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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 

medewerkers die voor veel uitstroom van kennis en kunde zouden 

zorgen. Tegelijkertijd zou er een grote groep jongere medewerkers 

instromen, met andere 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 tevredenheidsenquête bleek dat deze 

veranderingen zorgden voor een hoge 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 innovatie 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 

afdelingen vrijwillig konden aan deelnemen. Vervolgens werden alle 

medewerkers van de afdeling toegewezen aan een projectteam. Deze 

teamwerking 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 

benaderd. 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. 

 

                                                
1  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.  

2  Praktijkvoorbeeld uit informatiedossier: Hedebouw, L. (2011). Sociale innovatie in de Vlaamse 

bedrijfs-praktijk. Een aantal praktijkvoorbeelden. SERV/Stichting Innovatie & Arbeid, Brussel.   



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 

componenten 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 bestuurder 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 wagen 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 

procestechnologieën 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 binnen 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 geproduceerd, 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, 

hoofdzakelijk 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 

technisch diploma hebben omdat de technieken die gebruikt worden bij TE 

Connectivity 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.  

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 

Connectivity Oostkamp is zich na de overname ook volledig gaan richten op 

automotive, 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, beursgenoteerde groep is er bovendien een kostendruk vanuit de 

wereldwijde sites: wanneer een businessunit de productie niet op een 

kostenefficiënte manier kan uitvoeren, gaat het werk naar een andere 

businessunit.  

Deze veranderingen hadden hun weerslag op het personeel. Uit een 

tevredenheidsenquête 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 

technologische 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 daarmee een sterke focus op opleiding en 

competentieontwikkeling bij het personeel” stelt de HR-manager. Ook vanuit de 

vakbonden werd er op basis van de resultaten 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 

ploegen 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 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 

bestaand bedrijf. Ook moeten medewerkers over de nodige competenties 

beschikken 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.  

2.1. Teamwerking: starten met vrijwillige projectteams  

De resultaten van de tevredenheidsenquête dienden mee als basis voor de 

uitwerking van de eerste stap naar de invoering van zelfsturende teams in de 

productie. 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 

projectteams werken, werden gekozen op basis van enerzijds de resultaten van 

de tevredenheidsenquête en anderzijds een aantal belangrijke items vanuit de 

directie, 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 

gezorgd 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 

competenties te verwerven. “Door vooraf, buiten de dagelijkse werkzaamheden, 

kennis te maken met en te leren werken in teams hebben de medewerkers de 

nodige competenties ontwikkeld om in team te werken en de gewoonte 

ontwikkeld om actief mee te werken in de teams” ervaart de HR-manager.  

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 

projectteams. 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 

“ploegenteams” om het onderscheid met de besproken projectteams duidelijk te 

maken.  

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 

daarnaast ook een aantal extra taken heeft om de teamwerking te ondersteunen. 

Een teambegeleider krijgt enerzijds technische ondersteuning door een 

procestechnoloog en wordt anderzijds op het vlak van sociale vaardigheden 

begeleid door een supervisor binnen de productieafdeling. “Door het invoeren 

van het teamwerk is er een grote nood ontstaan aan het ontwikkelen van 

omkaderende, sociale competenties. Teambegeleiders, supervisor en 

afdelingscoaches zijn medewerkers die vaak vanuit een technische arbeiders- of 

bediendenfunctie zijn doorgegroeid en waarvan nu ook andere taken en 

vaardigheden worden verwacht. 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 competenties die daarvoor nodig zijn. Dit vraagt om een 

meer gestructureerd opleidingsplan 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 

assessment. Op basis van de beschreven taken van de teambegeleider en de 

nodige 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 

kandidaten 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 competenties 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 komen, 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 

weken 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 

goede redenen voor heeft, kan het binnen dat team anders gebeuren” merkt de 

HR-manager op. Daarnaast komt tijdens de maandelijkse vergadering op het 

niveau 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, 

werkplanning 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 verantwoordelijk is om te werken aan het breder inzetbaar 

maken van de verschillende teamleden. “De verlofplanning is er voor de 

medewerkers niet gemakkelijker op geworden: de verlofplanning in orde krijgen 

kan niet meer afgeschoven worden op de afdelingscoach. Door deze 

verantwoordelijkheid binnen het team op te nemen, ervaart het team wel 

mogelijke moeilijkheden in verband met de verlofplanning waar ze aan kunnen 

werken en de noodzaak daartoe, bijvoorbeeld een bredere inzetbaarheid van de 

teamleden kan de verlofplanning vergemakkelijken” ervaart de HR-manager.  

2.3. Wisselwerking tussen teamwerk en 

competentieontwikkeling 

Het invoeren van teamwerk en de ontwikkeling van de competenties van de 

medewerkers gaan bij TE Connectivity Oostkamp hand in hand. Door het grote 

aandeel 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 

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. 

Vervolgens 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 

medewerkers met het werken in teams, wordt zelfsturing veel meer evident. De 

manier waarop de medewerkers het uitwerken van de competentietool hebben 

aangepakt, 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 

competentieprofielen. Voor de arbeiders bevatten deze competentieprofielen 

technische competenties en een aantal sociale vaardigheden op basis van de 

vier kernwaarden van TE Connectivity. Voor de teambegeleiders focust het 

competentieprofiel hoofdzakelijk op competenties in verband met leidinggeven. 

De beoordelingsgesprekken 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 mogelijk maakt. Er worden gesprekken gevoerd met de vakbonden 

om dit aan te passen en om beoordelingsgesprekken de competentieprofielen te 

voeren.  

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, 

verantwoordelijkheid 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 bedrijfsstrategie van TE Connectivity. Via affiches en 

elektronische informatieborden in het bedrijf en jaarlijkse informatiesessies door 

de directie binnen de verschillende 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 

begeleiden door een externe HR-dienstverlener bij de implementatie van de 

projectteams 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 

productieafdelingen als teams zijn niet de enige vormen van teamwerk bij TE 

Connectivity Oostkamp. Het werken voor de automotive vergt telkens het 

ontwerp van nieuwe producten of aanpassingen door de nieuwe modellen van de 

wagens. In 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 Connectivity wereldwijd de organisatie aan het omvormen door 

waardestromen te introduceren en het werk te stroomlijnen volgens de 

producten. Voor de uitwerking daarvan worden regelmatig teams samengesteld 

van zowel procesingenieurs en leidinggevenden, als mecaniciens en operatoren. 

Deze teams maken samen bijvoorbeeld een analyse vanuit hun verschillende 

functies binnen de organisatie. 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 implementeren. De resultaten van de diverse 

verbeterteams worden om de twee maanden aan het comité voor Preventie en 

Bescherming gepresenteerd. Goede oplossingen worden vervolgens in alle 

afdelingen ingevoerd.  

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 

medewerkers aangeworven, maar medewerkers met de geschikte technische 

vaardigheden 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 

bedrijven door marktwerking, door projectwerk … en anderzijds het tekort aan 

arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. Door het wisselen van job en het aanleren 

van andere technische competenties kan het ook een win-situatie betekenen 

voor de medewerkers”.  

 

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 

medewerkers. We stellen bijvoorbeeld vast dat Tyco Oostkamp Electronics 

kosteneffectiever 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 

gezorgd 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 

regelmogelijkheden.  

 



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 

uitbreiding van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de teams. 

Anderzijds hebben ze ook een aantal bedenkingen, zowel bij de ploegen- als de 

projectteams. 

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 

werkdruk, de samenwerking en interne communicatie binnen het bedrijf … “Dit 

werd 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 teamwerk, vooral bij de oudere medewerkers. “Vooral 

oudere medewerkers zijn weinig enthousiast over de teamwerking. Deze 

medewerkers hebben tijdens hun loopbaan 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 termijn zal opleveren” merken de 

vakbonden op.  

Bij de start van de projectteams hebben de vakbonden tijdens een tweetal 

informatiesessies door de externe dienstverlener, Orbid, uitleg gekregen over de 

principes en de uitwerking van de teamwerking bij TE Connectivity. Maandelijks 

worden 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 

projectteams, als de ploegenteams): 

 Het werken in projectteams is gestart in de afdeling Molding. Bij de 

uitbreiding van de vrijwillige deelname aan een 3-tal projectteams naar het 

toewijzen van elke medewerker aan een projectteam is er veel reactie 

gekomen 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 werking 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 

ervaring 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 

partij voor enerzijds een meer gestructureerde informatiedoorstroming van 

de projectteams naar de verschillende ploegen binnen een afdeling en 

anderzijds opleiding van de teamleden daarover,  

 Specifiek wat betreft de ploegenteams, stellen de vakbonden dat de 

arbeiders die binnen de eigen ploeg doorgroeien naar teambegeleider het 

door hun verleden als “gewoon” teamlid vaak moeilijk hebben om autoriteit 

vanuit het team te krijgen. Doordat deze arbeiders bij de overgang naar 

teambegeleider 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 

bediendefunctie, vinden de vakbonden het beter om externen aan te 

werven. De 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 

vakbonden eveneens erg tevreden over hoe en wanneer ze zelf betrokken 

en geïnformeerd worden: er is een duidelijk tijdschema voor het project 

opgesteld, inclusief wanneer de vakbonden waarover geïnformeerd zullen 

worden. 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 

begeleiding 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 

uitwerking van de teamwerking binnen het bedrijf” merken ze op. 



De vakbonden merken op dat het moeilijk is om duidelijke effecten van de 

teamwerking vast te stellen, bijvoorbeeld wat betreft de werkdruk. Er zijn te veel 

andere 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 verbeterde 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 communicatie en informatiedoorstroming wat betreft de 

teamwerking naar de vakbonden en de werkvloer toe. 

 

5. Toekomst 

TE Connectivity Oostkamp wil, in overeenstemming met “het kompas”, het 

teamwerk in de toekomst verder uitbreiden. Dit betekent werken met 

projectteams in alle productieafdelingen introduceren en de bevoegdheden en 

regelmogelijkheden van de teams uitbreiden, gekoppeld aan de verdere 

ontwikkeling van de competenties van de medewerkers.  

 

6. Wie werd geïnterviewd? 

 Wim Raspoet – HR-manager 

 Vera Vanoost – HR-officer 

 3 vakbondsafgevaardigden: ABVV, ACV en ACLVB 

  



7. Overzichtstabel TE Connectivity 

 TE Connectivity Oostkamp 

Aanleiding  

 Een aantal verschillende uitdagingen zorgden samen voor een geleidelijke evolutie naar (zelfsturende) teams in de 

productie: 

- 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 

managementvaardigheden 
- 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 

netwerken … 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, 

bestuurstructuur en 

organisatiebeleid 

- stapsgewijze evolutie naar zelfsturende teams in de productie met uitbreiding van bevoegdheden en 

regelmogelijkheden op het niveau van de teams; 

- geleidelijk stroomlijnen van de organisatie wereldwijd volgens de producten; 

- “Ploegenteams” zijn zelf verantwoordelijk voor verlofregeling, inzetbaarheid van teamleden …; 



 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 

arbeidsverhoudingen 
- uitwerking van competentietool door medewerkers voor bepalen van nodige en aanwezige competenties met 

koppeling 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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