding en begeleiding die een 2-

tal jaar in beslag neemt. Dit is ook zo wanneer nieuwe medewerkers al een tech-

nisch diploma hebben omdat de technieken die gebruikt worden bij TE Connecti-

vity Oostkamp zeer specifiek zijn. Door de vraag naar technische competenties, 

zijn er meer mannelijke dan vrouwelijke medewerkers: de verhouding is ongeveer 

2/3 mannelijke ten opzichte van 1/3 vrouwelijke medewerkers. Bij de arbeiders is 

deze verhouding minder uitgesproken. Momenteel behoort ongeveer 25% van 

het personeel tot de categorie 50-plusser en heeft de gemiddelde medewerker 

een anciënniteit van 15 jaar. Er wordt volcontinu geproduceerd: het personeel 

werkt in dag-, avond- en nachtploegen tijdens de week en dag- en nachtploegen 

tijdens het weekend.  
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3.2. Teamwerk ondersteund door competentieontwikkeling 

zorgt voor de nodige flexibiliteit van de organisatie 

In 1999 werd Siemens Oostkamp overgenomen door TE Connectivity, inclusief 

alle personeel en producten. De daarop volgende jaren kwam de businessunit in 

Oostkamp voor een aantal uitdagingen te staan. Zo was er een sterke vergrijzing 

van het personeel: in 2005 behoorde 40% van de medewerkers tot de categorie 

50-plusser. Dit zorgt voor een grote uitstroom van oudere medewerkers, inclusief 

hun ervaring, kennis en kunde. Tegelijkertijd is er een grote instroom van jongere 

medewerkers, met andere verwachtingen ten aanzien van het bedrijf. TE Con-

nectivity Oostkamp is zich na de overname ook volledig gaan richten op automo-

tive, het telecom-gedeelte werd overgebracht naar de Aziatische businessunits. 

Dit bracht strengere klanteneisen wat betreft flexibiliteit, kwaliteit en Just-In-Time 

leveringen met zich mee. Ook de technische complexiteit van de producten is de 

laatste jaren sterk gestegen. Als onderdeel van een internationale, beursgeno-

teerde groep is er bovendien een kostendruk vanuit de wereldwijde sites: wan-

neer een businessunit de productie niet op een kostenefficiënte manier kan uit-

voeren, gaat het werk naar een andere businessunit.  

Deze veranderingen hadden hun weerslag op het personeel. Uit een tevreden-

heidsenquête bleek dat er een hoge werkdruk was ontstaan, dat er problemen 

waren op het vlak van communicatie, dat er nood was aan betere samenwerking 

en vraag naar teamwerk …  

“Het geheel zorgde voor een grote nood aan flexibiliteit van het bedrijf om niet 

alleen op deze maar ook op toekomstige veranderingen te kunnen inspelen, 

meer zelfs ze ook om te zetten in sterktes van de businessunit te Oostkamp. De 

doelstelling was duidelijk: komen tot een flexibele organisatie waar én technolo-

gische innovatie voorop staat, én een organisatie is waar medewerkers zich goed 

voelen. Om die doelstelling te realiseren, moeten de verantwoordelijkheden en 

regelmogelijkheden lager in de organisatie worden gelegd. Dit bracht ons tot het 

geleidelijk invoeren van zelfsturende teams in de productie en gelijklopend daar-

mee een sterke focus op opleiding en competentieontwikkeling bij het personeel” 

stelt de HR-manager. Ook vanuit de vakbonden werd er op basis van de resulta-

ten van de tevredenheidsenquête aangedrongen op een duurzame aanpak van 

de vastgestelde problemen.  

De productieafdelingen bij TE Connectivity Oostkamp evolueren op een zeer 

geleidelijke manier naar zelfsturende teams: van vrijwillige projectteams naar 

projectteams voor alle medewerkers tot het steeds meer benaderen van de ploe-

gen in de productie als teams. En dit afdeling per afdeling, met veel aandacht 

voor de ontwikkeling van de nodige competenties om in team te werken bij de 

medewerkers. Bevoegdheden en regelmogelijkheden worden stap per stap en 

afhankelijk van de competentieontwikkeling binnen een team uitgebreid. Dit alles 

gebeurt niet op basis van een rigide stappenplan met een vastgelegde timing, 

maar met de vooropgestelde doelstelling als richtingaanwijzer. “De theorie over 

zelfsturende teams stelt duidelijk dat wanneer verantwoordelijkheden lager in de 

organisatie worden gelegd, er ook voldoende regelmogelijkheden op dat niveau 
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moeten komen om de werkdruk niet te verhogen. De moeilijkheid is dat je in de 

praktijk altijd te maken krijgt met de eigenheden, cultuur en context van een be-

staand bedrijf. Ook moeten medewerkers over de nodige competenties beschik-

ken om met de uitbreiding van hun regelmogelijkheden te kunnen omgaan. 

Teamwerk en zelfsturing kunnen niet zomaar worden ingevoerd, maar moeten 

langzaam groeien binnen de organisatie zodat ze deel gaan uitmaken van de 

organisatiecultuur en medewerkers de tijd krijgen om de nodige competenties te 

ontwikkelen” stelt de HR-manager.  

3.2.1 Teamwerking: starten met vrijwillige projectteams  

De resultaten van de tevredenheidsenquête dienden mee als basis voor de uit-

werking van de eerste stap naar de invoering van zelfsturende teams in de pro-

ductie. In één productieafdeling, “molding”, werd gestart met de invoering van 

vrijwillige projectteams. Dit zijn teams van vrijwilligers die in het bedrijf rond een 

bepaald thema gaan werken. De concrete onderwerpen waarrond deze project-

teams werken, werden gekozen op basis van enerzijds de resultaten van de te-

vredenheidsenquête en anderzijds een aantal belangrijke items vanuit de direc-

tie, zoals de hoeveelheid afval verminderen. Het geheel werd samen gebracht in 

zes thema‟s: orde en netheid, kwaliteit, innovatie, kost, levering en mens (o.a. 

communicatie).  

Om te leren werken in deze projectteams werd de nodige opleiding voorzien over 

wat werken in een team betekent en hoe je dat doet. Er werd steeds voor ge-

zorgd dat het ging om zeer concrete en on-the-job opleidingen waarin een klein 

stuk theoretische uitleg meteen wordt toegepast in de praktijk. Bijvoorbeeld, een 

korte uitleg over wat brainstormen is, gevolgd door een brainstormsessie binnen 

de projectgroep. Elke samenkomst van een projectteam wordt begeleid door een 

externe HR-dienstverlener die enerzijds de inhoudelijke aspecten in het oog 

houdt, maar anderzijds ook het proces van de teamwerking begeleidt.  

Binnen deze vrijwillige projectteams krijgen de deelnemende medewerkers de 

kans om te ervaren wat het is om in team te werken en daarvoor de nodige com-

petenties te verwerven. “Door vooraf, buiten de dagelijkse werkzaamheden, ken-

nis te maken met en te leren werken in teams hebben de medewerkers de nodi-

ge competenties ontwikkeld om in team te werken en de gewoonte ontwikkeld 

om actief mee te werken in de teams” ervaart de HR-manager.  

3.2.2 Projectteams en ploegen in de productie als teams  

In de “testafdeling” Molding werd vervolgens de overstap gemaakt van vrijwillige 

projectteams naar het toewijzen van alle medewerkers aan één van de zes pro-

jectteams. Het is de bedoeling om de projectteams stap per stap verder uit te 

breiden naar alle productieafdelingen. Daarnaast worden de ploegen binnen de 

verschillende productieafdelingen steeds meer benaderd als teams. Ook daar wil 

het bedrijf evolueren naar zelfsturende teams. We zullen hier spreken over “ploe-

genteams” om het onderscheid met de besproken projectteams duidelijk te ma-

ken.  
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Binnen één productieafdeling werken vaak meer dan honderd medewerkers, 

waardoor er verschillende ploegen of “ploegenteams” in elke productieafdeling 

zijn. Elk ploegenteam bestaat uit één teambegeleider en 10 teamleden. Een 

teambegeleider is een arbeider die zelf meewerkt binnen het team, maar daar-

naast ook een aantal extra taken heeft om de teamwerking te ondersteunen. Een 

teambegeleider krijgt enerzijds technische ondersteuning door een procestech-

noloog en wordt anderzijds op het vlak van sociale vaardigheden begeleid door 

een supervisor binnen de productieafdeling. “Door het invoeren van het team-

werk is er een grote nood ontstaan aan het ontwikkelen van omkaderende, socia-

le competenties. Teambegeleiders, supervisor en afdelingscoaches zijn mede-

werkers die vaak vanuit een technische arbeiders- of bediendenfunctie zijn 

doorgegroeid en waarvan nu ook andere taken en vaardigheden worden ver-

wacht. Zij hebben een meer coachende rol gekregen. Het is van groot belang om 

de nodige opleiding en tools te voorzien voor de ontwikkeling van de competen-

ties die daarvoor nodig zijn. Dit vraagt om een meer gestructureerd opleidings-

plan dan voorheen” stelt de HR-manager.  

Alle arbeiders in de productieafdeling, de teamleden, krijgen de kans om door te 

groeien naar de rol van teambegeleider door deel te nemen aan een interne as-

sessment. Op basis van de beschreven taken van de teambegeleider en de no-

dige competenties daarvoor, werden de competenties van de kandidaat-

teambegeleiders beoordeeld door een externe HR-dienstverlener. Op basis van 

deze assessment werden de kandidaat-teambegeleiders onderverdeeld in kandi-

daten die meteen kunnen doorgroeien, kandidaten die enkel kunnen doorgroeien 

op basis van verdere, vrijwillige competentieontwikkeling en kandidaten die niet 

kunnen doorgroeien. Het bedrijf werkte een opleidingsplan uit om de competen-

ties van de kandidaat-teamleiders verder te ontwikkelen om hen voor te bereiden 

op hun doorgroei. “Ook bij nieuwe aanwervingen gaan we steeds screenen op de 

competenties die binnen het team waar de nieuwe medewerkers terecht zal ko-

men, nodig zijn” merkt de HR-manager op. 

Het invoeren van de teamwerking, zowel de projectteams als de ploegenteams, 

wordt op verschillende niveaus opgevolgd in stuurgroepmeetings. Om de 6 we-

ken is er een meeting tussen de directie (waartoe ook de HR-manager behoort), 

de lokale HR-medewerkers en de externe HR-dienstverlener. Deze stuurgroep 

heeft tot doel de teamwerking in de juiste richting te sturen. “Alle acties binnen 

het bedrijf worden telkens bekeken vanuit de vraag “is dit volgens de richting die 

we uit willen (“het kompas”)?” zegt de HR-manager.  

Maandelijks is er ook een bijeenkomst op het niveau van de productieafdeling 

tussen de HR-afdeling, de afdelingscoaches en de HR-dienstverlener. Tijdens 

deze bijeenkomsten wordt de teamwerking inhoudelijk besproken: vorderingen 

met betrekking tot de zes thema‟s van de projectteams, inhoudelijke problemen, 

overdracht van uitkomsten van projectteams naar de ploegenteams. Wanneer 

iets erg goed loopt in een ploegenteam, bijvoorbeeld op het vlak van orde en 

netheid, wordt dit ook door de andere teams overgenomen. “Op deze manier 

wordt er een gemeenschappelijk kader gecreëerd zodat alle teams binnen de 

productie toch dezelfde taal blijven spreken. Enkel wanneer een team daar goe-

de redenen voor heeft, kan het binnen dat team anders gebeuren” merkt de HR-

manager op. Daarnaast komt tijdens de maandelijkse vergadering op het niveau 
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van de productieafdeling ook het proces van de teamwerking aan bod: principiële 

vragen, nodige ondersteuning, problemen in de teamwerking en de begeleiding 

en ondersteuning van de teambegeleiders door de afdelingscoaches.  

TE Connectivity Oostkamp koppelt de uitbreiding van verantwoordelijkheden en 

regelmogelijkheden van de teams aan de ontwikkeling van de competenties van 

de teamleden. Dit betekent dat de verantwoordelijkheden en regelmogelijkheden 

verschillend kunnen zijn in de diverse afdelingen en teams. Ook de integratie van 

projectteams binnen afdelingen is in bepaalde afdelingen al ver gevorderd, terwijl 

dit in andere afdelingen nog moet worden opgestart. 

De meeste ploegenteams zijn nu verantwoordelijk voor hun verlofplanning, werk-

planning binnen het team, scores op orde en netheid … De verantwoordelijkheid 

en regelmogelijkheden op het vlak van verlofplanning betekent dat het team weet 

wat wanneer moet gebeuren en zelf verantwoordelijk is om de verlofplanning van 

de teamleden daarop af te stemmen. Maar dat impliceert ook dat wanneer een 

teamlid afwezig is door verlof (of opleiding, ziekte …) en er maar één ander 

teamlid is die de taken van de afwezige kan overnemen, het team verantwoorde-

lijk is om te werken aan het breder inzetbaar maken van de verschillende team-

leden. “De verlofplanning is er voor de medewerkers niet gemakkelijker op ge-

worden: de verlofplanning in orde krijgen kan niet meer afgeschoven worden op 

de afdelingscoach. Door deze verantwoordelijkheid binnen het team op te ne-

men, ervaart het team wel mogelijke moeilijkheden in verband met de verlofplan-

ning waar ze aan kunnen werken en de noodzaak daartoe, bijvoorbeeld een bre-

dere inzetbaarheid van de teamleden kan de verlofplanning vergemakkelijken” 

ervaart de HR-manager.  

3.2.3 Wisselwerking tussen teamwerk en competentieontwikkeling 

Het invoeren van teamwerk en de ontwikkeling van de competenties van de me-

dewerkers gaan bij TE Connectivity Oostkamp hand in hand. Door het grote aan-

deel 50-plussers waren er steeds grote groepen van medewerkers die het bedrijf 

verlieten, en met hen heel wat ervaring, kennis en vaardigheden. Tegelijkertijd 

was er een instroom van nieuwe medewerkers. Om dit op te vangen was er nood 

aan een beter en meer gestructureerd opleidingsbeleid. Het bedrijf is meer gaan 

focussen op opleiding on-the-job en werkplekleren. Deze manier van opleiding 

en competentieontwikkeling is bij TE Connectivity Oostkamp enerzijds gericht op 

het werken in team door te focussen op competenties die daarvoor belangrijk 

zijn, bijvoorbeeld feedback geven aan collega‟s. Anderzijds ondersteunt het 

teamwerk ook de competentieontwikkeling van de medewerkers. Bijvoorbeeld, in 

de afdelingen waar projectteams werkzaam zijn, werkten de projectteams rond 

het thema “mens” zelf een opleidingstraject voor nieuwe medewerkers uit: zowel 

qua inhoud als qua modaliteiten. Ze bepaalden wat tijdens de eerste week wordt 

geleerd, wie peter of meter zal zijn … Elk lid van het projectteam neemt dit mee 

naar zijn eigen ploegenteam en geeft het uitgewerkte opleidingstraject door aan 

zijn collega-teamleden.  

Binnen één team wordt momenteel, in samenwerking met Syntra West, een tool 

uitgewerkt om de teamleden zelf te laten beslissen welke opleidingen binnen het 
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team nodig zijn. Dit competentietool wordt door het team volledig zelf uitgewerkt. 

Het brengt in kaart wat de medewerkers moeten kennen en kunnen binnen hun 

functie en hoe elke medewerker zichzelf op deze competenties scoort. Vervol-

gens worden mogelijke opleidingen hierop afgestemd. De uitwerking van de 

competentietool loopt zeer vlot en wordt zeer positief geëvalueerd door zowel de 

medewerkers, de vakbonden als het management. “Door de ervaring van mede-

werkers met het werken in teams, wordt zelfsturing veel meer evident. De manier 

waarop de medewerkers het uitwerken van de competentietool hebben aange-

pakt, was voordien onmogelijk geweest: vroeger werd dit gezien als een taak van 

het management, terwijl de medewerkers dit nu liever zelf in handen nemen. Dit 

zorgt voor een grote gedragenheid van het resultaat” ervaart de HR-manager. 

TE Connectivity Oostkamp maakt ook werk van het opstellen van competentie-

profielen. Voor de arbeiders bevatten deze competentieprofielen technische 

competenties en een aantal sociale vaardigheden op basis van de vier kern-

waarden van TE Connectivity. Voor de teambegeleiders focust het competentie-

profiel hoofdzakelijk op competenties in verband met leidinggeven. De beoorde-

lingsgesprekken die momenteel worden gevoerd, gebeuren nog niet op basis van 

het competentieprofiel. Deze gesprekken zijn momenteel nog gebaseerd op een 

bedrijfs-cao die enkel een beoordeling op de criteria kwantiteit en kwaliteit moge-

lijk maakt. Er worden gesprekken gevoerd met de vakbonden om dit aan te pas-

sen en om beoordelingsgesprekken de competentieprofielen te voeren.  

3.2.4 Teamwerk is geen losstaand gegeven 

Het werken in teams, zowel de projectteams als de ploegenteams, vormt geen 

losstaand gegeven binnen TE Connectivity Oostkamp. Het werken in teams is 

één van de vier kernwaarden van het bedrijf, naast integriteit, verantwoordelijk-

heid en innovatie. De kernwaarde teamwerk wordt als volgt omschreven: “Wij 

bevorderen een omgeving die innovatie, creativiteit en resultaten door teamwerk 

stimuleert”. De vier kernwaarden vormen de basis voor de uitgeschreven be-

drijfsstrategie van TE Connectivity. Via affiches en elektronische informatiebor-

den in het bedrijf en jaarlijkse informatiesessies door de directie binnen de ver-

schillende afdelingen wordt deze bedrijfsstrategie naar de medewerkers 

gecommuniceerd. De uitgeschreven bedrijfsstrategie vormt de start voor een 

jaarlijkse toelichting over de resultaten van het afgelopen jaar en het opstellen 

van de doelstellingen voor het komende jaar.  

TE Connectivity Oostkamp doet ook beroep op externe kennis en ervaring bij de 

uitwerking van het teamwerk binnen de organisatie. Zo laat het bedrijf zich bege-

leiden door een externe HR-dienstverlener bij de implementatie van de project-

teams in de productieafdelingen. Ook nemen de HR-manager en –medewerkers 

deel aan diverse lerende netwerken van onder meer Voka en ESF om kennis en 

ervaring met andere bedrijven te delen.  

Projectteams en het meer en meer benaderen van de ploegen binnen de produc-

tieafdelingen als teams zijn niet de enige vormen van teamwerk bij TE Connecti-

vity Oostkamp. Het werken voor de automotive vergt telkens het ontwerp van 

nieuwe producten of aanpassingen door de nieuwe modellen van de wagens. In 



Sociale innovatie in de Vlaamse bedrijfspraktijk 

 79 

de engineeringafdelingen wordt voor product- en procesontwikkeling al geruime 

tijd in klassieke, technische projectteams gewerkt. Daarnaast worden er ook, ad 

hoc, verbeterteams samen gesteld met specifieke doelstellingen. Zo is TE Con-

nectivity wereldwijd de organisatie aan het omvormen door waardestromen te 

introduceren en het werk te stroomlijnen volgens de producten. Voor de uitwer-

king daarvan worden regelmatig teams samengesteld van zowel procesingeni-

eurs en leidinggevenden, als mecaniciens en operatoren. Deze teams maken 

samen bijvoorbeeld een analyse vanuit hun verschillende functies binnen de or-

ganisatie. Verbeterteams kunnen ook samen gesteld worden naar aanleiding van 

een incident in een bepaalde afdeling. Bijvoorbeeld, na een incident met werken 

in de hoogte op een bepaalde afdeling, werd een verbeterteam samen gebracht 

met als doelstelling na te gaan welke mogelijke problemen zich kunnen stellen bij 

het werken in de hoogte, daar oplossingen voor te zoeken en deze te implemen-

teren. De resultaten van de diverse verbeterteams worden om de twee maanden 

aan het comité voor Preventie en Bescherming gepresenteerd. Goede oplossin-

gen worden vervolgens in alle afdelingen ingevoerd.  

3.2.5 “Cosourcing” met andere bedrijven 

Eén van de doelstellingen van het uitwerken van teamwerk in de productie, is het 

aanpakken van de werkdruk op de werkvloer. TE Connectivity Oostkamp werd 

het laatste jaar geconfronteerd met een sterk stijgende productie: van slechts 

30% van de productiecapaciteit als gevolg van de financieel-economische crisis 

steeg de productie naar 130% op anderhalf jaar tijd. “Er worden nieuwe mede-

werkers aangeworven, maar medewerkers met de geschikte technische vaardig-

heden vinden is erg moeilijk geworden” stelt de HR-manager.  

“Door het teamwerk kan de productieafdeling de stijging in de werkdruk wel beter 

opvangen dan voorheen, maar door de grote productiestijging is de werkdruk 

onvermijdelijk gestegen. We proberen dit, naast extra aanwervingen, ook mee op 

te vangen door cosourcing van personeel met twee andere bedrijven uit de buurt: 

Dana en Bombardier” vertelt de HR-manager. Het cosourcing-project gebeurt in 

samenwerking met Voka en VDAB en gaat eigenlijk om het tijdelijk “uitlenen” of 

“ter beschikking stellen” van personeel uit het ene bedrijf aan het andere bedrijf, 

na goedkeuring door de vakbonden en de sociale inspectie. “Hierdoor wordt het 

tijdelijke tekort aan personeel in het ene bedrijf opgevangen, en wordt tijdelijke 

werkloosheid of ontslag in het andere bedrijf vermeden” stelt de HR-manager. 

“Cosourcing structureel uitwerken zou een oplossing kunnen bieden voor het 

afstemmen van enerzijds schommelingen in de vraag naar personeel bij bedrij-

ven door marktwerking, door projectwerk … en anderzijds het tekort aan arbeids-

krachten op de arbeidsmarkt. Door het wisselen van job en het aanleren van an-

dere technische competenties kan het ook een win-situatie betekenen voor de 

medewerkers”.  
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3.3. Effecten op performantie en kwaliteit van de arbeid 

“Het is zeer moeilijk om veranderingen als de introductie van teamwerk en het 

daarbij horend uitbouwen van een competentiebeleid rechtstreeks te koppelen 

aan cijfers over de bedrijfsperformantie of de kwaliteit van de arbeid van de me-

dewerkers. We stellen bijvoorbeeld vast dat Tyco Oostkamp Electronics kosten-

effectiever is geworden dan 4 à 5 jaar geleden, de productie is het laatste jaar 

gestegen, het absenteïsme is gedaald … , maar dit in een één-op-één relatie aan 

teamwerk koppelen gaat niet” merkt de HR-manager op.  

Toch stelt de HR-manager een aantal effecten vast. Het teamwerk gekoppeld 

aan de ontwikkeling van de competenties van de medewerkers heeft mede ge-

zorgd voor een grotere flexibiliteit als organisatie zowel naar de markt toe als wat 

betreft de interne inzetbaarheid van de medewerkers. Zo zouden de afdelingen 

waar de projectteams meer geïntegreerd zijn, beter en vlotter kunnen reageren 

op vragen vanuit TEOA (TE Connectivity Operating Advantage), een wereldwijd 

programma om te zorgen dat de productie efficiënt en kwaliteitsvol verloopt. “De 

werkdruk is het afgelopen jaar sterk gestegen door een zeer grote stijging in de 

productie. Ik ben ervan overtuigd dat de organisatie deze stijging niet zo goed 

had kunnen dragen zonder de invoering van het teamwerk. Los daarvan is er ook 

nu nood aan meer personeel” merkt de HR-manager op. Zonder concrete cijfers 

heeft de HR-manager, ten slotte, de perceptie dat de jobtevredenheid onder de 

medewerkers is verbeterd.  

De vakbonden merken op dat het teamwerk gezorgd heeft voor een aantal zeer 

concrete verbeteringen op de werkvloer die het werk aangenamer maken, zoals 

de verlofplanning, bewuster omgaan met orde en netheid op de werkvloer met 

schone werkplaatsen als gevolg … Het teamwerk zorgt er ook voor dat er zaken, 

zoals de uitwerking van het competentietool, vanuit de medewerkers kunnen 

worden gerealiseerd. Dit zorgt voor een grote gedragenheid bij het personeel. De 

medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheden maar ook meer regelmogelijk-

heden.  

 

3.4. Betrokkenheid van medewerkers en sociaal overleg 

De drie vakbonden bij TE Connectivity Oostkamp reageren genuanceerd op het 

teamwerk binnen de organisatie. Enerzijds zien ze de voordelen ervan in: ze zijn 

positief over een aantal concrete resultaten en zijn vragende partij voor zowel 

een uitbreiding van de projectteams naar alle productieafdelingen, als een uit-

breiding van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de teams. Ander-

zijds hebben ze ook een aantal bedenkingen, zowel bij de ploegen- als de pro-

jectteams. 

De invoering van de projectteams en de verdere uitwerking van de ploegen als 

teams kwam er onder meer naar aanleiding van de vraag vanuit de vakbonden 

naar een aanpak van het ongenoegen dat bij het personeel leefde over de werk-

druk, de samenwerking en interne communicatie binnen het bedrijf … “Dit werd 
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ook vastgesteld op basis van een tevredenheidsenquête onder het personeel. De 

resultaten van deze enquête vormden het startpunt van de projectteams en het 

verder uitwerken van de ploegen als teams” stellen de vakbonden. Bij de start en 

ook nu nog merken de vakbonden een zekere terughoudendheid over het team-

werk, vooral bij de oudere medewerkers. “Vooral oudere medewerkers zijn weinig 

enthousiast over de teamwerking. Deze medewerkers hebben tijdens hun loop-

baan bij Siemens en vervolgens TE Connectivity al diverse initiatieven vanuit het 

bedrijf doorlopen maar zagen er ook heel wat weer uitdoven. Ze staan eerder 

argwanend tegenover nieuwe initiatieven vanuit de vraag wat het op lange ter-

mijn zal opleveren” merken de vakbonden op.  

Bij de start van de projectteams hebben de vakbonden tijdens een tweetal infor-

matiesessies door de externe dienstverlener, Orbid, uitleg gekregen over de prin-

cipes en de uitwerking van de teamwerking bij TE Connectivity. Maandelijks wor-

den ze nu, tijdens het syndicaal overleg, kort op de hoogte gebracht van de stand 

van zaken op het gebied van de teamwerking.  

De vakbonden hebben enkele bedenkingen bij de teamwerking (zowel de pro-

jectteams, als de ploegenteams): 

 Het werken in projectteams is gestart in de afdeling Molding. Bij de uitbrei-

ding van de vrijwillige deelname aan een 3-tal projectteams naar het toe-

wijzen van elke medewerker aan een projectteam is er veel reactie geko-

men vanuit het personeel: ze ervaren het meewerken in een projectteam 

als een verplichting. Het niet meer volledig op vrijwillige basis deelnemen 

aan de projectteams is, volgens de vakbonden, een rem op de goede wer-

king van de teams,  

 De vakbonden stellen dat er voor een goede werking van de projectteams 

een bepaalde sturing van bovenaf nodig is. Ze zijn zich ook bewust dat de 

teamwerking aan bepaalde budgetten gebonden is. Toch hebben ze de er-

varing dat de werking van de projectteams in de praktijk nog te veel wordt 

belemmerd door enerzijds budgettaire redenen, maar anderzijds ook een 

nog te sterke sturing van bovenuit, 

 De informatiedoorstroming van de verschillende projectteams naar de 

ploegenteams verloopt nog niet optimaal. De vakbonden zijn vragende par-

tij voor enerzijds een meer gestructureerde informatiedoorstroming van de 

projectteams naar de verschillende ploegen binnen een afdeling en ander-

zijds opleiding van de teamleden daarover,  

 Specifiek wat betreft de ploegenteams, stellen de vakbonden dat de arbei-

ders die binnen de eigen ploeg doorgroeien naar teambegeleider het door 

hun verleden als “gewoon” teamlid vaak moeilijk hebben om autoriteit van-

uit het team te krijgen. Doordat deze arbeiders bij de overgang naar team-

begeleider ook doorgroeien naar een hogere loonklasse, geeft dit soms 

wrevel onder de andere teamleden. Voor de functie van supervisor, die nu 

meestal wordt ingevuld door een arbeider die doorgroeit naar een bedien-

defunctie, vinden de vakbonden het beter om externen aan te werven. De 
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vakbonden zijn wel positief over inspanningen vanuit het bedrijf wat betreft 

opleiding en ondersteuning van de leidinggevende vaardigheden van de 

teambegeleiders en supervisors, 

 De vakbonden zijn zeer positief over de uitwerking van de competentietool 

omdat de tool volledig door een team werd uitgewerkt. De competentietool 

wordt ook volledig zelfstandig door de teamleden gebruikt. Door de directe 

koppeling van de eigen analyse van nodige en aanwezige competenties 

door het team aan opleiding, zien de medewerkers de meerwaarde van de 

opleidingen voor zichzelf goed in. In verband met dit project zijn de vak-

bonden eveneens erg tevreden over hoe en wanneer ze zelf betrokken en 

geïnformeerd worden: er is een duidelijk tijdschema voor het project opge-

steld, inclusief wanneer de vakbonden waarover geïnformeerd zullen wor-

den. De vakbonden zijn vragende partij voor een gelijkaarde werkwijze wat 

betreft de informatiedoorstroming naar en het betrekken van de vakbonden 

over de gehele teamwerking, 

 De vakbonden stellen zelf soms te weinig zicht te hebben op de effectieve 

werking van de projectteams op de werkvloer. Ze zijn vragende partij om 

zelf vrijwillig te kunnen deelnemen aan de projectteams, 

 De vakbonden ervaren de samenwerking en sturing vanuit de externe 

dienstverlener die elk projectteam begeleidt, positief. Deze externe bege-

leiding geeft enerzijds duidelijkheid over wat wel en niet tot de teamwerking 

behoort en zorgt anderzijds voor meer openheid vanuit de werkvloer, 

 Door de grote productiviteitsstijging sinds 2009, is het verder uitwerken van 

het teamwerk wat op de achtergrond verdwenen. Door de drukte was er te 

weinig tijd voor de begeleiding van het teamwerk. “Dit maakt dat we als 

vakbonden en op de werkvloer soms weinig vorderingen zien in de uitwer-

king van de teamwerking binnen het bedrijf” merken ze op. 

De vakbonden merken op dat het moeilijk is om duidelijke effecten van de team-

werking vast te stellen, bijvoorbeeld wat betreft de werkdruk. Er zijn te veel ande-

re factoren die eveneens een belangrijke impact hebben. Toch stellen ze vast dat 

er een aantal heel concrete resultaten van het teamwerk (zowel de projectteams 

als de ploegenteams) zijn die het werk aangenamer maken, zoals de sterk verbe-

terde orde en netheid op de werkvloer, het verlofboek … De vakbonden zijn over 

het algemeen vragende partij voor een uitbreiding van de projectteams naar alle 

productieafdelingen en om de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 

teams uit te breiden. De belangrijkste uitdaging blijft, volgens hen, de communi-

catie en informatiedoorstroming wat betreft de teamwerking naar de vakbonden 

en de werkvloer toe. 
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3.5. Toekomst 

TE Connectivity Oostkamp wil, in overeenstemming met “het kompas”, het team-

werk in de toekomst verder uitbreiden. Dit betekent werken met projectteams in 

alle productieafdelingen introduceren en de bevoegdheden en regelmogelijkhe-

den van de teams uitbreiden, gekoppeld aan de verdere ontwikkeling van de 

competenties van de medewerkers.  

 

3.6. Wie werd geïnterviewd? 

 Wim Raspoet – HR-manager 

 Vera Vanoost – HR-officer 

 3 vakbondsafgevaardigden: ABVV, ACV en ACLVB 
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3.7. Overzichtstabel TE Connectivity 

 TE Connectivity Oostkamp 

Aanleiding  

 Een aantal verschillende uitdagingen zorgden samen voor een geleidelijke evolutie naar (zelfsturende) teams in de pro-

ductie: 

- uitstroom van grote groep 50-plussers met veel ervaring, kennis en vaardigheden en daaraan gekoppeld de instroom 

van jongere medewerkers met andere verwachtingen ten aanzien van het bedrijf, 

- volledige focus op enkel automotive zorgde voor stijgende klanteneisen op het vlak van flexibiliteit, kwaliteit en Just-

In-Time-leveringen, 

- tevredenheidsenquête bij personeel wees op gestegen werkdruk, problemen op het vlak van interne communicatie 

en een nood aan betere samenwerking.  

Aspecten van sociale innovatie  

Strategie en managementvaardig-

heden 
- uitwerking van bedrijfsstrategie op lange termijn en 4 bedrijfswaarden waaronder innovatie en teamwerk; 

- samenwerking met andere businessunits, andere bedrijven, externe HR-dienstverlener, participatie in lerende net-

werken … op het vlak van HR-beleid; 

- langzame evolutie naar een meer participatiegerichte aansturing van medewerkers (zelfsturing) door geleidelijke 

invoering van teamwerk in de productie 

Organisatiestructuur, bestuurstruc-

tuur en organisatiebeleid 
- stapsgewijze evolutie naar zelfsturende teams in de productie met uitbreiding van bevoegdheden en regelmogelijk-

heden op het niveau van de teams; 

- geleidelijk stroomlijnen van de organisatie wereldwijd volgens de producten; 

- “Ploegenteams” zijn zelf verantwoordelijk voor verlofregeling, inzetbaarheid van teamleden …; 
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 TE Connectivity Oostkamp 

Competenties van het personeel - projectteams rond 5 thema‟s waarin medewerkers uit diverse ploegen informatie en ideeën uitwisselen en uitwerken 

in concrete acties op de werkvloer; 

- ondersteuning van competentieontwikkeling bij vrijwillige doorgroei naar de functie van teambegeleider; 

- focus op competentieontwikkeling als ondersteuning van het werken in team 

Bedrijfscultuur en interne arbeids-

verhoudingen 
- uitwerking van competentietool door medewerkers voor bepalen van nodige en aanwezige competenties met koppe-

ling aan mogelijke opleiding 

Gezondheidsmanagement - diverse acties, onder meer op het vlak van veiligheid en welzijn in het kader van het certificaat West-Vlaams charter 

Duurzaam Ondernemen 2010 

Doelstellingen en effecten  

Bedrijfsperformantie - grotere flexibiliteit van het bedrijf: zowel ten opzichte van de markt als de interne inzetbaarheid van de medewerkers; 

- kosteneffectiever; 

- daling van het absenteïsme 

Kwaliteit van de arbeid - meer autonomie door meer verantwoordelijkheden en regelmogelijkheden bij de teams; 

- aandacht voor leermogelijkheden op het vlak van werken in teams en de nodige sociale competenties daarvoor; 

- meer aandacht voor ondersteuning door de directe leidinggevende en de nodige sociale vaardigheden daarvoor; 

- enkele concrete effecten op de arbeidsomstandigheden, zoals schonere werkplaatsen door meer aandacht voor 

“orde en netheid” 

Andere  - meer betrokkenheid en gedragenheid van initiatieven door uitwerking en realisatie vanuit de medewerkers, zoals 

competentietool 
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4. Playlane, SMARTdoc en Verhoest & Decorte 

Playlane, SMARTdoc en Verhoest & Decorte zijn drie ondernemingen 

die stappen zetten in de richting van meer zelfsturing bij de medewer-

kers. De manier waarop dit gebeurt is afhankelijk van de weg die de on-

dernemingen reeds hebben afgelegd en de context waarin ze zich be-

vinden. Een belangrijke stap voor elk van hen was het uitwerken van 

een duidelijke visie en missie van de onderneming, samen met de me-

dewerkers. Dit zorgt niet alleen voor meer duidelijkheid bij medewerkers 

en klanten, maar ook dat de onderneming duidelijke en gerichte keuzes 

kan maken. 

Elk van de ondernemingen bracht, ook weer samen met de medewer-

kers, in kaart welke competenties nodig en beschikbaar zijn in een zo-

genaamde fleximatrix. Dit resulteerde in het gericht delegeren van ver-

antwoordelijkheden, concrete afspraken over vervangingen bij 

afwezigheden … Bij één van de ondernemingen is het een middel om te 

komen tot een brede inzetbaarheid van de medewerkers en het borgen 

van kennis in de onderneming. Maar meer zelfsturing bij medewerkers is 

meer dan enkel duidelijkheid creëren in verband met taken en taakver-

delingen en het leggen van meer verantwoordelijkheden bij de mede-

werkers. In één van de ondernemingen kwam bijvoorbeeld een belang-

rijke behoefte aan meer structureel overleg tussen de medewerkers 

naar boven.  

Elk van de geïnterviewde zaakvoerd(st)ers ervaart een aantal positieve 

effecten van de reeds afgelegde weg, zowel op het vlak van bedrijfsper-

formantie (bv. meer flexibiliteit en continuïteit naar de klanten toe, min-

der verloop, …) als kwaliteit van de arbeid (bv. meer betrokkenheid, 

transparantie in taakverdeling, betere afstemming werk-privé …).  

4.1. De drie KMO‟s 

Playlane, SMARTdoc en Verhoest & Decorte zijn drie ondernemingen die een gelijk-

aardig traject afleggen in de richting van meer zelfsturing bij de medewerkers. Op basis 

van een duidelijke en gedeelde ondernemingsvisie en -missie willen de drie onderne-

mingen verantwoordelijkheden en regelmogelijkheden lager in de organisatie leggen. 

Het doel is te komen tot zowel meer betrokken medewerkers, als betere bedrijfsresulta-

ten (groei, bedrijfsprofilering, verloop, flexibiliteit naar klanten, …). 

In dit onderdeel stellen we de drie ondernemingen kort voor. Daarna geven we een 

overzicht van de belangrijkste aspecten van het concept sociale innovatie die in deze 

ondernemingen terug te vinden zijn.   

4.1.1 Playlane 

Playlane werd in 2007 - onder de naam Edu-Vision - opgericht door Kris Carron en 

Jelle Van de Velde. Tijdens het eerste jaar ontwikkelde het bedrijf educatieve pro-

ducten voor het onderwijs: websites en CD-roms bij methodenboeken. Tegen het eind 

van dat jaar had het bedrijf 5 medewerkers in dienst.  
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De wil om verder te groeien zorgde voor een ruimere focus: het ging ook werk uitvoe-

ren voor organisaties en bedrijven die iets willen doen met het onderwijs of voor jonge-

ren als doelgroep, zoals het ontwikkelen van games met een educatieve toets. Zo 

werkte het bedrijf een game uit binnen een campagne van de textielfederatie om de 

textielsector aantrekkelijker te maken bij jongeren. Daarnaast focust het bedrijf op twee 

eigen producten: Iumi, een digitaal schoolbordplatform, en Fundels, een digitale wereld 

op basis van een kinderprentenboek. Als gevolg van deze evolutie kreeg het bedrijf 

een nieuwe naam: Playlane. 

Momenteel telt het bedrijf 13 medewerkers en doet het beroep op 2 freelancers. De 

medewerkers zijn allemaal hooggeschoolden (ICT-opleiding, grafische opleiding …) en 

hebben een bediendenstatuut. Het afgelopen jaar is er een derde vennoot bijgekomen. 

De drie vennoten zijn elk verantwoordelijk voor één domein: commerciële aspecten, 

technische aspecten en tenslotte financiële en contractuele aspecten.  

4.1.2 SMARTdoc 

In 2000 startte Koen Meganck het bedrijf MEGAdoc/SMARTdoc op. Het bedrijf uit Her-

zele legt zich toe op het ontwikkelen, ondersteunen en verdelen van IT-projecten ge-

richt op documentmanagement. Het helpt andere bedrijven bij het implementeren van 

deze systemen: van planning tot opleiding en begeleiding van de gebruikers. 

Het eerste eigen product dat het bedrijf ontwikkelde, MDMS, richt zich specifiek op do-

cumentmanagement voor kanker- en AIDS-onderzoek.  Dit is een nichemarkt. Momen-

teel doet het bedrijf nog steeds de ondersteuning en ontwikkeling van dit product, maar 

de verdeling werd verkocht aan een groot pharmaceutisch concern. Daarnaast inves-

teert het bedrijf sterk in de verdere ontwikkeling van SMARTdoc, een eigen oplossing 

voor documentmanagement. 

Momenteel werken er 6 medewerkers bij SMARTdoc, allen bedienden en hoogge-

schoolden of gelijkwaardig door ervaring. Daarnaast doet het bedrijf beroep op 3 tot 5 

zelfstandige ontwikkelaars, afhankelijk van de zeer specifieke kennis die in bepaalde 

projecten nodig is.  

4.1.3 Verhoest & Decorte 

Verhoest & Decorte is een gespecialiseerde reisorganisatie, bekend onder de merk-

namen Aussie Tours, Africa Tours en Latin Tours.  

Zo‟n dertig jaar geleden werd de zaak opgestart door de moeder van de huidige zaak-

voerster. Het was een klassiek reisbureau dat zich toelegde op de verkoop van pro-

ducten van andere reisorganisaties.Vijftien jaar later stapte de huidige zaakvoerster 

mee in het bedrijf. De focus kwam meer te liggen op de uitwerking van eigen brochures 

en maatwerk op vraag van de klanten. Het bedrijf groeide uit tot een gespecialiseerde 

reisorganisatie voor de bestemmingen Oceanië, Afrika en meer recent Latijns-Amerika.  

Een 4-tal jaar geleden nam de huidige zaakvoerster het bedrijf over. Momenteel telt het 

bedrijf 12 medewerkers: bedienden waarvan het merendeel een opleiding toerisme 

heeft gevolgd.  
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4.2. Op weg naar meer zelfsturing bij de medewerkers 

Playlane, SMARTdoc en Verhoest & Decorte maken allen werk van meer zelfsturing bij 

de medewerkers. De manier waarop dit gebeurt, hangt samen met de ervaren nood 

aan verandering en de ontwikkeling van de onderneming.  

Bij Playlane bracht de groei van de onderneming een aantal pijnpunten op de voor-

grond. Een gebrek aan een eenduidige en gedeelde visie en missie van de onderne-

ming zorgde voor een gevoel van chaos. Er heerste onduidelijkheid over waar de on-

derneming voor stond en over de interne verdeling van taken en 

verantwoordelijkheden. De onderneming had in de eerste plaats nood aan een duidelij-

ke oriëntering. 

Bij SMARTdoc maakte de sterke groei van de onderneming duidelijk dat er meer taken 

en verantwoordelijkheden moesten worden gedelegeerd. Bij het verder groeien van de 

onderneming, kan de zelfstandige ondernemer niet zelf de eindverantwoordelijke blij-

ven voor alles wat reilt en zeilt binnen de onderneming. “Ik heb een evolutie doorge-

maakt van zelfstandige met een aantal helpers, naar een onderneming met zes mede-

werkers” stelt Koen Meganck, zaakvoerder SMARTdoc. 

Bij Verhoest & Decorte zijn er de afgelopen jaren al duidelijke stappen gezet om de 

betrokkenheid van de medewerkers te vergroten. Deelnemen aan lerende netwerken is 

voor de zaakvoerster een praktische manier om verder te werken rond het delegeren 

van meer verantwoordelijkheden en regelmogelijkheden naar de medewerkers. Zaak-

voerster Els Verhoest stelt: “Het doel van de onderneming is niet om steeds verder te 

groeien, maar wel om de beste reisorganisatie te zijn en te blijven. Na het vrijwillige 

vertrek van een aantal medewerkers op korte tijd, hebben we een aantal jaren geleden 

samen met een externe adviseur de belangrijkste pijnpunten binnen de organisatie in 

kaart gebracht. Op basis van dit advies is er ondermeer werk gemaakt van een een-

duidig beloningssysteem, het opstellen van een duidelijke visie en missie, meer betrok-

kenheid van de medewerkers bij beslissingen, … Dit alles is gebeurd via veel overleg 

met de medewerkers en met als doel een grotere betrokkenheid van de medewerkers, 

maar tegelijk ook betere bedrijfsresultaten. Het afgelopen jaar hebben we een aantal 

bijkomende stappen gezet naar meer zelfsturing. Een belangrijk aspect daarbij was 

niet alleen de medewerkers te betrekken bij de besluitvorming binnen de organisatie, 

maar ook bij de daadwerkelijke uitvoering ervan.  Het geheel is een groeiproces, voor 

mezelf als zaakvoerster, maar ook voor de medewerkers, voor de onderneming. Dat 

wil zeggen dat het niet iets is dat op een bepaald moment “af” zal zijn, maar een ver-

haal is dat nooit stopt.” 

4.2.1 Missie en visie van de onderneming als basis 

In de drie ondernemingen vormt een duidelijke en gedeelde missie en visie van de on-

derneming het fundament voor verdere organisatieverandering.   Het zorgt voor duide-

lijkheid voor de medewerkers, maar ook de klanten. Het stelt een onderneming in staat 

om keuzes te maken en bijvoorbeeld partnerships op te bouwen met klanten in plaats 

van telkens voor nieuwe klanten te werken en op alle mogelijke klantenvragen in te 

gaan omdat die zich nu eenmaal voordoen. 

Voor Playlane was het opstellen van een duidelijke missie en visie van de onderne-

ming een eerste en belangrijke stap. Playlane was bij de start van het project 4 jaar 

oud en in die relatief korte periode was het bedrijf regelmatig veranderd van focus, type 
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product … Het was noch voor de klanten, noch voor de medewerkers altijd even duide-

lijk waar het bedrijf voor stond. Het bedrijf besliste om te investeren in de uitwerking 

van een duidelijke missie en visie van de onderneming. De zaakvoerders trokken, sa-

men met alle medewerkers, op driedaagse. Daar werd, met hulp van een externe be-

geleider, de missie en visie van het bedrijf uitgewerkt en op papier neergeschreven. 

“De missie en visie vormt nu een uithangbord naar de klanten en is een houvast om 

beslissingen te nemen over mogelijke nieuwe activiteiten of producten. Tijdens de drie-

daagse werd de basis gelegd voor de beslissing om de IT-gerelateerde opleidingen 

niet meer verder te zetten” vertelt Kris Carron, zaakvoerder Playlane. 

Bij Verhoest & Decorte is het uitschrijven van de missie en visie van de onderneming 

een aantal jaren geleden gebeurd tijdens een aantal teambuildingdagen. “Intern leeft 

deze missie en visie sterk maar we dragen deze nog te weinig uit naar buiten. Momen-

teel proberen we hier werk van te maken, ondermeer door deel te nemen aan een pro-

ject rond design-management” stelt Els Verhoest, zaakvoerster Verhoest & Decorte. 

Ook bij SMARTdoc werd de visie en missie van de onderneming op papier gezet en 

afgetoetst bij de medewerkers via een uitgebreide brainstormsessie.  

4.2.2 Meer zelfsturing 

Playlane, Verhoest & Decorte en SMARTdoc zijn allen opgestart als zeer kleine onder-

nemingen, waarin ze als zelfstandige alles in handen hadden. Naarmate de onderne-

ming verder groeit, wordt het steeds moeilijker om als zaakvoerd(st)er eindverantwoor-

delijke te blijven voor alles binnen de onderneming. Zoals veel zelfstandigen in deze 

situatie, ervaarden de zaakvoerd(st)ers het als een zeer moeilijke opgave om een deel 

van het werk en bijhorende verantwoordelijkheden en beslissingen over te dragen aan 

de medewerkers.  

Ze hebben daarvoor gebruik gemaakt van het opstellen van een instrument om de ta-

ken binnen de onderneming en de competenties van de medewerkers in kaart te bren-

gen, de zogenaamde fleximatrix. De zaakvoerd(st)ers gebruikten het als hulpmiddel 

voor het effectief delegeren van verantwoordelijkheden aan de medewerkers. 

4.2.2.1 Fleximatrix als instrument 

In een fleximatrix worden alle medewerkers geplaatst ten opzichte van alle taken en 

alle nodige competenties binnen de onderneming. Elke medewerker geeft voor elke 

taak en competentie aan in welke mate deze voor hem/haar van toepassing is. De in-

gevulde fleximatrix geeft aan wie welke taken uitvoert en over welke competenties be-

schikt. Zo wordt het bijvoorbeeld duidelijk welke taken maar door één persoon kunnen 

worden uitgevoerd of welke taken nog niet duidelijk toegekend zijn aan een medewer-

ker. Het kan een basis zijn voor het opleidingsbeleid, aanwervingen, het samenstellen 

van teams, afspraken i.v.m. zelfsturing … Figuur 4 is een fictief voorbeeld van een mo-

gelijke fleximatrix.  

 

Figuur 4 Fictief voorbeeld van een mogelijke fleximatrix 
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Regelende taken Voorbereiding brochures Koersen bepalen E L V  

  Uitwerken eigen pagina‟s  E B L  

  … … … …  

 Website Website aanpassen/updaten V E V  

  … … … …  

 Planning  Verlofregeling E V V  

 … … … … …  

Uitvoerende taken Post Post open doen en verdelen E E E  

  Verwerking aanvragen brochures E E E  

  … … … …  

 Verkoopsgesprek Kantoorgesprekken E L V  

  Dossiersgebonden gesprekken E B V  

 … … … … …  

Kennis Kennis bestemmingen  E L V  

 Kennis Office  E E V  

 Verkoopstechnieken  E B L  

 …  … … …  

Beginner (B) Moet nog instructies krijgen 

Leerling (L) Voert uit onder begeleiding 

Vakman (V) Kan de taak zelfstandig uitvoeren 

Expert (E) Kan anderen opleiden 

 

Bij SMARTdoc werden eerst alle uit te voeren taken in kaart gebracht. Daarna hebben 

alle medewerkers, samen met de zaakvoerder, zichzelf geëvalueerd op alle taken, 

gaande van “niet”, “goed” tot “zeer goed kunnen uitvoeren”. “Dit heeft niet alleen ge-

zorgd voor meer duidelijkheid over wie wat kan, maar ook dat de medewerkers meer 

respect hebben gekregen voor elkaars werk. Voordien wisten ze niet goed wie wat al-

lemaal deed. Het invullen van het instrument vormde ook de basis om concreet afspra-

ken te maken over wie welke taken overneemt als collega‟s afwezig zijn” vertelt Koen 

Meganck, zaakvoerder SMARTdoc. Het ingevulde instrument wordt bij SMARTdoc 

eveneens gebruikt bij het opstellen van vacatures en het selecteren van nieuwe me-

dewerkers en het meer gestructureerd in kaart brengen van opleidingsbehoeften van 

medewerkers.  

Een fleximatrix is bij Playlane in een eerste versie opgesteld. Hoewel het instrument 

nog verfijnd moet worden, wordt het bijvoorbeeld al gebruikt voor het opstellen van 

vacatureberichten. “Als zaakvoerder heb je met 12 medewerkers nog vrij goed over-
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zicht over wie wat kan, maar toch zal een goed uitgewerkte fleximatrix voordelen heb-

ben. Medewerkers zullen van elkaar goed weten wie wat doet en wat kan. Er zullen 

duidelijker afspraken gemaakt kunnen worden over bijvoorbeeld vervangingen bij af-

wezigheden. Het geeft ook een overzichterlijker beeld over waar er nog belangrijke 

gaten zitten in de kennis en competenties binnen de onderneming” stelt Kris Carron, 

zaakvoerder Playlane.  

Bij Verhoest & Decorte dient de fleximatrix vooral om blijvend oog te hebben voor een 

brede inzetbaarheid van de medewerkers. “Dat zorgt voor meer afwisseling in het werk 

voor de medewerkers. Tegelijkertijd geeft de matrix meteen aan dat bepaalde kennis 

en kunde exclusief bij één medewerker zit en dat er werk moet worden gemaakt van 

het borgen van de kennis binnen de onderneming, bijvoorbeeld door niet exclusief voor 

het reisbureau of voor een specifieke bestemming te laten werken, maar een combina-

tie van beide” vertelt Els Verhoest, zaakvoerster van Verhoest & Decorte.   

4.2.2.2 Delegeren van verantwoordelijkheden vergt meer dan 
verantwoordelijkheden verdelen 

De drie zaakvoerd(st)ers waren vroeger eindverantwoordelijke voor “alles” binnen de 

onderneming. Ze volgden alle projecten en werkzaamheden van nabij op. Dat ligt nu 

anders. In mindere of meerdere mate werden in alle drie de ondernemingen de mede-

werkers eindverantwoordelijke gemaakt voor bepaalde taken/projecten en kregen ze 

ook de bevoegdheden om belangrijke beslissingen die daarmee samenhangen te ne-

men. Hoewel de zaakvoerd(st)ers nog steeds op de hoogte worden gehouden van be-

langrijke beslissingen of vorderingen in een project, houden ze meer tijd over om zich 

bezig te houden met de strategie van de onderneming en de ondersteuning van het 

team van medewerkers.  

Bij Playlane worden mondelinge afspraken gemaakt over wie eindverantwoordelijke is 

voor welk project. Vroeger volgde de zaakvoerder elk project van nabij op en was tel-

kens zelf eindverantwoordelijke. Nu wordt hij op de hoogte gehouden van de belangrij-

ke aspecten door de verantwoordelijke medewerker.  

Het delegeren van verantwoordelijkheden vergt meer dan enkel duidelijk maken wie 

waar verantwoordelijk voor is. Zo merken de zaakvoerd(st)ers op dat het belangrijk is 

om structureel tijd te voorzien voor overleg tussen de medewerkers. 

Bij SMARTdoc werd al snel duidelijk dat er, mede door de doorgevoerde veranderin-

gen, nood was aan meer communicatie tussen de medewerkers. Zo worden er nu bij-

voorbeeld opvolgingsrapporten opgesteld van elke klant. Verschillende medewerkers 

die voor eenzelfde klant werken of medewerkers die elkaar vervangen bij afwezighe-

den, kunnen op die manier gemakkelijk opvolgen hoe ver een project staat, wat er wel 

en niet gebeurd is, welke paswoorden en log-ins er werden gecreëerd … “Het zorgt 

voor een aangenamere en efficiëntere samenwerking tussen de medewerkers en een 

betere dienstverlening voor de klant” stelt Koen Meganck, zaakvoerder SMARTdoc. 

Naast het opstellen van de opvolgingstrajecten is er structureel tijd voorzien voor 

maandelijkse teamvergaderingen. Daarin wordt telkens overlopen wie wat heeft ge-

daan en wat gaat doen in de komende periode. De teamvergaderingen en opvolgings-

rapporten zorgen ervoor dat medewerkers meer en een duidelijker zicht hebben op de 

stand van zaken van de lopende projecten bij alle klanten. Met behulp van de flexima-

trix hebben ze ook een zicht op de competenties van elke medewerker. Dit geeft hen 

de tools om samen bijvoorbeeld een verlofplanning op te stellen, in functie van de 

wensen van de medewerkers en de werkzaamheden bij de klanten. Vroeger was dat 

de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder. 
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Beslissingen werden bij Verhoest & Decorte al langer in team genomen. Maar voor-

dien kwam de uitvoering ervan steeds bij de zaakvoerster terecht. Niet zelden bleef de 

uitvoering van goede ideëen en beslissingen uit door een gebrek aan tijd en andere 

prioriteiten die voorrang kregen. Nu worden de beslissingen nog steeds in groep ge-

nomen maar tegelijkertijd wordt de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan 

bij één of meerdere medewerkers gelegd. Hierbij probeert men zo goed mogelijk reke-

ning te houden met de wensen, competenties en talenten van de medewerkers. Bij-

voorbeeld, de ontwikkeling van een website voor het onderdeel Africa Tours stond 

vroeger op de takenlijst van de zaakvoerster, maar wordt nu toevertrouwd aan twee 

medewerkers die zich graag met dit soort taken bezig houden. Ook regelen de mede-

werkers nu onder elkaar wie wanneer verlof neemt, terwijl dit vroeger een puzzelwerk 

voor de zaakvoerster was. “Medewerkers hebben bepaalde competenties en talenten 

die ze niet in de uitvoering van hun job nodig hebben, maar die wel ingezet kunnen 

worden in het bedrijf en die de medewerkers sterk motiveert. Door het sterker betrek-

ken van de medewerkers krijg je daar als ondernemer een zicht op en kun je mede-

werkers daar op aanspreken. Zo bleek dat één van onze medewerkers veel kennis van 

IT heeft. Hij werkt nu een kennisborgingssysteem voor ons uit” stelt Els Verhoest, 

zaakvoerster Verhoest & Decorte. 

4.2.3 Externe kennis – deelname aan lerende netwerken 

De drie zaakvoerd(st)ers ervaren dat men, zeker als kleinere onderneming, nood heeft 

aan externe kennis bij het soort organisatieverandering die ze hebben doorgevoerd. 

Enerzijds hebben ze nood aan kennis en expertise die niet aanwezig is in de organisa-

tie, maar anderzijds ook aan een externe druk om verder te werken aan de organisa-

tieverandering.  

De drie zaakvoerd(st)ers nemen ook deel aan diverse lerende netwerken waarin ken-

nis en ervaringen worden gedeeld met andere ondernemingen, ondermeer over hoe 

het invoeren van meer zelfsturing wordt aangepakt in de praktijk, welke struikelblokken 

zich daarbij voordoen, hoe daarmee wordt omgegaan, enzovoort.  

4.2.4 Effecten op performantie en kwaliteit van de arbeid 

Playlane, SMARTdoc en Verhoest & Decorte zetten allen stappen naar meer zelfstu-

ring van de medewerkers. De manier waarop ze dit aanpakken verschilt naargelang de 

specifieke context en de ontwikkeling van de onderneming. De geïnterviewde zaak-

voerd(st)ers ervaren allen een aantal belangrijke effecten van de afgelegde weg, zowel 

op het vlak van bedrijfsperformantie als kwaliteit van de arbeid.  

In elk van de ondernemingen is het, samen met de medewerkers, opstellen van de 

missie en visie een belangrijke stap geweest. Het zorgt niet alleen voor duidelijkheid bij 

de medewerkers en klanten, maar brengt ook een duidelijke focus binnen de eigen 

activiteiten. “Waar we vroeger bijna alle projecten accepteerden, zijn we nu op basis 

van de uitgeschreven visie en missie van het bedrijf veel selectiever geworden. Tege-

lijkertijd wil dit niet zeggen dat we mooie opportuniteiten zomaar laten schieten, we 

blijven immers altijd op zoek naar nieuwe, innovatieve producten en diensten” stelt Kris 

Carron, zaakvoerder van Playlane.  

De zaakvoerd(st)ers ervaren ook een betere dienstverlening voor de klanten: meer 

flexibiliteit, meer continuïteit ... “Door het opstellen van opvolgingsrapporten en het 

structureel inbouwen van overleg tussen de medewerkers over de diverse projecten, 

zijn we meer flexibel ten opzichte van de klant en kunnen we een continue kwaliteits-
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volle dienstverlening garanderen” ervaart Koen Meganck, zaakvoerder SMARTdoc.  Bij 

Verhoest & Decorte ligt de focus op brede inzetbaarheid van de medewerkers, om een 

continue en kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen leveren. In samenspraak met de 

medewerkers, bieden de nieuwe openingsuren meer flexibiliteit voor de klanten. 

De zaakvoerd(st)ers van SMARTdoc en Verhoest & Decorte merken op dat er meer 

ademruimte is gekomen voor henzelf, om zich bezig te houden met de bedrijfsvisie en 

–strategie. Bij SMARTdoc is er meer tijd vrij gekomen voor de ontwikkeling van het 

eigen product. Toch blijft het zo dat men ervoor moet blijven waken dat het operatione-

le werk van elke dag niet telkens weer de bovenhand haalt.  

Ook op het vlak van de kwaliteit van de arbeid voor de medewerkers, ervaren de geïn-

terviewde zaakvoerd(st)ers een aantal positieve gevolgen. Zo merkt Koen Meganck, 

zaakvoerder SMARTdoc, op: “De stappen die we tot nu toe hebben genomen, hebben 

een belangrijke impact gehad op het bedrijf en de medewerkers. Veel medewerkers 

gingen het belang van hun eigen taken beter inschatten. Ze kregen ook meer zicht op 

de hele keten van taken.” 

Daarnaast spreekt men van meer betrokkenheid van de medewerkers en een betere 

samenwerking tussen de medewerkers. De transparantie op het vlak van taakverdeling 

zouden leiden tot een meer pro-actieve aanpak van verlofregelingen, taakverdeling bij 

afwezigheden … en daardoor minder stress bij de medewerkers. Els Verhoest, zaak-

voerster Verhoest & Decorte, stelt een positief effect op het verloop vast. In de onder-

neming worden de nieuwe openingsuren gekoppeld aan een meer flexibel werksys-

teem voor de medewerkers. Daarbij krijgen de medewerkers veel meer inspraak over 

de eigen werkuren. Op die manier krijgen ze meer mogelijkheden om werk en privé 

beter op elkaar af te stemmen. 

4.2.5 Betrokkenheid van medewerkers en sociaal overleg 

Er is geen syndicale vertegenwoordiging in de drie ondernemingen. In elk van de on-

dernemingen worden de medewerkers wel betrokken in de stappen die worden gezet 

naar meer zelfsturing.  Elk van de geïnterviewde zaakvoerd(st)ers wijst op het belang 

van het betrekken van de medewerkers bij beslissingen in verband met de onderne-

ming. Bij Verhoest & Decorte en SMARTdoc is er structureel overleg tussen de mede-

werkers ingebouwd via wekelijkse of maandelijkse teamvergaderingen. 

“Het belang van overleg met en betrokkenheid van de medewerkers is de belangrijkste 

les die ik tot nu toe heb geleerd. Het kost heel veel tijd maar het zorgt ervoor dat je een 

uitwerking op maat van het bedrijf krijgt die je als zaakvoerster, ondanks de beste be-

doelingen, niet volledig zelf kan realiseren” Els Verhoest, zaakvoerster Verhoest & De-

corte.  

 

4.2.6 Toekomst 

Elk van de gesproken zaakvoerd(st)ers wil met de onderneming verder evolueren op 

het ingeslagen pad. Waar een aantal onder hen het opstellen van KPI‟s (key perfor-

mance indicators) op de planning heeft staan, gaat het bij de ander over een focus op 

het ontwikkelen van een kennisborgingsysteem. Allen merken op dat het inhuren van 

externe kennis om verder te werken aan de gestarte projecten een belangrijk aspect 
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zal zijn. Externe kennis zorgt voor de nodige expertise maar ook een belangrijke druk 

om verder te werken en niet telkens het operationele voorrang te geven.  

 

4.3. Wie werd geïnterviewd? 

 Playlane: Kris Carron – zaakvoerder  

 SMARTdoc: Koen Meganck - zaakvoerder 

 Verhoest & Decorte: Els Verhoest – zaakvoerster 

 Jannik Roef & Frank de Craecker – begelediers KMO-traject Voka (ESF-project)  
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4.4. Overzichtstabel Playlane, SMARTdoc en Verhoest & Decorte 

 Playlane SMARTdoc Verhoest & Decorte 

Aanleiding    

 Snelle groei van de organisatie zorgde 

voor een gevoel van chaos en gebrek 

aan structuur. Er was nood aan een 

eenduidige en gedeelde visie en mis-

sie van de onderneming.  

Groei van de organisatie en wil om 

verder te blijven groeien maakten dui-

delijk dat er werk moest worden ge-

maakt van het delegeren van meer 

verantwoordelijkheden naar de mede-

werkers. Doelstellingen daarbij zijn 

zowel meer kunnen focussen op de 

verdere ontwikkeling van het eigen 

product als als zaakvoerder niet conti-

nu in het bedrijf aanwezig moeten zijn 

om het bedrijf draaiende te houden. 

  

Als gevolg van het vertrek van een 

aantal medewerkers had het bedrijf 

reeds werk gemaakt van een duidelijke 

communicatie naar de medewerkers 

en het sterker betrekken van mede-

werkers. De volgende stap was om 

medewerkers niet alleen te betrekken 

bij de besluitvoering binnen de organi-

satie, maar ook bij de daadwerkelijke 

uitvoering ervan.   

Aspecten van sociale 

innovatie 

   

Strategie en manage-

mentvaardigheden 
- Uitwerken van visie en missie en 

het vastleggen van waarden sa-

men met alle medewerkers, 

- Samenwerking met onderzoeksin-

stellingen, andere bedrijven via le-

rende netwerken, deelname aan 

projecten, … 

- Uitwerken van visie en missie sa-

men met een medewerker en af-

toetsing bij en communicatie naar 

alle medewerkers, 

- Kennis en ervaring delen met an-

dere bedrijven via lerende netwer-

ken, deelname aan projecten, … 

- Uitwerken van missie en visie van 

het bedrijf en vastleggen van de 

waarden samen met de medewer-

kers, 

- Samenwerking/kennis delen met 

andere bedrijven via lerende net-

werken, deelname aan projecten, 
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 Playlane SMARTdoc Verhoest & Decorte 

- Evolutie naar meer participatiege-

richte aansturing van medewer-

kers, 

- Evolutie naar meer participatiege-

richte aansturing van medewer-

kers,  

- Focus op de ontwikkeling van ei-

gen oplossing voor documentma-

nagement, 

… 

- Evolutie naar meer participatiege-

richte aansturing van medewer-

kers, 

Organisatiestructuur, be-

stuurstructuur en organi-

satiebeleid 

- Meer duidelijkheid over taakverde-

ling en delegeren van verantwoor-

delijkheden, 

- Meer duidelijkheid over taakverde-

ling, verantwoordelijkheden en be-

voegdheden, 

- Medewerkers samen verantwoor-

delijk voor verlofregeling, taken-

verdeling, … 

- Sterke betrokkenheid van mede-

werkers bij beslissingen en duide-

lijk toekennen van verantwoorde-

lijkheden en regelmogelijkheden 

bij medewerkers, 

- Focus op brede inzetbaarheid van 

medewerkers, 

- Medezeggenschap van medewer-

kers over arbeidstijden, samen 

verantwoordelijk voor verlofrege-

ling, 

Competenties van het 

personeel 
- Jaarlijks gesprek over competen-

ties met medewerkers, 

- Structurele teamvergaderingen om 

kennis en ervaringen te delen, 

- Jaarlijks gesprek over competen-

ties met medewerkers, 

- Structurele vergadermomenten 

voorzien voor uitwisseling van in-

formatie en ideëen, 

- Teambeloning, 

Bedrijfscultuur en interne 

arbeidsverhoudingen 

 - (interne) opleiding gebaseerd op 

analyse van de competentiematrix, 

- Medewerkers kansen bieden om 

eigen competenties/talenten te 

ontplooien door mee te werken 
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 Playlane SMARTdoc Verhoest & Decorte 

aan specifieke projecten binnen 

het bedrijf, 

Gezondheidsmanagement - Herinrichten van werkruimte in 

samenwerking met architect om 

lawaaihinder zoveel mogelijk te 

beperken 

- Pro-actieve aanpak van projecten 

en taakverdeling zorgt voor minder 

werkdruk, 

- Verlenging middagpauze, 

- Inrichting nieuwe kantoorruimte 

Doelstellingen en effec-

ten 

   

Bedrijfsperformantie - Meer focus binnen activiteiten, - Meer tijd om te focussen op ont-

wikkeling van eigen product, 

- Meer continuïteit naar klanten, 

- Flexibiliteit naar klanten toe, 

- Positief effect op verloop, 

Kwaliteit van de arbeid - Meer betrokkenheid van mede-

werkers,  

- Meer betrokkenheid van mede-

werkers en betere samenwerking, 

- Meer autonomie voor medewer-

kers, 

- Pro-actieve aanpak van projecten 

en taakverdelingen, 

- Meer inspraak,  

- Meer verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden, 

- Transparantie en duidelijkheid 

m.b.t. beloning, uurrooster, … 

- Sterke betrokkenheid medewer-

kers bij besluitvoering en uitvoe-

ring ervan, 

- Meer autonomie 
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5. iCLB Gent 

In het interstedelijk Centrum voor LeerlingenBegeleiding Gent (iCLB 

Gent) werken 70 medewerkers in interdisciplinaire teams samen om 

leerlingen een 70-tal scholen te begeleiden doorheen hun schoolloop-

baan. De organisatie werd geconfronteerd met een aantal problemen, 

onder meer op het vlak van de kwaliteit van de dienstverlening, de con-

tinuïteit van de dienstverlening en ontevredenheid bij het personeel. 

Veel van deze problemen waren het gevolg van de manier waarop het 

werk georganiseerd was. De medewerkers maakten deel uit van steeds 

wisselende teams en er was een sterke tendens om te denken volgens 

de eigen discipline. 

Het iCLB besliste om te gaan werken in grotere, multidisciplinaire teams 

met telkens een vast aanspreekpunt per school. Tijdens wekelijkse 

teamvergaderingen worden de lopende dossiers besproken en de nodi-

ge kennis en informatie uitgewisseld. De teams zijn niet alleen verant-

woordelijk voor de begeleiding van de leerlingen en scholen maar staan 

ook zelf in voor de eigen verlof- en permanentieregeling.  

Elk team wordt ondersteund door een teamcoach, zowel inhoudelijk als 

in het dagelijks functioneren. De teamcoach is de vertegenwoordiger 

van het multidisciplinaire team in het kernteam dat, samen met de arts-

coördinator en de directrice, het beleid en de strategie van de organisa-

tie vorm geeft. Daarnaast worden in zogenaamde ondersteunende cel-

len projecten uitgewerkt en kennis uitgewisseld op het vlak van gezond-

heid, administratie, kansenbevordering, enzovoort.  

Er zijn nog geen nieuwe cijfers op het vlak van medewerkers- en klan-

tentevredenheid, maar in de praktijk ervaart men dat er een meer uni-

forme, kwaliteitsvolle en continue dienstverlening gegarandeerd kan 

worden. Andere ervaren effecten zijn: kennis en kunde worden meer 

gedeeld binnen de organisatie, casussen worden meer gestructureerd 

aangepakt en beslissingen worden door een groter team gedragen. 

5.1. iCLB Gent 

CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Elke school in Vlaanderen werkt 

samen met zo een centrum. CLB‟s zijn centra  waarop leerlingen, ouders, leerkrachten 

en schooldirecties een beroep kunnen doen. Zij krijgen er gratis informatie, hulp en 

begeleiding van diverse vakmensen.  

In het interstedelijk CLB Gent of iCLB Gent werken multidisciplinaire teams samen om 

het welbevinden van leerlingen te helpen bevorderen doorheen hun schoolloopbaan. 

De focus ligt op vier domeinen:  

 Het psychisch en sociaal functioneren,  

 De preventieve gezondheidszorg,  

 Het leren en studeren,  

 De schoolloopbaan.  
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Het iCLB Gent telt ongeveer 70 medewerkers. Het gaat om artsen, verpleegkundigen, 

psychologen, pedagogen, psychologisch assistenten, logopedisten, maatschappelijk 

werkers en administratieve medewerkers. In multidisciplinaire teams begeleiden deze 

medewerkers zo‟n 70-tal scholen die gevestigd zijn in Gent, Brugge, Oostende, Naza-

reth, Zelzate en Waasmunster. Het gaat om kleuter-, basis- en secundair onderwijs, 

deeltijds onderwijs en buitengewoon onderwijs.  

 

5.2. Op weg naar multidisciplinaire zelfsturende teams 

Het iCLB Gent werd geconfronteerd met een aantal problemen die ook door een intern 

tevredenheidsonderzoek bij de medewerkers en de klanten (2006) en een aantal in-

spectieverslagen (2006, 2008) werden bevestigd. De belangrijkste pijnpunten waren: 

 De kwaliteit van de dienstverlening was te sterk afhankelijk van de individuele 

teamleden, hun individuele capaciteiten en initiatieven, 

 De goede initiatieven die werden genomen waren noch gekaderd binnen een 

duidelijke CLB-visie, noch aangestuurd door het beleid, 

 De continuïteit van de dienstverlening bij afwezigheden kon moeilijk op een kwali-

teitsvolle manier gebeuren. 

Veel van de problemen konden teruggebracht worden op de manier waarop het iCLB 

Gent was georganiseerd. Voor de organisatieverandering, was aan elke school een 

team van CLB-medewerkers verbonden bestaande uit minstens een arts, een psycho-

pedagogisch medewerker (psycholoog, pedagoog of psychologisch assistent), een 

verpleegkundige en een maatschappelijk werker. Dit team werd afhankelijk van de 

specifieke noden aangevuld met een logopedist. Elke CLB-medewerker was verbon-

den aan 7 tot 8 scholen, maar niet telkens binnen hetzelfde team. Met andere woor-

den, elke school deed wel beroep op telkens eenzelfde team van CLB-medewerkers, 

maar de CLB-medewerkers zelf waren lid van verschillende teams. 

Het overleg tussen de CLB-medewerkers werd georganiseerd via plenaire, disciplinaire 

en kernteamvergaderingen. Tijdens plenaire vergaderingen werden mededelingen ge-

daan naar alle personeelsleden. Disciplinaire vergaderingen hadden tot doel kennis uit 

te wisselen tussen personeelsleden van dezelfde discipline. Tijdens kernteamvergade-

ringen kwamen de afgevaardigden van elke discipline bij elkaar om samen het beleid 

van het iCLB Gent vorm te geven. 

“Deze organisatiestructuur had een aantal belangrijke gevolgen. Het zorgde onder 

meer voor een sterk disciplinedenken. Ondanks het multidisciplinair samenstellen van 

teams bleef echt multidisciplinair samenwerken vaak achterwege. Ook  mondden kern-

teamvergaderingen vaak uit in het zo goed mogelijk verdedigen van de eigen discipline 

in plaats van het samen uitwerken van een strategisch organisatiebeleid” stelt Tineke 

Vanhaecke, kwaliteitscoördinator iCLB Gent. 

Dat de iCLB-medewerkers lid waren van verschillende teams had een aantal belangrij-

ke gevolgen. Zo bleef er fysiek vaak onvoldoende tijd over voor kwalitatief overleg met 

de verschillende teams om belangrijke informatie uit te wisselen. De versplintering van 

teams zorgde voor een versplintering van kennis en vaardigheden. Het was onduidelijk 

waar welke kennis en vaardigheden aanwezig waren. De kwaliteit van de dienstverle-

ning was daardoor afhankelijk van de individuele teamleden die aan een school ver-
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bonden waren. Bij afwezigheden moesten iCLB-medewerkers vaak collega‟s vervan-

gen in scholen de ze niet of nauwelijks kenden.  

“Het was duidelijk dat de manier waarop het werk binnen het iCLB Gent was georgani-

seerd en gestructureerd ervoor zorgde dat de organisatie niet was opgewassen tegen 

de veelheid aan informatie, veranderingen, tendensen… waarmee het werd geconfron-

teerd” stelt Tineke Vanhaecke, kwaliteitscoördinator iCLB Gent.  

5.2.1 Multidisciplinair samenwerken in grotere en vaste teams 

Het iCLB besliste in 2008 om de organisatiestructuur te hertekenen en te gaan werken 

in grotere multidisciplinaire teams. Daarbij zou elke medewerker zoveel mogelijk in één 

vast team terecht komen en wordt aan elke school één aanspreekpunt binnen het be-

geleidend team gekoppeld. Het is de bedoeling dat deze teams steeds verder evolue-

ren naar zelfsturende teams.  

5.2.1.1 Doelstellingen 

Bij de start van het project een aantal doelstellingen voorop gesteld: 

 Een hogere klanttevredenheid (klanten=leerlingen, ouders, school) door gelijke 

en continue dienstverlening, 

 Een hogere tevredenheid bij de medewerkers, 

 Een organisatiestructuur uitbouwen waar informatie, kennis en vaardigheden 

verzameld, verspreid, aangewend, geborgd en gewaarborgd kunnen worden. 

5.2.1.2 Grotere, vaste teams  

Bij de scholen zelf was er, nog voor de nieuwe organisatieverandering bij het iCLB was 

uitgetekend, een nieuwe structuur ontstaan. De stedelijke scholen in Gent hadden zich 

onderverdeeld in 4 groepen. Het iCLB heeft hier gebruik van gemaakt om de eigen 

multidisciplinaire teams samen te stellen. Zo ontstonden er 4 teams voor de 4 groepen 

van scholen binnen het basisonderwijs en 1 team binnen het secundair onderwijs.  

Elk team bestaat uit 8 tot 10 medewerkers en één teamcoach. Het team secundair on-

derwijs is daar een uitzondering op en telt 18 medewerkers. “Het vooropgestelde doel 

was dat iedere medewerker deel zou uitmaken van één vast team. In de praktijk blijft 

dit het streefdoel maar is dat niet steeds haalbaar. De vele mogelijkheden tot deeltijds 

werken in combinatie met het wettelijk percentage aan CLB-medewerkers waarop elke 

school recht heeft, maakt het soms een moeilijk puzzelwerk. Maar we blijven er steeds 

naar streven om nog zo weinig mogelijk aan de bestaande teams te raken.” merkt Ti-

neke Vanhaecke, kwaliteitscoördinator iCLB Gent, op.  

Elk team wordt begeleidt door een teamcoach. Hij of zij is verantwoordelijk voor het 

ondersteunen van de teamleden zowel op inhoudelijk vlak zoals “hoe een intake doen”, 

als op het vlak van het dagelijks functioneren zoals het onder de knie krijgen van soft-

warepakketten. Elke teamcoach is lid van het kernteam, dat samen met de directrice 

het beleid van het iCLB vorm geeft. “Omdat de teamcoaches een duidelijk andere func-

tie hebben dan de andere teamleden binnen de multidisciplinaire teams, hebben we 

ervoor gekozen om de teamcoaches geen scholen meer te laten begeleiden. Alle 

teamcoaches begeleiden halftijds een team, en werken deeltijds mee aan niet-

gesubsidieerde projecten. Eén van de teamcoaches begeleidt fulltime twee teams. We 

stellen het zo dat het nest van de teamcoach het kernteam is en dat zijn functie het 
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begeleiden van het multidisciplinaire team is” stelt Tineke Vanhaecke, kwaliteitscoördi-

nator iCLB Gent.  

Teamcoaches zijn niet de disciplineafgevaardigden uit de vorige structuur maar werden 

geselecteerd op basis van een uitgebreide selectieprocedure door de directie van het 

iCLB en de stad Gent. De teamcoachees hebben als ondersteuning een coachingstra-

ject van een 5-tal dagen gevolgd waarin onderwerpen aan bod kwamen zoals “conflic-

ten” en “hoe een kwaliteitsvol periodiek overleg organiseren”. 

5.2.1.3 Multidisciplinair samenwerkende teams 

“Het CLB is ontstaan uit het samengaan van MST en PMS met als doel multidisciplinai-

re samenwerking. In onze vorige structuur werkten we al met verschillende disciplines 

maar in de praktijk was er niet overal sprake van echt multidisciplinair samenwerken. 

We willen ertoe komen dat elke medewerker zich in de eerste plaats CLB‟er voelt en 

niet bijvoorbeeld een arts of een maatschappelijk assistent” ervaart Tineke Vanhaecke, 

kwaliteitscoördinator iCLB Gent. Om dat te bereiken, wordt er als volgt gewerkt binnen 

de multidisciplinaire teams: 

 Er wordt zoveel mogelijk naar gestreefd dat elke medewerker slechts deel uit-

maakt van één enkel team, 

 De leden van het team zijn samen verantwoordelijk voor een regio van scholen, 

 Elke school krijgt binnen het gekoppelde team één contactpersoon binnen het 

team aangewezen. Voorheen waren hier geen afspraken over en contacteerden 

de scholen vaak verschillende mensen van het team. Binnen dit principe van 

“Single Point Of Contact” is elk teamlid voor één of meerdere scholen de con-

tactpersoon en heeft daardoor nood aan samenwerking met de andere teamle-

den. Daarnaast is er een vaste contactpersoon voor medische vragen, omdat de-

ze heel specifiek zijn, 

 “In het ideale geval zouden de teamleden ook fysiek samen zitten, maar voorlo-

pig laat de indeling van onze gebouwen dat niet toe” merkt Tineke Vanhaecke, 

kwaliteitscoördinator iCLB, op.   

 

Het is de bedoeling dat de multidisciplinaire teams autonoom kunnen werken. Daar-

voor is alle nodige kennis binnen het team aanwezig en wordt in stapjes steeds meer 

autonomie aan het team gegeven. Op inhoudelijk vlak was er al veel autonomie bij de 

teams en dat is zo gebleven in de nieuwe structuur. De teams hebben daarnaast ook 

andere verantwoordelijkheden gekregen. Zo staan ze zelf in voor het opstellen van een 

permanentie- en verlofregeling en moeten ze zelf beslissen wie als contactpersoon 

voor welke scholen zal optreden. 

Elk team heeft wekelijks een teamvergadering. De ene week worden tijdens de team-

vergadering enkel casussen besproken, de andere week gaat het om een mix van het 

bespreken van casussen en het delen van informatie uit het kernteam en de onder-

steunende cellen. Tijdens de teamvergaderingen kan ook een externe expert worden 

uitgenodigd en komt regelmatig een kinderpsychiater langs om specifieke casussen 

mee te ondersteunen. “Het doel van de teamvergaderingen is het multidisciplinair aan-

pakken van casussen. Daarnaast zorgen de teamvergaderingen ervoor dat elk teamlid 

de scholen waar het team verantwoordelijk voor is, goed leert kennen” stelt Tineke 

Vanhaecke, kwaliteitscoördinator iCLB.  
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5.2.2 Ondersteunende cellen om kennis in de organisatie te borgen 

Om de kennis die in de organisatie aanwezig is te delen, verder te ontwikkelen en te 

borgen in de organisatie is er een systeem van ondersteunende cellen uitgewerkt. De 

thema‟s waarrond de cellen werken, zijn zo gekozen dat elk beleidsdoel van het iCLB 

in één of meerder cellen onder te brengen valt. Het gaat om volgende thema‟s: Cel 

Bijzondere Noden (buitengewoon onderwijs, Vlaams Agentschap voor personen met 

een handicap), Cel Kansenbevordering, Cel Projecten, Cel Schoolloopbaan en Net-

werking, Cel Methodiek en Diagnostiek, Cel Kwaliteit/Cel Welzijn, Cel Gezondheid en 

Cel Administratie. 

Zoals Figuur 5 weergeeft, wordt elke cel begeleid door één van de teamcoaches. In 

iedere cel zit minstens één teamlid uit de 5 multidisciplinaire teams. Elke ondersteu-

nende cel komt maandelijks bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten wordt kennis rond 

het thema van de ondersteunende cel uitgewisseld en worden projecten uitgewerkt. Zo 

zal de cel Netwerking en Schoolloopbaan komend schooljaar samenwerken met het 

departement Onderwijs en opvoeding Stad Gent aan een visie over hoe ze een school-

loopbaan zien en wie daarin welke verantwoordelijkheden heeft.  

De kennis en informatie die binnen de cellen wordt verzameld en ontwikkeld, wordt 

naar de multidisciplinaire teams overgebracht via de teamcoach en de teamleden die 

deel uit maken van de cel. Daarnaast wordt in elke nieuwsbrief, die drie keer per jaar 

verschijnt, een stand van zaken van alle cellen besproken.  

Elke medewerker maakt deel uit van minstens één ondersteunende cel. Via de Cel 

Administratie is het administratief personeel ook verdeeld en hoort telkens bij één van 

de 5 teams. Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor het opmaken van verslagen tij-

dens de diverse vergaderingen. De verantwoordelijke Administratie maakt ook deel uit 

van het kernteam. 

Op vraag van de medewerkers zijn de disciplinevergaderingen structureel opnieuw 

ingevoerd. Het doel is om de specifieke disciplinekennis binnen de organisatie op peil 

te houden en te delen. De leden van elke discipline bepalen zelf de inhoud van de ver-

gaderingen.  
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Figuur 5 Organogram iCLB Gent na de organisatieverandering 

 

 

5.2.3 Een lange weg, veel communicatie 

“Bij de start van het project zijn we er van uit gegaan dat we minstens 5 jaar zouden 

nodig hebben om effectief multidisciplinair en zelfsturend in teams te kunnen werken 

binnen het iCLB Gent. Om de structuurverandering effectief door te voeren, is er een 

grote cultuurverandering nodig. Medewerkers moeten beseffen dat ze de zaken nu zelf 

in handen hebben. Maar vertrouwen hebben in eigen kunnen en inzien dat elke disci-

pline een belangrijke bijdrage levert is niet evident voor alle medewerkers” stelt Tineke 

Vanhaecke, kwaliteitscoördinator.  

Om het project in goede banen te leiden is er een communicatieplan opgesteld. In een 

tijdslijn werd aangegeven wanneer medewerkers geïnformeerd zouden worden, wan-

neer er externe communicatie over het project zou plaatsvinden naar de scholen, wan-

neer er nieuwsbrieven rond de organisatieverandering zouden verschijnen, … Een ple-

naire vergadering in december 2008 was het startsein van het project. Tijdens deze 

vergadering werd het project aangekondigd en werden de medewerkers om feedback 

gevraagd. In de vorm van een “elevator speech” werd kort en bondig aangegeven 
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waarom de organisatieverandering nodig was en welke doelstellingen er voorop wer-

den gesteld. Dat wordt in elke communicatie over het project opnieuw benadrukt.  

Om het werken in multidisciplinaire teams te ondersteunen, hebben de medewerkers 

een vorming gekregen. Onder begeleiding van een externe consultant werden een 

aantal oefeningen gedaan rond de principes van de nieuwe organisatie. Bijvoorbeeld, 

om duidelijk te maken dat teams geen eilandjes mogen vormen binnen de organisatie 

en dat communicatie tussen teams noodzakelijk is werd een oefening gedaan. Alle 

teamleden moesten op één zeil gaan staan en kregen de opdracht het zeil om te 

draaien zonder dat één teamlid van het zeil valt. Dit was enkel mogelijk wanneer de 

teamleden eerst allemaal op het zeil van een ander team zouden gaan staan en ver-

volgens het eigen zeil zouden omdraaien.  

5.2.4 Effecten op performantie en kwaliteit van de arbeid 

Om de drie jaar voert het iCLB een tevredenheidsonderzoek uit bij het personeel en de 

scholen. De volgende tevredenheidsenquête zal in 2012 plaatsvinden. Dan zal men op 

basis van de cijfers kunnen nagaan of de organisatieverandering al een effect laat zien. 

De kwaliteitscoördinator heeft de ervaring dat het iCLB een betere continuïteit naar de 

scholen kan waarborgen. Ook de geïnterviewde vakbondsafgevaardigde stelt dat scho-

len sneller en een meer gestructureerd antwoord krijgen op hun zorgvragen.  

“Het is een proces dat nog steeds lopende is en we verwachten niet meteen heel grote 

effecten op tevredenheid, zowel bij de scholen als de medewerkers. Ik heb het gevoel 

dat we op dit moment op een keerpunt beland zijn en we stilaan de vruchten van de 

organisatieverandering zullen plukken. Ook bij de medewerkers is de tegenstand, die 

bij elke organisatieverandering de kop op steekt, sterk verminderd. Ik denk dat de 

structuur die in de organisatie is gebracht voor een gevoel van veiligheid heeft gezorgd 

bij de medewerkers. Ook het laatste inspectieverslag van 2010 was opnieuw positief, 

na twee negatieve verslagen in 2006 en 2008” stelt Tineke Vanhaecke, kwaliteitscoör-

dinator iCLB. De kwaliteitscoördinator heeft de ervaring dat er binnen de teams meer 

beroep wordt gedaan op elkaars knowhow dan vroeger.  

“Het is nog te vroeg om een algemene evaluatie te maken”, stelt de vakbondsafge-

vaardigde, “We hebben het gevoel dat de balans momenteel nog in evenwicht is: er is 

geen grote verbetering, maar ook geen verslechtering.” Toch stipt ze een aantal posi-

tieve en negatieve elementen aan: 

 Scholen krijgen sneller en gestructureerder antwoord op hun zorgvragen, 

 De aanwezige deskundigheid wordt meer gedeeld en geborgd binnen de organi-

satie via de ondersteunende cellen, 

 Beslissingen in verband met bepaalde casussen worden door een groter team 

gedragen dan voorheen, 

 De behandeling van casussen verloopt meer gestructureerd, 

 De werkdruk is niet gedaald bij de medewerkers, dit is mede het gevolg van een 

stijgend aantal casussen per school, 

 De medewerkers hebben zeer veel invloed op wat inhoudelijk tijdens de discipli-

nevergaderingen wordt besproken. 
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5.2.5 Betrokkenheid van medewerkers en sociaal overleg 

De medewerkers werden voor het eerst op de hoogte gebracht van de komende orga-

nisatieverandering tijdens een plenaire vergadering in december 2008. Gedurende de 

organisatieverandering en momenteel worden er diverse kanalen gebruikt om de me-

dewerkers blijvend te informeren of uitgebreider te betrekken bij de organisatieveran-

dering, zoals de plenaire vergaderingen, infoteams, per e-mail, nieuwsbrieven … 

De vakbonden werden niet actief betrokken bij de organisatieverandering, maar als 

personeelslid geïnformeerd. De vakbondsafgevaardigde stelt dat er geen nood was om 

als vakbond een sterkere betrokkenheid te vragen of actie te ondernemen bij de orga-

nisatieverandering. De geïnterviewde vakbondsafgevaardigde heeft wel enkele beden-

kingen bij de organisatieverandering: 

 Er was een noodzaak aan verandering in de organisatie voelbaar. Deze was het 

gevolg van enerzijds een negatief inspectieverslag en anderzijds de ervaring dat 

er heel wat kennis in de organisatie aanwezig was maar dat deze versnipperd zat 

bij de individuele medewerkers. De vakbondsafgevaardigde heeft niet de ervaring 

dat er voorheen een te sterk disciplinedenken in de organisatie aanwezig was. 

 Zoals bij elke verandering zorgde de aankondiging van de organisatieverandering 

voor een soort schok bij heel wat medewerkers. Het was onzeker wat er concreet 

allemaal zou gaan gebeuren. De organisatieverandering bracht daardoor ook 

heel wat spanningen met zich mee. 

 Bij de start van de organisatieverandering zijn 4 medewerkers (gedeeltelijk) vrij-

gesteld om als teamcoach te fungeren. Dit betekent dat deze mensen geen 

teamwerk meer doen maar ofwel teamcoach zijn van 2 teams ofwel halftijds als 

teamcoach werken en deeltijds projectwerk uitvoeren. Het werk in de scholen 

moet, volgens de vakbondsafgevaardigde, daardoor verdeeld worden over min-

der medewerkers. Dit bracht angst voor een stijgende werkdruk bij de medewer-

kers met zich mee. Volgens de vakbondsafgevaardigde is de werkdruk hierdoor 

ook effectief gestegen. 

 Theoretisch is er een mooi kader voor de organisatieverandering uitgedacht maar 

in de praktijk loopt niet altijd alles zoals voorzien. Zo is er tijdens de wekelijkse 

teamvergaderingen vaak te weinig tijd om alle casussen grondig te bespreken. 

Door de grote hoeveelheid scholen die aan elk team is toegekend, ontstaat er 

soms een gebrek aan overzicht bij de medewerkers.  

 De vakbondsafgevaardigde heeft het gevoel dat de organisatieverandering te 

snel is gestart en dat er te veel tegelijkertijd is veranderd terwijl het dagelijkse zo-

genaamde veldwerk gewoon verder doorliep. Medewerkers gingen in andere 

teams en op een andere manier werken, met nieuwe collega‟s, nieuwe scholen, 

enzovoort. Er was te weinig tijd voor een grondig overleg met de medewerkers. 

Toch werd er zeer veel gecommuniceerd over de organisatieverandering. Voor 

individuele medewerkers soms te veel om, naast hun dagelijkse taken, te ver-

werken. 

 Er wordt een sterke nadruk gelegd op interdisciplinair samenwerken en dat geeft 

bij sommige medewerkers en sommige disciplines het gevoel dat de eigen disci-

pline niet naar waarde wordt geschat binnen de organisatie.  
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 Tijdens de organisatieverandering zijn er op vraag van de medewerkers een aan-

tal zaken aangepast, zoals het opnieuw invoeren van de disciplinevergaderingen 

en het terugschroeven van de vergaderfrequentie van de ondersteunende cellen 

van één keer om de 14 dagen naar één keer per maand. 

 De vakbondsafgevaardigde hecht veel belang aan de evaluatie die van de orga-

nisatieverandering zal worden gemaakt. Ze hoopt dat alle medewerkers en zo-

veel mogelijk cliënten zullen worden gehoord bij de opmaak van het evaluatiedo-

cument en de evaluatie zelf. 

 In de toekomst zal er meer aandacht moeten worden besteed aan de uitwisseling 

van kennis en ervaring tussen de 5 bestaande teams om te vermijden dat het 

opnieuw een soort van eilandjes worden zoals in de vroegere structuur. Zo zou-

den systemen die in één team worden uitgedacht en goed werken kunnen wor-

den uitgewisseld met andere teams, zoals een doorschuifsysteem in verband met 

de verlofregeling.  

5.2.6 Toekomst 

“Tijdens het doorvoeren van de veranderingen zijn ook heel wat „lijken uit de kast ge-

vallen‟. We zijn tot het besef gekomen dat ook heel de omringende organisatie aange-

past zal moeten worden aan de nieuwe manier van werken. We willen in de eerste 

plaats werk maken van het opstellen van een duidelijke visie en missie van het iCLB 

Gent. We waren gestart om samen met het kernteam de belangrijkste waarden van het 

iCLB Gent op papier te zetten en wilden dit tijdens de teamdagen aan alle medewer-

kers voorstellen. Maar we zijn tijdig tot het inzicht gekomen dat een missie en visie die 

echt leeft in de organisatie, samen met de medewerkers moet worden opgebouwd” 

stelt Tineke Vanhaecke, kwaliteitscoördinator iCLB.  

Ook de functiebeschrijvingen die werden ontwikkeld via de cel Kwaliteit in de vorige 

organisatie en de competentieprofielen van de Stad Gent die nu door het iCLB Gent 

worden gebruikt, voldoen niet aan de nieuwe manier van werken. Zo is er geen compe-

tentieprofiel voor de nieuwe functie van teamcoach. Het aanpassen van de competen-

tieprofielen zal gebeuren in het kader van het herschrijven van het volledige kwaliteits-

handboek.  

“De organisatieverandering is doorgevoerd vanuit een sterk gevoelde noodzaak aan 

verandering. Het kernteam heeft deze organisatieverandering in handen genomen en 

sterk begeleid. Nu de nieuwe structuur is doorgevoerd, is het de taak van het kernteam 

om terug meer los te laten en vertrouwen te geven aan de medewerkers door meer 

autonomie aan de teams te geven. Een eerste stap daarin is bijvoorbeeld de mede-

werkers de belangrijkste waarden van het iCLB Gent laten formuleren in plaats van 

deze vanuit het kernteam op te leggen” stelt Tineke Vanhaecke, kwaliteitscoördinator 

iCLB. 

 

5.3. Wie werd geïnterviewd? 

 Tineke Vanhaecke – Kwaliteitscoördinator 

 Ann Bellemans – vakbondsafgevaardigde ACOD 
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5.4. Overzichtstabel iCLB Gent  

 iCLB Gent 

Aanleiding  

 De manier waarop het werk binnen het iCLB Gent was georganiseerd en gestructureerd zorgde voor problemen. De resul-

taten van een intern tevredenheidsonderzoek, het inspectieverslag en ontevredenheid bij klanten (scholendirecties) maak-

ten duidelijk dat: 

- De kwaliteit van de dienstverlening te sterk afhankelijk was van de individuele teamleden, hun inidviduele capactiteiten 

en initiatieven, 

- De goede initiatieven die werden genomen waren noch gekaderd binnen een duidelijke CLB-visie, noch aangestuurd 

door het beleid, 

- De continuïteit van de dienstverlening bij afwezigheden moeilijk op een kwalitatieve manier kon gebeuren.  

Aspecten van sociale 

innovatie 

 

Strategie en manage-

mentvaardigheden 
- Missie en visie op lange termijn (algemene CLB-visie, momenteel aanpassen naar de eigen organisatie), 

- Invoering van participatiegerichte aansturing van medewerkers: focus op multidisciplinair samenwerken en steeds 

meer zelfsturing binnen de teams brengen, 

- Ondersteunende cellen om de nodige kennis binnen de organisatie te brengen en te borgen, 

- Teamcoaches ondersteunen teamleden inhoudelijk en in hun dagelijks functioneren 

Organisatiestructuur, be-

stuurstructuur en organi-

satiebeleid 

- Multidisciplinaire teams: van disciplinedenken naar teamdenken, 

- Single point of contact: er is telkens één teamlid verantwoordelijk voor alle contacten met een welbepaalde school,  

- Teams zijn inhoudelijk zeer autonoom en zelf verantwoordelijk voor permanentieregelingen, verlofregeling, aanduiding 

van single point of contact voor bepaalde school …, 
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 iCLB Gent 

Competenties van het 

personeel 
- Meer beroep doen op knowhow van de medewerkers, 

- Ontwikkeling van competenties door deelname aan ondersteunende cellen, 

- Structurele overlegmomenten om informatie en kennis uit te wisselen en te bespreken 

Bedrijfscultuur en interne 

arbeidsverhoudingen 
- Coachingstraject van 5 dagen voor teamcoaches 

Gezondheidsmanagement  

Doelstellingen en effec-

ten 

 

Bedrijfsperformantie - Betere continuïteit van de dienstverlening aan de scholen, 

- Sneller en meer gestructureerde antwoorden op de zorgvragen, 

- Positief inspectieverslag 2010, 

- Meer gedragenheid van beslissingen in verband met bepaalde casussen, 

-  

Kwaliteit van de arbeid - Gevoel van veiligheid bij medewerkers, 

- Geen daling van de werkdruk (mede door een stijgend aantal casussen per school), 

- Meer autonomie in de teams (verlof- en permanentieplanning, …) 
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6. vzw GTB 

Vzw GTB is in 2008 ontstaan als gevolg van de fusie van de vijf Vlaam-

se regionale ATB-diensten. De nieuwe bestuurders hebben deze gele-

genheid aangegrepen om samen met de medewerkers de visie en mis-

sie van de vzw uit te klaren. Waarderend onderzoek bij de medewerkers 

vormt de hoeksteen van elk nieuw initiatief binnen de organisatie. Het 

heeft een belangrijke dynamiek van samenwerking tussen directie, me-

dewerkers en andere belanghebbenden (waaronder vakbonden en 

werkgeversorganisaties) tot stand gebracht.  

De strategie van de vzw focust op de lange termijn. Men wil de dienst 

kwalitatief uitbouwen met een professionele groep medewerkers. De 

strategie werd, samen met de medewerkers, op papier gezet en gebun-

deld in een strategieboekje voor elke medewerker. Vzw GTB ziet de ei-

gen medewerkers als interne ondernemers. Binnen een vastgelegd ka-

der krijgen ze zoveel mogelijk autonomie en regelmogelijkheden. Ze 

worden ondersteund door in te zetten op een coachende leiderschapstijl 

en een uitgewerkt leerbeleid.  

Vzw GTB legt de nadruk op samenwerking. Intern met de medewerkers, 

maar ook extern. Zo is er een zeer nauwe samenwerking met de VDAB, 

werkt de vzw samen met collega-organisaties in Europa, de sociale 

partners, bedrijven en scholen. 

Het waarderend onderzoek bij de medewerkers en de projecten op ba-

sis daarvan hebben een aantal belangrijke effecten. Zo ervaren de geïn-

terviewden onder meer een betere kwaliteit van de dienstverlening, een 

grotere beleidsmatige impact van de vzw en een sterkere betrokkenheid 

van de medewerkers bij de organisatie.  

6.1. De organisatie 

GTB staat voor Gespecialiseerde Trajectbepaling en – Begeleiding en heeft tot doel 

om personen met een arbeidshandicap te begeleiden naar werk. De vzw is ontstaan uit 

een fusie van de vijf voormalige Vlaamse ATB-diensten (ArbeidsTraject Begeleiding). 

In het kader van Beter Bestuurlijk Beleid van de Vlaamse overheid werden de vijf pro-

vinciale ATB-diensten in 2006 administratief overgeheveld van het Vlaams Fonds 

(Welzijnsector) naar de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

(VDAB). Vervolgens zijn de ATB-diensten gefusioneerd tot één Vlaamse vzw onder de 

naam vzw GTB met vijf provinciale afdelingen. Dit betekende een overgang van vijf 

Raden van Bestuur naar één Raad van Bestuur of van 50 à 80 bestuurders naar 24 

bestuurders voor de gehele vzw. 

Vzw GTB telt momenteel een 200-tal medewerkers. Dit zijn hoofdzakelijk bedienden 

waarvan meer dan 80% minstens een bachelorsdiploma op zak heeft. Ongeveer 10% 

van de medewerkers behoren tot de eigen doelgroep, namelijk personen met een ar-

beidshandicap. Naast de directeur en zeven stafmedewerkers telt de organisatie vijf 

provinciaal gestuurde teams. Elk team bevat een provinciaal coördinator, een stafme-

dewerker, één of meerdere teamcoaches en 30 tot 40 medewerkers.  
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Het algemeen doel van de vzw is het realiseren van een hogere werkzaamheidsgraad 

van personen met een arbeidshandicap Tot de taken van de vzw behoren: 

 Het begeleiden van de doelgroep naar werk, in de eerste plaats naar het nor-

maal economisch circuit. Indien dit niet mogelijk is, wordt er toegeleid naar het 

beschermd circuit (sociale of beschutte werkplaats) of arbeidszorg, 

 In functie van de hoofdtaak netwerken met werkgevers, andere gespecialiseer-

de diensten, sociale partners … Het gaat bijvoorbeeld om het verstrekken van 

informatie aan werkgevers over tewerkstellingsbevorderende maatregelen en 

vormen van verdere loopbaanbegeleiding voor de klanten, 

 Beleidsontwikkeling in de sectoren onderwijs, gezondheid en welzijn. 

 

6.2. Waarderend onderzoek bij medewerkers als hoeksteen 

Sociale innovatie staat bij vzw GTB voor een horizontale organisatiestructuur met korte 

beslissingslijnen en een sterke, waarderende betrokkenheid van de medewerkers bij 

elk nieuw initiatief binnen de organisatie. Veranderingen worden projectmatig aange-

pakt, in samenwerking met de medewerkers. De organisatie ziet de medewerkers als 

interne ondernemers en ondersteund hen via een coachende manier van leidinggeven 

en een uitgewerkt leerbeleid. Ook extern focust de organisatie op samenwerking, met 

klanten en andere belanghebbenden. 

6.2.1 Horizontaal uitgebouwde organisatiestructuur met korte 

beslissingslijnen 

Bij de fusie in 2008 van de ATB-diensten naar vzw GTB heeft de organisatie er bewust 

voor gekozen om de organisatiestructuur zo horizontaal mogelijk te houden. Iedere 

medewerker heeft een duidelijke plaats in het organigram (zie Figuur 6) en er zijn korte 

beslissingslijnen. 

De centrale stafmedewerkers zijn verdeeld over de vijf provinciale afdelingen waardoor 

de informatiedoorstroom van het management naar de afdelingen en omgekeerd vlot-

ter verloopt. Elke provinciale afdeling bestaat uit een provinciale coördinator, één of 

meerdere teamcoaches, trajectbegeleiders en administratief medewerkers. In elke pro-

vinciale afdeling vinden in dezelfde week, meestal ook op dezelfde dag de provinciale 

vergaderingen plaats. Op de agenda van deze vergadering staan een aantal vaste ru-

brieken waarin de medewerkers geïnformeerd worden over wat besproken en beslist 

werd tijdens het managementoverleg. Op die manier krijgt elk provinciaal team rond 

dezelfde periode ook dezelfde informatie vanuit het management. 

6.2.2 Waarderend onderzoek bij medewerkers als basis 

Het startpunt van de veranderingsinitiatieven binnen vzw GTB is een waarderend on-

derzoek bij de medewerkers op basis van het EFQM-model. Dat model werd gebruikt 

om voor vzw GTB verbeterpunten te identificeren binnen 9 domeinen, namelijk (1) lei-

derschap, (2) beleid en strategie, (3) medewerkers, (4) partnerschappen en middelen, 

(5) processen, (6) resultaten bij klanten, (7) resultaten bij medewerkers, (8) resultaten 

in de samenleving en (9) resultaten van de sleutelprestaties. 
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Concreet verliep het waarderend onderzoek als volgt. In december 2008/januari 2009 

werd bij alle medewerkers gepolst (1) wat ze vandaag sterk vinden binnen hun wer-

king, (2) wat meer aandacht vraagt en (3) wat hun toekomstwensen voor de organisa-

tie waren. Vervolgens vonden diepergaande teamgesprekken plaats met een 12-tal 

medewerkers per provinciaal team. Tijdens deze gesprekken werd meer feedback en 

informatie verzameld. Per provincie leidde dit tot één of meerdere toekomstbeelden 

voor de organisatie en een aantal „sterke ideeën‟. Tijdens de eerste GTB-dag in 2009 

werden deze resultaten in de vorm van een tentoonstelling binnen de 9 EFQM-

gebieden weergegeven naar sterktes, uitdagingen en toekomstwensen van de organi-

satie. Tijdens rondetafelgesprekken werd samen met de medewerkers beslist over 

welke punten men verder wilde nadenken. Dit resulteerde in een 20-tal projectideeën. 

De stuurgroep Kwaliteit selecteerde daaruit 10 prioriteiten die het komende werkjaar 

zouden worden aangepakt. Naast de directeur is er ook een vertegenwoordiging van 

de stafleden, de provinciale coördinatoren, de administratief medewerkers en de tra-

jectbegeleiders in de stuurgroep. 

Eén van de prioriteiten was het opstellen en uitschrijven van een duidelijke en gedra-

gen organisatiestrategie. Daarnaast ging het over de ontwikkeling van een registratie-

draaiboek, het ontwikkelen van een leerbeleid binnen de organisatie, hoe omgaan met 

de eigen ecologische voetafdruk, het coachen van medewerkers, communicatie als 

bindmiddel binnen de organisatie …  

In december 2009 vond de startdag van de 10 projecten plaats. Tijdens die dag werd 

elk projectvoorstel concreet uitgewerkt in een projectfiche door een projectgroep. Elke 

projectgroep bestaat uit een mix van verschillende teamleden uit de verschillende pro-

vinciale afdelingen met een sterke interesse om aan het project te werken. De eindda-

tum van alle projecten was de volgende GTB-dag, namelijk 23 april 2010. In de project-

fiche werd een duidelijke structuur uitgewerkt: aantal mandagen, concrete 

doelstellingen, enzovoort. Elke projectfiche werd aan één andere projectgroep voorge-

steld. Suggesties vanuit deze groep werden in de projectfiche opgenomen. “We erva-

ren de projectmatige aanpak als een krachtige manier van werken. De leden van een 

werkgroep krijgen niet het gevoel ergens alleen aan te werken, maar realiseren samen 

een concreet doel. De aanpak om telkens eerst een visie van vzw GTB over het thema 

uit te werken, zorgt voor een gedragen en onderbouwd resultaat. Alle gestarte project-

groepen hebben ook concrete resultaten opgeleverd” ervaart Wannes Marivoet, staf-

medewerker vzw GTB.  

We bespreken vervolgens enkele van de resultaten van de projectwerking, namelijk het 

uitwerken van de organisatiestrategie, een gedragen visie op intern ondernemerschap 

en een coachende manier van leidinggeven en een uitgewerkt leerbeleid.  

6.2.3 Het strategieboekje 

Uit het waarderend onderzoek bij de medewerkers bleek dat het uitwerken van een 

duidelijke organisatiemissie en -strategie één van de prioriteiten was waaraan moest 

worden gewerkt. “De fusie van de vijf ATB-diensten in 2008 bracht een aantal grote 

wijzigingen voor de organisatie met zich mee. Zo gingen we van vijf verschillende Ra-

den van Bestuur naar één Raad van Bestuur. Ook de medewerkers stelden zich vra-

gen over wat er met hen zou gebeuren. Door de fusie konden we als vzw GTB als het 

ware van een wit blad vertrekken. We hebben dat aangegrepen om onder meer de 

missie en visie van de vzw samen met de medewerkers opnieuw scherp te stellen” 

merkt Luc Henau, directeur, op.  
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De missie en de strategie van de organisatie werd samen met de medewerkers uitge-

werkt en goedgekeurd door de belanghebbenden. Een eerste versie van de uitge-

schreven missie en strategie van de organisatie werd door de directeur opgemaakt. 

Vervolgens werd binnen alle provinciale teams om feedback gevraagd. Op basis van 

de kritieken en suggesties uit de verschillende teams werd de visie- en strategietekst 

herwerkt en opnieuw nagelezen door drie medewerkers uit alle provinciale afdelingen. 

Daarnaast werd elke individuele medewerker uitgenodigd om te reageren op de nieu-

we versie. Op basis van de binnengekomen reacties heeft het kader tijdens een twee-

daagse de visie- en strategietekst opnieuw herschreven. Na een laatste voorlegging 

van de tekst aan de medewerkers, werd de missie- en strategietekst goedgekeurd door 

de werkgeversorganisaties, de vakbonden en de klanten binnen de Raad van Bestuur.  

De missietekst is terug te vinden op de website van de vzw. De strategie van GTB vzw 

is uitgewerkt in een strategieboekje op basis van de 9 EFQM-gebieden en werd tijdens 

een GTB-dag aan elke medewerker bezorgd. De strategie stelt expliciet dat betrokken-

heid van de klanten en medewerkers een cruciaal element is uit de GTB-strategie. 

Maar ook dat de lange termijnstrategie binnen de organisatie concreet wordt uitgewerkt 

in projecten met een duidelijke focus. Elk project wordt uitgevoerd in samenwerking 

met de medewerkers. 

6.2.4 Interne ondernemers en coachende leidinggevenden 

De uitwerking van elk project bij vzw GTB verloopt volgens eenzelfde stramien. Een 

belangrijke eerste stap is het ontwikkelen van een visie op het thema om zo een ge-

meenschappelijk en breed draagvlak binnen de organisatie te creëren. Op basis van 

deze visie worden vervolgens concrete acties ondernomen. 

Medewerkers worden binnen vzw GTB gezien als interne ondernemers. De organisatie 

tekent een duidelijk kader uit over wat de taken zijn van de medewerkers. Daarbinnen 

krijgen de medewerkers de verantwoordelijkheid en bevoegdheid om zoveel mogelijk 

aspecten van hun job zelf in te vullen, bijvoorbeeld de eigen planning en tijdsbesteding. 

De trajectbegeleiders worden bij het uitvoeren van hun taken en hun functioneren on-

dersteund door de teamcoaches en de organisatie heeft een leerbeleid uitgewerkt.  

6.2.4.1 Teamcoaches 

Afhankelijk van de grootte van de provinciale afdelingen zijn er één of meerdere perso-

nen die halftijds zijn vrijgesteld als teamcoach. Hun taak is de trajectbegeleiders coa-

chen, zowel op inhoudelijk vlak als hun algemeen functioneren. Dit gebeurt al dan niet 

op vraag van de trajectbegeleiders.  

Ook op het vlak van teamcoaching werd eerst, samen met teamcoaches en provinciaal 

coördinatoren, een algemene visie ontwikkeld. Die visie stelt dat coaching bij vzw GTB 

vertrekt vanuit de sterktes van de medewerker. Dat betekent dat soms de coördinator, 

soms de teamcoach het best geplaatst is om de medewerker te coachen. Om een ka-

der te ontwikkelen voor dat samenspel tussen de provinciaal coördinator en de team-

coach(es) in het begeleiden van teams, werd een oefening gemaakt om af te bakenen 

welke taken zeker wel en zeker niet tot de functie van de teamcoach/provinciaal coör-

dinator behoren en de grijze zone daartussen. In de praktijk stemt het kernteam, be-

staande uit de provinciaal coördinator, de teamcoach(es) en de stafmedewerker, af wie 

wat voor zijn/haar rekening neemt.  

De teamcoaches worden ondersteund door een teamcoach-overleg en intervisiemo-

menten. Het teamcoach-overleg vindt een vijftal keer per jaar plaats. Tijdens deze bij-
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eenkomsten overlopen de teamcoaches de vragen die ze krijgen van de trajectbege-

leiders en bespreken hun eigen coaching. Wanneer er belangrijke thema‟s naar boven 

komen, worden er intervisies georganiseerd die door externen begeleid kunnen wor-

den.  

6.2.4.2 Leerbeleid  

De werkgroep “leerbeleid” heeft zich in de eerste plaats toegespitst op het maken van 

een onthaalmap en inwerkbrochure voor nieuwe medewerkers. Daarnaast heeft de 

werkgroep het leerbeleid van de organisatie uitgeschreven met de organisatiedoelen 

als basis. Het leerbeleid stelt drie uitgangspunten centraal: 

1. GTB werkt aan de kwaliteit van dienstverlening voor onze klanten door inzet 

van deskundige medewerkers, 

2. GTB wil een organisatie zijn waar verantwoordelijkheid en ondernemerschap 

belangrijk zijn, 

3. GTB wil een organisatie zijn met een open leercultuur, waarbij van mekaar 

wordt geleerd.  

Tien krachtlijnen geven het leerbeleid verder vorm, waaronder “Leren is GTB-

medewerkers klaar maken voor de veranderingen en evoluties waar GTB voor staat”, 

“GTB werkt aan een leerbeleid met ruimte voor diverse leervormen en methodieken” 

en “GTB ondersteunt het leerbeleid met de nodige middelen en de efficiënte en effec-

tieve aanwending ervan”.  

De verantwoordelijkheden op het vlak van leren werden voor elke actor binnen de or-

ganisatie vastgelegd: van elke GTB-medewerker, tot de vakbonden en de Raad van 

Bestuur. Zo is elke GTB-medewerker medeverantwoordelijk voor de eigen leertrajecten 

en het formuleren van eigen leerbehoeften en maakt elke leidinggevende met zijn di-

recte medewerkers jaarlijks een leerplan op. Het werknemersoverleg volgt de budget-

stromen en de sociale balans mee op en worden betrokken in de ontwikkeling van het 

leerbeleid en het opstellen van het leerplan; de Raad van Bestuur keurt het leerplan 

goed en bepaalt welke middelen worden vrijgemaakt.  

Naast het leerplan, worden de individuele leervragen beoordeeld op 4 criteria, namelijk: 

1. Het belang van de leeractiviteit voor de huidige of toekomstige werking van 

GTB, 

2. De relevantie van de opleiding voor de functiehouder, 

3. De effectiviteit van de leeractiviteit, 

4. De kost van de opleiding. 

Afhankelijk van de beoordeling op deze criteria kan GTB de opleiding toestaan of in 

overleg met de aanvrager een andere oplossing zoeken of de opleiding gedeeltelijk 

financieren. 

Naast het leerplan en de individuele leervragen, krijgt het leerbeleid vorm via interne 

lerende netwerken en functionerings- of coachingsgesprekken. Momenteel wordt nog 

gewerkt aan een leertool op het intranet dat in september 2011 zal worden gelanceerd. 

Via deze leertool zullen medewerkers onder meer toegang krijgen tot documenten zo-

als de competentieprofielen en het competentiewoordenboek, maar ook de kwaliteits-
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audit, financiële informatie over de organisatie, enzovoort. De leertool zal elke mede-

werker ook een overzicht bieden van de gevolgde opleidingen, geplande opleidingen, 

opleidingsaanvragen, informatie over opleidingen en studiedagen, enzovoort.  

Intervisie en interne lerende netwerken 

De GTB-visie stelt dat “de medewerkers worden uitgenodigd om actief te leren”. Leren 

gebeurt binnen GTB niet enkel via het volgen van opleiding en vorming. De medewer-

kers worden gestimuleerd om te leren door intervisie met directe collega‟s, het bespre-

ken van klantendossiers met collega‟s uit het ruimere team, door regelmatige uitwisse-

lingen met collega‟s uit andere provincies, door contacten met andere organisaties … 

Binnen de organisatie zijn er verschillende interne lerende netwerken. Zo komen alle 

provinciale coördinatoren regelmatig samen voor besprekingen rond een bepaald the-

ma dat te maken heeft met leidinggeven, bijvoorbeeld “hoe ga je om met 9-tot-5-

medewerkers als je dat zelf niet bent?”.  

GTB heeft daarbij tot doel om “medewerkers te laten meebouwen aan de eigen sociale 

organisatie, maar ook de kans te geven zich binnen een maatschappelijk zinvolle job te 

ontplooien”. 

Functionerings- en coachingsgesprekken  

Nieuwe medewerkers krijgen bij hun indiensttreding een startverslag met daarin hoe de 

onderneming naar de medewerker kijkt, hoe de persoon leert en waarop aan het eind 

van de proefperiode geëvalueerd zal worden. Dat is steeds een mix van houdin-

gen/attitudes en technische vaardigheden. De medewerker geeft in dat startverslag 

ook zelf aan waar hij/zij naartoe wil, wat daarin beperkingen kunnen zijn, enzovoort. Bij 

een negatieve evaluatie aan het eind van de proefperiode wordt ook steeds gekeken of 

de medewerker alle kansen heeft gekregen binnen de organisatie. 

Alle medewerkers hebben minstens één keer per jaar een functioneringsgesprek met 

de provinciaal coördinator of een coachingsgesprek met de teamcoach. Hierover is in 

een werkgroep eerst een visietekst uitgeschreven.  

Voor beide types van gesprekken is één basisdocument uitgewerkt. Wanneer een me-

dewerker de basisfunctie goed uitvoert, het minimum aan verantwoordelijkheidsgebie-

den goed invult en over het minimum aan nodige competenties beschikt, wordt hier 

tijdens het gesprek niet telkens jaar na jaar opnieuw bij stilgestaan. Er wordt dan gefo-

cust op de drijfveren van de medewerker en hoe de organisatie deze kan ondersteu-

nen. Het functionerings- of coachingsgesprek is bedoeld als een exploratief gesprek 

waarin wordt teruggekeken naar de vorige gesprekken, waarin gepolst wordt naar de 

arbeidstrevredenheid, de werk-privébalans, de relatie met de klanten, enzovoort. Er 

worden ook “droom- en leervragen” gesteld: Welke vorming wil de medewerker vol-

gen? Hoe ziet hij/zij de verdere loopbaanontwikkeling? …  

De trajectbegeleiders werken, indien mogelijk, met focussen. Sommige trajectbegelei-

ders doen het liefst begeleidingen naar de open arbeidsmarkt (privésector, social profit, 

overheid), andere verkiezen begeleidingen naar beschutte en sociale werkplaatsen of 

arbeidzorg (zonder arbeidsovereenkomst). Afhankelijk van de voorkeuren van de tra-

jectbegeleiders kunnen ze meer worden ingezet voor bepaalde begeleidingen maar 

een trajectbegeleider kan nooit enkel voor één groep werken. Dit kan tijdens het ge-

sprek aan bod komen. Sommige medewerkers kiezen ervoor om hun basisfunctie goed 

uit te voeren, maar willen daarbuiten geen extra taken of verantwoordelijkheden binnen 

de organisatie. Anderen willen daar bovenop nog meewerken aan bepaalde projecten, 

op basis van hun eigen drijfveren. Tijdens een functionerings- of coachingsgesprek 
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wordt dit samen besproken. “Belangrijke kenmerken van de gesprekken zijn dat het 

gaat om 2-richtingsverkeer en gesprekken die in een informele sfeer plaatsvinden” 

merkt Wannes Marivoet, stafmedewerker vzw GTB, op.  

6.2.5 Streven naar voortdurend verbeteren in samenwerking met de 

medewerkers, de klanten en andere belanghebbenden 

De focus van vzw GTB ligt op het leveren van een kwaliteitsvolle dienstverlening. Dat 

wil zeggen een persoonsgerichte dienstverlening. Niet het percentage uitstroom van de 

doelgroep naar het regulier economisch circuit is daarbij het belangrijkste. Voor indivi-

duele leden uit de doelgroep kan een kwaliteitsvolle dienstverlening erin bestaan dat 

de persoon begeleid wordt naar vrijwilligerswerk, naar het volgen van opleiding, … in 

plaats van uitstroom naar het normale economische circuit. Kwaliteit van de dienstver-

lening vanuit de doelgroep gaat voor op streefcijfers wat betreft uitstroom. Deze kwali-

teitsvolle dienstverlening wil de vzw in de eerste plaats bereiken samen met de mede-

werkers. “vzw GTB streeft naar een voortdurende innovatie en verbetering van de 

werking. Het uitgangspunt hiervoor is de kwalitatieve uitbouw van de dienstverlening 

met een professionele groep medewerkers”. Daarnaast zet de organisatie ook in op 

samenwerking met andere belanghebbenden. Vooreerst is netwerking met werkge-

versorganisaties, gespecialiseerde diensten, sociale partners, bedrijven de basis voor 

het vinden van geschikte jobs voor de doelgroep. 

De kwaliteitswerkgroep werkt momenteel aan een project waarin de feedback van de 

klanten als basis zal dienen voor aanpassingen in de werking van de organisatie. Om-

dat een standaardenquête bij de klanten enkel positieve antwoorden opleverde en wei-

nig input gaf voor mogelijke verbeteringen, zal er in de toekomst extra gewerkt worden 

met focusgroepen van gebruikers om bepaalde thema‟s diepgaander te bespreken.  

De organisatie werkt ook samen met diverse andere belanghebbenden, waaronder: 

 VDAB: Er is bijvoorbeeld een zo groot mogelijke inbedding van vzw GTB bij de 

VDAB via de werkwinkels. Toch blijft GTB een autonome vzw met aandacht voor 

toegankelijkheid en privacy voor de doelgroep, 

 Collega-organisaties in Wallonië en in het buitenland. Zo zijn er verschillende 

projecten samen met Waalse, Brusselse en Europese organisaties, 

 Netwerking met Scholen, bijvoorbeeld samenwerkingen met het bijzonder on-

derwijs zodat het afwerken van de schoolloopbaan niet volledig gescheiden blijft 

van de trajectbegeleiding maar het ene logisch volgt op het andere, 

 Bedrijven en organisaties als werkgevers, bijvoorbeeld bij de organisatie van de 

Duodagen waarin personen met een arbeidshandicap een dag meedraaien in de 

bedrijven.  

 

Als ondersteuning van het waarderend onderzoek in de eigen organisatie, nam vzw 

GTB deel aan een lerend netwerk “ontwikkelen vanuit talent en bezieling”. Tijdens ver-

schillende meerdaagse bijeenkomsten werd theoretische ondersteuning gecombineerd 

met leerwerkgroepen waarin de eigen praktijken van de deelnemers verder vorm kre-

gen.   
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6.2.6 Effecten op performantie en kwaliteit van de arbeid 

“Effecten van een dergelijke organisatieverandering moeten steeds op lange termijn 

bekeken worden. Nu focussen we vooral op het vormgeven van de organisatie op ba-

sis van de positieve drive die ontstaan is door het waarderend onderzoek bij de mede-

werkers” stelt Wannes Marivoet, stafmedewerker. Toch ervaren de directeur en de 

stafmedewerker al een aantal belangrijke effecten. Zo zijn het verloop en het absente-

isme sterk verbeterd. Er wordt binnen de organisatie veel meer geleerd, over de gren-

zen van de provinciale afdelingen heen. De organisatie is financieel sterker geworden 

en de kwaliteit van de dienstverlening is verhoogd: een meer uniforme dienstverlening 

vanuit éénzelfde visie en met éénzelfde registratiesysteem. Uit de recente klantenbe-

vraging blijkt dat men zeer tevreden is over de werking van de vzw. De klanten hebben 

ook het gevoel dat ze inhoudelijk kunnen meedenken via hun vertegenwoordiging in 

het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur. Op die manier kunnen de klanten mee 

de evolutie van vzw GTB bepalen. 

Beleidsmatig waren er volgens de directeur snelle en belangrijke effecten. Op diverse 

beleidsniveaus kan de vzw meedenken en wordt door de anderen au serieux geno-

men. Daardoor is de impact van de vzw GTB veel groter dan de vroegere vijf ATB-

diensten.  

“Ook voor de medewerkers is er door het uitwerken van een gedragen missie en stra-

tegie een eenduidig beleid gekomen. Ik heb het gevoel dat we het angstelement dat bij 

de medewerkers leefde door de hervormingen hebben kunnen weghalen. Het waarde-

rend onderzoek en het projectwerk zorgen er ook voor dat de eigen stem van de me-

dewerkers een veel groter draagvlak hebben binnen de organisatie dan voordien” er-

vaart Luc Henau, directeur vzw GTB. 

6.2.7 Betrokkenheid van medewerkers en sociaal overleg 

In de eerste maanden van de organisatieverandering zijn de twee vertegenwoordigde 

vakbonden (ACV en ABVV) naar de teamvergaderingen binnen de provinciale afdelin-

gen geweest. Dit gebeurde zonder de aanwezigheid van de directeur en had tot doel 

om na te gaan wat de bezorgdheden waren bij de personeelsleden. Het belangrijkste 

punt waren de grote verschillen in het personeelsstatuut tussen de verschillende pro-

vinciale afdelingen. Samen met de vakbonden en medewerkers werd er op vier maan-

den tijd eenzelfde statuut voor alle medewerkers uitgewerkt. Dit statuut was voor de 

meerderheid van de medewerkers een verbetering. 

De medewerkers gaven mee vorm aan het nieuwe statuut. Zo werd het voorstel van 

het managementteam voor cafetariaplanning verworpen. Er werd gefocust op gezins-

vriendelijke keuzes omdat 85% van de personeelsleden jonge moeders zijn. De keuzes 

voor extra verlofdagen, maximale benutting van wettelijke mogelijkheden voor bijvoor-

beeld tijdskrediet, … zorgen dat werk en privé zo goed mogelijk gecombineerd kunnen 

worden. Daarnaast zijn ook persoonlijke aanpassingen mogelijk voor de medewerkers 

die tot de doelgroep behoren en een specifiek aangepast uurrooster kunnen krijgen.  

Via de Raad van Bestuur hebben de vakbonden een belangrijke inspraak in de organi-

satiebeslissingen. Daarnaast werd er een OR-structuur opgezet binnen de verschillen-

de provinciale afdelingen, zodat elke provinciale afdeling vertegenwoordigd is.  

Tijdens een gesprek met één van de vakbondsvertegenwoordigers, kwamen volgende 

bedenkingen en opmerkingen over de bovenstaande initiatieven naar voor: 
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 Tijdens de eerste GTB-dag zijn de medewerkers bevraagd over wat zou moeten 

veranderen of waar nood aan is binnen de organisatie. Daaruit bleek dat mede-

werkers nood hadden aan een duidelijke en gedeelde visie van de organisatie. 

Het samen opmaken van deze GTB-visie was belangrijk voor de medewerkers. 

Het is bijvoorbeeld niet altijd duidelijk wat wel en niet tot de taak van vzw GTB 

behoort. De gedeelde visie geeft een duidelijke richting aan, hoewel er steeds 

een grijze zone zal blijven.  

 In verschillende werkgroepen wordt op een projectmatige manier gewerkt aan 

thema‟s of praktische problemen die uit de bevraging van de medewerkers naar 

voor zijn gekomen. Het deelnemen aan die werkgroepen heeft ervoor gezorgd 

dat medewerkers uit de verschillende provinciale afdelingen elkaar beter hebben 

leren kennen. Het heeft gezorgd voor een soort van GTB-gevoel onder de me-

dewerkers en een betere doorstroom van informatie van het management naar 

de medewerkers en omgekeerd.  

 Omdat de werkgroepen heel projectmatig werken, behoudt elke werkgroep een 

duidelijke focus. Elke werkgroep start voor één jaar, telkens op de GTB-dag, met 

een duidelijk doel voor ogen. Dat zorgt ervoor dat het geen eindeloze werkgroe-

pen worden, maar werkgroepen die concrete resultaten kunnen voorleggen. 

 De omvorming van het intranet dat momenteel nog bezig is, heeft gezorgd voor 

een dynamiek waarin medewerkers nagaan wat in hun provinciale afdelingen ge-

deeld kan worden met de andere afdelingen. Bijvoorbeeld een brochure over hoe 

solliciteren met een arbeidshandicap die in de afdeling Vlaams-Brabant werd op-

gemaakt. Deze instrumenten zullen via het intranet voor alle afdelingen beschik-

baar worden.  

 Er is bij de overgang naar vzw GTB bewust gekozen voor een zo horizontaal 

mogelijke organisatie. De vakbonden waren hier voorstander van omdat dit zorgt 

voor een vlottere communicatie en een grotere betrokkenheid bij het uitwerken 

van het beleid van de organisatie. 

 Voor de trajectbegeleiders is er weinig veranderd door de overgang van de 5 

ATB-diensten naar vzw GTB. Maar de organisatie is wel sterk veranderd. De or-

ganisatie is veel slagvaardiger geworden. Vzw GTB is gekend en de trajectbege-

leiders zijn niet meer zo sterk afhankelijk van hun eigen netwerking. Vzw GTB 

heeft een duidelijk beleid opgemaakt en een PR-strategie geïntroduceerd. De or-

ganisatie staat nu veel sterker. “Dit ervaren we ondermeer in het beleid dat de 

VDAB voert, waarin veel meer dan vroeger rekening wordt gehouden met vzw 

GTB en de doelgroep van vzw GTB" stelt Mark Vanhamme, vakbondsafgevaar-

digde ACV. 

 Het nieuwe statuut wordt als een verbetering ervaren door elke medewerker.  

 De dienstverlening is breder geworden doordat projecten die goed lopen in be-

paalde afdelingen, ook door andere afdelingen worden overgenomen. Bijvoor-

beeld loopbaanbegeleiding en begeleiding van mensen die nog aan het werk 

zijn. 

 Er wordt veel aandacht geschonken aan het sociale aspect binnen de organisa-

tie. Er wordt voor gezorgd dat collega's elkaar regelmatig fysiek tegen komen, 

bijvoorbeeld tijdens teamvergaderingen.  
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 Het sociaal overleg binnen de organisatie focust op wat goed is voor de organisa-

tie en de medewerkers. Er is een open discussiecultuur die zorgt voor gedragen 

beslissingen.  

6.2.8 Toekomst 

In de toekomst wil vzw GTB verder investeren in waarderend onderzoek binnen de 

organisatie. Twee medewerkers zullen daarvoor in het lerend netwerk stappen en erva-

ringen met andere organisatie delen. In 2012 zal een nieuwe bevraging bij de mede-

werkers plaatsvinden waarin men zal polsen naar welke toekomstwensen voor de or-

ganisatie nog steeds aanwezig zijn en hoe medewerkers de toekomst van vzw GTB 

zien. “We willen de positieve dynamiek die in de organisatie is ontstaan behouden en 

nieuw leven inblazen. Het sterk projectmatig werken heeft zijn vruchten afgeworpen en 

wordt verder gezet” stelt Wannes Marivoet, stafmedewerker. 

 

6.3. Wie werd geïnterviewd? 

 Luc Henau – directeur vzw GTB 

 Wannes Marivoet – stafmedewerker Vzw GTB 

 Mark Vanhamme – vakbondsafgevaardigde ACV 
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6.4. Overzichtstabel vzw GTB 

 GTB Vlaanderen vzw 

Aanleiding  

 In 2008 fusioneerden de vijf Vlaamse ATB-diensten tot één Vlaamse vzw onder de naam vzw GTB. Dit werd door de 

nieuwe bestuurders aangegrepen om, samen met de medewerkers, de visie en missie van de organisatie scherp te stel-

len. Waarderend onderzoek bij de medewerkers vormt daarbij de basis. 

Aspecten van sociale 

innovatie 

 

Strategie en manage-

mentvaardigheden 
- Missie/visie samen met de medewerkers opgesteld en goedgekeurd door belanghebbenden 

- Langetermijnstrategie met focus op betrokkenheid van medewerkers, klanten en andere belanghebbenden 

- Samenwerking met VDAB, werkgevers, sociale partners, gespecialiseerde diensten, scholen, Europese collega-

organisaties, werkgevers …: zowel voor basiswerk, als voor (vernieuwende) projecten. O.a. organiseren van Duoda-

gen. 

-  

Organisatiestructuur, be-

stuursstructuur en organi-

satiebeleid 

- Horizontaal uitgebouwde structuur met provinciale teams en korte beslissingslijnen 

- Visie van intern ondernemerschap van elke medewerker: kader waarbinnen medewerker verantwoordelijkheid en be-

voegdheid krijgt om zoveel mogelijk aspecten van de eigen job in te vullen (bv. eigen planning en tijdsbesteding) 

Competenties van het 

personeel 
- Functioneringsgesprekken focussen op basisfunctie en in samenspraak met de medewerker staan de drijfveren van 

de medewerker centraal 

- Uitgeschreven leerbeleid, 

- Lerende netwerken binnen de organisatie, bv. lerend netwerk van trajectbegeleiders over de verschillende provinciale 

afdelingen, lerend netwerk van coördinatoren (leidinggevenden), … 

- Projectwerk op basis van talenten van medewerkers, 
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 GTB Vlaanderen vzw 

Bedrijfscultuur en interne 

arbeidsverhoudingen 
- Door focus op competenties en talenten van medewerkers diversiteit integreren (10% van de medewerkers hebben 

een arbeidshandicap), 

- Vakbonden maken deel uit van de Raad van Bestuur en zijn sterk betrokken, 

Gezondheidsmanagement - Werkgroep opgestart rond “hoe omgaan met de eigen ecologische voetafdruk?”, 

- Opleiding rond agressie op het werk van klanten: niet-fysiek geweld 

Doelstellingen en effec-

ten 

 

Bedrijfsperformantie - Beleidsmatig snel een sterk effect: op diverse beleidsniveaus meedenken en au serieux genomen worden, veel grote-

re impact dan voorheen, 

- De klanten (“doelgroep”) bepalen via de inbreng in Dagelijks Bestuur en Raad van Bestuur sterk mee de evoluties van 

GTB Vlaanderen vzw 

- Verloop en absenteïsme zijn gedaald, 

- Betere kwaliteit van dienstverlening: meer uniform over de verschillende provinciale afdelingen, 

Kwaliteit van de arbeid - Angstelement door hervormingen bij de medewerkers grotendeels kunnen wegnemen, 

- Eenduidig en duidelijk beleid voor de medewerkers, 

- De stem van de medewerkers heeft een groter draagvlak dan voordien, 
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7. Familiehulp vzw 

Familiehulp vzw is een geïntegreerde dienst voor thuiszorg en –

ondersteuning op het vlak van persoonsverzorging, huishouding en psy-

chosociale bijstand. De meer dan 11.800 medewerkers zijn actief in alle 

gemeenten van Vlaanderen en het Brusselse gewest. De organisatie 

staat voor een aantal uitdagingen, waaronder financiële druk doordat de 

middelen minder sterk stijgen dan de kosten, het steeds moeilijker vin-

den van geschikt personeel voor de functies verzorgende en huishoud-

hulp en het steeds complexer worden van de hulpvragen.  

Om deze uitdagingen aan te gaan, heeft Familiehulp vzw een aantal be-

langrijke stappen gezet en een duidelijke visie en missie van de organi-

satie uitgewerkt. Een belangrijke organisatieverandering in 2005 zorgde 

voor een extra niveau in de organisatie waarbij de zorgregio‟s verenigd 

werden onder 4 interregio‟s. Deze stap naar centralisatie was nodig om 

enerzijds een gelijkaardig zorgaanbod in de verschillende regio‟s te 

kunnen aanbieden en anderzijds te zorgen voor eenzelfde manier van 

werken binnen de afdelingen met gelijke bestaffing. Ondertussen is de 

organisatie verder geëvolueerd en is er nood om de betrokkenheid van-

uit de verzorgenden en huishoudhulpen aan te wakkeren. De organisa-

tie richt zich daarom op een kwalitatief betere ondersteuning van de ba-

sismedewerkers. 

Familiehulp vzw stimuleert een cultuur van voortdurend verbeteren en 

innoveren, ondermeer via lokale initiatieven of pilootprojecten. Deze fo-

cussen niet alleen op innovaties op het vlak van zorgverlening, maar 

ook op het vlak van de eigen arbeidsorganisatie. Zo focust een recent 

gestart project in de zorgregio Antwerpen op het invoeren van een inno-

vatieve arbeidsorganisatie. Tot slot heeft Familiehulp vzw een verzuim-

beleid uitgewerkt dat naast curatieve maatregelen ook zoekt naar de 

oorzaken van verzuim en hier preventief tracht op in te spelen. Eén van 

de gebruikte instrumenten daarvoor is de zogenaamde Knipperlichtme-

ter die de individuele draagkracht en -last van de medewerkers in kaart 

brengt. De laatste jaren ziet Familiehulp vzw de cijfers in verband met 

verzuim, die zeer hoog waren, sterk dalen. Dit brengt eveneens een be-

tere continuïteit van zorg naar de cliënten toe met zich mee.  

7.1. De organisatie 

Familiehulp vzw is een geïntegreerde dienst voor thuiszorg. Onder thuiszorg verstaat 

men persoonsverzorging, huishouding en psychosociale bijstand aan zorgbehoeven-

den met ondersteuning van het thuisfront, de familie en het sociale netwerk. De vzw 

biedt deze thuiszorg aan in het kader van gezinszorg, bejaardenzorg, kraamzorg, op-

vang van zieke kinderen, professionele oppas bij bejaarden, palliatieve zorg en zorg 

voor psychisch zieke cliënten. In 2003 is Familiehulp vzw gestart met dienstverlening in 

het kader van dienstencheques. Sinds 2009 is deze dienst onder de naam PIT - Pro-

fessioneel In Thuisondersteuning - als afzonderlijke dienst bij Familiehulp vzw opge-

nomen. 
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Familiehulp vzw is actief in alle gemeenten van Vlaanderen en het Brusselse gewest. 

Het is een autonome vzw binnen de christelijke werknemersorganisatie ACW. Momen-

teel werken er meer dan 11.800 medewerkers bij Familiehulp. Ongeveer 90% van de 

medewerkers zijn verzorgenden of huishoudhulpen. Deze medewerkers zijn, op enkele 

uitzonderingen na, ofwel kortgeschoold ofwel in het bezit van een diploma “verzorgen-

de”. Ongeveer 98% van de medewerkers zijn vrouwen, 83% werkt deeltijds. 

Familiehulp vzw is onderverdeeld in twee divisies: de divisie PIT en de divisie zorg- en 

dienstverlening. De PIT-divisie wordt geleid door een directeur en een management-

team. De divisie is onderverdeeld in regioteams met een coördinator en PIT-coach. De 

divisie zorg- en dienstverlening bestaat uit 4 interregio‟s die verder onderverdeeld zijn 

in zorgregio‟s. Elke zorgregio telt verschillende wijkteams van basismedewerkers: 

huishoudhulpen en verzorgenden. Het begeleidend zorgregioteam bestaat uit een di-

recteur, sectorverantwoordelijken, permanentieverantwoordelijken … 

 

7.2. Een evolutie naar meer structuur en meer autonomie 

Familiehulp vzw wordt geconfronteerd met een aantal belangrijke uitdagingen: 

 De organisatie ervaart een financiële druk doordat de kosten sneller stijgen dan 

de financiële middelen. De organisatie wil de schaalvoordelen die ze als grote 

organisatie kan hebben zo goed mogelijk benutten, maar zonder dat dit leidt tot 

een inhoudelijke verarming van de taken van de medewerkers.  

 Hulpvragen en zorgsituaties worden steeds complexer. Er is een evolutie naar 

meer complexe gezinssituaties, personen zonder enige mantelzorg, enzovoort. 

 De financiële ruimte om overleg tussen de medewerkers te organiseren, is be-

perkt. De organisatie ontvangt een subsidie om 39u per jaar bijeenkomsten van 

de wijkteams te organiseren voor overleg met verzorgenden. Dit komt in de prak-

tijk neer op minder dan 1u per week waarbinnen onder meer afspraken worden 

gemaakt over verdeling van opdrachten, verlof, enzovoort. 

 De organisatie ervaart steeds meer moeilijkheden om geschikt personeel te vin-

den voor de functies van verzorgende en huishoudhulp.  

 De basismedewerkers zijn dagelijks op de baan. Zij hebben hoofdzakelijk contac-

ten met cliënten maar minder met directe collega‟s en zeer beperkt met de orga-

nisatie als geheel. Het is een uitdaging om deze medewerkers sterker te betrek-

ken bij de organisatie en een goede communicatie uit te werken. 

Om aan deze uitdagingen tegemoet te komen, heeft Familiehulp vzw een aantal be-

langrijke stappen gezet. Het actualiseren van de visie en missie van de organisatie 

moet leiden tot het focussen op de organisatiedoelen in plaats van de processen. Dit 

wordt weerspiegeld in initiatieven die moeten leiden tot een betere ondersteuning van 

de basismedewerkers, het stimuleren van een cultuur van continu verbeteren en de 

uitwerking van een verzuimbeleid dat focust op de oorzaken en preventieve aanpak 

van het verzuim.  
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7.2.1 Missie en visie 

Familiehulp vzw is de laatste jaren sterk gegroeid, het aantal personeelsleden is met 

30% tot 40% toegenomen. Dit was vooral het gevolg van de oprichting van de nieuwe 

PIT-dienst (dienstencheques), maar ook een bijkomend kinderdagverblijf en de groei 

van lokale diensten en aanvullende thuiszorg. Samen met deze groei ontstond ook de 

nood om de visie en missie van de organisatie onder de loep te nemen.  

In 2009 werd de visie en missie van de organisatie geactualiseerd op kaderniveau. 

“Dat was een belangrijke stap in een proces om meer duidelijkheid en sturing in de 

organisatie te krijgen. We zitten volop in een proces waarin we scherp willen stellen 

wat de organisatiedoelen zijn en hoe we die willen bereiken. Er is in de zorgsector een 

evolutie naar meer, maar kortere zorgbeurten. Dat vraagt een aanpassing van de ver-

zorgenden. Maar als organisatie willen we ervoor waken dat we niet evolueren naar 

verzorgenden die enkel nog technische prestaties leveren. Psychosociale ondersteu-

ning bieden is net een sterkte van onze eigen organisatie en we moeten erover waken 

dat we die sterkte behouden” stelt Bart Vandamme, HRM-directeur. Vooral naar het 

middenkader was er een intensieve communicatie over de geactualiseerde visie en 

missie. Dit gebeurde onder meer aan de hand van een kaartje met daarop de belang-

rijkste elementen van de visie en missie van Familiehulp vzw. Naar de medewerkers 

wordt telkens op bepaalde elementen uit de visietekst gefocust in personeelsmedede-

lingen en het personeelsblad. 

De visietekst dient als basis voor het opstellen van businessplannen voor de komende 

5 jaren en dat per type van dienstverlening (gezinszorg, kraamzorg, …). Deze worden 

toegelicht aan de vakbondsafgevaardigden tijdens de ondernemingsraad.  

7.2.2 Organisatieverandering  

De geactualiseerde visie en missie van Familiehulp vzw volgen op een belangrijke or-

ganisatieverandering. Een organisatieonderzoek in 2002 bracht aan het licht dat er 

nood was aan meer structuur en eenheid in de organisatie. “We wilden als organisatie 

geen samenraapsel worden van kleine, afzonderlijke organisaties. Door meer structuur 

in de organisatie te brengen wilden we tot één geheel komen en de kracht van onze 

grootte meer benutten” merkt Bart Vandamme, HRM-directeur, op. Samen met de or-

ganisatieverandering, kregen de wijkteams ook meer autonomie in verband met hun 

werkplanning.  

“De organisatieverandering in 2005 was een stap in de richting van meer centralisatie 

waar de organisatie op dat moment nood aan had. Ondertussen is de organisatie ver-

der geëvolueerd en moeten we binnen de ontstane structuur weer meer gaan decen-

traliseren” ervaart Bart Vandamme, HRM-directeur. Verschillende initiatieven binnen de 

organisatie hebben tot doel de basismedewerkers kwalitatief beter te ondersteunen.  

7.2.2.1 VONK - “Verandering Opent Nieuwe Kansen” 

Voor de organisatieverandering in 2005 zag de organisatiestructuur van Familiehulp 

vzw er als volgt uit. Er was een hoofdzetel met daaronder verschillende lokale verbon-

den. Elk verbond had zijn eigen Dagelijks Bestuur. Deze structuur bracht met zich mee 

dat er grote verschillen waren in het aantal medewerkers en cliënten per verbond. 

Sommige verbonden telden slecht 120 medewerkers, andere meer dan 1.500. Een 

eigen Dagelijks Bestuur van elk verbond  had tot gevolg dat er verschillende beslissin-

gen werden genomen tussen de verbonden, alsook andere benaderingen en oplossin-
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gen. Tot slot waren er verschillen in de dienstverlening omdat niet alle diensten op de-

zelfde manier werkten en werden de personeelsvoorwaarden verschillend ingevuld.  

Op basis van een organisatieonderzoek in 2002 werd beslist om de structuur van de 

organisatie aan te pakken. Een bijkomend niveau in de organisatiestructuur zou meer 

eenheid moeten brengen zodat Familiehulp vzw overal een gelijkaardig aanbod kan 

brengen voor alle cliënten en overal op een gelijkaardige manier werkt en de perso-

neelsvoorwaarden gelijk worden ingevuld. Er werd een directiecomité opgericht om de 

organisatieverandering voor te bereiden. De HRM-directie werd daarbij in het directie-

comité opgenomen.  

De organisatieverandering kreeg de naam VONK – “Verandering Opent Nieuwe Kan-

sen”. Concreet hield VONK in dat er een tussenniveau, namelijk interregio‟s, aan de 

bestaande organisatiestructuur werd toegevoegd. Zoals Figuur 7 weergeeft, telt de 

organisatie onder de hoofdzetel nu 4 interregio‟s met elk 4 of 5 zorgregio‟s die onge-

veer even groot zijn qua aantal medewerkers en cliënten. Elke interregio is verant-

woordelijk voor de eigen operationele zaken en heeft zijn eigen centrale diensten. Elke 

zorgregio telt ongeveer 400 medewerkers en een 20-tal middenkaderfuncties zoals een 

directeur, sectorverantwoordelijken en permanentieverantwoordelijken. De zorgregio‟s 

worden, tenslotte, verder onderverdeeld in wijkteams van verzorgenden en huishoud-

hulpen. 

De organisatieverandering VONK zorgde voor ingrijpende veranderingen voor het ka-

der en middenkader: er waren heel wat functies die wegvielen, veel nieuwe functies die 

erbij kwamen. Er volgde een proces waarin nieuwe functies vacant werden gesteld 

waarvoor (midden)kaderleden intern konden solliciteren. Voor de basismedewerkers 

ging de organisatieverandering gepaard met meer autonomie voor de wijkteams. De 

doelstelling is dat elk wijkteam zelfstandig verder kan werken. Dit betekent dat de ver-

antwoordelijkheid voor de concrete verdeling van opdrachten en het opmaken van de 

werkplanning nu bij de wijkteams ligt. “Deze manier van werken wordt zeer positief 

ervaren door de verzorgenden. Vroeger werd een uitgewerkte planning naar elke ver-

zorgende gestuurd. Wijzigingen daarin werden van bovenaf doorgevoerd en zonder 

discussie aan de verzorgende doorgegeven. Nu bespreken de verzorgenden dit samen 

in de wijkteams. Ze regelen onderling wie wat de komende weken gaat doen. Dat zorgt 

voor een groepsgevoel in de wijkteams. Verzorgenden ervaren ook dat hun eigen bij-

drage aan het wijkteam belangrijker is geworden. Zo kan een verzorgende nu zelf aan-

geven wanneer hij/zij vindt dat er in een bepaalde situatie meer hulp geboden zou 

moeten worden. Voorheen moest de cliënt het initiatief nemen en een bijkomende 

hulpvraag aan de verantwoordelijke doorgeven” ervaren de geïnterviewde vakbondsaf-

gevaardigden. 
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Figuur 7 Nieuwe organisatiestructuur Familiehulp vzw 

 

7.2.2.2 Focus op een kwalitatief betere ondersteuning van de 
basismedewerkers 

“In 2005 heeft de organisatie een belangrijke reorganisatie doorgevoerd. Er was nood 

aan meer gelijkvormigheid tussen de verbonden, ook op het vlak van regulering naar 

het personeel. Door de invoering van een bijkomend niveau is de organisatie meer 

centralistisch gaan werken, waar toen nood aan was. Ondertussen is de organisatie 

verder geëvolueerd en is er nood aan een sterkere betrokkenheid vanuit de verzorgen-

den en huishoudhulpen. Deze medewerkers hebben een kwalitatief betere ondersteu-

ning nodig, vanuit de leidinggevenden, maar ook door structureel tijd te voorzien voor 
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inhoudelijk overleg, ervaringsuitwisseling, eigen planning, ...” stelt Gina Koster, direc-

teur zorgregio Antwerpen. Dit komt tot uiting in een aantal recente initiatieven binnen 

Familiehulp vzw, waaronder de reorganisatie van de PIT-dienst in 2009 en de opstart 

van een pilootproject rond innovatieve arbeidsorganisatie in de zorgregio Antwerpen.  

Reorganisatie PIT-dienst 

Enkele jaren na de opstart van de dienst Professioneel in Thuisondersteuning (PIT) in 

2003 vormden besparingen van de Federale Overheid op de subsidiëring van de dien-

stencheques, een groot verloop en hoge absenteïsmecijfers aanleiding tot het herden-

ken van de werking van de dienst. Aan het hoge verloop en de absenteïsmecijfers la-

gen onder meer volgende problemen ten grondslag: 

 De organisatie van het werk gebeurde door coördinatoren die vanuit kantoor tele-

fonisch of schriftelijk afspraken maakten met de cliënten en de medewerkers. 

Deze coördinatoren hadden ook tot taak om als coach te fungeren voor de huis-

houdhulpen maar door tijdsgebrek bleef dat achterwege. 

 De huishoudhulpen hebben enkel contact met de organisatie tijdens de maande-

lijkse overlegmomenten. Tijdens dat overleg moet binnen maximum 1 uur met 

een 15-tal medewerkers overleg worden gepleegd over de praktische organisatie 

van het werk. 

 Een klassieke dienstenchequewerking stelt hoge verwachtingen ten aanzien van 

de huishoudhulpen. Het gaat vaak om kortgeschoolde personen met een wisse-

lend arbeidsverleden. Binnen de PIT-dienst werd van hen verwacht dat ze zelf-

standig en vaak zonder begeleiding in een steeds andere omgeving een hele 

reeks opdrachten uitvoeren binnen een strak tijdschema. Dat bleek voor veel 

medewerkers niet haalbaar. 

Binnen de financiële mogelijkheden was het niet haalbaar om meer polyvalente coördi-

natoren in dienst te nemen die zowel een deel planning op zich zouden nemen, als een 

deel het coachen van de huishoudhulpen. Daarom werd geopteerd om de planning 

meer te centraliseren en uit te laten voeren door minder coördinatoren. Daarnaast werd 

de functie van PIT-coach geïntroduceerd. De PIT-coaches hebben als taak de huis-

houdhulpen te begeleiden op de werkvloer via frequente, korte contacten. Zij kregen 

daarvoor een opleiding tot “people manager”. Dit heeft tot gevolg dat de huishoudhul-

pen nog maar 3 algemene vergaderingen per jaar hebben in plaats van maandelijkse 

bijeenkomsten maar wel veel individuele contacten met hun PIT-coach als ondersteu-

ning bij de uitvoering van hun taken.  

Project “innovatieve arbeidsorganisatie” in zorgregio Antwerpen 

In de zorgregio Antwerpen is begin 2011 het project “Innovatieve arbeidsorganisatie” 

van start gegaan. Aanleiding voor de opstart van het project was de vaststelling dat de 

basismedewerkers nood hebben aan een betere ondersteuning en een grotere betrok-

kenheid bij de organisatie.  

De zorgregio Antwerpen is een zeer grote zorgregio met een zeer verstedelijkt ka-

rakter. Dat zorgt ervoor dat nieuwe evoluties zich hier vaak het eerst en het sterkst 

manifesteren en als gevolg daarvan ook de nood aan verandering. Zo krijgt de zorgre-

gio Antwerpen te maken met cliënten met meer en meer ingewikkelde problemen, zo-

als zeer complexe gezinssituaties, personen zonder enige mantelzorg, psychiatrische 

cliënten, cliënten met dossiers van bijzondere jeugdzorg … Verzorgenden hebben ech-

ter een zeer globale opleiding in het beroepsonderwijs achter de rug die niet altijd meer 
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voldoet voor de context waarin ze nu moeten werken. Ze hebben nood aan meer en 

betere ondersteuning. Maar momenteel is er financieel slechts ruimte voor een werk-

overleg binnen het wijkteam van één uur om de twee weken. “Dat is veel te weinig. 

Bovendien gaat door de manier waarop het werk momenteel georganiseerd is, bijna 

alle tijd naar praktische planning. Er is soms te weinig tijd voor inhoudelijk overleg, het 

ondersteunen van de verzorgenden, het omgaan met bijvoorbeeld schokkende gebeur-

tenissen die verzorgenden in de werkcontext meemaken …” stelt Gina Koster, direc-

teur zorgregio Antwerpen. Daarnaast leeft de ervaring dat verzorgenden zich vaak zeer 

sterk betrokken voelen bij hun eigen cliënten en directe collega‟s maar veel minder bij 

Familiehulp vzw als organisatie. Familiehulp vzw wil de betrokkenheid van de basis-

medewerkers bij de organisatie vergroten.  

Doelstellingen 

Met het project in de zorgregio Antwerpen wil men de betrokkenheid van de verzor-

genden bij de organisatie vergroten door structureel meer tijd te voorzien voor onder-

steuning van deze medewerkers. Dit wil men bereiken door de ideeën rond innovatieve 

arbeidsorganisatie, in samenwerking met de Competentiepool Flanders Synergy, in 5 

proefsectoren in de praktijk brengen. Na één jaar zal deze werking geëvalueerd wor-

den en vergeleken worden met een nulmeting.  

De zorgregio Antwerpen heeft een aantal meer concrete doelen voor het project vast-

gelegd: 

 Een daling van het kortdurend ziekteverzuim bij de verzorgenden in de 5 proef-

sectoren, 

 Efficiënter werken, 

 Een betere financiële performantie van de organisatie en een betere continuïteit 

in de dienstverlening naar de cliënten als gevolg van het bereiken van voorgaan-

de twee doelstellingen. 

Op basis van de nulmeting in april 2011 wordt er in de 5 proefsectoren en enkele ande-

re sectoren gepeild naar autonomie, zelfregulering, betrokkenheid, … bij de verzorgen-

den. Op basis van de resultaten van deze nulmeting zullen bovenstaande doelstelling 

nog concreter worden geformuleerd.  

Innovatieve arbeidsorganisatie in de praktijk 

Binnen de 5 proefsectoren nemen, op advies van de sectorverantwoordelijken, een 

aantal wijkteams deel aan het project. Daarin wordt een kwalitatief betere ondersteu-

ning van de verzorgenden vertaald in structureel tijd voorzien voor wederzijdse onder-

steuning door wijkcollega‟s en andere verzorgenden, het delen van kennis en kunde 

met elkaar en een coachende manier van leidinggeven door het middenkader. Daar-

naast zullen ook een aantal planningswerkzaamheden op een lager niveau, binnen het 

wijkteam worden gebracht. Bijvoorbeeld de planning van werkmateriaal of de verlof-

planning. Een wijkteam heeft een veel beter overzicht van het aanwezige en nodige 

materiaal, bijvoorbeeld werkhandschoenen. Wanneer het wijkteam zelf verantwoorde-

lijk is om ervoor te zorgen dat er steeds voldoende voorraad aanwezig is, gaat er vaak 

minder tijd verloren aan het opvangen van onvoorziene tekorten. “Er wordt bij de start 

van het project bewust niet te veel nadruk op het aspect planning gelegd omdat er een 

automatisch planningssysteem zal worden geïmplementeerd in heel de organisatie. 

We wachten eerst de werking daarvan af, vooraleer we nog meer wijzigingen op dat 

vlak introduceren” merkt Gina Koster, directeur zorgregio Antwerpen, op. 
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Het project wil verzorgenden ook aanspreken op hun talenten door te werken met refe-

rentiepersonen met betrekking tot een aantal thema‟s zoals kraamzorg, dementie, en-

zovoort. “Verzorgenden hebben vaak foutief het gevoel niet veel te kennen en kunnen. 

Maar op basis van hun ervaring en interesse hebben ze vaak heel wat expertise en 

praktische knowhow opgebouwd rond bepaalde thema‟s” stelt Gina Koster, directeur 

zorgregio Antwerpen.  In de toekomst zouden referentiepersonen ingeschakeld kunnen 

worden als expert bij sectoroverschrijdende intervisies rond een bepaald thema. “Dit 

gebeurt nu door het uitnodigen van experten. Maar de ervaring leert dat verzorgenden 

vaak beter leren van elkaar. Bovendien kan de organisatie op die manier ook kosten 

besparen door beroep te doen op de aanwezige expertise bij de eigen medewerkers” 

stelt Gina Koster, directeur zorgregio Antwerpen. 

Projectgroep en sociaal overleg 

Het project wordt uitgevoerd door een projectgroep bestaande uit: 

 de 5 sectorverantwoordelijken van de deelnemende sectoren,  

 een HR-medewerker van de hoofdzetel van Familiehulp vzw, 

 directeur zorgregio Antwerpen, 

 consultant van Flanders Synergy. 

Ook de regionale vertegenwoordigers van de vakbonden zijn van bij de start bij het 

project betrokken. “Ze staan positief ten opzichte van het project en werken er con-

structief aan mee. Ze zijn ervan overtuigd dat het de kwaliteit van het werk voor de ver-

zorgenden kan verbeteren. De vakbonden hebben wel bedenkingen en kritische vra-

gen bij een mogelijke toepassingen van deze ideeën binnen heel de organisatie. Ze 

vragen zich bijvoorbeeld af of een uitbreiding van het project naar de gehele organisa-

tie een gevolg zal hebben voor de functieprofielen? Transparante communicatie naar 

alle betrokken partijen gedurende het gehele traject is dus essentieel”” stelt Gina kos-

ter, directeur zorgregio Antwerpen. 

Via deelname aan een lerend netwerk over innovatieve organisatieverandering in de 

social profit, begeleid door Flanders Synergy en Verso, maakt de organisatie gebruik 

van ervaringsuitwisseling met collega-organisaties die gelijkaardige initiatieven uitwer-

ken binnen hun organisatie.  

Proefproject heeft beperkingen 

Zoals elke verandering brengt ook dit project een aantal weerstanden op alle niveaus 

binnen de organisatie met zich mee. “Het gaat uiteindelijk om het herdenken van de 

eigen functie en nodige competenties. Met het idee van innovatieve arbeidsorganisatie 

willen we niet meer iedereen op een bepaald niveau van competenties brengen maar 

focussen op de reeds aanwezige talenten van de medewerkers en deze optimaal inzet-

ten. Dat vraagt een belangrijke verandering in de manier van denken binnen de organi-

satie” merkt Gina Koster, directeur zorgregio Antwerpen, op.  

Het project wordt uitgewerkt binnen een bestaande organisatie waardoor er niet van 

nul kan worden gestart. “Het is erg belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de 

cultuur en geschiedenis van de organisatie. Maar het project is binnen de organisatie 

ook een lokaal initiatief en de projectgroep wil dat binnen de looptijd van het project 

ook volledig lokaal houden. De nadruk ligt op een organische, niet overhaaste aanpak 

binnen een kleine proeftuin. Het is zeker niet de bedoeling om bruuske veranderingen 

te implementeren. Vanuit deze proeftuin kan er op termijn mogelijk een algemeen con-
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cept worden gehaald van innovatieve arbeidsprincipes die meerwaarden bieden (evi-

dence based ) in de maatschappelijke omgeving van Familiehulp vzw” stelt Gina Kos-

ter, directeur Zorgregio Antwerpen.  

Toekomst? 

Op basis van een nota aan het directiecomité heeft de zorgregio Antwerpen de goed-

keuring gekregen om het project uit te voeren. Het project wordt door de hoofdzetel 

mee opgevolgd binnen de projectgroep die om de drie weken samen komt. Na een 

looptijd van 1 jaar binnen 5 proefsectoren zal er een evaluatie volgen op het niveau 

van het directiecomité. Afhankelijk van de concrete resultaten van het project komt er 

mogelijk een uitbreiding naar andere wijken binnen de zorgregio Antwerpen en/of de 

rest van de organisatie.  

7.2.3 Focus op continu verbeteren 

Familiehulp vzw probeert binnen de organisatie een cultuur van continu verbeteren te 

stimuleren. Enerzijds is het de opdracht van de stafmedewerkers om te focussen op 

innoveren en kennisdeling binnen hun expertisedomein, zoals dementie, kraamzorg, 

kansarmoede, enzovoort. Stafmedewerkers doen dit door deelname aan interne en 

externe projecten, samenwerkingen met andere dienstverleners …  

Daarnaast worden er op basis opportuniteitsnota‟s lokaal initiatieven uitgewerkt. Deze 

initiatieven worden in een projectnota uitgewerkt en ter goedkeuring aan het directie-

comité voorgelegd. Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn participatie aan zorg-

permanentieflats in Oostende en assistentiewoningen in Kortrijk en de Zorgtelefoon in 

Aalst en Sint-Niklaas. Het kan ook gaan om het lokaal uitproberen van bepaalde sa-

menwerkingsverbanden, afwijkende dienstverleningen, .... Na evaluatie kunnen zaken 

die goed werken aangepast en uitgebreid worden naar andere lokale teams.  

7.2.4 Verzuimbeleid 

Binnen Familiehulp vzw is een verzuim een belangrijke problematiek. In de jaren 2005-

2009 werd een continue stijging van het ziektecijfer vastgesteld. Het ziekteverzuim ligt 

hoger dan gemiddeld op de arbeidsmarkt, zowel voor de basismedewerkers als het 

middenkader. Dit ziekteverzuim heeft een aantal belangrijke gevolgen op de werkvloer, 

zoals extra tijd die nodig is om de werkplanningen aan te passen, collega‟s die moeten 

inspringen en extra hulpbeurten op zich moeten nemen, … Het brengt de continuïteit 

van de dienstverlening in gevaar waardoor er minder of in sommige situaties geen hulp 

kan worden geboden.  

Het uitwerken van een verzuimbeleid past binnen de visie van Familiehulp vzw waarin 

“kwaliteit leveren” en “continuïteit bieden” belangrijke elementen zijn naast “een profes-

sionele organisatie” met competente en deskundige medewerkers en “verantwoord 

werkgeverschap” met gemotiveerde en tevreden medewerkers.  

“Het hoge ziekteverzuim bij de basismedewerkers is te wijten aan een aantal factoren, 

waaronder fysiek en psychisch belastend werk, in sommige gevallen een moeilijke 

combinatie werk en gezin, weinig (rechtstreeks) contact met collega‟s en zeker met 

direct leidinggevenden en de organisatie als geheel. Voor het middenkader zijn de oor-

zaken van het ziekteverzuim minder duidelijk toe te wijzen aan specifieke oorzaken” 

stelt Bart Vandamme, HRM-directeur.  
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7.2.4.1 “Ik wil er wel-zijn”-project 

Familiehulp vzw heeft het verzuimbeleid uitgewerkt op basis van een positieve aanpak 

met als basis vertrouwen in de medewerkers. Zo heeft het “Ik wil er wel-zijn”-project tot 

doel te komen tot een grotere aanwezigheid in de organisatie doordat iedere mede-

werker zich goed voelt op het werk en er daarom “wel” wil zijn. Binnen het project wor-

den een aantal initiatieven genomen met als doel de band tussen de medewerker en 

de direct leidinggevende te versterken, zoals meer begeleiding door de leidinggevende 

bij terugkeer na ziekte en een continuïteitsgesprek met elke medewerker die frequent 

afwezig is. De direct leidinggevenden krijgen hier opleiding voor. Daarnaast zijn er een 

aantal experimenten gestart, waaronder het rechtstreeks ziek melden aan de leiding-

gevende in plaats van de onthaalcentrale en de introductie van een “verklaring op eer” 

voor één dag ziekte in plaats van een doktersattest.  

7.2.4.2 Preventie 

Daarnaast focust het verzuimbeleid ook op preventie. Het gaat onder meer om de ont-

wikkeling van een onthaalbeleid en het gebruik van een aantal instrumenten die de 

draagkracht en –last van individuele medewerkers in kaart brengt.  

Onthaalbeleid 

Om het gebrek aan contact met collega‟s voor de basismedewerkers in de beginsitua-

tie zo goed mogelijk op te vangen werd een onthaalbeleid uitgewerkt. Tijdens een in-

troductiecursus krijgt de nieuwe medewerker antwoorden op vragen als: Wie is Fami-

liehulp?, Wat is de jobinhoud van mijn functie? Wat betekent beroepsgeheim in mijn 

functie? … Afhankelijk van de ervaring van de nieuwe medewerker volgt een meeloop-

stage tot 2,5 dagen. Daarnaast wordt er gewerkt met een peter/meterschap. Elke 

nieuwe medewerker krijgt een peter of meter die hem/haar wegwijs maakt in de functie 

en de organisatie. Meter en peters worden daarbij ondersteund via een opleiding waar-

in ze leren wat de rol van een peter/meter is, wat wel en niet kan worden verwacht van 

de nieuwe medewerker, welke ondersteuning ze vanuit de organisatie kunnen krijgen 

bij hun peter/meterschap ...  

Draagkracht en –last in balans 

Familiehulp vzw maakt gebruik van een aantal instrumenten om de individuele draag-

kracht en –last van de medewerkers in kaart te brengen en eventuele acties te onder-

nemen. 

Eén instrument is de zogenaamde Knipperlichtmeter (zie onderdeel 7.5.). Dat is een 

diagnose-instrument specifiek voor verzorgenden in de thuiszorg. Het instrument werd 

binnen een sectoraal project en met steun van het ervaringsfonds ontwikkeld. De Knip-

perlichtmeter kan gebruikt worden op individueel, organisatie- en sectorniveau.  

De Knipperlichtmeter is een vragenlijst die peilt naar de fysieke belasting (zoals “Ik be-

schik over materiaal dat mij toelaat om in een gemakkelijke houding te werken”), de 

werkomstandigheden (zoals “ik werk in een comfortabele omgeving met bv stromend 

warm en koud water binnen, een bruikbaar toilet, aangepaste temperatuur, …), de 

werkdruk (bv. ik werk in een normaal tempo, niet te gejaagd, de beschikbare tijd is vol-

doende …) en hoe de medewerker omgaat met werkdruk (bv. ik heb voldoende moge-

lijkheden om problemen in mijn werk zelf op te lossen). Op basis van het aantal pro-

blemen dat de medewerker signaleert in de vragenlijst, komt de medewerker voor deze 

thema‟s in een groene, oranje of rode zone terecht en moeten er acties worden onder-

nomen.  
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Bij Familiehulp vzw bespreken de medewerkers de resultaten van de vragenlijst met 

hun leidinggevende tijdens het jaarlijks functioneringsgesprek. Na die bespreking wor-

den de resultaten anoniem doorgestuurd naar de centrale registratie. Elke medewerker 

vult de vragenlijst eens om de drie jaar in. Op die manier krijgt de organisatie elk jaar 

een algemeen overzicht van één bepaalde beroepsgroep. Zo hebben alle verzorgen-

den vorig jaar de Knipperlichtmeter ingevuld, dit jaar vullen alle huishoudhulpen de 

vragenlijst in en volgend jaar alle medewerkers van de PIT-dienst. Op basis van het 

algemeen overzicht per beroepsgroep worden waar nodig specifieke acties onderno-

men. Zo bleek bijvoorbeeld uit de gegevens van de Knipperlichtmeter bij de verzorgen-

den dat zij veel tijdsdruk ervaarden om van de ene cliënt naar de andere te rijden. Fa-

miliehulp vzw heeft daarom een duidelijke communicatie hierover opgesteld naar de 

cliënten toe om het nodige begrip op te brengen voor de tijd die de medewerkers nodig 

hebben om zich veilig van de ene cliënt naar de andere te verplaatsen. Ook gaven ver-

zorgenden aan dat ze meer nood hebben aan ruimte om moeilijke situaties bij cliënten 

te kunnen bespreken. Daarom zal Familiehulp vzw vanaf volgend jaar intervisiemo-

menten organiseren over de verschillende regio‟s heen.  

Naast de Knipperlichtmeter, werkt Familiehulp vzw ook zelf aan een instrument om per 

cliëntsituatie in kaart te brengen wat de draaglast is van het geheel aan opdrachten dat 

moet worden uitgevoerd. Met het “Taken op maat”-instrument wordt per opdracht door 

de leidinggevende aangegeven wat er moet gebeuren, in welke context dat moet ge-

beuren en binnen welke tijdsperiode. Dit gebeurt voor alle opdrachten die een mede-

werker moet uitvoeren en geeft een totaaloverzicht van de draaglast van het geheel. 

Wanneer de draaglast te groot dreigt te worden, wordt er geschoven in de opdrachten 

tussen de medewerkers. Momenteel wordt het instrument getest op praktische haal-

baarheid. 

7.2.5 Effecten op performantie en kwaliteit van de arbeid 

Familiehulp vzw beschikt over cijfers van kortdurend ziekteverzuim waaruit blijkt dat er 

in 2010 aanzienlijk minder kortdurend ziekteverzuim was ten opzichte van 2009. Af-

hankelijk van de groep werd een daling van het kortdurend verzuim gerealiseerd van 

6% tot 17%. Dit heeft tot gevolg dat er een betere continuïteit van zorg kan gegaran-

deerd worden naar de cliënten. Voor andere effecten zijn er geen harde cijfers be-

schikbaar. Toch ervaart de HRM-directeur een aantal effecten. Zo is er meer uniformi-

teit gekomen in het aanbod aan dienstverlening en de werking van de verschillende 

diensten. De HRM-directeur ervaart eveneens dat de betrokkenheid van de medewer-

kers bij de organisatie verbeterd is. Ook bleken de resultaten van de Knipperlichtmeter 

voor de verzorgenden beter te zijn dan verwacht was. De verklaring daarvoor ligt waar-

schijnlijk in de vrij grote autonomie van deze medewerkers om hun eigen werk te plan-

nen en de rechtstreekse waardering van de cliënten.  

7.2.6 Betrokkenheid van werknemers en sociaal overleg 

De hele syndicale delegatie heeft aan de hand van slides een halve dag toelichting 

gekregen bij de organisatieverandering VONK. Daarbij hadden de vakbondsafgevaar-

digden de mogelijkheid om per e-mail opmerkingen en suggesties door te geven. “Het 

management heeft rekening gehouden met de opmerkingen vanuit de vakbonden. Zo 

was één van de eisen van de vakbonden dat er structureel sociaal overleg op het ni-

veau van de zorgregio‟s zou blijven bestaan, naast het nationale niveau. In het eerste 

voorstel van het management was dat enkel nog op nationaal niveau voorzien” merken 

de geïnterviewde vakbondsafgevaardigden op. De medewerkers werden tijdens de 
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jaarfeesten en via personeelsmededelingen geïnformeerd over de organisatieverande-

ring VONK.  

De vakbondsafgevaardigden hebben volgende opmerkingen en bedenkingen bij de 

organisatieverandering VONK: 

 De autonomie die de wijkteams hebben gekregen om de opdrachten zelf te ver-

delen en een eigen werkplanning op te maken, worden door de medewerkers 

zeer positief ervaren. 

 Voor de meerderheid van de basismedewerkers heeft de organisatieverandering 

VONK weinig tot niets veranderd in hun dagelijkse werking. Maar doordat men 

van 16 Verbonden naar 18 Zorgregio‟s is over gegaan, was dat voor een aantal 

basismedewerkers een moeilijke verandering: voor vormingen moesten ze naar 

een andere regio waardoor ze de vertrouwde collega‟s niet meer ontmoeten, bij 

vragen moesten ze bij andere bedienden aankloppen … Vanuit de zorgregio‟s is 

daar aandacht besteed door bijvoorbeeld een bloemetje te voorzien voor de ba-

sismedewerkers bij de verhuis of een rondleiding door de stad Mechelen voor de 

medewerkers die naar deze regio overgingen. 

 De vakbondsafgevaardigden hebben de ervaring dat de eenvormigheid op het 

vlak van de invulling van de personeelsvoorwaarden nog niet helemaal bereikt is. 

Formeel zijn de personeelsvoorwaarden overal gelijk, maar de invulling kan nog 

verschillen, bijvoorbeeld wat betreft de berekening van de verlofregeling, onre-

gelmatige prestaties, … 

De OR en het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk zijn sterk betrokken 

bij de uitwerking en opvolging van het verzuimbeleid. Zo zijn de resultaten van de di-

verse experimenten en initiatieven binnen het “Ik wil er wel-zijn”-project een vast agen-

dapunt op de vergaderingen. De geïnterviewde vakbondsafgevaardigden hebben vol-

gende opmerkingen en bedenkingen bij het verzuimbeleid: 

 De vakbonden staan achter het verzuimbeleid dat de organisatie heeft uitge-

werkt. De initiatieven binnen het “Ik wil er wel-zijn”-project worden niet als “op de 

vingers tikken” ervaren.  

 Beslissingen over het verderzetten en/of uitbreiden van de experimenten binnen 

het “Ik wil er wel-zijn”-project worden in samenspraak met de vakbonden geno-

men. Zo is recent beslist om het experiment met de “verklaring op eer” voor 1 

dag ziekte verder te zetten, maar het experiment waarbij de medewerkers recht-

streeks naar de direct leidinggevende moeten bellen in plaats van het onthaal 

wordt gestopt. In de praktijk was het zo dat de medewerkers naar het onthaal 

belden om zich ziek te melden en van daaruit werden doorgeschakeld naar de di-

rect leidinggevende. Praktisch had dit tot gevolg dat de medewerker twee in 

plaats van één telefoongesprek moesten betalen. Omwille van de extra kost voor 

de medewerkers wordt dit experiment niet verder gezet. 

 De vakbonden waren vooraf kritisch ingesteld ten opzichte van de Knipperlicht-

meter maar zijn tevreden over het gebruik en de effecten ervan bij Familiehulp 

vzw. Ze hebben de ervaring dat knelpunten meer bespreekbaar zijn geworden. 

Door het invullen van de vragenlijst staat op papier waar de knelpunten zich be-

vinden.  
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 Uit de Knipperlichtmeter is naar voor gekomen dat er dringend werk gemaakt 

moet worden van intervisies voor de basismedewerkers. Er is nood aan een we-

kelijks wijkteamoverleg om eventuele problemen te bespreken met de sectorver-

antwoordelijke. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor steun van colle-

ga‟s onder elkaar. Het uitwisselen van ervaringen met andere collega‟s is 

bijvoorbeeld cruciaal voor nieuwe medewerkers die in zware zorgsituaties terecht 

komen. Of om de grenzen aan te geven van wat professioneel werken is in con-

crete zorgsituaties: veel verzorgenden hebben het moeilijk om grenzen te trekken 

ten opzichte van de cliënten. Rond deze thema‟s worden momenteel een aantal 

initiatieven uitgewerkt.  

Tot slot hebben de vakbondsafgevaardigden nog een aantal algemene opmerkingen: 

 De vakbonden ervaren dezelfde moeilijkheden als de directie om de basismede-

werkers te bereiken. Deze medewerkers zijn dagelijks bij de cliënten en spende-

ren slechts een beperkt deel van hun werktijd samen met andere collega‟s. Dat 

maakt het moeilijk om als vakbondsafgevaardigden een band met hen op te 

bouwen. 

 Een grote bezorgdheid van de vakbonden is dat de PIT-dienst stilaan een con-

current wordt van de andere dienstverlening binnen Familiehulp vzw. Diensten-

cheques worden steeds vaker ingezet voor verzorgende taken, zoals koken. Voor 

de cliënten is dat een goedkopere oplossing, maar de medewerkers van de PIT-

dienst hebben geen opleiding verzorgende taken achter de rug. 

 De zorgsector evolueert naar meer flexibiliteit. Als Familiehulp vzw de focus wil 

blijven leggen op zorgtaken, zal er in de toekomst meer flexibel gewerkt moeten 

worden. Zorgtaken stoppen niet na de vaste werktijden van de verzorgenden en 

cliënten vragen steeds meer flexibiliteit. De vakbonden zullen een goede visie 

moeten uitwerken op wat flexibiliteit kan betekenen en hoe het ten goede kan 

komen aan zowel de medewerkers als de organisatie en de cliënten.  

7.2.7 Toekomst 

“Voor een organisatie als Familiehulp vzw zal het altijd zoeken zijn naar een evenwicht 

tussen enerzijds efficiëntieverhoging en de grootte van de organisatie als een pluspunt 

benutten en anderzijds ideeën rond zelfsturing en meer autonomie bij de medewerkers 

verder uitwerken” stelt Bart Vandamme, HRM-directeur Familiehulp vzw. .  

Afhankelijk van de resultaten van een aantal lokale initiatieven en experimenten zullen 

er in de toekomst aanpassingen en/of uitbreidingen van deze initiatieven naar de hele 

organisatie plaatsvinden. De organisatie is eveneens bezig met het uitwerken van een 

strategiekaart op basis van de geactualiseerde visietekst.  

 

7.3. Wie werd geïnterviewd? 

 Bart Vandamme – directeur HRM 

 Elke Bleyen - medewerkster HRM 

 Gina Koster – directeur zorgregio Antwerpen 
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 Maria Witters – vakbondsafgevaardigde ACV 

 Linda Quintelier – vakbondsafgevaardigde ACV 
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7.4. Overzichtstabel 

 Familiehulp vzw 

Aanleiding  

 De organisatie staat voor een aantal belangrijke uitdagingen waaronder: 

- Financiële druk doordat de middelen minder sterk stijgen dan de kosten en een beperkte subsidiëring voor overleg 

tussen medewerkers, 

- Steeds complexer worden van de hulpvragen, 

- Steeds moeilijker vinden van geschikt personeel voor de functies verzorgende en huishoudhulp, 

- Betrokkenheid van de basismedewerkers stimuleren die dagelijks op de baan zijn en weinig contact hebben met de 

organisatie. 

Aspecten van sociale 

innovatie 

 

Strategie en manage-

mentvaardigheden 
- Visie en missie geactulaiseerd op kaderniveau met sterke communicatie naar middenkader. Deze missie en visie die-

nen als leidraad bij het uitwerken van het organisatiebeleid en het opstellen van 5-jaarlijkse businessplannen per type 

van dienstverlening, 

- Samenwerking met lokale ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, expertisecentrum dementie, Vlaamse Alzheimerliga, 

provincies … en deelname aan lerende netwerken, 

- Meer participatiegerichte aansturing van medewerkers op basis van zelfsturing (o.a. lokaal project in zorgregio Ant-

werpen) 

- Meer focussen op leidinggevenden als coaches – “people managers” bij de PIT-dienst (dienstencheques) 

Organisatiestructuur, be-

stuurstructuur en organi-

satiebeleid 

- Organisatieverandering: tussenkader en groeperingin zorgregio‟s om tot gelijkaardig aanbod voor alle klanten te ko-

men en een gelijkaardige werking van diensten en gelijke personeelsvoorwaarden, 

- Samen met de organisatieverandering krijgen de wijkteams zelf de verantwoordelijkheid over de verdeling van op-
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 Familiehulp vzw 

drachten en de werkplanning, 

- Lokaal proefproject rond innovatieve arbeidsorganisatie (zorgregio Antwerpen) met focus op kwalitatieve ondersteu-

ning van de basismedewerkers, 

Competenties van het 

personeel 
- Intervisies onder verzorgenden voor contact en  kennis- en ervaringsuitwisseling, 

- Interregio-overleg stafmedewerkers, 

- Competentiegerichte interviews bij werving en selectie 

Bedrijfscultuur en interne 

arbeidsverhoudingen 
- Lokale experimenten: samenwerkingsverbanden, organisatieveranderingen, afwijkende dienstverlening …, 

Gezondheidsmanagement - Knipperlichtmeter en intrument “Taken op maat” om individuele draagkracht en draaglast van de medewerkers in kaart 

te brengen en acties te ondernemen  

- Knipperlichtmeter polst ook naar veiligheid en werkomstandigheden, 

Doelstellingen en effec-

ten 

 

Bedrijfsperformantie - Daling kortdurend ziekteverzuim, 

- Betere continuïteit van zorg naar cliënten toe, 

- Min of meer zelfde aanbod van zorg in alle regio‟s, 

Kwaliteit van de arbeid - Meer betrokkenheid van medewerkers, 

- Meer autonomie bij wijkteams 
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8. De Oesterbank vzw 

De Oesterbank vzw is een beschutte werkplaats met twee vaste locaties 

in Oostende en Nieuwpoort. De organisatie telt 360 doelgroepmedewer-

kers en richt zich op de toelevering van afgewerkte en halfafgewerkte 

producten voor de industrie. Zoals andere beschutte werkplaatsen staat 

de organisatie voor een aantal belangrijke uitdagingen, waaronder een 

evolutie van de klantenvraag van grote volumes eenvoudig werk naar 

kleine volumes complex werk, een lager profiel van doelgroepmedewer-

kers en een sterke internationale concurrentie met een grote druk op het 

vlak van flexibiliteit en kostprijs. Met behulp van technologische innova-

tie en een innovatieve arbeidsorganisatie wil De Oesterbank vzw tege-

moet komen aan deze uitdagingen en tegelijkertijd eervol werk bieden 

aan personen met een arbeidshandicap. Dit streven maakt expliciet deel 

uit van de visie en missie die de directie samen met het omkaderings-

personeel heeft opgesteld. 

De technologische innovaties omvatten ondermeer het gebruik van 

emoticons in de productie die aangeven of het vooropgestelde produc-

tiedoel al dan niet werd behaald. Maar het gaat ook om een machine die 

complexe verzamelopdrachten mogelijk maakt en het fysieke werk ver-

licht. Via deze automatisering en informatisering tracht het bedrijf de be-

perkingen van de doelgroepmedewerkers op te vangen en de handen-

arbeid op hun niveau te brengen. Tegelijkertijd wil De Oesterbank vzw 

de competenties van de medewerkers aanspreken en verder ontwikke-

len door het werken met een corrigerend zelfsturend team. In een eerste 

project werd één team geïntroduceerd in één van de ateliers. De team-

leden vormen een reflectiegroep die hun ideëen over de productie, de 

werksfeer en thema‟s zoals orde en netheid samen brengen. Het corri-

gerend zelfsturend team wordt ondersteund via opleiding, software en 

een ondersteuningsteam van omkaderingspersoneel. 

De eerste ervaringen zijn positief, zowel vanuit de directie als de vak-

bonden en de medewerkers. Ze spreken over effecten zoals een betere 

kwaliteit van de productie, meer gevarieerd en compleet werk voor de 

doelgroepmedewerkers, minder absenteïsme, een betere informatie-

stroom van de werkvloer naar de directie en omgekeerd. 

8.1. De organisatie 

Oesterbank vzw is een beschutte werkplaats met de focus op toelevering van afge-

werkte en halfafgewerkte producten voor verschillende industrieën.  

De organisatie heeft twee vaste locaties, Oostende en Nieuwpoort, en werkt daarnaast 

in enclaves. Dat zijn vaste ploegen van medewerkers die op verplaatsing, bij de klant 

zelf, werken onder toezicht van een verantwoordelijke van de Oesterbank. Momenteel 

werken een 20-tal doelgroepmedewerkers in enclaves.Op de vaste locaties gebeuren 

verschillende soorten producties, zoals aluminiumverwerking, houtbewerking en het 

productieklaar maken van plastic bakken voor de voedingsnijverheid.  

De organisatie focust op langdurige samenwerking met de klanten. De Oesterbank 

voert voornamelijk steeds doorlopende opdrachten uit of opdrachten die bestaan uit 
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werk in grote aantallen. Het productieproces wordt telkens op maat van de klant uitge-

dacht of aangepast. Dit gebeurt rekening houdend met de vraag van de klant en de 

capaciteiten van de doelgroepmedewerkers. Bij elke aanvraag van een werkopdracht 

maken de technische directeur en de dienst werkvoorbereiding een prijsbepaling op 

basis van de mogelijkheden van de doelgroepmedewerkers. Bij akkoord door de klant 

gaat de dienst ergonomie na welke aanpassingen er in het productieproces nodig zijn 

en welke doelgroepmedewerkers in aanmerking komen voor de uit te voeren taken. Na 

een proefdraai van enkele dagen tot enkele weken wordt geëvalueerd of het rende-

ment hoog genoeg is, of er opleiding nodig is voor de medewerkers … 

De Oesterbank vzw telt momenteel zo‟n 360 medewerkers uit de doelgroep en 40 me-

dewerkers in het omkaderingspersoneel. Ongeveer 60% van het omkaderingsperso-

neel is bediende (bv. productieleiding, ergotherapeuten, atelierverantwoordelijke, …), 

40% is arbeider zoals de opdrachtverantwoordelijken. Alle doelgroepmedewerkers zijn 

arbeiders. 

 

8.2. Corrigerende zelfsturende teams van 

doelgroepwerknemers 

8.2.1 Aanleiding  

Beschutte werkplaatsen worden momenteel met een aantal belangrijke uitdagingen 

geconfronteerd, waaronder: 

 De vraag van klanten naar kleinere reeksen met een grotere diversiteit en com-

plexiteit, samen met lagere doorlooptijden en kosten. Dit betekent een evolutie 

van grote volumes eenvoudig werk naar kleine volumes complex werk, 

 Een lager profiel van doelgroepwerknemers doordat bij de erkenning als doel-

groepmedewerker nu niet meer enkel rekening wordt gehouden met het IQ van 

de persoon maar ook wat de persoon in een regulier bedrijf nog kan. Dit heeft tot 

gevolg dat de “betere” doelgroepwerknemers niet meer in de beschutte werk-

plaatsen terecht komen. Dit maakt het moeilijker om een gelijke productie te ha-

len, 

 De inkomsten komen momenteel voor 50% uit subsidies en voor 50% uit eigen 

productie. Vroeger lag die verhouding op 60% subsidie en 40% eigen middelen, 

 Het werk in de productie vraagt meer competenties waardoor er steeds vaker 

omkaderingspersoneel moet worden ingezet. Hierdoor stijgen de kosten of moet 

er meer worden geautomatiseerd waardoor de nodige competenties van het om-

kaderingspersoneel wijzigen, 

 Beschutte werkplaatsen moeten zoeken naar nieuwe markten en producten, 

 Door internationale concurrentie is er een grote druk op het vlak van flexibiliteit 

(o.a. doorlooptijden) en kostprijs. Voor meerdere klanten wordt er just-in-time 

gewerkt. 

Binnen de beschutte werkplaats De Oesterbank vzw wil men aan bovenstaande uitda-

gingen tegemoet komen en tegelijk eervol werk bieden aan mensen die willen werken 
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ondanks hun arbeidshandicap. “We willen bereiken dat onze medewerkers fier zijn op 

hun eigen werk. De combinatie met de uitdagingen waar we voor staan, maakt dat het 

beleid binnen een beschutte werkplaats zeer sterk te vergelijken is met dat van een 

regulier bedrijf. Alleen wordt in een beschutte werkplaats gewerkt met personen met 

een arbeidshandicap. Dat maakt innovatie en innovatieve arbeidsorganisatie nog veel 

belangrijker” stelt Luc Rosseel, algemeen directeur De Oesterbank vzw. 

8.2.2 Een duidelijke visie en missie en een partnershap met de klanten 

Vroeger werkte de Oesterbank vzw vooral als toeleverancier voor de automobielsector. 

Maar deze opdrachten zijn allemaal weggevallen: de productie werd verplaatst naar de 

lageloonlanden. Naar aanleiding van het wegvallen van de ene opdracht na de andere, 

heeft De Oesterbank vzw een aantal stappen ondernomen om voldoende klanten te 

behouden en aan te trekken. 

Enkele jaren geleden werkte De Oesterbank vzw, samen met het omkaderingsperso-

neel, de missie, visie en strategie van de organisatie uit. Het geheel werd in een bro-

chure opgenomen zodat ook voor de klanten duidelijk is waar De Oesterbank vzw voor 

staat.  

Figuur 8 Missie en visie van De Oesterbank vzw 

Missie: Een waardevolle tewerkstelling realiseren voor kansarme arbeidskrachten. 

 Waardevol = jobvoldoening, betrokkenheid bij arbeidsproces, maatschappelijke 

ondersteuning, 

 Realiseren: voortdurend streven naar aangepast tewerkstelling, 

 Kansarm: personen met erkende afstand tot de reguliere arbeidsmarkt 

 

Visie: De doelgroep uit de kustregio inschakelen in een aangepast arbeidsproces 

waarbij een volwaardige toelevering gegarandeerd wordt. 

 Aangepast arbeidsproces: werk op maat, ergonomie, 

 Volwaardig: competitief, innoverend, wetenschappelijk ondersteund, 

 Toelevering: in onderaanneming, met toegevoegde waarde voor de klant, part-

nership, 

 Garanderen: kwaliteit, betrouwbaarheid, engagement op lange termijn, bedrijfs-

zekerheid 

 

Daarnaast stelde de organisatie een duidelijk profiel op van welke klanten de organisa-

tie wil aantrekken en behouden. Dit gebeurde ondermeer op basis van een markton-

derzoek waarin werd nagegaan (a) welke productieopdrachten niet naar lageloonlan-

den verhuizen, (b) waarom dat zo is en (c) waar mogelijkheden liggen voor de 

beschutte werkplaats. Op basis van het uitgewerkte klantenprofiel is het mogelijk om 

keuzes te maken en niet meer zomaar alle werkopdrachten die worden aangeboden, te 

accepteren. Bovendien mag elke klant nog maximaal voor een derde van de productie 

staan zodat de beschutte werkplaats niet té sterk afhankelijk wordt van één klant. 
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De Oesterbank vzw is zich gaan focussen op klanten als partners. De Oesterbank vzw 

probeert met de klanten samenwerkingsverbanden op lange termijn uit  te werken. De 

organisatie richt zich daarbij op klanten die dichtbij gevestigd zijn en repititieve werkop-

drachten vragen. Deze partnerschappen met klanten maken het mogelijk en rendabel 

om investeringen te doen in technologische innovatie in het productieproces. Daar-

naast probeert de organisatie zich zo goed mogelijk te richten op de normen van de 

klanten, de industrie, door werk te maken van ondermeer ISO- en EFQM-

certificeringen. 

Andere initiatieven zijn een duidelijke profilering van de organisatie via een logo en 

leuze, de focus op een goede kwaliteit van de productie … 

8.2.3 Innovatieve arbeidsorganisatie bij Oesterbank vzw 

Een innovatieve arbeidsorganisatie betekent bij Oesterbank vzw dat het omkaderings-

personeel werkt binnen een model van open samenwerking. In de productie combi-

neert men technologische innovatie in het productieproces met ondermeer de invoering 

van zelfsturende teams.  

8.2.3.1 Model van open samenwerking 

Het model van open samenwerking impliceert dat de Raad van Bestuur een deel van 

de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft afgestaan aan de samenwer-

king tussen het omkaderingspersoneel: de dienst productie, de dienst Administratie en 

Financiën en de Sociale dienst. Bij nieuwe investeringen, nieuwe productie-aanvragen, 

…  beoordelen deze diensten samen of het (1) technisch uitvoerbaar is, of het (1) fi-

nancieel uitvoerbaar is en of het (3) uitvoerbaar is met de aanwezige doelgroepmede-

werkers. Enkel wanneer al deze punten positief worden beoordeeld, wordt geïnves-

teerd in de machine of wordt de productieaanvraag aanvaard. 
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Dit model van open samenwerking wordt in Figuur 9 weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9 Voorstelling van open samenwerking 

 

Deze manier van werken wil de Oesterbank verder doortrekken naar de werkvloer door 

medewerkers zoveel mogelijk te laten participeren ongeacht hun beperkt kunnen. “Uit 

de projecten die reeds uitgevoerd of nog lopende zijn, blijkt dat doelgroepmedewerkers 

zeer goed kunnen functioneren in zelfsturende teams” stelt Luc Rosseel, algemeen 

directeur.  

8.2.3.2 Technologische innovatie in het productieproces én zelfsturing bij 
de doelgroepmedewerkers 

De Oesterbank vzw combineert technologische innovatie in het productieproces met 

verschillende initiatieven op het vlak van innovatieve arbeidsorganisatie, waaronder de 

invoering van een zelfsturende team bij de doelgroepmedewerkers. Deze initiatieven 

hebben tot doel om het werk zodanig te vereenvoudigen dat personen met een ar-

beidshandicap het werk aankunnen. Maar tegelijkertijd wil men ervoor waken dat het 

werk niet té eenvoudig en daardoor afstompend wordt. “De fout die vroeger vaak werd 

gemaakt is dat het werk werd afgestemd op de competenties van de zwakste doel-

groepmedewerker. Maar hierdoor werd het werk te gemakkelijk uitvoerbaar voor ande-

ren. Het werk was daardoor weinig motiverend en zelfs afstompend. Het belangrijkste 

aan de invoering van zelfsturende teams is dat de medewerkers sterk betrokken wor-

den” stelt Luc Rosseel, algemeen directeur. 

Productie 
Administratie 

en Financiën 

Sociale dienst 

Coördinatie door algemeen directeur 

Raad van Bestuur: opvolgen dat activiteiten binnen het eigen werkterrein blijven 
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Emoticons bieden structuur 

In het productieproces wordt steeds meer gewerkt met schermen die aan de hand van 

een smiley of emoticon aangeven of de productie al dan niet volgens het vooropgestel-

de doel verloopt. Bij een goed verloop van de productie krijgen de medewerkers een  

te zien, bij problemen een  of .  

Het vooropgestelde productiedoel wordt in groep bepaald. Bij een -emoticon gaat de 

groep kort samenzitten en bespreken hoe het komt dat het vooropgestelde doel niet 

werd behaald. Dit gebeurt op basis van een multiple-choice evaluatieblad. De mede-

werkers duiden aan dat er bijvoorbeeld problemen waren met de kwaliteit van de 

grondstof, de beschikbare tools, dat er te veel mensen zonder opleiding in het team 

zaten … In groep zoeken de medewerkers ook naar een goede en stabiele oplossing 

om het vooropgestelde doel in de toekomst wel te behalen. 

“Dit systeem geeft structuur aan de doelgroepmedewerkers. Het is gebaseerd op ver-

trouwen tussen het manamgent en de vakbonden dat het systeem niet misbruikt zal 

worden om bijvoorbeeld de productie systematisch te verhogen” merkt Luc Rosseel, 

algemeen directeur, op. 

Project “vertil je niet!” 

De evolutie van de klantenvraag naar meer kleinere reeksen met een grotere diversiteit 

en complexiteit, brengt zeer complexe verzamelopdrachten (picking) met zich mee. 

Bijvoorbeeld, 56 verschillende types van pakketten samenstellen uit 120 verschillende 

artikelen. Het is niet haalbaar om dat soort verzamelopdrachten binnen de klassieke 

arbeidsorganisatie op een snelle en efficiënte manier te realiseren met de doelgroep-

medewerkers.   

Samen met een extern studiebureau en verschillende hogescholen heeft De Oester-

bank vzw een slimme verzamel- en verpakkingslijn ontwikkeld die de complexe verza-

melopdrachten tot eenvoudig zittend werk herleidt. Het resultaat is een toestel van 38 

meter lang en 2 meter hoog dat als volgt werkt. Volle grijze magazijnbakken met een-

zelfde onderdeel worden op een transportband gezet. Bandwerkers nemen er tien 

stuks uit en leggen deze in de blauwe telbakken. Afhankelijk van de opdracht, die de 

bedrijven elektronisch kunnen doorgeven, stelt de computer een bakkentrein samen. 

De bakkentrein wordt bak na bak op het eindstation aangeboden. Daar pakken tien 

medewerkers uit elke bak één onderdeel, om zo hun pakket samen te stellen. Het lo-

pende bandsysteem helpt eveneens het werktempo te organiseren. 

“Automatisering en informatisering vangen op die manier de beperkingen van de doel-

groepmedewerkers op zonder de handenarbeid volledig uit te schakelen, maar deze op 

hun niveau te brengen. Maar deze manier van werken is nog sterk gebaseerd op de 

theorie van Taylor. Dit is nodig om het werk te kunnen uitvoeren met de beschikbare 

competenties van de medewekers. Maar de volgende stap was wel om te evolueren 

naar meer medezeggenschap van de doelgroepmedewerkers” stelt Luc Rosseel, al-

gemeen directeur.  

Een corrigerend zelfsturend team van doelgroepmedewerkers 

In één van de ateliers van De Oesterbank vzw wordt, in het kader van een ESF-project, 

gewerkt met een zogenaamd “corrigerend zelfsturend team” van doelgroepmedewer-

kers. Het project loopt van januari 2010 tot en met december 2011. 
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Doelstellingen 

Vooraf werden volgende doelstellingen opgemaakt: 

 Absenteïsme is een groot probleem in veel beschutte werkplaatsen. Het werken 

met zelfsturende teams van doelgroepmedewerkers zou hier een positieve in-

vloed op moeten hebben, 

 Het werken met zelfsturende teams zou ook een positieve impact moeten heb-

ben op de interne spanningen in de ateliers en de motivatie van de medewerkers 

verhogen, 

 Naast technologische innovatie zou het werken met een zelfsturend team het 

dalende niveau van competenties onder de doelgroepmedewerkers mee opvan-

gen, 

 Tenslotte zou het werken in een zelfsturend team meer regelmogelijkheden moe-

ten geven aan de medewerkers en hun werk zo compleet mogelijk moeten ma-

ken naargelang de eigen competenties van de medewekerkers. Dit zou moeten 

gebeuren zonder meer werkdruk.  

“In feite gaat het project om het betrekken van de doelgroep bij de uitdagingen waar de 

beschutte werkplaats voor staat. Dat is geen evidentie. Maar meer zelfstandigheid ge-

ven aan de doelgroepmedewerkers is een goed middel daartoe” stelt Luc Desmet, co-

ordinator zelfsturende teams. 

Het corrigerend zelfsturend team 

Concreet bestaat het ESF-project uit het invoeren van één “corrigerend zelfsturend 

team” van 9 doelgroepmedewerkers in een atelier van 30 tot 40 doelgroepmedewer-

kers. De teamleden zitten niet fysiek samen aan één lijn maar vormen een reflectie-

groep binnen één atelier. Het is verantwoordelijk voor een goed verloop van de produc-

tie en het behoud van een goede werksfeer.  

Om dat te bereiken brengen de teamleden hun ideëen over de verbetering van de pro-

ductie, de werkomgeving en de werksfeer samen. Ze bouwen zelf een strategie uit om 

deze ideëen uit te voeren of te laten uitvoeren. Dit gebeurt tijdens wekelijkse vergade-

ringen van het corrigerend zelfsturend team over de productieresultaten en thema‟s 

zoals orde en netheid.  

De doelgroepmedewerkers die deel uitmaken van het corrigerend zelfsturend team 

worden op verschillende manieren ondersteund: 

 Elke maand krijgen de teamleden ongeveer 4 uur opleiding over thema‟s zoals 

communicatie, zelfsturing … “Op die manier leren de medewerkers elkaar ook 

heel goed kennen. Het heeft de kwaliteit van het project sterk verhoogd” ervaart 

Luc Desmet, coördinator zelfsturende teams, 

 Op basis van een softwarepaket kan de planning en het productieresultaat nauw-

keurig en begrijpbaar worden opgevolgd aan de hand van emoticons. Een maan-

delijkse boordtabel geeft een overzicht van al de emoticons en de nodige correc-

tieve maatregelen van de afgelopen maand. Het gaat over kwaliteit, kwantiteit, 

externe audit, orde en netheid …, 

 Een ondersteuningsteam van omkaderingspersoneel neemt de voorstellen uit het 

corrigerend zelfsturend team over wanneer de beslissing en uitvoering ervan bo-
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ven de bevoegdheden van het team gaan. Het ondersteuningsteam onderzoekt 

de voorstellen, beslist en koppelt terug naar het zelfsturend team. Bijvoorbeeld, 

wanneer een montagelijn volgens het zelfsturend team te kort is, kunnen ze daar 

zelf weinig aan veranderen. Wanneer ze dit doorgeven aan het ondersteunings-

team, zal dit team het probleem en de voorgestelde oplossing onderzoeken en 

beslissen wat er moet gebeuren. De atelierverantwoordelijke is lid van het zelf-

sturend team en beslist mee wat moet doorgaan naar het ondersteuningsteam. 

Proces en communicatie 

Specifiek voor het project over de invoering van het corrigerend zelfsturend team werd 

een directeur productie aangeworven. Het is de verantwoordelijkheid van de directeur 

productie om heel het systeem van het corrigerend zelfsturend team te realiseren. 

Daarnaast is er binnen de sociale dienst een medewerker halftijds vrijgesteld als “coör-

dinator zelfsturende teams”. 

De communicatie over het project naar alle doelgroepmedewerkers gebeurt structureel 

tijdens de IKZ-vergaderingen (Integrale KwaliteitsZorg) om de drie weken. Tijdens deze 

vergaderingen wordt het werk voor 15 minuten stil gelegd en gaat de sociale dienst in 

gesprek met de operatoren over de emoticons van de afgelopen maand en over de 

activiteiten binnen de organisatie waaronder het zelfsturend team. Tijdens deze verga-

deringen kunnen de medewerkers ook zelf vragen stellen.  

Daarnaast hebben de doelgroepmedewerkers die niet tot het corrigerend zelfsturend 

team behoren de mogelijkheid om lid te worden van de SPOT-groep. Dit is een groep 

medewerkers uit andere ateliers die geregeld kunnen komen kijken hoe het werken in 

het zelfsturend team verloopt, die vergaderingen van het zelfsturend team kunnen bij-

wonen … De SPOT-groep is in het leven geroepen als voorbereiding op een uitbrei-

ding van het werken met zelfsturende teams naar andere ateliers. “Momenteel wordt er 

nog maar matig gebruik gemaakt van dit systeem. We willen de betrokkenheid van 

deze groep nog meer aanwakkeren en hen laten nadenken over bijvoorbeeld wat er 

moet veranderen in hun atelier om ook een zelfsturend team te laten starten” stelt Luc 

Desmet, coördinator zelfsturende teams. 

Zoals bij alle veranderingen is de sociale dienst betrokken bij de invoering van het zelf-

sturend team. Ze vormen een opvangnet voor de medewerkers die de veranderingen 

niet aan kunnen of er moeite mee hebben. 

Tijdens de vergaderingen van de ondernemingsraad worden de vakbondsafgevaardig-

den op de hoogte gehouden van het project over de invoering van het zelfsturend 

team.  

Nieuwe rol voor het omkaderingspersoneel 

Door de invoering van high tech in het productieproces en de invoering van het corrige-

rend zelfsturend team is de rol van het omkaderingspersoneel sterk gewijzigd. Het om-

kaderingspersoneel, vooral opdracht- en ateliersverantwoordelijken, hebben andere 

competenties nodig. Waar vroeger vooral opvoedkundige vaardigheden van groot be-

lang waren, is er nu nood aan meer technische vaardigheden. Als doelgroepmedewer-

kers hulp nodig hebben in het ateliers gaat het nu hoofdzakelijk om technische onder-

steuning. “Belangrijk is dat het omkaderingspersoneel open staat voor deze 

veranderingen en bereid is om bijvoorbeeld opleiding te volgen. Bij de uitbreiding van 

het werken in zelfsturende teams naar andere ateliers zal hier veel aandacht aan moe-

ten worden geschonken” stelt Luc Rossel, algemeen directeur. 
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8.2.3.3 Competentiematrix 

Voor elke doelgroepmedewerker wordt een overzicht opgesteld van de competenties 

waarover de medewerker beschikt. Dit gebeurt op basis van een test gericht op doel-

groepmedewerkers die De Oesterbank zelf heeft ontwikkeld, de opgedane ervaring van 

de medewerkers, specifieke sociale aspecten …. 

Ook voor elke arbeidspost wordt eveneens een overzicht opgesteld van de competen-

ties die er nodig zijn.  Bij nieuwe opdrachten gebruikt het werkvoorbereidingsteam deze 

overzichten om de nodige competenties bij een arbeidspost te koppelen aan de be-

schikbare competenties bij de medewerkers. Waar nodig wordt het werk geautomati-

seerd.  

Het is de bedoeling dat ook de atelierverantwoordelijken dit instrument gebruiken  

wanneer medewerkers tijdens de productie tussen arbeidsposten verplaatst moeten 

worden. Het is een instrument dat de zelfredzaamheid van de atelierverantwoordelijken 

moet verhogen.  

8.2.4 Externe samenwerking en lerende netwerken 

De Oesterbank vzw maakt gebruik van diverse vormen van externe samenwerking en 

kennis- en ervaringsuitwisseling. Zo werd tijdens het project “Vertil je niet!” samen ge-

werkt met diverse hogescholen en onderzoeksinstellingen.  

Er is een sterke samenwerking tussen de 8 beschutte werkplaatsen in West-

Vlaanderen (BW-West). Er worden ondermeer onderling afspraken gemaakt over wie 

welke activiteiten uitvoert en opdrachten worden aan elkaar doorgegeven. Bij pieken 

en dalen in de productie worden waar mogelijk arbeidskrachten uitgewisseld zodat 

noch de productie stilvalt, noch de doelgroepmedewerkers in de economische werk-

loosheid terecht komen. Maar er wordt ook heel wat informatie en ervaring uitgewisseld 

in het lerend netwerk van de directeuren, het lerend netwerk van de maatschappelijk 

assistenten … De opzet, het uitvoeren, de resultaten en de ervaringen bij specifieke 

projecten worden in groep besproken. Af en toe gaan de directeuren “in conclaaf” om 

na te gaan of en waar een sterkere samenwerking tussen de beschutte werkplaatsen 

mogelijk is.  

In 2011 werd een project beëindigd op het vlak van samenwerking tussen de beschutte 

werkplaatsen in West-Vlaanderen gericht op ergonomie. Het project werd gecoördi-

neerd door de Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM) West-Vlaanderen en het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De focus van het project lag op 

hoe men staand werk dat rugklachten met zich meebrengt meer zittend kan maken. 

Tijdens meer dan 35 sessies kregen de ergotherapeuten een belangrijke wetenschap-

pelijke ondersteuning en werd ondermeer een bezoek gebracht aan Volvo-cars in 

Gent. Tijdens het project werd een website opgemaakt die nu nog steeds zorgt voor 

veel kennisuitwisseling en samenwerking tussen de ergotherapeuten van de beschutte 

werkplaatsen in West-Vlaanderen. 

De Oesterbank vzw werkt samen met scholen in verband met stages. Zo komen een 

10-tal slechtziende studenten van de school Spermalie in Brugge stage doen bij De 

Oesterbank vzw. Daarnaast zijn er nog bezoeken van vakbonden, bedrijven, andere 

beschutte werkplaatsen … 
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8.2.5 Effecten op performantie en kwaliteit van de arbeid 

Hoewel er geen concreet cijfermateriaal voor handen is, ervaren de algemeen directeur 

en de coördinator zelfsturende teams een aantal belangrijke effecten, zowel op het vlak 

van performantie van de organisatie als de kwaliteit van de arbeid.  

De veranderingen die de laatste jaren zijn doorgevoerd (de automatische machine, het 

corrigerend zelfsturend team, …) hebben een positief effect op het absenteïsme, het 

tijdig kunnen leveren van kwaliteitsvolle producten en de sfeer en communicatie in de 

ateliers.  De algemeen directeur en de coördinator zelfsturende teams ervaren ook een 

grotere betrokkenheid van de doelgroepmedewerkers. Het werk dat de doelgroepme-

dewerkers uitvoeren wordt zo compleet mogelijk gehouden naargelang de competen-

ties waarover de doelgroepmedewerker beschikt en zonder tegelijk de werkdruk te 

verhogen. De medewerkers hebben ook meer invloed gekregen op hun eigen werksi-

tuatie. Zo is een lijn die al jaren op een bepaalde manier draaide op vraag van het cor-

rigerend zelfsturend team tot drie keer toe aangepast. “De kwaliteit van de werksituatie 

is verbeterd. De doelgroepmedewerkers krijgen de kans om binnen de werking van het 

zelfsturend team hun competenties te tonen en verder te ontwikkelen. Het gaat vaak 

om competenties die ze ook in het dagelijks leven kunnen gebruiken” stelt Luc Desmet, 

coördinator zelfsturende teams.  

“Door het werken in het corrigerend zelfsturend team is een groep van individuen ge-

evolueerd naar een groep met een gemeenschappelijk doel. Deze medewerkers voe-

len zich meer betrokken bij de organisatie en de begeleiding. Dat groepsgevoel blijkt 

ook uit het opkomen voor elkaar. Zo zitten er in het corrigerend zelfsturend team twee 

licht mentaal gehandicapte personen. Tijdens vergaderingen maakt de groep spontaan 

tijd vrij om expliciet naar de mening van beide personen te polsen” ervaart Luc Desmet, 

coördinator zelfsturende teams.  

Maar het werken in een corrigerend zelfsturend team vergt ook een aantal sociale 

competenties waarmee een aantal doelgroepmedewerkers het moeilijk heeft. Zo is één 

van de doelgroepmedewerkers die deel uitmaakte van het corrigerend zelfsturend 

team, vrijwillig weer uit het team gestapt. Het communiceren met anderen bleek een té 

moeilijke opdracht voor deze persoon. Voor een aantal doelgroepmedewerkers vergt 

het werken in een zelfsturend team te veel competenties waarover ze (nog) niet be-

schikken. De andere doelgroepmedewerkers in het zelfsturend team, hebben door de 

werking belangrijke sociale competenties kunnen ontwikkelen die ze ook in het dage-

lijks leven kunnen gebruiken. “De vraag vanuit andere ateliers om ook een zelfsturend 

team in te voeren, geeft aan dat het project ook door de medewerkers zeer positief 

wordt ervaren” Luc Rosseel, algemeen directeur. 

Ook de vakbonden ervaren een aantal effecten van de veranderingen. De automati-

sche verzamelmachine zorgt voor minder tijdverlies in de productie, minder heen- en 

weergeloop in en tussen de ateliers, betere kwaliteit van de productie (bv. minder fou-

ten), het productieproces verloopt ordelijker, … . Wat erg belangrijk is voor de vakbon-

den is dat deze positieve effecten gerealiseerd zijn zonder dat de werkdruk groter is 

geworden.  

Het corrigerend zelfsturend team wordt, volgens de vakbonden, door de medewerkers 

positief ervaren. De medewerkers kunnen meer gevarieerd werk uitvoeren en kunnen 

nu meedenken en werken aan iets wat voor henzelf ook heel erg van belang is. Deze 

medewerkers kunnen hun eigen werkorganisatie mee helpen bepalen. Wanneer er 

bijvoorbeeld telkens een negatieve smiley volgt na de productie, wordt er gekeken naar 
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een mogelijke oplossing: schuiven in de werkposten, opdelen van werkposten, schui-

ven van medewerkers over werkposten, … De leden van het zelfsturend team bepalen 

dit zelf. De aanpassingen gebeuren sneller dan voorheen. 

Tenslotte ervaren de vakbonden een betere informatiestroom van de werkvloer naar 

uiteindelijk de directie als gevolg van de invoering van het zelfsturend team. 

8.2.6 Betrokkenheid van medewerkers en sociaal overleg 

Structureel wordt er direct overleg met de medewerkers voorzien via de IKZ-

vergaderingen door de sociale dienst. Daarnaast maakt het “stimuleren en onderste-

nen van het sociaal overleg” expliciet deel uit van de organisatiestrategie. De organisa-

tie focust op het uitbouwen van een vertrouwensrelatie en een open overleg met de 

vakbonden. Momenteel worden de vakbonden telkens via bijeenkomsten van de syndi-

cale delegatie en de ondernemingsraad op de hoogte gehouden van de diverse initia-

tieven in de organisatie, zoals de invoering van het zelfsturend team in één van de ate-

liers. Het gaat hoofdzakelijk om het informeren van de vakbonden, maar er is ruimte 

voor discussie. De vakbonden merken op dat de focus momenteel ligt op het zo goed 

mogelijk verzorgen van de communicatie tussen directie en de vakbonden. Maar de 

uiteindelijke doelstelling is om als vakbonden nog sterker betrokken te worden en ef-

fectief mee te denken en initiatieven binnen de organisatie mee uit te werken.  

Daarnaast wil De Oesterbank ook andere kanalen van overleg met de medewerkers 

stimuleren, zoals de IKZ-vergaderingen, de werknemersraad en de evaluatieraad. De 

laatste is een jaarlijkse bijeenkomst van doelgroepmedewerkers en omkaderingsper-

soneel waarin een evaluatie wordt gemaakt van de doeltreffendheid van de organisa-

tie. Bijvoorbeeld, worden de materialen doeltreffend ingezet?  

De algemeen directeur van De Oesterbank is vragende partij voor de uitbouw van een 

sterkere betrokkenheid vanuit de vakbonssecretarissen zodat de veranderingen ook 

inspirerend zouden kunnen zijn voor ander bedrijven en organisaties.  

De vakbonden hebben enkele bedenkingen bij het gebruik van emoticons in de produc-

tie, bij de invoering van het corrigerend zelfsturend team en andere initiatieven: 

 Aangezien het systeem met de emoticons in de productie nog maar zeer recent 

en in één atelier is ingevoerd, is het moeilijk om al een grondige evaluatie te ma-

ken. De eerste ervaringen zijn positief. Toch blijven de vakbonden erover waken 

dat het geen systeem wordt van rendementscontrole en het stilaan doorvoeren 

van een rendementsverhoging.  

 De vakbonden zijn positief over de automatische verzamelmachine en zouden 

graag een uitbreiding zien van dit soort systeem naar alle functies in de ateliers. 

Momenteel moeten bijvoorbeeld de paletten die in het bedrijf aankomen nog ma-

nueel op de verzamelmachine worden getild. De vakbonden zien meer mogelijk-

heden tot automatisatie om het werk te verlichten. 

 Bij de start van het project rond de invoering van een zelfsturend team in de pro-

ductie waren de vakbonden positief. Ze stelden als voorwaarde een goede bege-

leiding van de betrokken medewerkers, zowel de doelgroepmedewerkers, als het 

betrokken omkaderingspersoneel. Bij de werking van het zelfsturend team heb-

ben de vakbonden enkele bedenkingen: 
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 De thema‟s waarrond het zelfsturend team wekelijks werkt, zijn daar 

volgens de vakbonden niet altijd op zijn plaats. Bepaalde thema‟s horen 

volgens de vakbonden meer thuis in andere overlegmomenten zoals de 

syndicale delegatie of de OR, bv. netheidsproblemen in andere ateliers. 

 De vakbonden hebben de ervaring dat in het zelfsturend team stilaan 

onder de leden een vorm van hiërarchie ontstaat die de goede werking 

van het zeflsturend team zou kunnen ondermijnen. Er moet voor ge-

waakt worden dat dit het idee van zelfsturing niet in de weg gaat staan. 

 De vakbonden vinden de vorming en opleiding die werd voorzien voor 

de betrokken medewerkers positief. 

 De vakbonden ervaren te weinig betrokkenheid van het SPOT-team en 

alle andere medewerkers die niet in het zelfsturend team werken. Ze 

stellen dat het SPOT-team te weinig voeling heeft met de werking van 

het zelfsturend team en daardoor geen duidelijk zicht op positieve en 

negatieve aspecten. Hier zou meer aandacht aan besteed moeten wor-

den, vooral met het zicht op een mogelijke uitbreiding van zelfsturende 

teams naar andere ateliers. 

 De vakbonden stellen dat de organisatie alert moet blijven om ervoor te 

zorgen dat wanneer de tijdsdruk groot wordt, het halen van de productie 

op zich de overhand niet zal nemen op de werking van het zelfsturend 

team.  

 Werken in team brengt voor sommige medewerkers met zich mee dat 

ze bijkomende verantwoordelijkheden krijgen, zoals de eindcontrole van 

een lijn. Ze krijgen hier ook opleiding voor. Medewerkers gaan in een 

zelfsturend team ook meerdere taken en moeilijkere taken uitvoeren. De 

vakbonden zouden graag de mogelijkheden willen onderzoeken om de-

ze vorm van multitasking in de verloning zichtbaar te maken.  

 Ondanks de goede bedoelingen en het goed werkend systeem in één 

atelier werkt het systeem niet voor de echt minder polyvalente en zwak-

ste doelgroepmedewerkers. Er zal daardoor altijd nood blijven aan een 

bufferatelier waar niet in zelfsturende teams wordt gewerkt.  

 

De vakbonden willen eerst het zelfsturend team dat nu geïntroduceerd is goed zien 

functioneren in de praktijk zodat de kinderziektes uit het systeem gehaald kunnen wor-

den. Ze zijn voorstander om het systeem van zelfsturende teams naar andere ateliers 

uit te breiden, naar de afdeling in Nieuwpoort en indien mogelijk ook naar de enclave-

werking. Maar de uitbreiding moet worden afgestemd op de mogelijkheden binnen elk 

specifiek atelier. Elk atelier is anders en de werking van het zelfsturend team kan niet 

zomaar overgedragen worden van het ene naar het andere atelier. De vakbonden wij-

zen op een aantal belangrijke aandachtspunten bij uitbreiding van het systeem: 

 Er zal veel tijd en energie gestoken moeten worden aan een gedragenheid van 

het systeem door de productieleiders en het hele omkaderingspersoneel. Dit zal 

in een aantal ateliers een belangrijke wijziging in mentaliteit vergen. Het zal ook 

een belangrijke en blijvende inspanning vergen om, vooral bij tijdsdruk, niet terug 

in de “oude” gewoontes te hervallen. 
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 Er zal een degelijk opleidingsprogramma, zeker voor nieuwe medewerkers in het 

systeem, uitgewerkt moeten worden. 

 De vakbonden stellen zich de vraag of het systeem gehandhaafd zal kunnen 

worden, ook wanneer de subsidies ervoor wegvallen. 

 Er zal over gewaakt moeten worden dat de werkdruk niet stijgt en dat er vol-

doende structuur en routine in het werk behouden blijft als houvast voor de doel-

groepmedewerkers. Deze medewerkers mogen bijvoorbeeld niet te vaak ver-

plaatst worden over verschillende lijnen. 

8.2.7 Toekomst 

De Oesterbank vzw plant in de toekomst om een aantal bijkomende verzamelmachines 

in andere ateliers te plaatsen. Daarnaast wil men het werken in zelfsturende teams ook 

naar andere ateliers uitbreiden. “De ervaring met het huidige project sterkt onze over-

tuiging dat ook doelgroepmedewerkers perfect in zelfsturende teams kunnen functione-

ren. Maar het ene atelier is het andere niet en er zullen aanpassingen en veel onder-

steuning nodig zijn. Zo zal het omkaderingspersoneel goed begeleid moeten worden. 

We willen daarvoor beroep doen op externe ondersteuning” stelt Luc Rossel, algemeen 

directeur. 

 

8.3. Wie werd geïnterviewd? 

 Luc Rosseel – Algemeen directeur 

 Jean Aspeslagh – Vakbondsafgevaardigde ABVV 

 Luc Desmet – Coördinator zelfsturende teams (sociale dienst) 
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8.4. Overzichtstabel 

 De Oesterbank vzw 

Aanleiding  

 Beschutte werkplaatsen worden geconfronteerd met een aantal belangrijke uitdagingen, waaronder: 

- Een evolutie in de klantenvraag van grote volumes eenvoudig werk naar kleine volumes complex werk, 

- Een lager profiel van doelgroepmedewerkers, 

- De inkomsten uit subsidies zijn gedaald van 60% naar 50%, 

- Sterke internationale concurrentie vanuit lageloonlanden. 

Dit zorgt ervoor dat het beleid binnen een beschutte werkplaats sterk vergelijkbaar is geworden met dat van een 

regulier bedrijf maar dat er gewerkt wordt met personen met een arbeidshandicap. De Oesterbank vzw wil tege-

moet komen aan deze uitdagingen en tegelijk eervol werk bieden aan personen met een arbeidshandicap.  

Aspecten van sociale 

innovatie 

 

Strategie en manage-

mentvaardigheden 
- Visie, missie en strategie van de organisatie samen met het omkaderingspersoneel opgesteld, 

- Project rond participatiegerichte aansturing van doelgroepmedewerkers op basis van zelfsturing via een “cor-

rigerend zelfsturend team”, 

- Samenwerking met beschutte werkplaatsen in West-Vlaanderen, onderzoeksinstellingen, scholen, … en 

deelname aan lerende netwerken, 

- Uitbouwen van partnerschappen met klanten op lange termijn, 

Organisatiestructuur, be-

stuurstructuur en organi-
- Model van open samenwerking waarbij de Raad van Bestuur een deel van de eigen verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden afstaat aan de samenwerking tussen het omkaderingspersoneel, 
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 De Oesterbank vzw 

satiebeleid - Werk aanpassen aan de competenties van de medewerkers: automatisering en informatisering in het produc-

tieproces vangen de beperkingen van de doelgroepmedewerkers op en brengt het werk op hun niveau, 

- Werk zo compleet mogelijk naargelang de competenties van de doelgroepmedewerker, 

Competenties van het 

personeel 
- “Corrigerend zelfsturend team” geeft de betrokken doelgroepmedewerkers ruimte voor eigen initiatief voor 

verbeteringen in de productie, de werkomgeving of werksfeer, 

- Competentiematrix per medewerker en per werkpost, 

Bedrijfscultuur en interne 

arbeidsverhoudingen 
- Wijziging van nodige competenties bij omkaderingspersoneel: opleiding, 

- Beurtrolsysteem bij economische werkloosheid, 

- Focus op vertrouwensrelatie en open communicatie met vakbonden, 

Gezondheidsmanagement - Project ergonomie om rugklachten door staand werk aan te pakken 

Doelstellingen en effec-

ten 

 

Bedrijfsperformantie - Positief effect op absenteïsme, 

- Kwaliteitsvolle producten tijdig kunnen afleveren – flexibiliteit, 

- Minder tijdverlies in de productie, 

- Betere kwaliteit van de producten (minder fouten), 

Kwaliteit van de arbeid - Positieve effecten op sfeer en communicatie, 

- Grotere betrokkenheid medewerkers, 

- Werk zo compleet mogelijk naargelang de competenties van de doelgroepwerknemers zonder extra werk-

druk, 

- Ontwikkeling van competenties die ook in het dagelijks leven nuttig zijn, 

- Geen verhoging van de werkdruk, 
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 De Oesterbank vzw 

- Invloed op eigen werkorganisatie, 

Andere  - Betere informatiestroom tussen de werkvloer en de directie 
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 Hoofdstuk 4

Initiatieven en praktijken in de context van 

sociale innovatie binnen vijf bedrijven of 

organisaties 

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van praktijken en initiatieven in 5 bedrijven of 

organisaties die in het concept van sociale innovatie passen. Ook voor deze 

voorbeelden geldt dat ze niet steeds volledig voldoen aan de definitie van sociale 

innovatie zoals die door de Vlaamse sociale partners werd opgesteld. Het geheel 

van deze voorbeelden geeft wel een divers overzicht van de manier waarop een 

aantal bedrijven en organisaties in Vlaanderen werk maken van (aspecten van) 

sociale innovatie in hun organisatie.  

De beschrijvingen vormen geen mooi uitgeschreven verhaal, maar geven eerder 

een beknopt overzicht van initiatieven of praktijken binnen organisaties in de con-

text van sociale innovatie. Deze werden geordend volgens het model van (aspec-

ten van) sociale innovatie dat op basis van de literatuurstudie werd opgesteld (zie 

pg. 27-29).  

Elk van deze beschrijvingen is gebaseerd op één gesprek dat werd gevoerd met 

hetzij de zaakvoerder/ster van het bedrijf of de directeur van de organisatie, hetzij 

de HR-manager van het bedrijf. 

Achtereenvolgend komen volgende praktijkvoorbeelden aan bod: 

1. X-trans, 

2. Made in Inox, 

3. Grontmij Industry, 

4. Belgicactus, 

5. De Heide vzw. 
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1. X-trans 

1.1. Het bedrijf 

X-trans is een transportbedrijf in Aalter. De zaakvoerster, Mieke Vertriest, is ver-

pleegster van opleiding en heeft een tijd in deze functie gewerkt. Haar man had 

een eigen koeriersbedrijf waarvan zij de boekhouding voor haar rekening nam. 

Samen hebben ze in 2004 beslist om een eigen transportbedrijf op te starten. Het 

bedrijf stelde destijds 3 chauffeurs te werk en telt momenteel 15 chauffeurs. 

X-trans doet goederenvervoer over de weg. Het wagenpark telt 12 vrachtwagens, 

10 aanhangwagens, meer dan 40 containers verspreid over de verschillende 

vaste bestemmingen en 2 bestelwagens. Het transportbedrijf werkt uitsluitend in 

onderaanneming, hoofdzakelijk en haast uitsluitend voor het koeriersbedrijf DPD. 

Vroeger werkte X-trans exclusief voor DPD, nu zijn er ook nog een aantal andere 

klanten bijgekomen. Het bedrijf staat louter in voor transport, alle logistieke taken 

(documenten, laden en lossen, …) worden door de klant uitgevoerd. De belang-

rijkste transporten bestaan uit het transporteren van wat de chauffeurs van DPD 

aan pakjes overdag ophalen, over de verschillende depots van DPD. 

Naast de zaakvoerster en haar medevennoot die instaat voor de technische za-

ken, stelt X-trans één administratieve medewerkster en 15 chauffeurs te werk. 

Verschillende chauffeurs zijn van allochtone afkomst en/of laaggeschoold. Som-

migen waren voor hun tewerkstelling bij X-trans langdurig werkloos. De mede-

werkers komen uit diverse leeftijdscategorieën van jonge 20-ers tot 55-plussers. 

Er is één vrouwelijke chauffeur. Alle chauffeurs zijn arbeiders, hebben een vast 

contract voor onbepaalde duur en zijn fulltime bij X-trans tewerkgesteld. 

 

Figuur 10  Organogram X-trans. 
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Alle chauffeurs voeren vaste trajecten uit, telkens voor dezelfde klant. Het gaat 

meestal om zogenaamde ABCA-trajecten. De chauffeurs die deze trajecten uit-

voeren, rijden hoofdzakelijk ‟s nachts: ze vertrekken „s avonds rond 18-19u en 

zijn „s morgens rond 6-7u terug thuis. Deze chauffeurs komen elke dag naar huis, 

maar werken wel continu ‟s nachts. Het nachtwerk gebeurt omwille van de speci-

fieke samenwerking met DPD en om fileleed en filekosten te voorkomen. “Het is 

de klant zelf die omwille van de eigen activiteiten ervoor gekozen heeft om de 

trajecten ‟s nachts te rijden en niet overdag. X-trans heeft daarin geen keuze ge-

had. Het feit dat de chauffeurs ‟s nachts zelden met files te maken krijgen, zorgt 

er wel voor dat de chauffeurs veel geruster rijden” stelt de zaakvoerster.  

Drie chauffeurs doen internationaal vervoer van afvalmetaal voor recyclage. De-

ze chauffeurs rijden naar Benelux, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Ze zijn tel-

kens meerdere dagen van huis weg. Deze chauffeurs moeten hun ritten aanpas-

sen aan de openingsuren van de verschillende bestemmingen, maar vooral ook 

rekening houden met het correct naleven van de rij- en rusttijden. Om die rede-

nen kan het gebeuren dat ook deze chauffeurs gedurende de nacht rijden.  

 

1.2. Initiatieven/praktijken i.v.m. sociale innovatie 

1.2.1 Strategie en managementvaardigheden 

Missie/visie van het bedrijf 

De zaakvoerster stelt dat er van bij de opstart het bewustzijn was dat “een bedrijf 

het moet hebben van de mensen die het werk uitvoeren”. X-trans heeft van bij de 

start bewust aandacht besteed aan (1) een goede instroom van medewerkers en 

(2) een goede opleiding van de medewerkers om als bedrijf kwaliteit te kunnen 

leveren. Dit is ook terug te vinden in de doelstelling die het bedrijf zelf voorop 

stelt, namelijk: “De hiernavolgende jaren willen wij ons bedrijf verder uitbouwen 

tot een gezonde en succesvolle onderneming, waar het goed en aangenaam 

werken is voor elk individu.” 

Samenwerking met derden/participeren in netwerken 

Omdat de transportsector nieuw was voor de zaakvoerster, heeft ze in het begin 

systematisch een halve dag per week ingepland om informatie over de transport-

sector te verzamelen en door te nemen, contacten te leggen, organisaties in ver-

band met de transportsector te leren kennen: haar “google-namiddag”. Op die 

manier is het bedrijf in contact gekomen met diverse organisaties zoals SERR-

RESOC Meetjesland en het Sociaal Fonds Transport en Logistiek. Dit inwerken 

in de sector heeft ook de nood aan structurering qua bedrijfsvoering, werving en 

selectie, opleiding, enzovoort binnen het bedrijf duidelijk gemaakt.  

Vanaf het eerste jaar heeft X-trans zich laten bijstaan door een projectmedewer-

ker van SERR-RESOC Meetjesland. Hierbij werd gefocust op het voeren van een 

diversiteitsbeleid en het concreet uitwerken van een diversiteitsplan daartoe. Dit 

is in verschillende fasen en over verschillende jaren verlopen: van een instapdi-
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versiteitsplan in 2005-2006, over een diversiteitsplan in 2006-2007 tot een door-

groeidiversiteitsplan in 2007-2008. In het instapdiversiteitsplan en het diversi-

teitsplan lag de focus op aanwerving en op onthaal en opleiding van nieuwe me-

dewerkers. In het doorgroeidiversiteitsplan werd dit verder uitgediept maar werd 

ook meer aandacht besteed aan het behouden van medewerkers, een retentie-

beleid. Tijdens het doorgroeidiversiteitsplan werden de reeds genomen acties 

versterkt: het bedrijf stelde bijvoorbeeld een brochure op voor nieuwe medewer-

kers met daarin informatie over het bedrijf, het team van chauffeurs, het wagen-

park, het personeelsbeleid binnen de organisatie, … Deze brochure is beschik-

baar via hun website en wordt aan de nieuwe medewerkers bezorgd. Contacten 

met ondertussen gekende rekruteringskanalen worden onderhouden en er wordt 

verder gezocht naar nieuwe rekruteringskanalen. De focus op retentiebeleid om-

vatte specifieke acties gericht op minder zichtbare problemen bij medewerkers 

(vertrouwenspersoon, budgetbeheer, …). De zaakvoerster stelt als werkgever 

meer te zijn dan de aanbieder van een vaste job, maar ook de medewerkers te 

willen ondersteunen, bijvoorbeeld met behulp van budgetbeheer. “Vooral bij de 

jongere medewerkers is het belangrijk om hen te leren omgaan met een vrij goed 

nettoloon. Deze medewerkers hebben het hier vaak moeilijk mee, maar doen hun 

job wel goed” ervaart de zaakvoerster.  

“De hulp van een diversiteitsconsulent in de periode 2004-2009 was nodig om 

het traject op gang te houden en ervoor te blijven gaan als bedrijf, anders nemen 

de dagelijkse beslommeringen het snel over. Er dient ook geleerd te worden uit 

zaken die niet lukken. Zo was er een medewerker die gedurende 7 jaar werkloos 

was geweest omwille van psychische problemen. Hij kon bij X-trans aan het werk 

mits extra begeleiding op de werkvloer, evaluatie- en motivatiegesprekken samen 

met een trajectbegeleider. Na de IBO-begeleiding werd deze chauffeur voltijds in 

dienst genomen maar toch liep het fout. Samen met de externe deskundigen 

werd geanalyseerd waar het fout was gelopen om uit deze ervaring te leren” ver-

telt de zaakvoerster.  

De zaakvoerster neemt deel aan diverse lerende netwerken van UNIZO (o.a. 

ESF-project rond competentiemanagement), Voka (o.a. het Plato-project), enzo-

voort. Het Plato-project bestaat uit een Lerend Netwerk van een tiental bedrijven 

met 3 peters. De peters zijn medewerkers uit een groter bedrijf. Het Lerend Net-

werk bepaalt zelf de gemeenschappelijke onderwerpen. In dit geval zijn de the-

ma‟s timemanagement, communicatietechnieken, financiële aangelegenheden, 

…   

X-trans is ook zelf de initiatiefnemer van een netwerk van bedrijven in Aalter over 

het industriebeleid in de streek. Het netwerk is recent gestart door de provincie 

en kan rekenen op een subsidie van 15.000€. Het netwerk is gestart met een 

behoeftepeiling bij bedrijven die gelokaliseerd zijn op twee bedrijventerreinen in 

Aalter. De resultaten werden tijdens een eerste algemene vergadering besproken 

en verder uitgewerkt in een aantal actiepunten. Bijvoorbeeld: 

 speeddaten voor de bedrijven van de twee industrieterreinen zodat de 

bedrijven elkaar beter leren kennen, 

 samen een jobbeurs organiseren, 
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 infosessies organiseren over bestaande ondersteunende tewerkstel-

lingsmaatregelen met experten (o.a. een infosessie van SERR-

RESOC Meetjesland over het opstellen van diversiteitsplannen). 

Het is de bedoeling om deze werkwijze jaarlijks met het netwerk te herhalen.  

Naast het deelnemen aan en zelf initiëren van netwerken, wil X-trans een voor-

beeldonderneming binnen de regio zijn en ervaringen delen met andere bedrijven 

en organisaties. Het bedrijf probeert dit door: 

 het opstellen van een informatiebrochure over de eigen diversiteits-

plannen specifiek gericht naar werkgevers, 

 deel te nemen aan sessies rond diversiteit waarin de praktijken binnen 

X-trans worden besproken, 

 een link naar SERR-RESOC Meetjesland en informatie over het eigen 

diversiteitsbeleid op de bedrijfswebsite te plaatsen. 

 

1.2.2 Competenties van het personeel 

Het type transport dat X-trans uitvoert is niet courant. Dit brengt voor- en nadelen 

met zich mee. Het voordeel is de werkzekerheid die het bedrijf kan bieden. De 

vaste trajecten moeten dagelijks opnieuw worden uitgevoerd, ook indien de 

vrachtwagens voor 75% leeg zouden zijn. Er zijn ook een aantal nadelen. Het 

gaat om vrij eentonig werk voor de chauffeurs dat zeer sterk is gestructureerd: 

telkens dezelfde klant, dezelfde vaste trajecten …  X-trans heeft in het verleden 

een proefproject opgezet waarbij de ritten van de chauffeurs regelmatig werden 

gewisseld tussen de chauffeurs om voor meer afwisseling te zorgen. “Toen bleek 

dat chauffeurs zich over het algemeen vrij comfortabel voelen bij de vaste ritten. 

Na verloop van tijd kennen ze de ditjes en datjes van elke stopplaats en zijn heel 

vertrouwd geraakt met de medewerkers van de klant op de stopplaatsen. De 

voorgestelde wissel bracht heel wat stress met zich mee en de chauffeurs zijn in 

groep komen vragen om opnieuw vaste ritten te kunnen rijden” vertelt de zaak-

voerster.  

Soms komen er vragen van de klant om ritten te wijzigen. Dan wordt beroep ge-

daan op de expertise van de chauffeurs om in te schatten of de vraag haalbaar 

is. Spontaan is er ook ervaringsuitwisseling tussen chauffeurs, bijvoorbeeld in 

verband met grote wegenwerken op bepaalde trajecten.  

Ontwikkeling van competenties gericht op het bedrijf en de hele 
arbeidsmarkt - begin van competentiebeleid 

Bij aanwerving zijn er geen vereisten wat betreft het bezit van een rijbewijs of 

ervaring als vrachtwagenchauffeur. Het bedrijf voorziet hiervoor zelf de nodige 

opleiding voor de medewerkers.  

Het soort vrachtwagens dat voor het transport bij X-trans wordt gebruikt is vrij 

specifiek, het gaat om vrachtwagens met aanhangwagens waarop afzetcontai-
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ners worden geplaatst. Nieuwe chauffeurs moeten daarom eerst een opleiding-

plan binnen het bedrijf doorlopen voordat ze als chauffeur tewerkgesteld kunnen 

worden. X-trans heeft samen met een aantal medewerkers zo een opleidingsplan 

uitgewerkt. “Voordien werd er ook een korte opleiding voorzien voor nieuwe me-

dewerkers waarbij regelmatig een korte babbel werd gehouden over het verloop 

ervan. Door de feedback van de medewerkers tijdens deze gesprekken, werd de 

nood aan een echt uitgeschreven opleidingsplan duidelijk” stelt de zaakvoerster. 

Samen met 3 chauffeurs heeft de zaakvoerster op basis van het bestaande op-

leidingsplan een eerste aanzet gegeven. In het opleidingsplan wordt zowel gefo-

cust op technische vaardigheden die chauffeurs moeten ontwikkelen als op 

“menselijke” eigenschappen die belangrijk zijn in de functie van chauffeur bij X-

trans. De 3 chauffeurs hebben het plan vervolgens uitgetest in de praktijk en wij-

zigingen aangebracht. Dit mondde uit in een opleidingsplan van 10 weken, dat 

gevolgd wordt tijdens het IBO-contract van een nieuwe medewerker.  

“Door het werken aan dit opleidingsplan hebben chauffeurs spontaan bij elkaar 

competenties ontdekt en deze ook aan het opleidingsplan toegevoegd” merkt de 

zaakvoerster op. Tijdens week 1 leert een nieuwe medewerker bijvoorbeeld een 

wisselcontainer aan- en afzetten. De bijhorende competentie die daarbij wordt 

ontwikkeld is “veilig werken”. Dit bestaande opleidingsplan wordt voor elke nieu-

we medewerker aangepast. Wanneer de nieuwe medewerker bijvoorbeeld nog 

niet over een rijbewijs C+CE beschikt, worden de nodige praktijklessen bij de 

rijschool in dit opleidingsplan opgenomen.  

De opleiding van een nieuwe medewerker wordt begeleid door de andere chauf-

feurs. Tijdens de eerste dag(en) rijdt een nieuwe medewerker mee met een an-

dere chauffeur. Door de vaste trajecten komen chauffeurs elkaar regelmatig te-

gen op de stopplaatsen waardoor de nieuwe medewerker begeleid kan worden 

door de andere chauffeurs.  

In het opleidingsplan zijn een aantal evaluatiegesprekken voorzien. Daarin wordt 

onder meer gepeild naar de interesse in de job, worden de vorderingen bespro-

ken met de nieuwe medewerker en wordt een evaluatie gemaakt van de gevolg-

de opleidingen. Op regelmatige basis of wanneer de zaakvoerster de nood daar-

toe ervaart, wordt dit opleidingsplan herhaald bij de aanwezige medewerkers.  

1.2.3 Bedrijfscultuur en interne arbeidsverhoudingen 

Diverse kwaliteiten in het personeelsbestand – ontplooiing van 
talenten 

Bij de opstart van het bedrijf werd voor aanwervingen enkel beroep gedaan op 

mond-tot-mondreclame en de website van de VDAB. Via het instapdiversiteits-

plan werden de wervingskanalen waarop beroep wordt gedaan verbreed, o.a. 

jobkanaal, contacten bij SERR-RESOC Meetjesland. X-trans wil niet meegaan in 

het motto dat vrachtwagenchauffeur een knelpuntberoep is en een transportbe-

drijf dus maar heel moeilijk of geen geschikt personeel kan vinden. Via het in-

stapdiversiteitsplan werd het aanwervingsbeleid aangepast. Zo is het hebben van 

een rijbewijs geen criterium voor aanwerving bij X-trans, net als afkomst, leeftijd 

en ervaring dat evenmin zijn. Concreet geldt voor de huidige medewerkers dat ze 
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voorafgaand aan hun tewerkstelling bij X-trans: 3 medewerkers geen rijbewijs C 

(vrachtwagen > 7,5 ton) en CE (+aanhangwagen >750kg) hadden en 5 mede-

werkers geen enkele ervaring in de transportsector hadden. X-trans zorgt voor de 

opleiding van de kandidaat-chauffeurs in het bedrijf zelf.  

X-trans werkt ook met een IBO-begeleiding voor mensen uit de kansengroepen. 

Dit is een individuele beroepsopleiding waarbij de cursist op de werkplek wordt 

getraind en begeleid. Het bedrijf bepaalt samen met de VDAB het opleidingspro-

gramma dat vastgelegd is over en periode van 13 weken afhankelijk van de ge-

vraagde functie; de kennis, vaardigheden en attitudes van de IBO-kandidaat en 

het opleidingsplan. Het voordeel voor het bedrijf is dat er gedurende het oplei-

dingsplan geen loon en RSZ moet worden betaald, enkel een productiviteitspre-

mie. Na de opleiding is het bedrijf verplicht de cursist aan te werven met een con-

tract van onbepaalde duur.  

X-trans heeft een aantal medewerkers in dienst die voordien langdurig werkloos 

zijn geweest. “Medewerkers die lange tijd werkloos zijn geweest of minder goed 

Nederlands kunnen, zijn vaak vrij onzeker, onder meer door voorgaande afwij-

zingen bij sollicitaties. Deze mensen hebben meer begeleiding, motivatie en sti-

mulatie nodig. Wanneer je als bedrijf hierin investeert, zie je vaak dat deze men-

sen meer in hun mars hebben dan op het eerste zicht lijkt of ze zelf beseffen. 

Door hen kansen te geven, krijgt je als bedrijf ook veel terug van deze medewer-

kers” ervaart de zaakvoerster. 

Het onthaalbeleid werd aangepast aan de specifieke behoeften van bijvoorbeeld 

allochtone medewerkers, zoals het vertalen van het arbeidsreglement, het verta-

len van instructies voor het invullen van tachograafschijven, … Bij aanwerving 

wordt ook duidelijk gemaakt aan de sollicitant dat het bedrijf een diversiteitsbeleid 

heeft en wat dit betekent.  

1.2.4 Gezondheidsmanagement 

De zaakvoerster besteedt veel aandacht aan het herhalen van de verplichte rij- 

en rusttijden binnen de transportsector. “De vaste ritten zijn normaal zo samen-

gesteld dat de chauffeurs zich geen zorgen hoeven te maken over de rij- en rust-

tijden, maar onvoorziene omstandigheden kunnen altijd voorvallen.  De rij- en 

rusttijden respecteren blijft een verantwoordelijkheid van elke chauffeur. Maar 

wanneer ik tijdens de loonberekening een inbreuk op de rij- en rusttijden vaststel, 

is dat steeds aanleiding tot een gesprek met de betrokken chauffeurs” stelt de 

zaakvoerster.  

Enkele jaren geleden stelde de zaakvoerster vast dat een banaal arbeidsongeval 

bij een oudere medewerker eigenlijk te wijten was aan oververmoeidheid. “Om 

het risico op arbeidsongevallen zoveel mogelijk te beperken werd in groep beslo-

ten om voor de oudere medewerkers tijdens zoveel mogelijk weken vrijdag als 

extra recuperatiedag in te lassen. X-trans kan daarvoor beroep doen op enkele 

chauffeurs die bereid zijn om via dagcontracten de afwezige te vervangen. Het 

gaat om mensen die zijn tewerkgesteld in een andere sector, maar af en toe een 

dag als chauffeur willen werken. Op die manier kunnen we de continuïteit van het 
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werk naar de klant toe verzekeren en tegelijk de extra recuperatiedag op vrijdag 

voorzien voor de oudere medewerkers” aldus de zaakvoerster. 

Om rugklachten die vaak gepaard gaan met het werk van vrachtwagenchauffeurs 

te voorkomen, heeft de zaakvoerster zelf een brochure “Tips ter voorkoming van 

rugklachten” met veel beelden en korte uitleg voor de medewerkers opgesteld. 

1.3. Sociaal overleg 

Er is geen syndicale vertegenwoordiging. Er zijn wel informele gesprekken met 

medewerkers en de diversiteitsplannen worden begeleid door SERR-RESOC 

Meetjesland. De projectmedewerker SERR-RESOC Meetjesland stelt: “Het start-

punt of de voorwaarde om met een diversiteitsplan te starten in een bedrijf is 

steeds dat er overleg is tussen de werkgever en de medewerkers. Dat is steeds 

de eerste stap en een voorwaarde om ook andere actiepunten uit te voeren.” 

1.4. Effecten performantie 

Door de diversiteitsplannen heeft X-trans zijn bedrijfsstrategie meer gestructu-

reerd en geformaliseerd. Dit heeft volgens de zaakvoerster tot voordeel dat het 

voor langere duur is en de “gaten” in de strategie gemakkelijker duidelijk worden. 

Er staat bijvoorbeeld duidelijk op papier wat er aan een nieuwe chauffeur alle-

maal aan informatie, formulieren, etc. moet worden doorgegeven. Die structuur is 

nodig om het doel van het bedrijf, namelijk “de hiernavolgende jaren willen wij 

ons bedrijf verder uitbouwen tot een gezonde en succesvolle onderneming, waar 

het goed en aangenaam werken is voor elk individu”, te kunnen bereiken.  

Door opleiding en ondersteuning tijdens de opleiding en het werk, is er weinig 

verloop en een laag absenteïsme. Klanten merken dit en het geeft hen vertrou-

wen in het bedrijf. Hierdoor kan de klant ook een relatie opbouwen met de chauf-

feurs. Dit heeft er onder meer voor gezorgd dat er meer opdrachten aan X-trans 

werden toegekend.  

Onrechtstreeks zorgt het geven van kansen en de ondersteuning van de mede-

werkers voor een hogere klantentevredenheid en een hogere productiviteit.  

Door het organiseren van de eigen opleiding binnen het bedrijf en het weglaten 

van eisen als het hebben van een rijbewijs en ervaring, is er een snelle invulling 

van vacatures.  

1.5. Effecten kwaliteit van de arbeid 

“Door het bieden van kansen aan medewerkers uit de kansengroepen, krijgt het 

bedrijf veel dankbaarheid terug van de medewerkers. Het zorgt er ook voor dat 

de medewerkers meer beroepseer hebben en fier zijn op het bedrijf” ervaart de 

zaakvoerster.  

Het eigen opleidingsplan zorgt niet alleen voor een snelle aanpassing van nieu-

we medewerkers, maar zorgt ook voor de mogelijkheid tot het ontwikkelen van 
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bepaalde kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het uitvoeren van de job en 

de medewerker voordien niet had, zoals het halen van een rijbewijs CE.  

1.6. Opmerkingen 

1.6.1 Duurzaam ondernemen  

Een ESF-project rond duurzaam ondernemen is lopende in het bedrijf waarbij 

vooral wordt gefocust op de “p” van planet. Eén van de initiatieven is het in kaart 

brengen van het dieselverbruik van de vrachtwagens en dit proberen te laten 

dalen door bijvoorbeeld: 

- cursussen economisch rijden te voorzien,  

- sensibiliseren i.v.m. het niet nutteloos laten draaien van de vrachtwagens, 

- testen van het voorzien van een toestel in de tank waardoor de uitstoot 

sterk zou dalen, wanneer uit cijfers blijkt dat dit klopt zal een investering 

worden gedaan om alle vrachtwagens met dit toestel uit te rusten.  

 

Momenteel loopt er ook een milieu-audit van Voka om het milieucharter te beha-

len. Dit is een kwaliteitslabel. X-trans ondertekende eveneens het charter Kyoto 

voor KMO.  

1.6.2 Diversiteitsbeleid 

X-trans ondertekende de diversiteitsverklaring Ondernemersplatform Diversiteit. 

Mieke Vertriest is de winnaar van de Womed Award 2008. Die prijs beloont de 

meest verdienstelijke vrouwelijke ondernemer van het jaar. De Award is een initi-

atief van onder meer UNIZO en markant, netwerk van ondernemende vrou-

wen. 

X-trans won de Pioniersprijs Diversiteit in 2008: “Door deze nominatie voelen wij 

ons erkend voor al de inspanningen die we leverden rond tewerkstelling en be-

houd van medewerkers uit de kansengroepen (45+, vrouwen, laaggeschoolden, 

allochtonen... ).” 
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2. Made in Inox 

2.1. Het bedrijf 

Made in Inox is een metaalconstructiebedrijf dat in 1978 is ontstaan uit de smidse 

annex ijzerwinkel van ‟t Rattekot in Watou. De huidige zaakvoerder, Pol Cauwe-

lier, is van de vierde generatie op deze locatie. Voordien werkte hij als arbeider in 

een brouwerij. Vanaf 1990 werkte hij deeltijds als zelfstandige bij zijn vader in de 

smidse. Drie jaar later werd hij fulltime zelfstandige en nam de zaak over. 

Marleen Baelde werd in 2000 medezaakvoerster. Ze werkte vooraf eveneens als 

arbeider in een brouwerij. Ze studeerde gezinswetenschappen en volgde een 

opleiding bijgeschoold verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg. “Door 

die opleidingen heb ik veel kennis rond communicatie en zelfreflectie opgedaan” 

vertelt ze. Ze volgde een opleiding metaalconstructie en, samen met de zaak-

voerder, een opleiding bedrijfsbeheer alvorens mee in de zaak te stappen.  

In de loop der jaren kwam er steeds meer vraag naar inox in de designontwerpen 

binnen de interieurarchitectuur. Waar vroeger het accent vooral lag op metaal-

constructies voor de landbouw en brouwerijuitrustingen, ligt de focus sinds 2000 

volledig op het werken met inox. Made in Inox vervaardigt momenteel trappen, 

leuningen, brievenbussen, keukenaccessoires, deuren, kunst, tuinelementen, 

balustrades, tafels ... in inox. Daarnaast beschikt het bedrijf over een ruim assor-

timent bevestigingsartikelen, pijpleiding- en waterleidingstukken in inox en ver-

koopt platen, buizen, profielen … in inox. Het bedrijf is nog steeds toeleverancier 

aan de landbouw en (voedings-)industrie, maar nu ook aan particulieren, horeca 

en interieur. Het gaat zowel om constructie, herstel- en aanpassingswerken als 

design. Het gaat steeds om maatwerk en het werken met inox vraagt om veel 

fijne bewerkingen, zeker wanneer het gaat om interieur- en designstukken: “Het 

geeft je creativiteit als vakman alle kansen” stelt de zaakvoerder.  

De zaakvoerder zegt: “Made in Inox telde lang slechts één persoon. In het jaar 

2000 kreeg ik versterking van mijn broer Marc maar de opdrachten bleven toe-

stromen. Intussen werken al zeven medewerkers bij Made in Inox. De publieke 

belangstelling is vooral te wijten aan onze vlotte samenwerking met (binnen-

huis)architecten en -inrichters, aan een sterkere profilering van het bedrijf, aan 

degelijke publiciteit en aan een, nog altijd niet te onderschatten, 

mond-tot-mondreclame.”  
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Figuur 11 Organogram Made in Inox 

 

Vijf medewerkers werken voltijds en hebben als taak het verwerken van inox. Ze 

hebben allen een metaalopleiding gevolgd. Het verwerken van inox is een zeer 

arbeidsintensieve en precieze activiteit die verschillende taken en kennis omvat:  

 plannen lezen en materiaalkennis (bv. weten wanneer een materiaal 

krom gaat trekken), 

 plooien, snijden, schuren, polijsten … van inox, 

 lassen (wat en hoe precies afhankelijk van de competenties mede-

werker), 

 enzovoort. 

Bij elk werk moet de medewerker zelf goed nadenken hoe hij het zal uitvoeren, 

het gaat telkens om maatwerk en geen standaardproducten. Het plaatsen wordt 

slechts door twee van de medewerkers gedaan. Het gaat meestal om vrij zwaar 

werk omdat er, zeker bij particulieren, geen hulpmiddelen voorhanden zijn om het 

werk te verlichten. In het bedrijf worden machines ingezet om het werk waar mo-

gelijk te verlichten, zo gebeurt het heffen van de platen met behulp van een ma-

chine. 

Eén medewerker werkt één dag in de week, aanvullend bij zijn pensioen. Hij 

voert klusjes uit die voorheen door een jobstudent werden uitgevoerd. 

Sinds mei 2010 is er een assistent („rechterhand van zaakvoerder‟) als bediende 

in dienst Hij heeft als belangrijkste taken: overleg met de klanten, opmeten en 

plannen opmaken, overleg met de medewerkers, eindproduct controleren, veilig-

heid van de machines. Daarnaast heeft deze nieuwe medewerker de specifieke 

opdracht om het profiel van de firma verder aan te scherpen (bv. via de website: 

wie zijn onze mensen, wie doet wat, welke machines worden gebruikt …) en op 

die manier tonen wat de firma kan doen qua producten en kwaliteiten van de 

medewerkers.  

 

1 assistent  

(bediende) 

2 zaakvoerders 

Team van 6 werknemers  

(arbeiders) 
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Overzicht medewerkers die bij Made in Inox werken: 

 2000: Marc (48 jaar) 

 2001: Rik (47 jaar) en Freddy (63 jaar) 

 2002: Guido (46 jaar) 

 2005: Peter (36 jaar) 

 2009: Stephaan (65 jaar)  

 2010: Nic (36 jaar) 

 

2.2. Initiatieven/praktijken i.v.m. sociale innovatie 

2.2.1 Strategie en managementvaardigheden 

Missie/visie 

Voor Made in Inox staat kwaliteit leveren en respect boven het maken van (extra) 

winst. Respect is het uitgangspunt van de bedrijfsvoering. Het bedrijf heeft me-

dewerkers nodig die het werk goed uitvoeren en kwaliteit leveren. “Wanneer je 

kwaliteit wil afleveren, moet je de kwaliteiten van de medewerkers respecteren” 

stellen de zaakvoerders. “Het respect voor de medewerkers tonen we onder 

meer door te werken met degelijk werkmateriaal, waar mogelijk machines voor-

zien die werk verlichten, een open communicatie met onze medewerkers … “  

Open communicatie is de belangrijkste hoeksteen van het personeelsbeleid. 

Daarmee bedoelen de zaakvoerders dat ze zelf zo veel mogelijk aanwezig en 

aanspreekbaar zijn op de werkvloer. Er wordt op een heel vertrouwelijke manier 

met de medewerkers omgegaan. “Doordat we beide zelf als arbeiders hebben 

gewerkt, kennen we de positie van onze medewerkers zeer goed en voelen we 

goed aan wat er leeft en nodig is in het bedrijf. Ook voor de medewerkers zorgt 

dit voor een andere relatie tussen bedrijfsleiders en medewerkers.” Van het in-

formele karakter van een klein familiebedrijf probeert Made in Inox hét sterke 

punt van het bedrijf te maken. De zaakvoerders besteden veel aandacht aan in-

formele communicatie met hun medewerkers. Zo wisten ze op voorhand dat de 

komst van de nieuwe medewerkers in mei 2010 veel zou veranderen op het be-

drijf. Voor het eerst zou er een bediende worden tewerkgesteld die een andere 

functie dan de andere medewerkers zou hebben en ook een ander loon. “Fysiek 

is de werksituatie ook veranderd: het bureau is niet meer de plaats waar de me-

dewerkers steeds kunnen binnenlopen voor een gesprek met de zaakvoerder. 

Nu is er ook altijd een derde aanwezig.” De zaakvoerders hebben dit vooraf met 

alle medewerkers, ook de nieuwe medewerker, besproken.  

De zaakvoerster probeert de medewerkers, waar mogelijk, ook te betrekken bij 

de externe netwerking en kennisverwerving door de zaakvoerders. Zo werden de 

medewerkers, naar aanleiding van een presentatie over het retentiebeleid bij 

Made in Inox door de zaakvoerster op een studiedag van de Universiteit Antwer-

pen, gevraagd waarom ze bij Made in Inox zijn komen werken, of het bedrijf aan 

hun verwachtingen voldoet, enzovoort. “Door dit soort communicatie voelen de 



Sociale innovatie in de Vlaamse bedrijfspraktijk 

 165 

medewerkers zich meer betrokken bij het bedrijf en zijn er trots op” stellen de 

zaakvoerders. Een ander voorbeeld is een filmpje dat werd gemaakt met getui-

genissen van twee medewerkers van Made in Inox en de zaakvoerster. Het film-

pje werd getoond tijdens een HR FAIR colloquium in 2009. 

Regelmatig zoeken naar nieuwe producten, bestaande producten 
verbeteren 

Men wil als bedrijf zelf zoeken naar nieuwe producten of ingaan op vragen van 

klanten en zo als werkgever en medewerkers nieuwe kennis opdoen en uitdagin-

gen aangaan. Dit zorgt voor meer zekerheid op lange termijn. “Met de komst van 

de nieuwe medewerker die eveneens tekenaar is, kunnen we ook een nieuw pu-

bliek aantrekken. We kunnen nu verder gaan in het uittekenen van opdrachten 

en dus nieuwe uitdagingen in uitvoeringen aangaan” vertellen de zaakvoerders. 

2.2.2 Organisatiestructuur, bestuursstructuur en organisatiebeleid 

Effectieve regels en procedures - taakautonomie 

Onder een bedrijfsvoering op basis van respect verstaan de zaakvoerders ook 

leidinggeven op basis van vertrouwen. Made in Inox probeert autonomie en ver-

trouwen te geven aan de medewerkers bij het uitvoeren van de taken. Zo moeten 

niet alle producten even precies afgewerkt worden. Voor sommige producten is 

een ruwe afwerking meer dan voldoende, terwijl designstukken dan weer zeer 

sterk, tot in de kleinste details, worden afgewerkt. De grens is niet altijd duidelijk, 

de medewerker is er zelf medeverantwoordelijk voor om een juiste hoeveelheid 

tijd, werk en materiaal in een product te steken. De medewerkers zijn ook zelf 

verantwoordelijk over hoe ze een werk uitvoeren. Elk werk is anders omdat het 

maatwerk is op vraag van de klant. Ze kunnen steeds overleg plegen over de 

aanpak van elke order met de zaakvoerder of andere medewerkers. Veel klanten 

weten welke medewerker voor welk type opdracht best kan worden aangespro-

ken. Ze nemen dan ook regelmatig rechtstreeks contact op met de medewerker. 

“Dit soort rechtstreekse contacten met de klanten, motiveert de medewerkers” 

volgens de zaakvoerders. Elke medewerker heeft ook een eigen sleutel van het 

atelier en mag er de werktuigen gebruiken voor persoonlijke klusjes. 

2.2.3 Competenties van het personeel 

Competentieontwikkeling bij „ouderen‟ 

Er is een medewerker van 64 jaar aangeworven die zich kwam aanbieden als 

medewerker. Deze persoon werkt 1 dag per week, aanvullend bij zijn pensioen. 

Hij zegt zelf door gevarieerde taken veel bijgeleerd te hebben. Bewust kansen 

geven aan oudere medewerkers doet het bedrijf ook door bij werving en selectie 

via jobkanaal en de VDAB duidelijk aan te geven dat leeftijd geen probleem 

vormt voor het bedrijf. Men hecht wel veel belang aan een “stabiel arbeidsverle-

den”.  
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2.2.4 Bedrijfscultuur en interne arbeidsverhoudingen 

Diverse kwaliteiten in het personeelsbeleid 

Made in Inox probeert sterk als team naar buiten te komen. Ze tonen dit fysiek in 

het dragen van dezelfde kleding en zich op de bedrijfswebsite ook als team voor 

te stellen. Bij het verdelen van het werk wordt zoveel mogelijk rekening gehouden 

met de competenties en voorkeuren van elke medewerker binnen het team. Zo 

moeten alle medewerkers lassen, maar het toewijzen van de lasopdrachten is 

afhankelijk van de competenties en de voorkeuren van de medewerkers. Zo heeft 

de ene medewerker een voorkeur voor grof werk om aan het eind van de dag 

resultaat te zien en werkt een andere medewerker liever aan kleiner, preciezer 

laswerk. Vaste klanten kennen deze competenties van de medewerkers ook.  

Het teamgevoel probeert men nog te versterken door: 

- Een teamkalender met verjaardagen en de dag waarop de medewerkers 

in het bedrijf zijn komen werken, 

- Ook buiten het werk samen uitstappen te maken, 

- Complimenten over medewerkers, artikels over het bedrijf …  op de werk-

vloer uit te hangen. 

 

2.2.5 Gezondheidsmanagement 

Het bedrijf probeert waar mogelijk aanpassingen aan de fysieke werkplek aan te 

brengen om het werk lichter te maken (rugsparend), zoals een verstelbare tafel 

aan de plooibank, een platenlift om platen op te heffen, een kast voor werktuigen 

zodat deze op werkhoogte hangen. 

 

2.3. Sociaal overleg 

Er is geen syndicale vertegenwoordiging in het bedrijf. De zaakvoerders beste-

den veel aandacht aan informele communicatie met hun medewerkers. Er wor-

den ook werkbesprekingen met het gehele team gehouden. Dit zijn eerder infor-

mele bijeenkomsten. Op dezelfde manier probeert het bedrijf de medewerkers 

zoveel mogelijk te informeren en te betrekken bij beslissingen binnen het bedrijf. 

 

2.4. Effecten performantie en kwaliteit van de arbeid 

De zaakvoerders stellen dat ze geen cijfermateriaal bijhouden wat betreft de im-

pact op de performantie van het bedrijf of de kwaliteit van de arbeid. “Maar door 

informele communicatie met hun medewerkers, komen we toch veel te weten. 

We ervaren bijvoorbeeld dat onze medewerkers zeer tevredenheid zijn over het 



Sociale innovatie in de Vlaamse bedrijfspraktijk 

 167 

werk dat ze moeten uitvoeren, de werksfeer, het bedrijf … De medewerkerste-

vredenheid hebben we altijd als positief mogen ervaren. De medewerkers uiten 

die tevredenheid door de vergelijking die ze zelf regelmatig maken met hun vroe-

gere werksituaties, ze benoemen vooral het feit dat ze zich bij Made in Inox ge-

respecteerd voelen, onder meer door de inbreng van hun eigen deskundigheid, 

het vertrouwen in de uitvoering van hun, het vertrouwen door de toegang die ze 

krijgen tot het bedrijf … Daarnaast is er ook zeer weinig absenteïsme en verloop” 

merken de zaakvoerders op.  

De zaakvoerders stellen dat door hun aanpak de medewerkers hun taken zeer 

plichtsbewust opnemen. Dit zorgt, volgens hen, automatisch tot productief wer-

ken en kwaliteitsvolle producten met een grote klantentevredenheid. De klein-

schaligheid van het bedrijf en goede groepssfeer leidt dan weer tot een grote 

betrokkenheid op elkaars werk en onderlinge bijstand bij moeilijke werkopdrach-

ten.  

“Om werkstress zoveel mogelijk te vermijden, trachten we het werk te verdelen 

naargelang de voorkeur en competenties van de medewerkers” stellen de zaak-

voerders.  

 

2.5. Toekomst 

“De uitnodiging om ons bedrijf en het retentiebeleid voor te stellen op het HR 

FAIR Colloquium in 2009, heeft ons doen stilstaan bij de verschillende facetten 

van onze bedrijfsvoering. Vooral over de visie die misschien eerder onbewust 

achter ons personeelsbeleid zit. Het contact met de projectontwikkelaar van 

SERR Oostende-Westhoek heeft ons duidelijk gemaakt dat we heel wat zaken 

nog professioneler kunnen aanpakken” vertelt de zaakvoerster. 

Samen met de projectontwikkelaar SERR Oostende-Westhoek stelt Made in Inox 

een instapdiversiteitsplan op. Met dit plan willen ze focussen op drie concrete 

aandachtspunten. Ten eerste, met de groei van de activiteiten van Made in Inox 

is er sinds mei 2010 een technisch tekenaar in dienst gekomen. Van deze veran-

dering wil het bedrijf een startpunt maken om de taken en verantwoordelijkheden 

binnen het bedrijf beter in kaart te brengen. De doelstelling is om duidelijkheid en 

transparantie te creëren voor de medewerkers zodat ze weten wie ze dienen aan 

te spreken voor welke zaken en van wie ze instructies dienen te krijgen op welke 

domeinen. De zaakvoerders willen daarbij veel aandacht besteden aan een open 

communicatie met de medewerkers over de nieuwe structuur en de impact ervan 

op hun eigen functioneren. Daarnaast is het de bedoeling om naar aanleiding 

van de nieuwe aanwerving ook twee andere aspecten aan te pakken, namelijk 

veiligheid en ergonomie (o.a. veiligheidskaart per machine samen met de mede-

werkers opstellen) en coaching en leidinggeven. De nieuwe medewerker zal een 

opleiding volgen in coachen en leidinggeven.  
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3. Grontmij industry 

3.1. Het bedrijf 

Grontmij Industry is een ingenieursbureau en dochterbedrijf van het Nederlandse 

beursgenoteerde bedrijf Grontmij, dat werd opgericht in 1915 in Nederland. De 

naam Grontmij komt van “GRondONTginningsmaatschappIJ”. Tot april 2009 be-

stond Grontmij Industry onder de naam BnS Engineering. 

Grontmij Industry is als het ware een architect voor bedrijven uit de industrie. Het 

bedrijf ontwerpt productie- en procesinstallaties voor chemische bedrijven, raffi-

naderijen, de farmaceutische en biotechnologische sector, de staalindustrie, de 

voedingsindustrie, energiecentrales en andere industriële bedrijven. Gront-

mij Industry is ook actief in het ontwerpen van industriële en bedrijfsgebouwen.  

De vakdiscipline Piping, die pijpleidingsystemen (systemen voor transport van 

vloeistoffen en gassen) voor de petrochemische industrie ontwerpt, was traditie-

getrouw de grootste afdeling binnen Grontmij Industry. Deze vakdiscipline is sa-

men met  de discipline Proces het centrale zenuwstelsel voor vele diverse pro-

jecten. Het laatste jaar is ook het belang van de Unit Pharma, onder meer door 

de financieel-economische crisis en de gevolgen daarvan voor de petrochemie, 

toegenomen. Deze Unit ontwerpt onder meer gebouwen en installaties voor de 

farmaceutische klanten, zoals de zogenaamde “clean rooms”. Grontmij Industry 

verzorgt ook het document management voor bepaalde klanten, tot nu toe 

hoofdzakelijk voor (petro-)chemische bedrijven. Deze bedrijven dienen wettelijk 

bepaalde documenten bij te houden en blijvend te onderhouden om het bedrijf te 

mogen exploiteren. Het gaat om een 50-tal klanten. Het merendeel van de pro-

jecten betreft langdurige contracten met klanten.  

In de toekomst verwacht Grontmij Industry zich nog meer toe te leggen op de 

energiesector: energieproductie, -transport en -distributie. De steeds toenemende 

decentrale opwekking van energie door het gebruik van windmolens, warmte-

krachtcentrales en zonnecellen door zowel bedrijven als particulieren, vergt aan-

passingen aan het elektriciteitsnetwerk. Dat netwerk is er immers niet op voor-

zien om de energie uit decentrale opwekking in het netwerk te pompen.  

Grontmij Industry heeft 4 vestigingen in België: Zelzate, Antwerpen, Louvain-la-

Neuve en Herentals. Door strategische keuzes is het bedrijf de laatste jaren sterk 

gegroeid. In 2004 werd de vestiging in Herentals opgestart. In 2008 werd gestart 

met de activiteiten rond document management voor de klanten (nu Asset Infor-

mation Management).  

Er werken 250 werknemers bij Grontmij Industry. Bijna alle medewerkers zijn 

ingenieurs met een bachelor- of masterdiploma. Het bedrijf heeft een volledige 

wijziging van haar organisatiestructuur doorgevoerd van een matrixorganisatie 

(functionele indeling) naar multidisciplinaire teams met één aanspreekpunt voor 
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de klant. In onderstaande Figuur 12 wordt deze nieuwe structuur schematisch 

voorgesteld. 

Figuur 12 Organisatiestructuur Grontmij Industry 

 

3.2. Initiatieven/praktijken i.v.m. sociale innovatie 

3.2.1 Strategie en managementvaardigheden 

Visie en missie 

Grontmij Industry beschrijft de eigen visie/missie als volgt:  

“Toegevoegde waarde voor de industrie  

De dienstverlening van Grontmij Industry sluit naadloos aan op de doelstellingen 

van onze industriële klanten. Zij kunnen rekenen op: een kostenefficiënte inves-

tering, de onderhoudbaarheid van hun installaties, een korte doorlooptijd van de 

opdrachten en projecten en een gegarandeerde bedrijfszekerheid en veiligheid. 

Grontmij Industry bewaakt de kwaliteit van haar dienstverlening door te investe-

ren in de opleiding van haar medewerkers, een feilloos projectmanagement, een 

klantgerichte organisatiestructuur met aandacht voor flexibiliteit en kwaliteit en 

een voortdurende drang naar innovatie en waardeverbetering.  
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Dicht bij onze klanten  

Klanten genieten van de nabijheid van Grontmij Industry door de vestigingen in 

industriële regio‟s, de veelvuldige contacten en de site based engineering teams 

(engineering teams op locatie). Een kwalitatieve lange termijn relatie is het uit-

eindelijke streefdoel.  

 

Uitgebreid kennisnetwerk 

Grontmij Industry beschikt over een uitgebreid kennisnetwerk. We zijn immers 

onderdeel van het industrienetwerk binnen Grontmij en genieten zo van de aan-

wezige kennis en ervaring. Bovendien kan Grontmij Industry voor projecten van 

farmaceutische bedrijven samenwerken met PM Group, een internationaal inge-

nieurs-, architecten- en projectmanagementbureau met een stevige reputatie in 

de farmaceutische en biotechnologische industrie.” 

Regelmatig zoeken naar nieuwe markten/klanten 

Door de financieel-economische crisis focust Grontmij Industry zich meer op de 

farmaceutische industrie. In de toekomst verwacht het bedrijf zich ook meer te 

richten op de energie- en watersector. Hiervoor werkt het bedrijf samen met het 

eigen moederbedrijf en zusterbedrijven maar ook andere bedrijven (zie hieron-

der). 

Samenwerking met kennisinstellingen, bedrijven, scholen, …  

Grontmij Industry werkt samen met andere bedrijven en scholen. In de eerste 

plaats gaat het om een samenwerking met het eigen moederbedrijf en andere 

zusterbedrijven. Deze samenwerking gebeurt bijvoorbeeld op het vlak van de 

energie- en watersector maar ook binnen de industrie. “Grontmij wil als geheel 

evolueren van een sterke landenstructuur naar een meer marktgerichte structuur 

over de verschillende landen heen. In de toekomst zal het immers niet voldoende 

zijn om een sterke lokale speler te zijn, het internationale aspect wordt belangrij-

ker” stelt de HR-manager. 

Onder de samenwerking met andere bedrijven valt onder meer de alliantie met 

de Ierse PM Group. PM Group heeft veel expertise op het vlak van de farmaceu-

tische industrie (ontwikkeling en projectmanagement van projecten binnen life 

sciences), maar richt zich niet op de Belgische markt. Door samenwerking voor 

projecten in België haalt Grontmij Industry bewust nieuwe kennis van buiten het 

bedrijf naar binnen. 

De samenwerking met scholen speelt zich af binnen diverse programma‟s. Zo is 

er de jaarlijkse Summer School. Dit jaarlijks initiatief biedt schoolverlaters de 

kans om gedurende 1 week kennis te maken met de werking van een ingeni-

eursbureau voor de industrie. In 2010 wordt de Summer School voor de 6de keer 

georganiseerd. Deze samenwerking biedt de schoolverlaters de mogelijkheid om 

gratis een kwaliteitsvolle opleiding te volgen die niet op scholen in België of Ne-

derland wordt onderwezen en dit binnen een bedrijfscontext. Tegelijkertijd leert 

het bedrijf deze mensen tijdens de opleidingsweek goed kennen en werft regel-

matig een aantal deelnemers aan (ongeveer een 6-tal per jaar). Daarnaast ver-
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zorgen een aantal medewerkers uit de afdeling Piping ook een opleiding over 

pijpleidingsystemen bij de hogeschool KaHo Sint-Lieven in Gent. Piping engi-

neers en piping designers zijn actief op een gebied dat voorheen in België niet in 

scholen werd onderwezen.  

3.2.2 Organisatiestructuur, bestuursstructuur en organisatiebeleid 

Zelfsturende teams: “kantelen” van de gehele organisatie van 
functionele indeling naar multidisciplinaire teams met één 
aanspreekpunt voor de klant 

Aanleiding 

Diverse ontwikkelingen vormden samen de aanleiding voor de veranderingen in 

de organisatiestructuur bij Grontmij Industry, namelijk: 

 een sterke groei van het bedrijf van 80 werknemers in 1996 naar 220 

werknemers in 2005, 

 een veranderende marktvraag:  

 de klanten gaan minder en minder op zoek naar een functioneel 

aanbod maar vragen steeds meer naar totaaloplossingen, maar 

met toch een grote specialisatie per discipline, 

 er is meer vraag naar integratie met de klantenorganisatie via site 

teams. Een site team is een multidisciplinair team dat voor lange-

re tijd op de locatie van de klant aan projecten voor deze klant 

werkt, 

 de vragen van klanten situeren zich minder en minder op het ni-

veau van detailontwerp, het gaat steeds meer om veel ruimere 

vragen: haalbaarheidsstudie, conceptueel ontwerp, constructie-

management … 

 doorlooptijden van projecten moeten steeds korter. 

 

Op basis van de bestaande bedrijfsstructuur (matrixorganisatie – functioneel ge-

organiseerd, zie Figuur 13) werd het steeds moeilijker om de meer dan duizend 

projecten per jaar voor de chemische, farmaceutische en ferroindustrie over de 3 

vestigingen, de 15 disciplines en de 7 site teams goed te organiseren. Vooral de 

veranderende vraag naar totaaloplossingen vereiste een goede samenwerking 

tussen diverse disciplines waar de vroegere organisatiestructuur niet op voorzien 

was.  
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Figuur 13 Oorspronkelijke organisatiestructuur Grontmij Industry 

 

Projectteams 

Om dit op te vangen werd zoveel mogelijk in projectteams gewerkt. Dat waren 

multidisciplinaire teams die ad hoc werden samengesteld wanneer er nood was 

aan samenwerking tussen diverse disciplines voor bepaalde projecten. Het ging 

over projecten met een duurtijd van 1 week tot 1 jaar. Elke medewerker kon tot 

verschillende projectteams behoren. 

Blijvende knelpunten 

Toch bleven er een aantal knelpunten bestaan die de noodzaak voor een grondi-

ge wijziging in de organisatiestructuur duidelijk maakten: 

 De organisatiestructuur was niet aangepast aan de groei van het be-

drijf, 
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 Het bedrijf was te weinig klantgericht waardoor de organisatie ook niet 

flexibel genoeg was om een goed antwoord te bieden op de verande-

rende klantenvraag, 

 De kennis was niet evenwichtig verdeeld in de organisatie: de kennis-

opbouw was vooral gericht op individuen, niet op de organisatie als 

geheel, 

 De ontwikkeling en benutting van competenties moest beter, 

 De medewerkers waren onvoldoende betrokken bij de uitdagingen, 

 De werklast was niet evenwichtig verdeeld, 

 Het accountmanagement was niet goed geregeld: de verantwoorde-

lijkheden voor een project waren te sterk versnipperd en te sterk ver-

deeld over medewerkers die zelf in verschillende projectteams werk-

ten. 

Op weg naar zelfsturende teams 

Het moederbedrijf Grontmij focust vooral op grotere projecten vanuit de overheid. 

Grontmij Industry werkt vooral voor industriële bedrijven en ervaart daardoor veel 

meer druk vanuit de klanten om efficiënt te werken. Hierdoor is het dochterbedrijf 

Grontmij Industry zelf op zoek gegaan naar een organisatiestructuur die aan de 

klanteneisen voldoet. 

De positieve ervaringen die het bedrijf had met de site teams wees in de richting 

van zelfsturende of “creërende” teams. Dit leidde tot een complete verandering 

van de organisatiestructuur, met zowel focus op de korte termijn als op de lange 

termijn (zie Figuur 12). Elk team: 

 is operationeel georganiseerd met focus op de korte termijn (linkse 

deel organogram in Figuur 12): autonome teams met teamleden uit 

verschillende disciplines afgestemd op de noden van de 

markt/klanten. Elk team is verantwoordelijk voor het commerciële, de 

projectleiding, de projectcontrole (planning en rapportage), coördinatie 

van de diverse disciplines in het team, enzovoort, 

 heeft een functionele oriëntatie met focus op de lange termijn: kennis-

borging is noodzakelijk voor het voortbestaan van de organisatie 

(rechtse deel organogram in Figuur 12). Elke functioneel georiënteer-

de discipline is verantwoordelijk voor: kennisborging (organiseren van 

resource in- en uitstroom), coaching en competentiemanagement en 

technologie en technologische ondersteuning. 

Operationele teams 

De 12 operationele teams/units zijn vast verbonden aan een aantal klanten. Bij 

de samenstelling van deze teams werd rekening gehouden met de situatie van 

de medewerker als persoon (voor welke klanten werken, …) en de klant. De Unit 

manager of teamleider is de eindverantwoordelijke voor het team en het aan-
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spreekpunt naar de klant (vaak ook de projectmanager). Het aantal leden binnen 

een team wordt zo stabiel mogelijk gehouden en is afhankelijk van het aantal 

projecten dat de toegewezen klanten per jaar laten uitvoeren.  

De praktijk is echter nooit gelijk aan de theorie. Sommige functionele afdelingen 

van voorheen zijn te klein om over de verschillende operationele units te verde-

len. Deze afdelingen zijn centraal gebleven en worden ook centraal aangestuurd. 

Uit de praktijk blijkt ook dat de bestwerkende teams die teams zijn die ook fysiek 

bij elkaar werken. Voor sommige teams is dit nog een zwak punt omdat ze zijn 

samengesteld uit medewerkers die in de verschillende vestigingen van het bedrijf 

werken. 

Functioneel georiënteerde disciplines 

De organisatie is ook functioneel georiënteerd met de focus op het verder ont-

wikkelen van de competenties van de medewerkers. Medewerkers zitten vaak als 

enige van hun discipline binnen een multidisciplinair operationeel team. Dit maakt 

het enerzijds moeilijker om bij problemen, vragen, uitdagingen … die bij een pro-

ject komen kijken, binnen de eigen discipline terug te vallen op kennis en erva-

ring of overleg met collega-deskundigen. Maar anderzijds zou dit op langere ter-

mijn de ontwikkeling van de competenties binnen het eigen vakgebied kunnen 

blokkeren. Daarom werkt Grontmij Industry met Discipline Coaches en Materie-

Deskundigen binnen de verschillende disciplines.  

Discipline Coaches worden door het management aangeduid. Het is de taak van 

de Discipline Coaches en MaterieDeskundigen om de kennis en vaardigheden 

binnen het eigen vakgebied op peil te houden. Discipline Coaches zijn verant-

woordelijk voor de persoonlijke ontwikkelingsplannen van de medewerkers bin-

nen de eigen discipline. Hij of zij behoort eveneens (voor 50% à 60% van de 

werktijd) tot een multidisciplinair team om de binding met de organisatie en tech-

nische vaardigheden te behouden. Daarnaast heeft de Discipline Coach de taak 

om als coach de competenties van de medewerkers binnen de eigen discipline 

blijvend te helpen ontwikkelen (40% à 50% van de werktijd). Dit houdt onder 

meer in dat een Discipline Coach verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat er 

binnen de eigen discipline MaterieDeskundigen ontstaan die verantwoordelijk zijn 

voor de kennisopbouw van een bepaalde materie, bijvoorbeeld binnen de disci-

pline bouw, een MaterieDeskundige op het vlak van het staalontwerp. Materie-

Deskundigen zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van deze kennis aan col-

lega‟s en om adviezen te leveren over het gebruik van nieuwe producten.  

Discipline Coaches krijgen specifieke opleidingen, zowel voor de ontwikkeling 

van hun technische competenties, alsook op het gebied van persoonlijke vaar-

digheden zoals het coachen van medewerkers. Er wordt ook structureel overleg 

voorzien om kennis- en ervaringsuitwisseling tussen de Discipline Coaches mo-

gelijk te maken. 
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Competenties van het personeel 

Competentiebeleid 

“Al voordat Grontmij Industry in multidisciplinaire teams was georganiseerd werd 

er een competentiebeleid gevoerd. Dat beleid is momenteel nog sterk op het in-

dividu gericht, maar zal ook aan het teamwerk moeten worden aangepast” merkt 

de HR-manager op. Het doel van het competentiebeleid is zorgen voor een bre-

dere inzetbaarheid van de medewerkers binnen het eigen team. “Door het effec-

tief werken binnen de nieuwe structuur zal de nood aan een meer teamgericht 

competentiebeleid vanzelf op de werkvloer naar boven komen. Zo kan het bedrijf 

de noodzaak hiervoor op de werkvloer laten ontstaan wat niet onbelangrijk is om 

het nodige draagvlak voor deze verandering binnen de organisatie te creëren” 

stelt de HR-manager  

Het competentiebeleid richt zich niet op functies maar op rollen binnen de organi-

satie. Dit zijn op basis van de bedrijfsprocessen gebundelde taken. Bepaalde 

competenties zijn voor iedere medewerker belangrijk, ze zijn gebaseerd op de 

missie/visie van de organisatie, zoals meewerken aan veiligheid. Daarnaast zijn 

er bijkomende competenties (volgens het Model van Quinn) die belangrijk zijn 

voor specifieke rollen. Twee rolspecifieke competenties voor de rol van Unit ma-

nager zijn bijvoorbeeld Communicatief zijn en Ondernemend zijn. Het geheel van 

de algemene en rolspecifieke competenties worden voor elke medewerker ge-

evalueerd en besproken tijdens een evolutiegesprek. Deze evaluatie gebeurt 

door de Discipline Coach, in samenspraak met de leidinggevende en de mede-

werker. De evaluatie vormt de basis voor een persoonlijk opleidingsplan.  

Daarnaast is er ook oog voor de persoonlijke wensen van het personeel, bijvoor-

beeld qua doorgroei. Het bedrijf voorziet daarbij in de nodige opleiding en be-

schouwt dit als een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij het bedrijf de kosten 

en tijd voor zich neemt. Indien het gaat om niveauverhogende opleidingen dan 

kunnen de medewerkers daar vrij op inschrijven. De kosten hiervan zijn voor re-

kening van het bedrijf, in dit geval wordt van de medewerkers verwacht zelf de 

nodige tijdsinvestering te doen.  

Er is geen competentiebeloning, het loonbeleid is gebaseerd op functies. 

3.2.3 Bedrijfscultuur en interne arbeidsverhoudingen 

Scholing en opleiding 

Voor sommige ingenieursfuncties is de schoolse opleiding voldoende om meteen 

te kunnen starten in het bedrijf. Voor heel wat functies is dat niet het geval en 

investeert het bedrijf zelf in de nodige opleiding. Ook voor medewerkers die 30 

tot 35 jaar ervaring hebben in andere bedrijven is de overstap naar het zelf ont-

werpen geen evidentie. Daarom is er ook dan veel aandacht voor opleiding. Zo is 

er de Piping Lead opleiding om na twee à drie jaar een leidende functie in de 

afdeling Piping te kunnen opnemen. Sinds 1997 is er ook een interne opleiding 

Projectmatig creëren die 2 jaar duurt met maandelijkse samenkomsten (namid-

dag- en avondsessies). Inhoudelijk gaat deze opleiding zowel over structuur of 
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hoe projecten organiseren (geld, tijd, ...) als over persoonlijke en teamvaardighe-

den (communicatie, vergaderingtechnieken, …). 

De opleidingen die door het bedrijf worden voorzien zijn volledig vrijwillig. Mede-

werkers moeten wel rekening houden met mogelijke consequenties van het al 

dan niet volgen van bepaalde opleidingen, zoals een mogelijke doorgroei naar 

bepaalde functies. Opleidingen die nodig zijn voor het uitvoeren van de job wor-

den in de daguren georganiseerd, niveauverhogende opleidingen vinden vaak 

plaats in de avonduren.  

3.2.4 Gezondheidsmanagement 

Grontmij Inudstry heeft een Veiligheids- en Gezondheidsbeleid, dat mee wordt 

vorm gegeven door de leden van de adviesraad Preventie & Bescherming.  

 

3.3. Sociaal overleg 

Er is geen syndicale afvaardiging binnen het bedrijf. Er werden wel twee advies-

raden opgericht: Preventie & Bescherming en Interne Communicatie. 

“Er is wel al veel communicatie naar de medewerkers, onder meer via de 

nieuwsbrief. Maar in de toekomst willen we daar nog nadrukkelijker werk van 

maken” stelt de HR-manager. 

 

3.4. Effecten performantie en kwaliteit van de arbeid 

“Op dit moment zijn er nog niet zoveel effecten echt meetbaar, daar is het nog te 

vroeg voor” stelt de HR-manager. Toch merkt hij op dat door de crisis er meer 

klantgerichtheid nodig is en er grotere klanteneisen op het gebied van flexibiliteit 

zijn. De HR-manager stelt niet zeker te zijn of Grontmij Industry nog zo groot zou 

zijn geweest zonder de invoering van het  teamwerk in 2006. 

De HR-manager ervaart wel de teamleiders door de invoering van het teamwerk 

veel meer tijd hebben voor kwaliteit. Bij wijziging in de vraag van de opdrachtge-

ver, kan de teamleider nu beter zijn projecten managen en heeft de tijd voor de 

ontwikkeling van competenties bij de teamleden.  

Op basis van de tevredenheidsenquête beschikt Grontmij-Industry over cijfers in 

verband met absenteïsme. “Maar daar kunnen we weinig mee doen, er is immers 

geen één-op-één relatie tussen de invoering van teams en een absenteïsmecij-

fer. Zo heeft de financieel-economische crisis bijvoorbeeld een grotere impact op 

absenteïsme” stelt de HR-manager.  

De HR-manager ervaart door de invoering van teams wel een grotere focus op 

zelfsturing en competentieontwikkeling bij de medewerker en een grotere motiva-
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tie vooral bij goed werkende teams. Uit gesprekken met groepen van medewer-

kers, die samen hebben gewerkt rond bepaalde zaken, blijkt wel een grotere be-

trokkenheid met de organisatie dan in andere groepen. Maar de effecten die nu 

voelbaar zijn, zijn zeker nog niet geldig voor de gehele organisatie.  

 

3.5. Toekomst 

In verband met het teamwerk zijn er enkele aspecten die in de toekomst zullen 

worden aangepakt: 

 Werkverdeling en aanpak van het werk moet nog meer een bevoegd-

heid van de teams worden. Momenteel is een operationeel team ver-

antwoordelijk voor het budget van de afzonderlijke projecten maar nog 

niet voor de totale werking van het team. In de toekomst wil men ook 

budgettaire verantwoordelijkheid voor de opleiding van medewerkers 

bij het team leggen.  

 Sterker verantwoordelijkheidsgevoel creëren binnen de teams. Mo-

menteel is dit nog sterk afhankelijk van de teamleider/unitmanager. Dit 

veronderstelt een cultuurverandering en vraagt tijd. Dit wil men berei-

ken door teamleiders meer en beter op te leiden tot coaches van de 

teamleden. 

 De 9 principes van zelfsturende teams verder uitwerken, zoals sterrol-

houders introduceren voor veiligheid, kwaliteit, … (deelverantwoorde-

lijkheden maken binnen het team). 
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4. Belgicactus 

4.1. Het bedrijf 

Belgicactus is een sierteeltbedrijf dat in 1985 door zaakvoerder Jef Gielis werd 

opgericht, destijds als zelfstandige in bijberoep. Het bedrijf groeide van hobbybe-

drijf snel verder uit tot de grootste speler op de Belgische markt in deze subsec-

tor. Terwijl het bedrijf zich vroeger voor 100% richtte op de kweek van cactussen, 

maakt dit nu nog 10% van het hele assortiment uit. Het grootste deel van het 

assortiment bestaat tegenwoordig uit vetplanten en sempervivum. De cactussen 

worden gekweekt vanaf plantgoed, de vetplantjes worden volledig zelf gekweekt 

vanaf de bladstekjes. Bij verkoop zijn de plantjes minimum 1 jaar in het bedrijf. 

Belgicactus levert uitsluitend aan Belgische en Nederlandse exporteurs en groot-

handels. Ongeveer 80% van de producten is voor de export bedoeld (Frankrijk, 

Duitsland, Engeland, Italië, …). De overige 20% gaat in België naar tuincentra, 

bloemenwinkels en grootwarenhuizen. De grootste concurrentie komt, zoals voor 

de volledige sierteeltsector, uit Nederland. 

De afgelopen 5 à 6 jaar is de vraag naar toegevoegde waarde sterk gestegen. 

De nieuwe tendens bestaat er in dat de klant afgewerkte en verkoopsklare pro-

ducten wenst te ontvangen. Dit betekent plantjes leveren in potjes, voorzien van 

een prijsetiket, een informatielabel, enzovoort.  

Het bedrijf is ook steeds meer Just-In-Time moeten gaan werken. Waar er vroe-

ger 2 tot 3 keer per week werd geleverd, gebeurt dat nu elke dag. Dit betekent 

dat de bestellingen dagelijks tot 10u kunnen binnenkomen, om vervolgens tegen 

12u30-13u bij de klanten te leveren (hoofdzakelijk in Gent). Het bedrijf beschikt 

over één eigen vrachtwagen en doet indien nodig beroep op een transporteur.  

Naast de twee zaakvoerders, Jef Gielis en zijn vrouw Aline Gepts, heeft het be-

drijf volgende medewerkers in dienst: 

 2 medezaakvoerders (zonen): 1 verantwoordelijke aan- & verkoop en 

1 verantwoordelijke productie & opkweek, 

 6 vaste medewerkers: 1 verantwoordelijke productie, 1 verantwoorde-

lijke orderverwerking en  4 medewerkers productie en verkoop.  

Deze vaste medewerkers werken het volledige jaar rond en worden zowel 

in de productie als in de verkoop ingezet. De kweek van de cactussen 

wordt enkel door deze vaste medewerkers gedaan omdat daar specifieke 

kennis en kunde voor nodig is. De vaste medewerkers zijn allemaal vol-

tijds in dienst (liever geen deeltijds werkenden door nood aan werkkrach-

ten in hoogseizoen en hoge kost), 
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 15-tal PWA‟ers19 (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap in de tuin-

bouwsector): De PWA‟ers werken tijdens de drukke periode van maart 

tot september/oktober. Ze werken enkel in de productie van vetplant-

jes en sempervivum. Bij piekmomenten helpen ze ook de bestellingen 

klaar te zetten. PWA‟ers starten aan 45u/maand werken tot 

90u/maand (max. wettelijk toegelaten is 150u/maand). Het gaat 

hoofdzakelijk om vrouwelijke medewerkers. In de loop der jaren zijn 

een 4-tal PWA‟ers als vaste medeweker in het bedrijf komen werken. 

 momenteel een 8-tal seizoensarbeiders worden hoofdzakelijk ingezet 

voor het verwerken van de orders: sorteren van plantjes, prijsetiket 

plaatsen, bundeltjes maken, enzovoort. Daarnaast helpen ze ook in 

de productie van vetplantjes en sempervivum. Het aantal seizoensar-

beiders varieert sterk naargelang de binnenkomende bestellingen, 

 Studenten in hoogseizoen. Hun aantal is afhankelijk van de hoeveel-

heid werk. Het gaat meestal om een 3 à 5 studenten per maand, 

 Samenwerking met stichting Ludwina (beschutte werkplaats): een 5-

tal personen komen 1 dag per 14 dagen onkruid wieden, 

 Samenwerking met OPZ-Geel (Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis 

Geel) in het kader van “groene zorg”. Twee personen komen 1 dag 

van 5 à 6 uur per week kleine werkjes opknappen. 

 

Het organigram van het bedrijf ziet er als volgt uit: 

 

                                                

 

19  PWA‟ers zijn langdurig werklozen die onder meer in de land- en tuinbouwsector kunnen worden 
ingezet voor een bepaald aantal uren per maand en per jaar. Voor de tuinbouw mogen PWA‟ers 
ingezet worden voor alle activiteiten. Maxima voor de land- en tuinbouw qua gepresteerde uren 
per PWA‟er zijn 150u/maand en 630u/jaar. Er is geen beperking op het aantal PWA‟ers dat men 
in dienst neemt. PWA‟ers worden met PWA-cheques betaald: 1 PWA-cheque per begonnen 
werkuur. Voor de werkgever in de land- en tuinbouwsector kost één PWA-cheque 6,20€ met 
een belastingsvoordeel voor de eerste schijf van 2.400€ (voor het geheel van de cheques, niet 
per PWA‟er). De werknemer krijgt 4,10€ per PWA-cheque, bovenop het behoud van de werk-
loosheidsuitkering en andere voordelen zoals pensioenrechten, hospitalisatieverzekering, enzo-
voort. 
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Figuur 14 Organogram Belgicactus 

Met uitzondering van de productieverantwoordelijke zijn alle medewerkers arbei-

ders. Er worden geen vereisten gesteld qua ervaring en diploma: alles wordt bin-

nen het bedrijf aangeleerd. Bij Belgicactus wordt er enkel van maandag tot vrij-

dag gewerkt. 

 

4.2. Initiatieven/praktijken i.v.m. sociale innovatie 

4.2.1 Strategie en managementvaardigheden 

Missie en visie 

De missie/visie van de Belgicactus luidt: “Produceren en verkopen van Cactus-

sen, succulenten en Sempervivum met een gezonde winstmarge. Een optimale 

dienstverlening aan onze klanten door onze producten tijdig en correct te leve-

ren. Een fijne onderlinge samenwerking tussen de medewerkers enerzijds en 

tussen de medewerkers en de bedrijfsleiding anderzijds.” 

Deze missie/visie werd opgesteld als werkmiddel voor de zaakvoerders en even-

eens gecommuniceerd naar de klanten via de website van het bedrijf.  

Samenwerking met scholen 

Belgicactus werkt op een aantal gebieden samen met scholen. Zo komen er on-

der andere stagairs in het bedrijf van de HIK (Geel) en de tuinbouwschool van 
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5 medewerkers 
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2 medewerkers 

6u/week 
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Herentals. De zaakvoerder neemt ook mee het eindexamen in de tuinbouwschool 

van Herentals af. Af en toe worden er ook bedrijfsbezoeken voor scholen geor-

ganiseerd waarbij studenten 1 dag komen meewerken in het bedrijf om te erva-

ren wat het werken in een sierteeltbedrijf in de praktijk betekent. Deze contacten 

met scholen leveren het bedrijf mogelijkheden tot het rekruteren van medewer-

kers die interesse hebben in het werken in de sector.  

Bewust nieuwe kennis van buiten naar binnen halen 

Via beursbezoeken en samenwerking met leveranciers doen de zaakvoerders en 

productieverantwoordelijke ideeën op voor nieuwe afgewerkte producten.  

Het bedrijf heeft deelgenomen aan een aantal PLATO-projecten van vzw SPK 

(Strategisch Plan Kempen). In deze projecten begeleiden kaderleden van grotere 

ondernemingen kleinere ondernemingen op een aantal vast te leggen thema‟s. 

Belgicactus heeft in de loop der jaren aan verschillende PLATO-projecten deel-

genomen met als thema‟s: algemene opleiding, kwaliteitzorg (vooral naar de me-

dewerkers toe), personeelsbegeleiding, marketing, milieu … Belgicactus nam 

telkens met twee personen deel: (mede-)zaakvoerders en/of productieverant-

woordelijke. 

Door de deelname aan deze projecten werden een aantal zaken duidelijker ge-

structureerd en gesystematiseerd binnen het bedrijf. Bijvoorbeeld, de visie van 

het bedrijf werd tijdens deze bijeenkomsten opgemaakt. 

De deelname aan deze PLATO-projecten hebben ook geleid tot het opstellen van 

een functieomschrijving voor de vaste medewerkers. Samen met de medewer-

kers werden alle taken en bijkomende verantwoordelijkheden (zoals sani-

tair/refter schoonmaken) van de medewerkers opgelijst. Tijdens dit proces werd 

er ook een splitsing doorgevoerd tussen “de orders verwerken” en “de productie”. 

Het blijft wel zo dat bij piekmomenten in de orders, de medewerkers van de pro-

ductie meehelpen bij de verwerking van de orders. 

De functiebeschrijvingen worden onder meer gebruikt bij: 

 nieuwe aanwervingen, 

 het doorschuiven van taken, 

 de functioneringsgesprekken en “loopbaanontwikkeling” (zie onder-

deel 2.3). 

 

De functiebeschrijvingen zullen in het winter 2010 volledig herbekeken worden 

om de veranderingen in de loop der jaren op te vangen. Zo zal er worden nage-

gaan of de taken die in de praktijk worden uitgevoerd nog steeds overeenkomen 

met wat in de functiebeschrijvingen is opgenomen. Daarnaast is het de bedoeling 

om door het doorschuiven van een aantal verantwoordelijkheden wat meer ni-

veaus in verantwoordelijkheden tussen de medewerkers aan te brengen. Zo is er 

sinds kort een verantwoordelijke orderverwerking in het bedrijf. Deze wijziging 

moet nog geconcretiseerd worden in een aanpassing van de bestaande functie-

beshrijvingen. 
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4.2.2 Organisatiestructuur, bestuursstructuur en organisatiebeleid 

Arbeidstijden en arbeidsduur PWA‟ers 

PWA-medewerkers geven zelf aan wanneer ze kunnen komen werken. Ze geven 

dit aan via een formulier. Het bedrijf past zijn organisatie van het werk daaraan 

aan. De enige voorwaarde vanuit het bedrijf is dat de medewerkers minimum 3u 

aan één stuk komen werken. Uit onderzoek blijkt dat de jongere medewerkers dit 

PWA-systeem vooral verkiezen voor de combinatie werk/gezin, de oudere me-

dewerkers om te kunnen genieten van de werkloosheidsuitkering. Dit onderzoek 

werd uitgevoerd door een studente tuinbouw die stage heeft gelopen bij Belgi-

cactus. 

De vaste medewerkers hebben vaste uren, maar samen met hen wordt wel het 

vastleggen van het verlof besproken. 

Delegeren van verantwoordelijkheden 

Vroeger nam de zaakvoerder alle verantwoordelijkheden op zich en nam zelf alle 

beslissingen binnen het bedrijf. “Door het delegeren van deze verantwoordelijk-

heden en het invoeren van besprekingen met de medewerkers over problemen 

die zich stellen, bestellingen, enzovoort, moet ik nu als zaakvoerder niet constant 

overal tussenkomen en door de dag heen spurten. Er is meer tijd om als zaak-

voerder het overzicht te bekijken terwijl de medewerkers meer gemotiveerd zijn.” 

Het delegeren van verantwoordelijkheden bevat onder meer het uitvoeren van de 

bestellingen. Dit wordt nu bijna volledig door de medewerkers uitgevoerd. Wan-

neer zich problemen voordoen, wordt dit met de medewerkers besproken en ko-

men er ook oplossingen van hun uit. Dit maakt enerzijds de medewerkers meer 

gemotiveerd, anderzijds hebben de zaakvoerders meer tijd voor de eigenlijke 

bedrijfsvoering en het uitwerken van creatieve ideeën i.v.m. nieuwe producten. 

Opstellen van een aantal effectieve regels en procedures 

Er werden werkfiches opgemaakt waarop per dag wordt aangegeven wat elke 

medewerker moet doen. Deze fiches worden samen met de tikkaart aan de in-

gang van de serres geplaatst. Bij vragen kan een medewerker steeds naar de 

werkfiche gaan kijken of kan één van de zaakvoerders meteen zien welke op-

dracht dient te worden uitgevoerd.  

Wanneer er zich tijdens de dag wijzigingen voordoen, is er in de vroege namid-

dag een briefing van het personeel. Daar worden de plotselinge wijzigingen bij 

bestellingen (zoals andere verpakking of andere plantjes), extra orders, enzo-

voort besproken.  

Dagelijks is er om 14u30 ook overleg tussen de zaakvoerders en de productie-

verantwoordelijke. Het gaat om zaken die vroeger tijdens de dag voortdurend 

aan elkaar werden doorgeven, die nu allemaal samen op hetzelfde moment wor-

den doorgegeven. Voor te bespreken zaken die meer tijd vergen, wordt een af-
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spraak gemaakt om opnieuw samen te zitten, o.a. beslissingen in verband met 

investeringen.  

Zorg besteden aan communicatie met de medewerkers. Bijvoorbeeld bij verkoop 

op beurzen worden de bestellingen rechtstreeks naar het bedrijf doorgebeld waar 

de medewerkers de bestellingen klaarmaken (ook dit gaat om JIT-leveringen). Na 

een dergelijke beurs gaan de zaakvoerders samen met de (vaste) medewerkers 

uit eten en wordt een verslag gegeven van het verloop van de beurs.  

4.2.3 Competenties van het personeel 

Functiebeschrijvingen voor aanwervingen, functioneringsgesprekken 
en “loopbaanontwikkeling” 

De functiebeschrijvingen werden door de vaste medewerkers gescoord aan de 

hand van volgende scores: 

 “Dit kan ik goed”, 

 “Dit zou ik iemand kunnen aanleren”, 

 “Dit kan ik minder goed”, 

 “Dit kan ik niet, maar ik zou dit wel willen leren”. 

Deze zelfbeoordelingen werden besproken tijdens de functioneringsgesprekken.  

Bij de planning van het werk en de verdeling van de taken wordt met deze zelf-

beoordelingen rekening gehouden. De laatste score “dit kan ik niet, maar ik zou 

het wel willen leren” wordt meegenomen in de “loopbaanplanning” van de mede-

werker. Als er iemand nodig is om deze taken uit te voeren, zal dit aan deze me-

dewerkers worden aangeleerd. 

De zaakvoerder en één van de medezaakvoerders hebben opleiding gevolgd bij 

VOKA over het voeren van functioneringsgesprekken. De functioneringsgesprek-

ken hebben een aantal jaren stil gelegen, maar zijn sinds vorig jaar terug opge-

start. De medewerkers beoordelen zichzelf maar worden ook beoordeeld door de 

zaakvoerder (of medezaakvoerder). Zowel de positieve als negatieve punten 

komen aan bod.  

De ervaringen met deze gesprekken zijn positief binnen het bedrijf: 

 Dagelijkse feedback blijft nodig, er mag niet gewacht worden tot de 

functioneringsgesprekken maar tijdens deze gesprekken wordt er wel 

over zaken gesproken die tijdens de dagelijkse communicatie niet aan 

bod komen. Bijvoorbeeld, feedback vanuit de medewerkers naar de 

zaakvoerder, 

 Duidelijke communicatie tussen medewerkers en zaakvoerder over 

wat goed en minder goed gaat en er wordt besproken waarom dit zo 

is, 
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 De functioneringsgesprekken creëren betrokkenheid binnen de firma 

en maken het mogelijk om medewerkers bijkomende verantwoorde-

lijkheid te geven, rekening houdend met hun voorkeuren. 

 

De lonen van de medewerkers liggen vast volgens de barema‟s in de bloemen-

teelt. Toch kan er een loonsverhoging worden gegeven aan een medewerker. 

Maar er is geen uitgewerkt systeem dat een bepaalde score op de taken automa-

tisch zorgt voor een verhoging van het loon.  

4.2.4 Bedrijfscultuur en interne arbeidsverhoudingen 

Innovatiegerichtheid 

Innovatie is hoofdzakelijk een taak van de (mede-)zaakvoerders en de productie-

verantwoordelijke. Het gaat om zaken als in-vitro vermeerdering van zeldzame 

en moeilijke soorten, zelf proberen nieuwe soorten te ontwikkelen (onder meer 

door uitwisseling van informatie en plantjes met collega‟s in het buitenland), sti-

muleren van verkoop van eigen en exclusieve ontwerpen (toegevoegde waarde) 

en de introductie hanglabels en informatie op websites voor de consument. 

4.2.5 Gezondheidsmanagement 

Belgicactus is aangesloten bij het Vlaams Milieuplan Sierteelt (VMS). Dit is een 

milieu -en registratiecentrum dat de sierteelt als duurzame sector sensibiliseert 

en ondersteunt. Het centrum steunt zijn werking op de drie pijlers People, Planet 

en Profit.  

Belgicactus heeft het MPS A-label behaald. Dit is een label in de categorie “Pla-

net” dat vereist dat alle planten steeds traceerbaar zijn en legt een aantal voor-

waarden op, waaronder: 

 Niet meer werken met gevaarlijke stoffen (wat ook de gezondheid van 

de medewerkers ten goede komt. De zaakvoerders proberen dit soort 

taken ook telkens zelf op vrijdagavond of zaterdag te doen wanneer 

de medewerkers er niet zijn), 

 Afval sorteren, 

 Grens op energieverbruik vooraf vastleggen op basis van de grootte 

van het bedrijf en de soort teelt, 

 Bestrijding en bemesting volgens bepaalde regels qua milieuvriende-

lijkheid. 

Dit MPS A-label wordt door bepaalde klanten ook geëist. 
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4.3. Sociaal overleg 

Er is geen werknemersvertegenwoordigers. Er zijn wel informele overlegmomen-

ten met de medewerkers. 

 

4.4. Effecten performantie 

De acties en initiatieven die hierboven werden beschreven, hebben volgens de 

zaakvoerder een aantal belangrijke positieve effecten, zowel voor het bedrijf als 

voor de medewerkers. “Het uiteindelijke doel is een goede verstandhouding tus-

sen medewerkers en de zaakvoerders en met de klanten om zo een goede kwali-

teit te kunnen leveren” stelt de zaakvoerder. “De feedback die we van onze klan-

ten en medewerkers krijgen, verzekert ons ervan dat dit het geval is.” 

Daarnaast stelt de zaakvoerder onder meer vast dat sommige PWA-

medewerkers ondertussen al 10 jaar in dienst zijn bij Belgicactus: ze komen elk 

jaar in de drukke periode opnieuw als PWA medewerker bij Belgicactus werken. 

Ook het ziekteverzuim en het verloop onder de medewerkers is nooit groot ge-

weest, maar in vergelijking met vroeger nog gedaald.  

 

4.5. Effecten kwaliteit van de arbeid 

Meer verantwoordelijkheden doorgegeven aan de medewerkers en het voeren 

van functioneringsgesprekken zorgt voor meer gemotiveerde medewerkers maar 

ook het bewust worden van leermogelijkheden, zowel bij de medezaakvoerders 

als de medewerkers. Spontaan komen er weinig tot geen vragen naar opleiding 

vanuit de medewerkers, maar tijdens de functioneringsgesprekken worden zowel 

de leidinggevenden als de medewerkers zich daar wel bewust van. Voor de me-

dewerkers gaat het zowel om leermogelijkheden op de werkvloer (bv. leverings-

bonnen willen leren opstellen), als opleidingen daarbuiten (bv. via het vormings-

fonds van de sector EDUplus).  

 

4.6. Toekomst 

Belgicactus wil in de nabije toekomst werk maken van het herbekijken van de 

functiebeschrijvingen en het herinvoeren van de functioneringsgesprekken. Aan-

sluitend daarbij wil men een aantal verantwoordelijkheden naar de medewerkers 

doorschuiven en een aantal tussenniveaus creëren waarbij medewerkers meer, 

al dan niet kleine, verantwoordelijkheden en bevoegdheden krijgen. Ten slotte wil 

het bedrijf werk maken van een meer concrete en correctere kostprijsberekening. 

Eén van de medezaakvoerders volgt daarvoor een opleiding en zal zich laten 

begeleiden door een consultant.  
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4.7. Opmerkingen 

Belgicactus heeft het milieucharter 2001 van de provincie Antwerpen behaald. 

Het milieucharter is een initiatief van Voka-Kamers van Koophandel Kempen & 

Mechelen met financiële ondersteuning door de provincie Antwerpen. Het charter 

heeft tot doel de milieusituatie bij kleine en middelgrote ondernemingen te verbe-

teren. Dit tracht men te bereiken door milieugerelateerde acties systematisch te 

plannen en uit te voeren. Bij een positieve beoordeling krijgt het bedrijf een certi-

ficaat en de mogelijkheid tot hogere subsidies bij het uitvoeren van de acties. 

Belgicactus heeft binnen het milieucharter onder meer volgende acties uitge-

voerd: 

 Test met biopotten voor het plantgoed. Doordat de plantjes bij Belgi-

cactus vrij lang in het bedrijf blijven (langer dan 1 jaar) is dit project 

geen succes geworden: de biopotten zijn ongeveer na 1 jaar reeds 

volledig verduurd en niet meer bruikbaar voor klanten, 

 Vernieuwing van de verwarmingsinstallatie door de installatie van 1 

centrale verwarmingsplaats en een opdeling van de plantjes in afde-

lingen naargelang de nodige temperatuur (15°C, 13°C, 7°C, …), 

 Sorteren van afval, o.a. de kweekplaten die ongeveer 4 jaar meegaan 

worden nu terug verzameld en ingeleverd voor recyclage. 
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5. De Heide vzw 

5.1. De organisatie 

De Heide vzw doet begeleiding en ondersteuning van volwassen personen met 

een motorische handicap. De organisatie is in 1978 gestart als centrum voor 

kortverblijf. Halverwege de jaren ‟90 is De Heide geëvolueerd naar een instelling 

met een capaciteit van 54 bedden (8 kortverblijf, 40 bezigheidstehuis, 6 be-

schermd wonen). De huidige capaciteit is 61 bedden (tehuis niet-werkenden, 

kortverblijf en beschermd wonen). Bij De Heide zijn er verschillende vormen van 

begeleiding en ondersteuning van motorisch gehandicapten: 

 Tehuis niet-werkenden: volwassen personen met motorische handi-

cap voor permanent wonen, 

 Kort verblijf: volwassen personen met motorische handicap voor tijde-

lijk verblijf, 

 Ambulant wonen: personen met motorische handicap die met nodige 

ondersteuning en begeleiding zelfstandig(er) willen wonen, 

 Trainingshuis Beschermd Wonen: personen met motorische handicap 

die maximum  1 maand uittesten of een vorm van gedecentraliseerd 

wonen voor hen haalbaar en aangenaam zou zijn, 

 DAT-centrum: bewoners met motorische handicap die kwaliteitsvolle 

en zinvolle dagbesteding wensen en therapie nodig hebben,  

 Arbeidszorgatelier: personen met motorische handicap die een ar-

beidsgerichte motivatie hebben – atelierwerk, individueel begeleid 

werk, werkeiland („enclave‟ in regulier bedrijf) of thuiswerk, 

 PAB: personen met een persoonlijk assistentiebudget kunnen ook 

door De Heide begeleidt worden via een aannemingscontract.  

In totaal worden er momenteel 73 personen met een motorische handicap bege-

leid.  

Sinds enkele jaren is De Heide gestart met een dienstencheques-werking die 

huishoudelijk werk thuis en buitenhuis (schoonmaken, wassen en strijken, bege-

leid transport, bereiden van maaltijden, …) tegen voordelig tarief voorziet voor 

personen met een handicap of voor gezinnen waar een persoon met een handi-

cap woont.  

De Heide telt momenteel 64 FTE‟s20. Het gaat om 50 voltijds en 30 deeltijds wer-

kenden. Ongeveer 85% van het personeel zijn vrouwen, hoofdzakelijk jonge me-

                                                

 

20  FTE staat voor “fulltime-equivalent” en is een manier om de omvang van een dienstverband of 
de personeelssterkte uit te drukken. Eén FTE staat voor een volledige werkweek.  
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dewerkers met een gemiddelde leeftijd van 26 jaar. Dit is te wijten aan een groot 

aantal nieuwe aanwervingen door een groei van 40 tot 64 FTE‟s in 4 jaar tijd. 

Daarnaast gaat het ook om heel wat knelpuntberoepen (begeleiders, verplegers 

en verzorgers) waardoor de organisatie veel investeert in allerhande stages voor 

scholen en dit ook als wervingsmiddel gebruikt.  

Voor de werking rond dienstencheques is actief gezocht naar 50-plussers om 

continuïteit van medewerkers naar de doelgroep meer te verzekeren. Uit ervaring 

stelt de directeur dat veel jongere medewerkers na 5 jaar in een contactberoep, 

dat wordt gekenmerkt door een redelijk hoog niveau van stress, in een systeem 

van loopbaanonderbreking stappen. Bij terugkeer gaan deze medewerkers terug 

gemotiveerd aan het werk maar met andere balansen tussen werk en privé.  

De medewerkers in staffuncties en therapeuten hebben een diploma master of 

bachelor maatschappelijk werk, ergotherapie, … De andere medewerkers heb-

ben een A2-diploma of lager. Er zijn 6 FTE‟s werkzaam in een leidinggevende of 

staffunctie. Een tweetal jaar geleden werd aan alle arbeiders de kans geboden 

om over te stappen naar het bediendestatuut. Dit heeft er voor gezorgd dat er 

nog slechts 4 medewerkers in een arbeidersstatuut zijn tewerkgesteld.  

Tot slot werken er 94 vrijwilligers bij De Heide, bijvoorbeeld als buschauffeur. 

Momenteel gaat het in totaal om 4,2 FTE‟s. Sinds vorig jaar een aparte vzw op-

gericht voor deze vrijwilligers.  

Het huidige organogram van De Heide wordt op de volgende pagina weergege-

ven.  
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5.2. Initiatieven/praktijken i.v.m. sociale innovatie 

Op basis van een decreet over gebruikersparticipatie uit 1993 veranderde de visie op 

hulpverlening in de sector. Bij De Heide is dit kantelmoment in de algemene hulpverle-

ningsvisie er pas in 2004 gekomen. Voorheen kende de hulpverlening weinig structuur 

en was hoofdzakelijk aanbodgericht: alle patiënten kregen dezelfde behandeling. Bij de 

bewoners leefde een soort van “hotelidee - er moet voor mij gezorgd worden”. Er  was 

zeer weinig activering van de bewoners. De directeur van De Heide stelt: “Door deze 

wijziging in de hulpverleningsvisie werd de hulpverlening meer uitdagend, maar tegelijk 

aanklampend. Dit wil zeggen dat de bewoners zelf dienen te doen, wat ze nog zelf 

kunnen doen. Maar tegelijkertijd geldt dat hoe moeilijk het gedrag van de bewoners en 

hoe moeilijk de situatie waarin ze verkeren (bv. palliatieve zorg) soms kan zijn, de 

hulpverlening blijft aanwezig”. 

Qua personeelsorganisatie was er voor 2004 een vrij grote anonimiteit binnen De Hei-

de. De organisatie telde één team van 40-tal personen. Daarnaast was er een sterk 

dichotoom en hiërarchisch denken: “de bazen versus de medewerkers”. Als gevolg 

daarvan zijn er bij de veranderingen in de organisatie heel wat medewerkers uit de 

organisatie vertrokken. 

5.2.1 Strategie en managementvaardigheden 

Missie  

De missie van De Heide luidt als volgt: “De Heide is een centrum voor personen met 

een motorische handicap die tijdelijk of permanent in het centrum wensen te verblijven.  

 Integrale hulpverlening op maat en vraag van de bewoner. 

 Bewoners aanzetten om (opnieuw) in beweging te komen of te blijven, dit in 

lichaam en geest. Iedere bewoner maximale kansen geven om te komen tot 

een optimale ontplooiing en deelname aan alle aspecten van het maat-

schappelijke leven met respect voor hun levensovertuiging, wensen en keu-

zes. 

 Gemeenschap van bewoners en personeelsleden, gebaseerd op dialoog, 

gelijkwaardigheid en respect voor elkaars diversiteit. 

 Transparante en professioneel uitgebouwde organisatie waarbij zorg wordt 

gedragen voor elk personeelslid en elk personeelslid zich engageert om 

permanent te leren in functie van een kwaliteitsvolle hulpverlening. 

 Belangrijke partner voor collega‟s, goede buur zijn en op dienstbare wijze in-

tegreren in ruimere maatschappelijke context.” 

 

Deze missie is 5 jaar geleden vastgelegd en is een eerder statisch gegeven. Binnen de 

5-jaren missie van de organisatie krijgt deze algemene missie een concretere vertaling 

(zie onderdeel 1.2.2).  

Samenwerking met kennisinstellingen, bedrijven, scholen, …  

De Heide kent diverse vormen van samenwerken. Zo is De Heide betrokken bij het 

project Zorginnovatie van het Vlaams Welzijn Verbond, heeft de organisatie zelf een 

aantal intersectorale projecten opgezet, probeert De Heide haar medewerkers te stimu-
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leren om deel te nemen aan diverse lerende netwerken, is er een samenwerking met 

een grote groep vrijwilligers en werkt De Heide structureel samen met een aantal scho-

len. 

Project Zorginnovatie en intersectorale projecten 

Binnen het project Zorginnovatie werd een “innovatiemeter” ontworpen met als doel 

binnen de zorgsector innovatief organiseren te stimuleren.21 De Heide heeft meege-

werkt aan het ontwikkelen van dit instrument. Met de innovatiemeter wordt enerzijds 

een indicatie gegeven over hoe innovatief de organisatie is. Daarnaast zijn er een aan-

tal tools ontwikkeld die organisaties moeten helpen om vanaf dat punt verder te evolue-

ren naar een meer innovatieve organisatie. Op basis van de innovatiemeter, waarbij 

een vragenlijst wordt ingevuld door bewoners, medewerkers en vrijwilligers, werd De 

Heide gekenmerkt als “innovatieve organisatie”, met als kenmerken participatie vanuit 

de bewoners, het lerend vermogen van de organisatie en leiderschap.  

Het belang van en de interesse in het project zorginnovatie lag voor De Heide vooral in 

het intersectorale karakter ervan. De Heide heeft zelf een 3-tam projecten die intersec-

toraal werken, waaronder een project met de bijzondere jeugdzorg. In dat project kun-

nen jongeren die een time-out hebben op school, bij De Heide een stage volgen. In 

een aantal gevallen werden deze jongeren achteraf ook bij De Heide tewerkgesteld. 

Het voordeel voor de jongeren is dat ze stage kunnen volgen en eventueel vast werk 

vinden bij De Heide. Voor de Heide kunnen op die manier de vakantiejobs voor de 

keukendienst en mogelijk ook andere functies worden ingevuld. Een tweede intersecto-

raal project gaat over kinderopvang. Dit project kwam er op vraag van de gemeente 

omdat men geen initiatiefnemers vond voor bijkomende kinderopvang. De Heide is op 

het voorstel van de gemeente ingegaan op basis van de win-win situatie met als win 

voor De Heide de opvang van de kinderen van het personeel, en de win voor de ge-

meente het creëren van extra kinderopvang die nodig was. Deze projecten zijn allen 

via persoonlijke contacten van de directeur tot stand gekomen.  

Deelname aan lerende netwerken stimuleren 

De Heide wil niet alleen de directie en leidinggeven buiten de organisatie laten kijken, 

maar ook de werkvloer meer naar buiten richten door hen te laten deelnemen aan le-

rende netwerken. Het competentieprofiel voor leidinggevende bevat bijvoorbeeld het 

naar buiten gericht zijn van de leidinggevende zelf en het activeren van de medewer-

kers hiertoe, bv.: 

 Leidinggevende verzamelt relevante informatie buiten het team, 

 Leidinggevende heeft een persoonlijk netwerk, 

 Leidinggevende activeert zijn medewerkers om deel te nemen aan projecten 

buiten het eigen team en de organisatie, 

 Leidinggevende is gevoelig voor veranderingen in de maatschappelijke con-

text en vertaalt dit naar de organisatie. 

Zo zit de ICT-medewerker in een netwerk tussen verschillende organisatie over alles 

wat met computers en informaticasystemen te maken heeft. Medewerkers worden hier 

ook op geëvalueerd. 

                                                

 

21 Meer informatie: http://www.zorginnovatie.be.    

http://www.zorginnovatie.be/
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Structurele samenwerking met vrijwilligers 

De Heide werkt samen met een groep van meer dan 90 vrijwilligers. “Vrijwilligerswer-

king werkt enkel door het organiseren van activiteiten en het betrekken van vrijwilligers 

bij de organisatie. Dit probeert De Heide te behouden door de vrijwilligerswerking ook 

structureel op te nemen in de werking van de organisatie. Zo kunnen bewoners nu een 

vrijwilliger kiezen als buddy” stelt de directeur. Een buddy vormt in feite de rode draad 

voor de bewoner doorheen het verblijf omdat de buddy steeds dezelfde persoon blijft. 

Door wijzigingen in het organigram en verloop is dit bij de medewerkers minder het 

geval. Deze persoon wordt ook betrokken bij het levensplan van de bewoner, d.i. een 

soort overleg tussen de voorziening, de bewoner en relevante derden waarbij in een 

perspectief van 2 jaar een aantal afspraken en wensen worden vastgelegd. Inhoudelijk 

omvat het levensplan 9 levensgebieden (wonen, vrije tijd, werken, budget, gezondheid, 

seksualiteit, …). Momenteel zijn er 9 buddy‟s. 

Structurele samenwerking met scholen 

Voor stages werkt De Heide structureel samen met een aantal scholen: er is een struc-

tureel akkoord met 12 scholen die stage volgen bij De Heide, waaronder kine, ergo, 

verzorgenden en verpleegkundigen. Deze stagairs volgen hetzelfde peterschapsmodel 

als de nieuwe medewerkers (zie onderdeel 2.3), tenzij er een begeleidingstraject vanuit 

de school wordt opgelegd. Elke stagiair wordt ook gekoppeld aan een begeleider (een 

teamlid). De Heide maakt het gebruik van de aangeboden stageplaatsen als rekrute-

ringsmiddel voor vakantiejobs. Voor vakantiejobs worden er enkel studenten aange-

worven die vooraf een stage hebben gedaan bij De Heide. Op die manier kennen ze de 

organisatie al en hoeven niet meer ingewerkt te worden in de zomerperiode waarin 

veel medewerkers verlof nemen.  

Andere vormen van kennisdeling en samenwerking 

Er zijn ook nog andere vormen van kennisdeling en samenwerking. Zo heeft de Eco-

nomische Raad voor Oost-Vlaanderen vzw (EROV) een afdeling social-profit. Deze 

afdeling organiseert onder meer vormingen en lerende netwerken (bv. over projectma-

nagement) met als doel een verbinding te maken tussen organisatie en bedrijven uit de 

profit en de social-profit sectoren. Daarnaast heeft de EROV een groep van peters uit 

organisaties en bedrijven uit de profit en social-profit die veel kennis hebben over een 

bepaald onderwerp. Zo is de directeur van De Heide peter rond strategisch manage-

ment. Dit betekent dat andere bedrijven en organisaties die informatie willen rond stra-

tegisch management door het EROV worden doorverwezen naar de directeur van De 

Heide. De Heide heeft onder meer beroep gedaan op peters over kostenberekening bij 

verbouwingen via EROV. Twee medewerkers hebben op die manier vorming hierover 

gevolgd. 

Langetermijnplanning in samenwerking met medewerkers en bewoners 

De missie van De Heide gaat over de waarden van de organisatie en is een eerder 

statisch gegeven. De missie krijgt echter een concrete vertaling binnen de organisatie 

in een 5-jaren-missie. Vanuit de vraag van de directie aan de Raad van Bestuur om 

een dergelijke langetermijnplanning op te maken, heeft de Raad van Bestuur in 2008 

het initiatief genomen om een drietal denkavonden te organiseren waar alle betrokken 

partijen aan konden deelnemen. Bewoners, personeelsleden, vrijwilligers en bestuurs-

leden werden uitgenodigd om op een drietal denkavonden het beleid van De Heide uit 

te stippelen. Elke avond telde een 60-tal deelnemers. De eerste denkavond (mei 2008) 

ging over de bedreigingen die „De Heide boven het hoofd hingen, de tweede denk-

avond (juni 2008) had als thema “hoe als organisatie een antwoord bieden op deze 
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ontwikkelingen en hoe de organisatie er zou kunnen uitzien” en de derde denkavond 

(november 2008) handelde over concrete acties en besluiten. 

Tijdens deze drie denkavonden kwam men samen tot een aantal algemene en meer 

concrete conclusies, waaronder: 

 “We willen niet groter worden dan 80 bewoners omdat we de eigen identiteit 

van de organisatie willen behouden maar tegelijkertijd ook groot genoeg wil-

len zijn zodat we niet in een netwerk moeten opgenomen worden en kunnen 

overleven. Dit maakt van uitbreiding en innovatie een opdracht, 

 We verwachten dat de zorggraad van de bewoners zal stijgen en dat er toch 

wel wat bewoners zullen binnenkomen waarbij samenwonen moeilijker 

wordt, 

 We verwachten dat het personeelsbestand vrouwelijk en jong zal blijven. Dit 

betekent dat de organisatie sterk moet investeren in initiële vorming en 

competentieontwikkeling, 

 Er wordt gekozen voor een centrale campus met rond zich een aantal kleine 

woonunits die ofwel op de campus zelf liggen (bungalows die omgebouwd 

worden) en een aantal kleine woonunits die rond de campus liggen.” 

Daarnaast werden er ook een aantal aandachtspunten naar voor gebracht: 

 “aandacht voor de teams: we willen grotere teams met minder gangmakers, 

 aandacht voor energetisch, duurzaam bouwen (windmolen, rietveld, zonne-

energie, …), 

 aandacht voor infosystemen zoals de lichtkrant, internetaansluiting, enzo-

voort, 

 aandacht voor de vorming van vrijwilligers, 

 mobiliseren en ondersteunen van familie in de zorg, 

 men wil het liefst samenleven in leefgroepen met diverse ziektebeelden.” 

 

Tijdens de laatste denkavond werden ook een aantal praktische zaken bekeken. Zo 

werd er stilgestaan bij het probleem van de „fragiele‟ diensten (omdat ze éénkoppig 

zijn) zoals ICT, preventie, kwaliteit, loonadministratie, organisatieontwikkeling, keuken, 

boekhouding. Men vond het een goed idee om samen te werken met andere organisa-

ties om de fragiele diensten uit te bouwen zolang het maar niet aan de identiteit van De 

Heide zou raken. Er werd eveneens stilgestaan bij de organisatie van de teams: hoe 

positioneren we de gangmakers, hoe organiseren we één aanspreekpunt voor dagbe-

steding, hoe zorgen we er voor dat er voldoende grote teams zijn, hoe integreren we 

de vrijwilligers in het organigram, … “Er werd gekozen om met grotere teams te werken 

met minder gangmakers. Dit was voor de aanwezige gangmakers niet zo‟n leuke 

boodschap” stelt de directeur. Ten slotte werd de concrete bouwplannen die voorlagen 

samen bekeken. Het uiteindelijke voorstel was om tegen maart de bouwplannen in te 

leveren en om in 2010 terug te bouwen. 

In verband met het proces van de denkavonden concludeert de directeur dat men 

vooraf niet had verwacht dat er zo ingrijpende veranderingen zouden uit volgen. Men is 

uiteindelijk als organisatie op een totaal andere plaats uitgekomen dan op voorhand 

verwacht werd. Het was voor de directeur een zeer positieve ervaring dat zoveel men-
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sen hebben meegedacht. Hij stelt dat: “het feit dat zoveel mensen hebben meege-

dacht, verplicht de initiatiefnemers (Raad van Bestuur en directeur) om op de gecre-

eerde verwachtingen ook antwoorden te formuleren”. 

Dit hele proces heeft in 2009 geleid tot een volledige herschikking van het organogram. 

Volgens de directeur leert de ervaring dat een organisatie idealiter om de 5 jaar het 

organogram dient te herbekijken. “Dit zorgt voor geloofwaardigheid bij de medewerkers 

die in de praktijk ook andere taken uitvoeren: na 5-tal jaar komen de processen in de 

organisatie niet meer overeen met het organigram.” Maar tegelijkertijd is het niet evi-

dent om de diensthoofden in een herschikking mee te krijgen, sommige diensthoofden 

(en ook andere medewerkers) moeten als gevolg van de herschikkingen in het organo-

gram immers van job te veranderen binnen de organisatie.  

Enkele wijzigingen binnen het nieuwe organogram zijn: 

 Minder leidinggevenden: van 6 naar 3 gangmakers in de leefgroepen, 

 Bewoners wilden liever kleinere leefgroepen, daarom werden de leefgroe-

pen van ±12 personen opgedeeld in een 3-tal kleinere groepjes met 1 

gangmaker voor de drie groepen. De medewerkers werken afwisselend in 

elke groep, 

 Wie waar werkt werd voorheen bepaald door de doelgroep. Nu is dit afhan-

kelijk van: 

 De voorkeur van de medewerkers voor een bepaalde doelgroep, 

 De voorkeur van de medewerkers voor een bepaalde leidinggeven-

de, 

 Het “TeamOntwikkelingsModel” (zie onderdeel 2.2): op basis van dit 

model wordt van elke medewerker een profiel opgesteld. Uit het ge-

heel van profielen van de medewerkers worden de teams samenge-

steld uit profielen die volgens het TOM het best bij elkaar passen. 

Er wordt vooropgesteld dat ongeveer 80% van de medewerkers zijn/haar eigen 

keuze dient te krijgen. De eindbeslissingen in verband met de herschikkingen 

liggen bij de directieraad, 

 Deze oefening zal om de 5 jaar opnieuw worden herhaald. Dit betekent dat 

de samenstelling van de teams om de 5 jaar wijzigt. Soms is er in een be-

paald team veel natuurlijk verloop waardoor een wijziging na 5 jaar niet no-

dig is. 

 

“In het begin was er toch veel weerstand bij het doorvoeren van de wijzigingen in het 

organogram, vooral vanuit 1e leidinggevenden. Na de selectieronde werden uiteindelijk 

3 van de 6 gangmakers weerhouden. De andere 3 voormalige gangmakers hebben nu 

een andere rol in de organisatie. Eens het nieuwe organigram daadwerkelijk van start 

is gegaan, is de weerstand sterk verminderd. Op dit moment is die zo goed als ver-

dwenen” aldus de directeur.  
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Initiatiefplicht en lege-stoel-principe voor meer betrokkenheid, openheid 
en flexibiliteit 

De Heide werkt vanuit de filosofie van “initiatiefplicht”, daarmee wordt bedoeld dat de 

organisatie informatie die van belang is voor de medewerkers en de organisatie via 

een breed spectrum verspreidt. Het is de verantwoordelijkheid van elke medewerker 

om zelf die informatie te verzamelen. Vanuit dit principe is er bijvoorbeeld de afspraak 

dat de sollicitanten zelf de organisatie dienen op te bellen voor informatie over het re-

sultaat van een sollicitatiegesprek. 

In lijn daarmee is er het “lege stoelprincipe”. Tijdens elk overleg kan wie wil het overleg 

meevolgen vanuit de voorziene “lege stoel” bij elk overleg. Dit betekent dat iedereen 

gelijk welke vergadering kan meevolgen, zelfs de Raad van Bestuur. Volgens de direc-

teur heeft dit principe er toe geleid dat er veel gerichter overleg wordt gepleegd: er 

moet beter worden gepland en er wordt zeer veel tijd gespaard. Enkel de mensen rond 

een kernproces zitten structureel op het overleg. Zo zit de directeur enkel nog structu-

reel in een overleg, namelijk de directieraad. “Op het vlak van de organisatiecultuur 

heeft dit principe gezorgd voor een zeer grote flexibiliteit en openheid” ervaart de direc-

teur. 

5.2.2 Organisatiestructuur, bestuursstructuur en organisatiebeleid 

TeamOntwikkelingsModel (TOM) 

Elke medewerker bij De Heide werkt binnen een team. Een team bestaat minimum uit 

drie medewerkers (het keukenteam) tot maximum 10 medewerkers (de leefgroepen). 

Binnen De Heide wordt een team gezien als de kleinste unit binnen de organisatie, niet 

meer de individuele medewerkers afzonderlijk. Het TOM bij De Heide is gebaseerd op 

tien velden (zie Figuur 16) 

Figuur 16 Het 10-veldenmodel van De Heide. 
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De linkse kant van dit 10-veldenmodel vormt de “harde kant”, de rechtse de “zachte 

kant”.  

Voor het veranderingsproces naar het werken in teams wordt dit wiel bij De Heide 

doorlopen van links naar rechts en van boven naar onder. Dit wil zeggen dat eerst 

werd gefocust op de “harde kant”, namelijk het ontwikkelen van een missie/visie, het 

voorzien van de nodige structuur, het ontwikkelen van organisatorische competen-

ties/systemen, enzovoort. “Onze eerste focus was zorgen voor duidelijkheid. Vorming 

stond vroeger helemaal vooraan, maar de ervaring leert dat wanneer je als organisatie 

wacht tot de medewerkers “competent genoeg” zijn voor de veranderingen er geen 

verandering komt. Het is belangrijk om medewerkers eerst duidelijkheid te geven over 

het organigram, wat van hen wordt verwacht, het uurrooster, enzovoort. In functie 

daarvan kunnen medewerkers dan vorming volgen en worden gecoacht.” Daarna volg-

de de focus op de “zachte kant”.  

Het 10-veldenmodel is een model dat het mogelijk moet maken om over de teamont-

wikkeling binnen de organisatie te spreken, bv. tijdens de reorganisatie naar teamwer-

king, tijdens de functioneringsgesprekken. Het model heeft een dynamisch karakter 

waarbij geen lijst wordt opgesteld van wat een medewerker allemaal moet kennen en 

kunnen maar dat er vanuit gaat dat de ontwikkeling van elke medewerker en team 

nooit klaar is, maar steeds verder gaat. “Er wordt een hypothese over het functioneren 

van de medewerker meegegeven, bv. “je functioneert als de moeder binnen een team”. 

Dit maakt het enerzijds mogelijk om over de teamontwikkeling te spreken en anderzijds 

is het een middel waar de medewerker mee aan de slag kan in de praktijk”.  

Op basis van dit format met tien velden werden drie types van competentieprofielen 

opgesteld, namelijk een competentieprofiel voor teams, een competentieprofiel voor 

leidinggevenden en een competentieprofiel voor medewerkers. Dit betekent dat er op 

elk van deze niveaus per veld vier tot vijf vragen werden geselecteerd die peilen naar 

de competenties van het team, de leidinggevende of de medewerker binnen een speci-

fiek veld. Elke vraag wordt gescoord van 1 tot 4:  

1. “Dit is helemaal niet aanwezig, daar is nog nooit aan gedacht.”  

2. “Daar zijn we ooit wel eens mee bezig geweest, dit doen we af en toe maar het 

leeft niet echt.” 

3. “Daar zijn we nu pas mee bezig maar het is nog niet af.”  

4. “Dit is volledig geïmplementeerd. Dit behoort tot onze dagelijkse praktijk.”  
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Op basis van de scores worden verschillende types van teams, leidinggevenden en 

medewerkers afgeleid. Bijvoorbeeld voor teams: 

Vriendenteam   Goeroeteam  Kantelteam 

Gekookte kikker team      Kadaver team  Chaosteam 

 

Innovatief team 

Figuur 17 Types van teams bij De Heide 

Bij elk type van team worden de sterktes aangegeven en wat valkuilen en uitdagingen 

zijn. Bijvoorbeeld voor een “innovatief team” zijn een innovatieve visie en het nemen 

van veel initiatief de sterke punten. De valkuilen zijn: veel beginnen maar weinig afma-

ken en alleen op weg zijn. De uitdaging is afwerken en verbinden.  

Elk team bestaat uit een “gangmaker” en medewerkers. Elk team heeft het volle recht 

op: 

 Middelen (budget etc.) op basis van het plan dat elk team jaarlijks moet op-

stellen, 

 Vorming, 

 Organisatie binnen het team: hiervan liggen de krijtlijnen vast in het arbeids-

reglement, maar elk team beslist daarbinnen zelf over het uurrooster, verlof, 
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overlegmomenten, materiaal, …. Dit betekent dat ook bij ziekte/verlof het 

team moet zorgen dat het draaiende blijft. 

 

Het model was al min of meer door de directeur vooraf uitgedacht, maar werd binnen 

de Heide operationeel gemaakt. De competentieprofielen werden door de directeur 

opgesteld. Voor de invoering van het TOM vormen de 1e leidinggevenden (“gangma-

kers”) de motor. Binnen de organisatie werden mensen vrijgesteld (d.i. uit de zorg ge-

haald) om gangmaker te worden. Deze medewerkers kregen een jaar lang wekelijks 

een zeer intensieve coaching die onder meer het ontwikkelen van de nodige vaardig-

heden voor leidinggevenden omvatte. In mei 2004 werd met dit proces gestart, in no-

vember 2004 werd de echte reorganisatie naar teams doorgevoerd. Na eerste volledi-

ge Heide-cyclus (zie onderdeel 2.3), in 2005, was de teamwerking pas echt draaiende. 

In juni van elk jaar gaan alle medewerkers van een team op teamdag. Tijdens deze 

dag wordt gewerkt vanuit het profiel van de medewerkers en het team. Wat zijn de 

kwaliteiten en valkuilen van elk type medewerker en team worden bekeken. Hier wordt 

ook een tussentijdse evaluatie gehouden. Op basis van deze SWOT-analyse door elk 

team over het eigen team, maakt de directieraad een jaarplanning voor de organisatie 

op. Vervolgens maakt ook elk team op basis van dit organisatieplan een eigen team-

planning op, inclusief een budgetplanning. Op het eind van het jaar wordt gekeken of 

elk team die eigen planning heeft kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn er ook een aantal 

vaste succesindicatoren op teamniveau die maandelijks worden bijgehouden, bv. orde 

en netheid. Het waarderingsbeleid gebeurt vervolgens ook op het niveau van de 

teams. Elk team kan op basis van de evaluatie een bonus ontvangen in de vorm van 

een ½ dag vorming of een ½ dag op uitstap.  

Naast de competentieprofielen, is er voor elke medewerker een taak- en functieom-

schrijving. Vroeger bestonden deze omschrijvingen uit een lijst van taken die moesten 

worden uitgevoerd. Nu bevat elke functieomschrijving een geheel van contacttaken, 

teamtaken en organisatorische taken.  

5.2.3 Competenties van het personeel 

Competentiemanagement: inzet op interne competentieontwikkeling – 
“Heidecyclus” 

De Heide focust op de ontwikkeling van de medewerkers. “De organisatie gaat er van 

uit dat er geen “slechte” of “goede” medewerkers zijn. Er kunnen wel medewerkers zijn 

die binnen de organisatie niet op hun plaats zijn. Ook daar focust de organisatie, vanuit 

een positieve ingesteldheid, op de ontwikkeling van de medewerker via loopbaanbege-

leiding binnen of zelfs buiten de organisatie.” Concreet gaat de organisatie gaat dan 

samen met de medewerker op zoek naar een andere functie of job binnen of buiten de 

organisatie. 

De ontwikkeling van competenties steunt op de Heidecyclus. De filosofie achter dit sys-

teem is het combineren van strategisch coachen van medewerkers via teamdoelen (zie 

TOM onderdeel 2.2) met het methodisch-agogisch coachen van medewerkers via for-

mele gesprekken. 

Voor nieuwe medewerkers start de coaching met werkvloerbegeleiding aan de hand 

van een peterschap dat eerder een probleemoplossend karakter heeft. Bij elke nieuwe 

medewerker worden daarnaast een aantal formele gesprekken gevoerd: 
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 14 dagen na indiensttreding: verkennend gesprek met de 1e leidinggevende, 

 Na 6 weken: beoordelingsgesprek met de 1e en 2e leidinggevende, 

 Na het einde van het proefcontract (bij elke overgang naar een ander con-

tract): beoordeling op basis van het TeamOntwikkelingsModel met 360°-

feedback.  

Daarnaast is een nieuwe medewerker verplicht om 9 opleidingen te volgen bij een refe-

rentiepersoon. De referentiepersonen zijn medewerkers binnen De Heide die bepaalde 

kennis of vaardigheden hebben of een opleiding over een bepaald thema hebben ge-

volgd en nu hun kennis doorgeven aan andere medewerkers binnen de organisatie (zie 

verder “Leerplatform wederzijds meesterschap”). 

Bij alle medewerkers worden er systematisch functioneringsgesprekken gevoerd. Er 

worden telkens twee aparte functioneringsgesprekken gevoerd: één gesprek met de 1e 

en één gesprek met de 2e leidinggevende. Dit gebeurt telkens in oktober/november en 

dient als input voor het opstellen van de teamplanning in december. 

Daarnaast kunnen er twee types van gesprekken plaatsvinden: 

 Begeleidingsgesprek: thematisch gesprek, meestal aangevraagd door de 

medewerker, bijvoorbeeld naar aanleiding van een te volgen vorming, 

 Bijsturingsgesprek: dit kan onder meer een beoordeling bevatten, door de 

leidinggevende aangevraagd. 

 

Op basis van deze gesprekken en een 360°-feedback op basis van het TOM wordt een 

PersoonlijkOntwikkelingsPlan (POP) voor elke medewerker opgesteld. Het opstellen 

van dit POP start met een 360°-feedback waarbij de vragenlijst op basis van het TOM 

wordt ingevuld door drie collega‟s (een medewerker binnen het eigen team, een me-

dewerker buiten het eigen team en de leidinggevende) en de medewerker zelf. De re-

sultaten van deze 360°-feedback worden samen gelegd om een POP op te stellen. Dit 

gebeurt op twee manieren: 

 Diagnostisch: wat zijn de sterke en zwakke punten van de medewerker?; 

 Dialogaal waarbij zowel het profiel van de medewerker als het teamprofiel 

samen worden bekeken: wat kan de medewerker aan het team bijdragen? 

Hoe kan de medewerker het team versterken? 

 

Het gaat om voorgedrukte, standaard formulieren. 

De Heide heeft een “Leerplatform van wederzijds meesterschap” ingevoerd. Binnen 

deze filosofie is elkaar iets kunnen aanleren in een 1-op-1-situatie een basisvaardig-

heid binnen De Heide. Wanneer een medewerker iets goed kan, wordt hij/zij daar bin-

nen de organisatie de referentiepersoon voor. Andere medewerkers kunnen steeds 

een opleiding volgen bij de referentiepersoon. Bij het volgen van opleiding buitenshuis 

is het een voorwaarde geworden om referentiepersoon te worden binnen de organisa-

tie over het onderwerp van de opleiding. De leervragen zijn zeer hoog binnen de orga-

nisatie waardoor elke referentiepersoon 20-tal uur per jaar vorming geeft aan andere 

collega‟s of de vrijwilligers. Opleidingen gaan over “leren rijden met de bus”, “EHBO”, 

“hef- en tiltechnieken”, … Afhankelijk van de inhoud van deze vorming gaat het om 

vorming in groep (bv. 2 keer per jaar is er een vorming in groep rond moeilijk verstaan-
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baar gedrag, veiligheidtechnieken) of aanleren van kennis en vaardigheden in 1-op-1-

situaties. De organisatie van die vormingen gebeurt door de collega‟s onderling. Na het 

volgen van een vorming wordt er steeds een attest opgemaakt. Elke referentieperso-

nen kan een opleiding “train the trainer” volgen om de eigen vaardigheden als trainer te 

verbeteren.  

5.2.4 Bedrijfscultuur en interne arbeidsverhoudingen 

Innovatiegerichtheid  

De directeur stelt dat het belangrijk is om de organisatie gevoelig te houden voor ver-

anderingen. Dit gebeurt bij De Heide onder meer door veranderingen fysiek zichtbaar 

te houden door te proberen elk jaar te bouwen/renoveren. Maar ook door te anticiperen 

op komende veranderingen. Er komt bijvoorbeeld een leefgroep bij met bewoners met 

“moeilijk verstaanbaar gedrag”. De medewerkers die in deze leefgroep gaan werken 

zijn nu al vorming aan het volgen en gaan samen een gelijkaardig project in München 

bekijken.  

De directeur heeft samen met een aantal medewerkers een boek geschreven over de 

werkwijze binnen De Heide met als titel “Management door verbondenheid”. Met de 

opbrengst van het boek maken het directieteam en de gangmakers elk jaar een buiten-

landse reis. Ook mensen van de werkvloer kunnen mee op voorwaarde dat ze referen-

tiepersoon worden en de opgedane kennis doorgeven aan andere medewerkers. Bij-

voorbeeld door vorming te geven aan collega‟s rond teamwerk.  

5.2.5 Gezondheidsmanagement 

Door de preventieadviseur werd een globaal preventieplan voor 2009-2013 opgesteld. 

Dit plan gaat onder meer over veiligheid (van arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen, 

transport, …), gezondheid (biologische agentia waarmee wordt gewerkt, rookbeleid, 

…), arbeidshygiëne, ergonomie, milieu en  psychosociale aspecten. Het plan brengt de 

gevaren, knelpunten en risico‟s in elk van deze domeinen voor De Heide in kaart, sa-

men met daaraan gekoppelde doelstellingen, preventiemaatregelen en een planning 

en evaluatie. Bijvoorbeeld, onder “psychosociale aspecten” blijkt de risico‟s die verbon-

den zijn aan het uitvoeren van nacht- en ploegenarbeid onvoldoende beheerst zijn. Het 

doel is om de risico‟s die verbonden zijn aan nacht- en ploegenarbeid te verminderen 

door acties zoals het uitvoeren van een risicoanalyse, het uitwerken en toepassen van 

beheersmaatregelen in functie van de risicoanalyse, het verstrekken van informatie 

aan de medewerkers, enzovoort. De evaluatie zal in de periode van 2009 tot 2013 ge-

beuren aan de hand van een jaarlijks medisch onderzoek.  

 

5.3. Sociaal overleg 

Er is een syndicale vertegenwoordiging. Het overleg met vakbonden verloopt, volgens 

de directeur, moeizaam binnen de organisatie. De directeur stelt dat er eerder conflict-

sfeer tussen de directie en de vakbonden heerst. Vanuit de organisatie zijn er geen 

initiatieven genomen om de werknemersvertegenwoordigers sterker te betrekken bij de 

invoering van het teamwerk volgens de visie van De Heide. Er waren ook geen vragen 

voor betrokkenheid vanuit de vakbonden zelf in verband met de reorganisatie van het 

organigram en het teamontwikkelingsmodel. De directeur ervaart een grotere weer-
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stand bij veranderingen vanuit de vakbonden dan vanuit de  medewerkers zelf. “De 

werknemersafgevaardigden werken zeer reactief en eerder vanuit dienstbetoon binnen 

De Heide. Er is geen duidelijke lijn te trekken in waar de afgevaardigden inspraak over 

eisen en waar niet. Bij kleine wijzigingen volgen er regelmatig scherpe reactie vanuit de 

werknemersvertegenwoordigers, terwijl er bij ingrijpender veranderingen geen vragen 

worden gesteld. Bijvoorbeeld, bij invoering nieuwe werkvorm “slapende waak” in de 

Pastorij (in plaats van nachtdienst, inslapen op de dienst). Dit is een grote wijziging qua 

werkvorm maar is zeer goed verlopen bij de medewerkers. Er kwam geen enkele op-

merking of vraag naar informatie hierover vanuit de vakbonden.”  

 

5.4. Effecten performantie 

Door de veranderingen in de organisatie is de performantie van de organisatie op zich 

zichtbaarder geworden. Concreet zijn er enkele positieve effecten op het vlak van de 

performantie van de organisatie: 

 Het ziekteverzuim, jaarlijkse gemeten op basis van de formule van Bradford, 

is gedaald,  

 Er is meer zorg op maat (= klantgerichtheid), 

 De pedagogische draagkracht als organisatie is groter geworden. Zo heeft 

De Heide eind 2009 een 5-tal palliatieve dossiers verwerkt. “Dit zou de or-

ganisatie een aantal jaar geleden niet hebben kunnen dragen” volgens de 

directeur, 

 De Heide is een innovatieve organisatie geworden met een grotere flexibili-

teit en soepelheid als organisatie. Dit maakt dat voor bepaalde bewoners 

een betere zorg kan worden geboden. Bijvoorbeeld, het gebouw van de 

Pastorij kwam te koop waar de organisatie meteen heeft op kunnen inspe-

len en de aankoop van het gebouw als een opportuniteit heeft gezien. Vroe-

ger had dit beslissingsproces veel meer tijd in beslag genomen en op veel 

meer weerstand gebotst, zodat het gebouw waarschijnlijk al was verkocht 

voordat de beslissing tot aankoop kon worden genomen. Door de aankoop 

van het gebouw, kan De Heide nu een aantal bewoners blijvend ondersteu-

nen. Er zijn een aantal bewoners die ‟s nachts regelmatig dwalen. Dit heeft 

een belangrijke impact op de organisatie die stilaan op haar eigen grenzen 

botste. De Pastorij is volledig ommuurt en de medewerkers die dienst doen 

in deze leefgroep hebben hun uurrooster aangepast om het probleem van 

dwalen op te vangen. Daarnaast is er het voorbeeld van het project met de 

bijzondere jeugdzorg. Dit project heeft ervoor gezorgd dat De Heide geen 

probleem meer heeft met het vinden van studenten voor het invullen van de 

keukendienst in de zomer. 

 

Het verloop is wel gestegen. Dit heeft, volgens de directeur, mede te maken met de 

loopbaanbegeleiding naar jobs buiten de eigen organisatie. 
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5.5. Effecten kwaliteit van de arbeid 

Welbevinden van medewerkers is binnen De Heide een belangrijk middel om de missie 

te bereiken en de performantie van de organisatie te verhogen, maar geen louter doel 

op zich. 

Er zijn enkele positieve effecten van de veranderingen merkbaar, waaronder zelfsturing 

bij de medewerkers en de teams. De medewerkers beslissen zelf veel meer wat ze in 

de relatie tussen zichzelf en de bewoners steken. “Maar dit is ook een leerproces”, stelt 

de directeur, “Soms zijn medewerkers zo sterk gemotiveerd en is het ethisch appel dat 

op hen wordt gedaan erg groot, waardoor ze zichzelf in de relatie verliezen. Ze gaan 

bijvoorbeeld zeer veel overuren doen. Deze medewerkers moeten leren grenzen te 

stellen. Ook als organisatie heeft De Heide daarom de nodige grenzen gesteld, bij-

voorbeeld max. 38 overuren. Dit speelt zich ook af op teamniveau (vooral bij teams van 

het type “vriendenkring”). Het team motiveert zichzelf om steeds meer en beter te 

doen. Wanneer dit gebeurt, krijgt het team soms de opdracht vanuit de organisatie om 

een jaar lang geen speciale initiatieven te nemen, enkel een aantal minimale doelstel-

lingen.”  

Het TOM heeft tot voordeel dat dit soort ontwikkelingen zichtbaar en daardoor be-

spreekbaar worden voor de teams. Op basis van de typologie wordt ook duidelijker 

welke acties er kunnen worden genomen.  

 

5.6. Toekomst 

Het belangrijkste project voor 2011 is de opstart van de kinderopvang (niet enkel voor 

motorisch gehandicapten). De Heide is op dit moment bezig met bouwen om dit project 

te verwezenlijken. De kinderopvang wordt een inclusieve woongemeenschap die op 

één site een kinderopvang, een aantal woonunits voor mensen met een motorische 

handicap, een aantal woonunits voor senioren en een aantal woonunits voor particulie-

ren verenigd. Dit wordt gefinancierd via een publiekprivate samenwerking. Particulieren 

die daar komen wonen, financieren op die manier onrechtstreeks de andere gebou-

wen. Voor de start van het project werd een haalbaarheidsstudie gedaan. 

De Directeur verwacht voor de toekomst twee belangrijke evoluties voor De Heide. Ten 

eerste zal er voor het management een grotere noodzaak aan financiële en technische 

kennis ontstaan. Zo is de loonadministratie veel ingewikkelder geworden door bv. aller-

lei systemen van loopbaanonderbreking. De Heide is groot genoeg om voor loonadmi-

nistratie en website/ICT telkens 1 medewerker te hebben. Voor de kleinere organisa-

ties is dat niet mogelijk. Ten tweede, zal men niet enkel meer “brood kunnen halen” uit 

één enkele activiteit, namelijk werken met motorisch gehandicapten. Binnen de organi-

satie zal het meer en meer noodzakelijk worden om meer intersectoraal te gaan wer-

ken, zoals bij de dienstencheques werking. Dit maakt de organisatie groter maar ook 

weer complexer.  
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  Hoofdstuk 5

Enkele vaststellingen 

Afsluitend kunnen we op basis van de 10 uitgebreide praktijkvoorbeelden in Hoofdstuk 

2 en de 5 beknopte beschrijvingen in de bijlagen enkele vaststellingen maken.  

Sociale innovatie onder diverse vormen 

Zoals de definitie van sociale innovatie die door de Vlaamse sociale partners binnen de 

SERV werd vastgelegd stelt, gaat het in de praktijkvoorbeelden om bedrijven en orga-

nisaties die bepaalde vormen van arbeidsorganisatie en bedrijfsvoering toepassen. 

Zoals ook uit de literatuurstudie bleek, kan het in de praktijk gaan om diverse verschij-

ningsvormen met telkens andere accenten. Zo is Vlaemynck gestart vanuit een sterke 

focus op technologische innovatie die het bedrijf stap voor stap verruimt naar een inno-

vatief personeelsbeleid binnen de sector van de land- en tuinbouw. Vzw GTB focust op 

het sterk betrekken van de medewerkers bij alle initiatieven binnen de organisatie en 

doet dat op basis van waarderend onderzoek. Bij iCLB Gent, TE Connectivity Oost-

kamp, Grontmij Industry gaat het om veranderingen in de arbeidsorganisatie door de 

invoering van (zelfsturende) teams. 

Uit de praktijkvoorbeelden blijkt dat sociale innovatie niet enkel gaat over het HR-beleid 

in organisaties, maar ook het aanpakken van de organisatiestructuur, de werkproces-

sen, externe samenwerking … In veel bedrijven en organisaties uit de praktijkvoor-

beelden staan veranderingen die focussen op het minder sturen van medewerkers op 

taken en output op de voorgrond. In die organisaties wil men meer balans brengen 

tussen aansturen en zelfsturing.  

In de praktijkvoorbeelden duiken bij het doorvoeren van veranderingen een aantal ge-

kende principes bij veranderingsprocessen op, zoals de nood aan gedragenheid door 

het management, de leidinggevenden, de medewerkers en de vakbonden, de nood 

aan transparante interne en externe communicatie en de noodzaak om voldoende tijd 

en geld in het proces van verandering te investeren. 

 

Aanleiding 

Terugkijkend wijzen de geïnterviewden op een aantal concrete aanleidingen voor de 

veranderingen in de organisatie, zoals een sterke groei van de onderneming (o.a. Play-

lane, Gebo), een veranderende klantenvraag (o.a. De Oesterbank, Familiehulp) of het 

moeilijker vinden van geschikt personeel (o.a. X-trans, Familiehulp).  

 

Dubbele doelstelling 

De toepassingen van bedrijfsvoering en vormen van arbeidsorganisatie hebben vol-

gens de definitie van sociale innovatie tot doel zowel de performantie van de organisa-

tie als de kwaliteit van de arbeid te verhogen. Hoewel de bedrijven en organisaties uit 

de praktijkvoorbeelden niet steeds deze dubbele doelstelling expliciet naar voor schui-

ven bij het doorvoeren van de veranderingen, is deze dubbele doelstelling impliciet of 

expliciet wel in hun bedrijfsmissie/visie opgenomen. De bedrijven en organisaties uit de 
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praktijkvoorbeelden erkennen de waarde van het verbeteren van de kwaliteit van de 

arbeid, naast het verhogen van de performantie. Zo wil Gebo kwalitatief hoogstaande 

producten leveren en op termijn haar activiteiten op de Vlaamse markt uitbreiden. 

Twee belangrijke elementen uit de bedrijfscultuur daarbij zijn “medewerkers kansen 

geven om zich te ontwikkelen” en “de betrokkenheid van medewerkers verhogen via 

overlegorganen”. Bij Gebo blijkt het belang dat het bedrijf hecht aan de uitbouw van 

een stevig HR-beleid ook uit de creatie van de functie HR-verantwoordelijke binnen het 

bedrijf die deel uitmaakt van het managementteam. Bij de beschutte werkplaats De 

Oesterbank brengt men in een proefproject doelgroepmedewerkers samen in een cor-

rigerend zelfsturend team die veranderingen kunnen aanbrengen in het productiepro-

ces. Dit heeft enerzijds de werksituatie van de medewerkers verbeterd, maar ander-

zijds ook de performantie van de organisatie, zoals een betere kwaliteit van de 

productie.   

 

Uitgeschreven bedrijfsvisie/missie 

In een aantal praktijkvoorbeelden is er een uitgeschreven bedrijfsmissie/visie die be-

paalde aspecten van sociale innovatie bevat en ook actief wordt gebruikt in de bedrijfs-

voering en de communicatie met de medewerkers en klanten. Zo is teamwerk één van 

de vier kernwaarden bij TE Connectivity. De vier kernwaarden vormen de basis van de 

uitgeschreven bedrijfsstrategie die met de medewerkers wordt gecommuniceerd via 

affiches en elektronische informatieborden in het bedrijf. Jaarlijks zijn er ook informa-

tiesessies in alle afdelingen waarin, op basis van de bedrijfsstrategie, een evaluatie 

wordt gemaakt van het afgelopen jaar en de doelstellingen voor het komende jaar wor-

den vastgelegd. Voor Playlane was het uitschrijven van een duidelijke bedrijfsmissie, 

door de sterke groei van de onderneming,  een eerste maar zeer belangrijke stap. Dit 

gebeurde samen met alle medewerkers tijdens een driedaagse. De uitgeschreven mis-

sie- en visietekst vormt nu niet alleen een uithangbord naar de klanten, maar het is ook 

een houvast om beslissingen te nemen binnen de onderneming. 

 

Effecten op performantie en kwaliteit van de arbeid 

Het huidige onderzoek laat niet toe de effecten van de veranderingen in de bedrijven 

en organisaties op de performantie en de kwaliteit van de arbeid duidelijk vast te stel-

len. Wel blijkt dat zowel de gesproken zaakvoerders en HR-verantwoordelijken als 

werknemersvertegenwoordigers en medewerkers een aantal positieve effecten erva-

ren. Ze spreken bijvoorbeeld over een betere productiviteit van de organisatie (o.a. 

Vlaemynck, Gebo, Grontmij Industry, Made in Inox), minder/zeer laag verloop en/of 

absenteïsme (o.a. Familiehulp, vzw GTB, iCLB, Verhoest & Decorte, Vlaemynck, X-

trans Belgicactus), betere klantgerichtheid/grotere klantentevredenheid (o.a. iCLB, 

Verhoest & Decorte, Gebo, Made in Inox, X-trans, Belgicactus, De Heide, Grontmij 

Industry, TE Connectivity Oostkamp), een grotere flexibiliteit als organisatie (o.a. Ver-

hoest & Decorte, TE Connectivity Oostkamp, De Heide), betere continuïteit van de 

dienstverlening of productie (o.a. De Oesterbank, Familiehulp, SMARTdoc), het sneller 

invullen van vacatures (X-trans), … op het gebied van performantie. Daarnaast ver-

melden ze een grotere betrokkenheid van de medewerkers (o.a. Vlaemynck, Gebo, De 

Oesterbank, Familiehulp, SMARTdoc, Made in Inox), een ruime competentieontwikke-

ling bij de medewerkers (o.a. Vlaemynck, De Oesterbank), hoge medewerkerstevre-

denheid (o.a. Made in Inox), meer zelfsturing en autonomie bij de medewerkers (o.a. 

Verhoest & Decorte, Playlane, SMARTdoc, De Oesterbank, Familiehulp, iCLB, De Hei-
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de, Grontmij Industry). Enkele bedrijven vermelden zeer specifiek dat de medewerkers 

door de genomen initiatieven het bedrijf en de eigen functie daarbinnen beter hebben 

leren kennen (o.a. Gebo, Vlaemynck). 

 

Overleg met en betrokkenheid van de medewerkers 

De definitie van sociale innovatie stelt dat sociale innovatie “tot stand komt in overleg 

met de (rechtstreeks) betrokkenen”. In de praktijkvoorbeelden zien we dat bedrijven en 

organisaties zich wat betreft het sociaal overleg over initiatieven op het vlak van sociale 

innovatie in de organisatie meestal beperken tot het informeren van de medewerkers 

en hun vertegenwoordigers. Waar aanwezig, nemen de werknemersvertegenwoordi-

gers in de beschreven praktijkvoorbeelden geen actieve, maar eerder een afwachtende 

houding aan met betrekking tot de initiatieven rond sociale innovatie in hun organisatie. 

Toch leveren de bedrijven en organisaties in de beschreven praktijkvoorbeelden in-

spanningen om zowel de werknemersvertegenwoordigers als de medewerkers zelf in 

het proces van sociale innovatie in hun organisatie te betrekken, zoals het opzetten 

van structurele overlegorganen en het betrekken van medewerkers bij het opstellen 

van competentieprofielen bij Gebo, het stimuleren van betrokkenheid van de laagge-

schoolde medewerkers via competentieontwikkeling bij Vlaemynck. Bij TE Connectivity 

Oostkamp waren de werknemersvertegenwoordigers vragende partij voor het invoeren 

van het teamwerk, mede om de hoge werkdruk tegen te gaan. De werknemersverte-

genwoordigers worden maandelijks geïnformeerd over het teamwerk in de productie en 

zijn momenteel vragende partij om het teamwerk uit te breiden en de bevoegdheden 

en regelmogelijkheden van de teams te vergroten.  

Bij De Oesterbank maakt “het stimuleren en ondersteunen van het sociaal overleg” 

expliciet deel uit van de organisatiestrategie. Momenteel gaat het om het informeren 

van de vakbonden met ruimte voor discussie, maar de uiteindelijke doelstelling is om 

de vakbonden sterker te betrekken en mee te laten denken in het effectief uitwerken 

van initiatieven binnen de organisatie. Bij vzw GTB en Verhoest & Decorte vormt het 

betrekken van de medewerkers de basis van de veranderingen binnen de onderne-

ming.  

De belangrijkste uitdaging bij het creëren van een cultuur van betrokkenheid en partici-

patie is, volgens de geïnterviewden, een goede en open communicatie met de mede-

werkers en werknemersvertegenwoordigers uitbouwen. In een aantal van de praktijk-

voorbeelden wordt daarbij duidelijk de link gelegd met het ontwikkelen van de nodige 

competenties daartoe, zowel bij de leidinggevenden/zaakvoerders als de medewerkers 

(o.a. Vlaemycnk, De Oesterbank, TE Connectivity Oostkamp). 

 

Extern netwerk ter ondersteuning van sociale innovatie 

Ten slotte, maken alle bedrijven en organisaties in de praktijkvoorbeelden gebruik van 

een extern netwerk om de uitbouw en invoering van bepaalde aspecten van sociale 

innovatie in hun bedrijf of organisatie te ondersteunen. Zo nemen heel wat zaakvoer-

ders en/of HR-managers uit de praktijkvoorbeelden deel aan studiedagen en lerende 

netwerken, hebben contacten met of werken samen met onderzoeksinstellingen en 

kenniscentra, doen beroep op de kennis en ervaring van externe HR-dienstverleners 

…, en dit zowel wat betreft technologische innovatie als HR-gebonden zaken.  
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Een aantal zaakvoerd(st)ers van vooral kleinere ondernemingen geven aan dat ze 

nood hebben aan externe expertise om te starten met veranderingen of deze verder te 

zetten. Enerzijds hebben ze nood aan expertise die intern niet aanwezig is, maar an-

derzijds stellen ze dat de druk om verder te gaan met de veranderingen ervoor zorgt 

dat de veranderingen ook effectief verder worden gezet.  
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Bijlage – Knipperlichtmeter 

De Knipperlichtmeter is een diagnose-instrument specifiek voor verzorgenden in de 

thuiszorg. Het instrument werd binnen een sectoraal project en met steun van het erva-

ringsfonds ontwikkeld. De Knipperlichtmeter kan gebruikt worden op individueel, orga-

nisatie- en sectorniveau.  

De Knipperlichtmeter peilt naar de fysieke belasting, de werkomstandigheden, de 

werkdruk en hoe de medewerker omgaat met werkdruk. Op basis van het aantal pro-

blemen dat de medewerker signaleert in de vragenlijst, komt de medewerker voor deze 

thema‟s in een groene, oranje of rode zone terecht en moeten er acties worden onder-

nomen.  

Familiehulp vzw gebruikt dit instrument om de individuele draagkracht en –last van de 

medewerkers in kaart te brengen en eventuele acties te ondernemen (zie Hoofdstuk 3, 

onderdeel 7).  

 



KNIPPERLICHTMETER Versie “Ervaringsfonds” – 03/2008 
 

Leeftijd verzorgende :                                                Zorgregio: Datum : ……/……/………… 

 

Vragenlijst - Fysieke belasting 
 

Hoe is jouw fysieke belasting ?  NVT ROOD ORANJE GROEN 
   nooit / zeer 

zelden 
soms vaak / altijd 

1. Werkhouding     
 Ik zorg voor voldoende afwisseling in mijn bewegingen 0 1     2     3 4    5    6 7    8     9 
      
2. Ergonomisch materiaal      
 Ik beschik over materiaal dat mij toelaat om in een gemakkelijke 

houding te werken 
0 1     2     3 4    5    6 7    8     9 

      
3. Dragen van voorwerpen      
 Ik zorg ervoor dat ik enkel lichte voorwerpen til, draag en 

verplaats (vb. minder dan 12 kg, …) 
0 1     2     3 4    5    6 7    8     9 

      
4. Hulp bij dragen van lasten      
 Ik gebruik hulp bij het tillen, dragen, en verplaatsen van zware 

lasten, zowel voorwerpen als cliënten (vb. gebruik van 
draaischijf, hoog-laagbed, hulp 2de persoon, actieve of passieve 
tillift, rolstoel, glijlaken,  …) 

0 1     2     3 4    5    6 7    8     9 

      
5. Verplaatsen van cliënten      
 Ik pas rugsparende technieken toe bij het verplaatsen van  

cliënten  
0 1     2     3 4    5    6 7    8     9 

      
6. Lichamelijk welbevinden      
 Ik voel mij lichamelijk goed bij het uitvoeren van mijn taken (vb. 

schouders, nek, rug, polsen, …) 
0 1     2     3 4    5    6 7    8     9 

 

Hoe zijn jouw werkomstandigheden ?  NVT ROOD ORANJE GROEN 
   nooit / zeer 

zelden 
soms vaak / altijd 

7. Hygiëne     
 Ik werk in een hygiënische omgeving (vb. geen ongedierte of 

vervuilde woning, voldoende verluchting, …) 
0 1     2     3 4    5    6 7    8     9 

      
8. Veiligheid      
 Ik werk in een omgeving met beperkte risico’s op ongevallen, 

zoals val- en struikelgevaar, gevaar voor brandwonden en 
irritaties (vb. t.g.v. gladde vloer, gevaarlijke trapladder, trap 
zonder leuning, giftige onderhoudsproducten, blootliggende 
elektriciteitsdraden, ontoereikende zekeringen, …) 

0 1     2     3 4    5    6 7    8     9 

      
9. Comfort      
 Ik werk in een comfortabele omgeving (vb. stromend warm en 

koud water binnen, bruikbaar toilet, aangepaste temperatuur, 
voldoende verlichting, …) 

0 1     2     3 4    5    6 7    8     9 

      
10. Hulpmiddelen voor verzorging      
 Ik heb voldoende materiaal ter beschikking waarmee ik veilig, 

hygiënisch en efficiënt mijn verzorgende taken kan uitvoeren (vb. 
babybadje, babyweegschaal, hoog-laagbed, glijlaken, tillift voor 
hulpbehoevende personen, verzorgingsproducten, …) 

0 1     2     3 4    5    6 7    8     9 

      
11. Hulpmiddelen voor het huishouden      
 Ik heb voldoende materiaal ter beschikking waarmee ik veilig, 

hygiënisch en efficiënt mijn huishoudelijke taken kan uitvoeren 
(vb. emmers, borstels, strijkplank, strijkijzer, stofzuiger, 
onderhoudsproducten, goede kookpotten, veilig fornuis,  
trapladder, …) 

0 1     2     3 4    5    6 7    8     9 

      
12. Hulp van anderen      
 Ik heb voldoende hulp van mantelzorgers en/of professionele 

hulpverleners bij mijn cliënten 
0 1     2     3 4    5    6 7    8     9 



KNIPPERLICHTMETER Versie “Ervaringsfonds” – 03/2008 
 

Vragenlijst - Werkdruk 
 

Hoe is jouw werkdruk ? ROOD ORANJE GROEN 
  nooit / zeer 

zelden 
soms vaak / altijd 

1. Werktempo     
 Ik werk in een normaal tempo (niet te gejaagd, beschikbare tijd is 

voldoende, …) 
1     2     3 4    5    6 7    8     9 

     
2. Pauze     
 Ik heb voldoende tijd om bij mijn cliënten iets te eten, te drinken, naar 

toilet te gaan, … 
1     2     3 4    5    6 7    8     9 

     
3. Complexiteit     
 Ik kan de complexiteit in mijn werk aan (vb. meerdere cliënten op 1 dag, 

verschillende cliëntsituaties in 1 week) 
1     2     3 4    5    6 7    8     9 

     
4. Emotionele belasting     
 Ik kan emotioneel belastende situaties in mijn werk voldoende 

opvangen (vb. overlijden van een cliënt, psychisch zieke cliënt, opname 
cliënt in rusthuis, …) 

1     2     3 4    5    6 7    8     9 

     
5. Grensoverschrijdend gedrag     
 Ik ervaar mijn werkomgeving als respectvol (vb. geen ongewenste 

intimiteiten, geen verbaal of fysiek geweld, geen pesterijen, …) 
1     2     3 4    5    6 7    8     9 

     
6. Reistijd     
 Ik ervaar de verplaatsingen naar mijn cliënten als haalbaar  1     2     3 4    5    6 7    8     9 
     
7. Jobtevredenheid     
 Ik ben tevreden met mijn taakinvulling 1     2     3 4    5    6 7    8     9 

 
Hoe ga jij om met werkdruk ? ROOD ORANJE GROEN 
  nooit / zeer 

zelden 
soms vaak / altijd 

8. Problemen oplossen     
 Ik heb voldoende mogelijkheden om problemen in mijn werk zelf op te 

lossen (vb. omdat ik voldoende deskundig ben, omdat ik daar 
voldoende ervaring mee heb, …) 

1     2     3 4    5    6 7    8     9 

     
9. Combinatie werk – gezin    
 Ik kan mijn werk combineren met mijn privé-leven 1     2     3 4    5    6 7    8     9 
     
10. Afstand nemen     
 Ik kan mijn werk loslaten (vb. thuis pieker ik niet over werkproblemen en 

kan er afstand van nemen, …) 
1     2     3 4    5    6 7    8     9 

     
11. Plezier in het werk     
 Ik doe mijn werk graag en zie er niet tegen op om te gaan werken 1     2     3 4    5    6 7    8     9 
     
12. Ondersteuning door verantwoordelijke     
 Ik kan terecht bij mijn verantwoordelijke rond zaken die ik op het werk 

meemaak 
1     2     3 4    5    6 7    8     9 

     
13. Ondersteuning door collega’s     
 Ik kan terecht bij mijn collega’s rond zaken die ik op het werk meemaak 1     2     3 4    5    6 7    8     9 
     
14. Ondersteuning door cliënten en mantelzorgers     
 Ik heb een goede relatie met mijn cliënten en mantelzorgers (vb. ik krijg 

veel terug zoals respect, dankbaarheid, vriendschap, ik kan mijn 
takenpakket met hen overleggen, …) 

1     2     3 4    5    6 7    8     9 

 
 
 



KNIPPERLICHTMETER Versie “Ervaringsfonds” – 03/2008 
 

Score Knipperlichtmeter 
 
 
Fysieke belasting ROOD ORANJE GROEN + NVT 

  Aantal keren 
1, 2 of 3 aangeduid 

Aantal keren 
4, 5 of 6 aangeduid 

Aantal keren 
7, 8, 9 of 0 aangeduid 

a) Hoe is jouw fysieke belasting ?    

b) Hoe zijn jouw werkomstandigheden ?    

 TOTAAL (12)    

 
Knipperlicht – interventie   
 

�   Ja �   Nee 

 
 
 
 
 
Werkdruk ROOD ORANJE GROEN 

  Aantal keren 
1, 2 of 3 aangeduid 

Aantal keren 
4, 5 of 6 aangeduid 

Aantal keren 
7, 8 of 9 aangeduid 

a) Hoe is jouw werkdruk ?    

b) Hoe ga jij om met werkdruk ?    

 TOTAAL (14)    

 
Knipperlicht – interventie   
 

�   Ja �   Nee 

 


