
 

ETAP verlichting nv 

Competentieontwikkeling laat vrouwelijke 

werknemers doorgroeien naar technische functies. 

 

1. ETAP verlichting nv 

ETAP is een bedrijf in de metaalverwerkende industrie gevestigd in Malle. Het bedrijf 
ontwerpt, produceert en verkoopt metalen armaturen voor verlichting en 
noodverlichting. Ongeveer 70% van de productie is functionele verlichting en 30% is 
noodverlichting. De focus ligt op energiezuinige verlichting en productie op maat: een 
nichemarkt. Het bedrijf heeft ongeveer 600 werknemers in dienst, waarvan 420 in de 
hoofdzetel te Malle. Daar bevinden zich de afdelingen Ontwerp, Productie en Verkoop 
België en zijn ook de centrale stafdiensten gevestigd. De meerderheid van de 
werknemers zijn arbeiders, veelal laaggeschoold. Door de aard van de functies 
(fijntechniek, assemblage) en de mogelijkheden tot deeltijdse uurroosters werken er veel 
vrouwen.  

2. De context  

 

 
 
De laatste jaren is het bedrijf sterk gegroeid. “De laatste drie jaar hadden we 

gemiddeld 110 vacatures per jaar. Dit heeft te maken met uitbreiding en speciale 
projecten” zegt de personeelsmanager. Tegelijkertijd is het veel moeilijker geworden om 
technisch geschoold personeel van niveau A2 (TSO) op de arbeidsmarkt te vinden. Meer 
dan de helft van de vacatures bij ETAP worden daardoor ingevuld door mensen met een 
beroepsopleiding. Vaak is deze beroepsopleiding niet relevant voor de functie in het 
bedrijf. Dit tekort vertraagt de groei van het bedrijf. Recent zijn ook heel wat 
werknemers, die hun hele loopbaan bij ETAP hebben gewerkt, op pensioen gegaan. Er is 
veel vakmanschap verloren gegaan omdat er onvoldoende structuren in het bedrijf 
aanwezig waren om deze kennis en vaardigheden te borgen. 

 

Door een tekort aan technisch geschoolden op de arbeidsmarkt 
en het verlies van vakmanschap door pensionering richtte het 

bedrijf zich op de leermogelijkheden bij het aanwezige personeel.  



 

 

 

 

Uit de tevredenheidsenquêtes van 2000 en 2004 bij het personeel kwam naar voor 
dat arbeiders meer opleiding wilden. “Hoewel we al heel wat formele opleidingen voor 
de arbeiders organiseerden, werd dit niet zo ervaren op de werkvloer. Ook daar wilden 
we iets aan veranderen” aldus de personeelsmanager.  

 
Het bedrijf richtte zich op de competenties en ontwikkelingsmogelijkheden bij het 

aanwezige personeel. Vanuit de idee dat de scholingsgraad geen goede weerspiegeling 
is van iemands leergierigheid en –capaciteit werd een diversiteitsproject opgezet. Het 
ontwikkelen van competenties en gelijke doorgroeimogelijkheden voor mannen en 
vrouwen stonden hierin centraal. Het diversiteitsbeleid en het competentiebeleid zijn 
dan ook sterk met elkaar verweven. Er werden twee pilootprojecten opgezet, namelijk 
meterschap in de montageafdeling en vrouwen opleiden in technische beroepen in de 
afdeling Plaatbewerking. We focussen hier op het tweede pilootproject.  

3. Doelstellingen  

 

 
 
De doelstelling van het ruimere competentiebeleid bij ETAP is de competenties van 

alle medewerkers gericht inzetten en ontwikkelen om het bedrijf verder te doen 
groeien. Voor het competentiebeleid in de afdeling Plaatbewerking stelt het bedrijf 
doelstellingen voorop: 

- Structuren opzetten en vormen van werkplekleren ontwikkelen om de 
aanwezige kennis over het productieproces te borgen. 

- Het tekort aan technisch personeel op de arbeidsmarkt opvangen door de 
inzetbaarheid van het eigen personeel en in het bijzonder de vrouwelijke 
arbeiders te vergroten.  

- De doorlooptijd verminderen door vrouwelijke operatoren op te leiden tot 
technisch operator niveau 1 zodat ze zelf de nodige machines kunnen stellen. 

- Opleiding doelgericht plannen op basis van aanwezige en nodige competenties. 
- Zorgen voor meer zelfredzaamheid en een grotere zelfstandigheid bij de 

medewerkers en meer variatie in het werk. 
- Binnen de timing van het pilootproject 4 vrouwen opleiden van de functie 

operator naar de functie technisch operator niveau 1. 
- Op termijn in de afdeling Plaatbewerking doorgroeitrajecten creëren van 

operator naar technisch operator niveau 1, technisch operator niveau 2, en 
uiteindelijk specialist. 

Doorgroeitrajecten  om de medewerkers verder te 
ontwikkelen in hun job en het bedrijf te doen groeien. 



 

 

 

 

4. Doelgroepen, competenties en instrumenten 

 

 

4.1. Doelgroep 

Het pilootproject vrouwen opleiden in technische beroepen is gestart in de afdeling 
Plaatbewerking. In deze afdeling worden de metalen platen omgebouwd tot de 
basisvormen voor de armaturen van de verlichting. Een machine doet de eerste 
bewerking van de platen en ponst er gaatjes en inkepingen in. Daarna wordt het metaal 
gesneden. Met een plooimachine worden de armaturen in model gebracht. Dit gebeurt 
door een operator. Telkens wanneer de operator aan een nieuwe opdracht moet 
beginnen, moet de machine opnieuw gesteld worden. Hiervoor heeft de operator de 
hulp nodig van een technisch operator of een specialist. Door de klantspecifieke 
bestellingen moeten machines regelmatig worden gesteld.  

 
De afdeling Plaatbewerking telt momenteel 74 werknemers, naast het 

afdelingshoofd en 3 teamleiders gaat het om 33 operatoren, 34 technisch operatoren 
(niveau 1 of 2) en 3 specialisten. Bij ETAP gold jarenlang de klassieke rolverdeling: in de 
afdeling Plaatbewerking waren de functies technisch operator en specialist typisch 
voorbehouden voor mannen met een opleiding TSO, vrouwen werkten hoofdzakelijk als 
operatoren. Het pilootproject focust in de eerste plaats op de vrouwelijke operatoren. 

4.2. Competenties  

De focus ligt op het ontwikkelen van een aantal technische competenties. Om een 
machine te kunnen stellen moeten medewerkers de kennis en vaardigheden bezitten 
van opleidingsniveau A2. Ze moeten bijvoorbeeld zeer precies kunnen meten, plannen 
kunnen lezen, plooiregels kennen, basiskennis hebben van grondstoffen, mechanica en 
materialen, enzovoort. Daarnaast zijn ook bepaalde gedragscompetenties van belang, 
zoals stressbestendig zijn, resultaatsgericht zijn en leervermogen.  

4.3. Instrumenten 

Tijdens het pilootproject in de afdeling Plaatbewerking werden een aantal 
competentie-instrumenten ontwikkeld om de aanwezige competenties in kaart te 
brengen en doelgericht verder te ontwikkelen.  

Competentieprofielen 

Er is een competentieprofiel voor de functies operator, technisch operator niveau 1, 
technisch operator niveau 2 en specialist. Elk profiel bevat 10 competenties: 2 tot 3 
technische competenties (bijvoorbeeld: vakkennis, stellen van installaties en machines, 
…) en 7 tot 8 gedragscompetenties (bijvoorbeeld: resultaatsgerichtheid, samenwerking, 
verantwoordelijkheid, …). Een aantal van deze competenties zijn kerncompetenties 
omdat ze gelden voor elke medewerker in de afdeling. Andere competenties zijn 

Een competentiematrix als basisinstrument. 



 

 

 

 

functiespecifiek: ze gelden enkel voor specifieke functie. Elk van deze competenties 
wordt gedefinieerd en geconcretiseerd in 4 niveaus van waarneembaar gedrag.  

Bijvoorbeeld: De gedragscompetentie resultaatsgerichtheid is een kerncompetentie: 
de competentie behoort tot het competentieprofiel van de vier functies.  

- Definitie: de mate waarin de medewerker een duidelijk doel voor ogen heeft en 
er voortdurend naar streeft om dit te bereiken of te verbeteren, 

- 4 niveaus van waarneembaar gedrag: 
4.3.1. Ziet werken eerder als een bezig zijn, het resultaat is bijkomstig. 
4.3.2. Hij is snel tevreden met het behaalde resultaat. 
4.3.3. Speelt een actieve rol in kwaliteit en resultaat. 
4.3.4. Door structurele verbetering zoekt hij een verhoging van resultaat en 

kwaliteit. 
Per competentie wordt de verwachte norm voor een functie aangegeven: 

- operator: gedragsniveau 3;  
- technisch operator niveau 1: gedragsniveau 3;  
- technisch operator niveau 2: gedragsniveau 4; 
- specialist: gedragsniveau 4. 

Competentie- en kennismatrix 

De competentiematrix geeft per competentie (rijen) en per medewerker 
(kolommen) het niveau van de aanwezige competentie bij de medewerker weer. De 
competentiematrix bevat ook de norm voor een bepaalde functie. Met verschillende 
kleuren wordt aangegeven of de medewerker op de norm (groen), lager dan de norm (-1 
oranje, -2 rood) of hoger dan de norm (geel) scoort.  

 

 
 
Er wordt ook een kennismatrix opgesteld die per machine en per medewerker 

aangeeft hoe goed de medewerker de machine kan bedienen op vier niveaus: 
- Niveau 1: heeft instructies gekregen, kan machine opstarten en bedienen; 

- Niveau 2: kan zelfstandig taak uitvoeren (veiligheid en kwaliteit); 

- Niveau 3: kan taak op rendement uitvoeren (ook kwantiteit); 

- Niveau 4: specialist. 

 



 

 

 

 

 

Opleidingsmappen 

Voor een aantal competenties die tijdens het doorgroeitraject worden ontwikkeld, 
zijn er opleidingsmappen. Bijvoorbeeld, over plannen leren lezen, rekenen, plooiregels, 
enzovoort. Deze cursussen worden tijdens het theoretisch gedeelte samen met de 
medewerksters doorlopen en ingeoefend op basis van oefeningen. Voor elke machine is 
er een instructieboek met foto’s en uitleg over de nodige handelingen aan de machine. 

Persoonlijk opleidingsplan 

Het persoonlijk opleidingsplan is een schema met de opleidingen die een 
medewerker zal volgen. Het geeft aan welke machines een medewerker zal leren 
bedienen of stellen en welke operaties een medewerker zal leren uitvoeren. 

5. Het proces 

 

 
 
ETAP evalueert om de 5 jaar de eigen missie en visie. Deze missie en visie stellen 

ondermeer dat het bedrijf de medewerkers wil helpen hun competenties en prestaties 
voortdurend te verbeteren. Jaarlijks wordt op basis van deze missie en visie een 
strategisch actieplan opgesteld dat wordt ondersteund door de Raad van Bestuur. Eén 
van de topprioriteiten in dit strategisch actieplan is het werken rond competenties. Op 

Het afdelingshoofd en teamleiders als 
architecten van het competentiebeleid.  



 

 

 

 

die manier geeft de directie een duidelijk mandaat aan de HR-afdeling om een 
competentiebeleid uit te werken. In 2004 ging het pilootproject in de afdeling 
Plaatbewerking van start.  

 
Een werkgroep bestaande uit de personeelsdienst, de afdelingsverantwoordelijke en 

de teamleiders heeft het hele competentiebeleid in de afdeling vorm gegeven. “Wij 
vonden het belangrijk dat de lijn zich eigenaar voelt van het project door hen te 
betrekken in elke stap van de uitwerking. Dit gebeurde in een werkgroep. Een 
competentiebeleid dat van bovenaf wordt opgelegd werkt in de praktijk meestal niet” 
stelt de personeelsmanager. Het gehele project van definiëren van competenties tot de 
start van het eerste opleidingstraject heeft meer dan 7 maanden in beslag genomen.  

  
“Bij de start van het pilootproject wilden wij als teamleiders en afdelingshoofd 

meteen op basis van ons aanvoelen medewerkers selecteren om het opleidingstraject tot 
technisch operator te volgen. De personeelsdienst heeft toen samen met ons een stap 
terug gezet. De werkgroep is rond de tafel gaan zitten om na te denken over wat 
medewerkers nodig hebben aan kennis, vaardigheden en attitudes om te kunnen 
doorgroeien naar de functie technisch operator. Dit heeft geleid tot het uitwerken van 
competentieprofielen en verschillende gedragsniveaus per competentie. Op basis van dat 
materiaal, gebeurt de keuze om bepaalde medewerkers te laten doorgroeien veel 
objectiever” stelt een teamleider.  

 
De werkgroep tekende de opleidingsplannen uit en stelde opleidingspakketten 

samen. Tijdens het eerste opleidingstraject werd beroep gedaan op een extern bureau 
voor het geven van de opleidingen. Nadien werkten het afdelingshoofd en de 
teamleiders opleidingsmateriaal uit, afgestemd op de praktijk binnen de afdeling 
Plaatbewerking. Er zijn een aantal gemeenschappelijke theoretische opleidingen voor 
alle medewerkers die het doorgroeitraject volgen, zoals plannen leren lezen. Daarnaast 
worden deze medewerkers opgeleid tot technisch operator aan een bepaalde machine, 
bijvoorbeeld de puntlasser. Daar krijgen ze specifieke praktijkopleidingen voor. 

 
Voor het eerste opleidingstraject effectief van start ging, werden de medewerkers 

tijdens een vergadering geïnformeerd over de doelstellingen en het verloop van de 
doorgroeitrajecten. 

6. Domeinen van het personeelsbeleid 

 

 
 
Het doorgroeitraject van operator naar technisch operator niveau 1 is de kern van 

het competentiebeleid in de afdeling Plaatbewerking. Maar de competentie-
instrumenten worden ook ingezet in andere domeinen van het personeelsbeleid: 

Doorgroeitrajecten naar meer technische functies 
als kern van het competentiebeleid in de afdeling 

Plaatbewerking. 



 

 

 

 

functioneringsgesprekken, werkplanning en personeelsplanning, werving en selectie en 
verloning. 

6.1. Doorgroeitraject naar technisch operator 

In het doorgroeitraject naar technisch operator niveau 1 kunnen een aantal stappen 
worden onderscheiden. Het hele doorgroeitraject neemt gemiddeld 8 maanden in 
beslag.  

Stap 1: Bekend maken van vacatures  

Telkens wanneer er plaats is om één of meerdere medewerkers te laten 
doorgroeien naar de functie technisch operator niveau 1, worden er in de afdeling 
vacatures uitgehangen. Elke operator kan zich kandidaat stellen om in het 
doorgroeitraject te stappen.  

Stap 2: Selecteren van de kandidaten 

De selectie van de kandidaten gebeurt op basis van de competentiematrix: het 
afdelingshoofd en de drie teamleiders maken een inschaling van de competenties van 
elke kandidaat op basis van het competentieprofiel technisch operator niveau 1. Soms 
worden er ook korte testen afgenomen om bepaalde technische competenties in kaart 
te brengen. “Het blijft nog steeds moeilijk om medewerkers zo objectief mogelijk op het 
competentieprofiel in te schalen. Ik doe dit liefst wanneer ik alleen thuis ben. Ik probeer 
dan alles wat niets met de competenties van de medewerkers te maken heeft, buiten 
mijn beoordeling te laten. Zo mogen conflicten die er zijn geweest geen invloed hebben 
op de inschaling. De gedragsbeschrijvingen bij iedere competentie en het werken met 
vier beoordelaars maakt de inschaling objectiever” zegt een teamleider.  

 
De scores op alle competenties worden per kandidaat samengeteld. Dit leidt tot een 

eerste rangschikking. Deze rangschikking is niet allesbepalend omdat een hoge score op 
de ene competentie, een lage score voor de andere competentie kan maskeren. De 
uiteindelijke keuze van de kandidaten gebeurt op basis van de competentiematrix door 
het afdelingshoofd en de teamleiders. De teamleiders bespreken met elke kandidate 
waarom zij al dan niet kan starten in het doorgroeitraject. Ze verwijzen telkens naar de 
inventarisatie van de aanwezige en nodige competenties. “Omdat de teamleiders de 
keuze van de kandidaten duidelijk kunnen beargumenteren op basis van waarneembaar 
gedrag, vinden ook de medewerksters het een eerlijk proces” zegt de 
personeelsmanager. 

Stap3: Persoonlijk opleidingsplan 

Voor elke medewerkster in het doorgroeitraject wordt een persoonlijk 
opleidingsplan opgemaakt. Dat is een schema van de opleidingen die men zal krijgen: 
zowel de gemeenschappelijke opleidingen, als de opleidingen voor een specifieke 
machine. De keuze van welke medewerkster aan welke machine zal doorgroeien naar 
technisch operator, gebeurt door het afdelingshoofd en de teamleiders. De 
medewerksters kunnen wel hun voorkeur aangeven.  

 



 

 

 

 

Stap 4: Opleiding – leren op de werkplek 

Het doorgroeitraject omvat een aantal algemene en meer specifieke theoretische 
opleidingen; zoals veiligheid, productkennis, materiaalkennis, rekenen, plan lezen, 
werken met de schuifmeter. Daarnaast leren de medewerksters met begeleiding van een 
coach diverse machines voor plaatbewerking stellen. Per individu worden er 40 uren 
theorielessen voorzien en tot 100 uren praktijkopleiding. Om een machine goed te leren 
kennen, worden de medewerksters reeds als operator aan de machine gezet waar ze als 
technisch operator naar zullen doorgroeien.  

 
De opleidingen worden gegeven door medewerkers die bepaalde kennis en 

vaardigheden zeer goed beheersen of medewerkers die een bepaalde machine zeer 
goed kennen en kunnen bedienen. Het gaat zowel om teamleiders, specialisten en 
technisch operatoren als operatoren: medewerkers leren van elkaar op de werkplek. 
“Opleiding geven stopt niet bij het geven van de uitleg. Medewerksters die het 
opleidingstraject starten hebben vaak nood aan ondersteuning. Bij moeilijkheden raakt 
men gedemotiveerd en is er iemand nodig die extra uitleg geeft en de medewerksters 
aanmoedigt. Ze zijn immers een engagement aangegaan dat ze ook daadwerkelijk willen 
verwezenlijken. Er zijn heel wat medewerksters die thuis nog regelmatig bezig zijn met 
wat ze hebben geleerd en ze ondersteunen elkaar heel sterk” zegt een teamleider. Het 
werkplekleren in de afdeling Plaatbewerking gaat niet alleen over het aanleren van heel 
specifieke kennis en vaardigheden maar ook over het werken aan een sterker zelfbeeld 
bij niet-technisch geschoolden. “Door expliciete coaching en gerichte ondersteuning van 
de teamleiders hebben al heel wat medewerksters meer vaardigheden geleerd dan ze 
zelf hadden verwacht” stelt de personeelsmanager.  

Stap 5: Doorgroeien 

Beoordelen of een medewerkster een bepaalde competentie effectief heeft 
verworven, gebeurt meestal aan de hand van een klein testje. Ook door observatie op 
de werkplek kunnen teamleiders vaak al goed inschatten of een medewerkster bepaalde 
kennis of vaardigheden wel of niet onder de knie heeft. Voor elke opleiding die een 
medewerker bij ETAP volgt krijgen ze een symbolisch certificaat. “Medewerkers zijn vaak 
heel fier wanneer ze een opleiding tot een goed einde hebben gebracht en certificaat 
hiervan krijgen. Sinds 2008 is het verplicht om voor lagergeschoolde werknemers de 
gevolgde opleidingen in het bedrijf en in de eigen vrije tijd in een ervaringsCV op te 
nemen. Dit dient jaarlijks aan de medewerkers overhandigd. We zijn hier nog niet 
volledig op voorbereid voor alle opleidingen, maar dit is een eerste stap in de goede 
richting” merkt de personeelsmanager op.  

6.2. Andere personeelsdomeinen 

Sinds 2006 wordt de competentiematrix ook gebruikt tijdens het jaarlijkse 
functioneringsgesprek met de medewerkers. De teamleider voert dit gesprek samen 
met de medewerker en in aanwezigheid van een personeelsmedewerker. De teamleider 
gebruikt de competentiematrix van de medewerker om het gesprek voor te bereiden. 
Op basis van de aanwezige en nodige competenties komt de loopbaan van de 
medewerker aan bod: zijn de nodige competenties aanwezig om door te groeien? Is de 
medewerkers bereid om door te groeien? Er worden individuele groeiplannen 
opgesteld. 



 

 

 

 

 
De kennismatrix is een hulpmiddel voor de werkplanning: de teamleiders gebruiken 

dit om hun ploegen samen te stellen en medewerkers te herplaatsen bij ziekte of verlof. 
De kennis- en competentiematrix worden ook ingezet voor de personeelsplanning. 
Wanneer een medewerker de afdeling of het bedrijf zal verlaten, hebben het 
afdelingshoofd en de teamleiders een overzicht van de competenties die aangeworven 
of ontwikkeld moeten worden om dit verlies op te vangen.  

 
Aanwervingen gebeuren gedeeltelijk op basis van competenties. Tijdens het 

selectie-interview wordt de leerbereidheid van de medewerker besproken en het 
technisch leerpotentieel bevraagd. Technische competenties kunnen ook worden getest. 
“Maar het blijft vaak moeilijk om hier een goede inschatting van de maken” zo ervaart 
de personeelsmanager.  

 
Het ontwikkelen van competenties is niet direct gebonden aan een financiële 

beloning. Het competentiebeleid is gericht op opleiding en ontwikkeling. Maar 
medewerkers die doorgroeien van operator naar technisch operator niveau 1, technisch 
operator niveau 2 en specialist, komen telkens in een hogere looncategorie terecht. 
Naast een financiële beloning, zullen medewerkers die machines kunnen stellen zelf hun 
werk meer kunnen regelen. Wanneer ze meerdere machines kennen en kunnen 
bedienen, zal het werk ook meer afwisseling bieden.  

7. De sociale dialoog  

 

 
 
Tijdens een syndicale vergadering werden de vakbonden geïnformeerd over het 

doel en de opbouw van de doorgroeitrajecten. “De personeelsdienst en de vakbonden 
stonden snel op dezelfde lijn. Voor de vakbonden was, op basis van de 
personeelsenquêtes, meer opleiding voor arbeiders een belangrijk thema. Gelijke 
doorgroeikansen voor mannen en vrouwen is zowel voor de werkgever als voor de 
vakbonden een belangrijk ethisch thema” zegt de personeelsmanager. Het 
competentiebeleid komt regelmatig ter sprake tijdens vergaderingen met de 
vakbondssecretarissen. Het project werd door de vakbonden positief onthaald. 

  
We noteerden volgende opmerkingen van de vakbonden: 
- De vakbonden hebben een positieve ervaring met de doorgroeitrajecten in de 

afdeling Plaatbewerking. Ze vinden het goed dat niet de scholingsgraad van de 
persoon maar wel het aanwezige talent van de medewerkers het selectiecriteria 
vormt om al dan niet in het doorgroeitraject te kunnen stappen. 

- Door de opleidingstrajecten zijn er nu meer technisch operatoren van niveau 1. 
De competenties die deze medewerkers hebben ontwikkeld, zorgen ervoor dat 
medewerkers elkaar kunnen helpen en ondersteunen bij de uitvoering van hun 

De vakbonden zien toe op een correct verloop 
van de opleidingen. 



 

 

 

 

taken. Het zorgt ook voor meer afwisseling in het werk: de productie aan een 
bepaalde machine kunnen technisch operatoren niveau 1 combineren met 
technische bezigheden, zoals het stellen van de machines. 

- Tegelijkertijd brengt de functie technisch operator niveau 1 soms ook meer stress 
met zich mee. Bijvoorbeeld, wanneer er iets fout loopt in het productieproces en 
bepaalde productieprocessen terug omgebouwd moeten worden. Niet alle 
medewerkers kunnen goed omgaan met deze stress. Collega’s ondersteunen 
elkaar hierin. Van alle medewerkers die tot nu toe in het doorgroeitraject zijn 
gestapt, is nog maar één medewerkster terug uit het traject gestapt. 

- Voor de vakbonden is het belangrijk dat medewerkers die het opleidingstraject 
hebben doorlopen en doorgroeien van operator naar technisch operator niveau 1 
daar ook correct voor worden verloond. 

- Het gebruik van de competentieprofielen bij werving en selectie is volgens de 
vakbonden een goede maar moeilijke oefening. Soms worden de competenties 
van een nieuwe medewerker tijdens het selectie-interview te hoog ingeschaald. 
De hogere verloning die hiermee gepaard gaat, geeft soms wrevel op de 
werkvloer.  

- Het is de taak van de vakbonden om erop toe te zien dat het proces van de 
selectie van kandidaten voor de doorgroeitrajecten en de opleidingen correct 
verlopen. Indien nodig sturen de vakbonden bij. Bijvoorbeeld, wanneer een 
bepaalde medewerker meer ondersteuning nodig heeft tijdens het 
doorgroeitraject. Of om medewerkers aan te moedigen om zich kandidaat te 
stellen voor het doorgroeitraject. Hierover is er een open communicatie tussen 
vakbonden en werkgever.  

8. Toekomst  

 

 
 
Tijdens het pilootproject werden 4 vrouwen opgeleid van operator tot technisch 

operator niveau 1. Sindsdien wordt het doorgroeitraject jaarlijks herhaald. De afgelopen 
drie jaren werden 14 vrouwelijke operatoren opgeleid tot technisch operator. Op een 
termijn van 3 jaren wil het bedrijf het aantal operatoren in de afdeling plaatbewerking 
verminderen tot 20% en het aantal technisch operatoren tot 60% brengen. 

 
Omdat de doorgroeitrajecten zeer intensief zijn voor de medewerksters en de 

teamleiders, zal in de toekomst een samenwerking met de VDAB worden opgestart. 
Voordat nieuwe medewerkers bij ETAP in dienst komen, zullen ze eerst een 
opleidingstraject bij de VDAB volgen. Tijdens dit opleidingstraject leert men 
vaardigheden die essentieel zijn voor het werk in de afdeling Plaatbewerking. Deze 
medewerkers zullen veel sneller in het doorgroeitraject kunnen stappen en doorgroeien 
tot technisch operator en specialist.  

 

Een competentiebeleid uitwerken en invoeren 
in alle afdelingen. 



 

 

 

 

In het begin was het de taak van de personeelsdienst om de lijn en de medewerkers 
te overtuigen van het nut van het werken met competenties. Nu is de personeelsdienst 
de motor van het competentiebeleid. De nodige ondersteuning en sturing moeten 
ervoor zorgen dat er ook in drukke tijden aandacht gaat naar het competentiebeleid. 
Het up-to-date houden van de competentie- en kennismatrix is daarbij een belangrijke 
uitdaging. De personeelsdienst werkt momenteel met Excel-files om de gegevens in 
verband met competenties en opleiding bij te houden. In de toekomst wil het bedrijf dit 
systematischer aanpakken en werken met gespecialiseerde software.  

 
Naast het pilootproject in de afdeling Plaatbewerking, werd er ook in andere 

afdelingen een competentiebeleid uitgewerkt. Het bedrijf wil het werken met 
competenties systematisch voor alle afdelingen invoeren. Het procesmatig uitwerken 
van het competentiebeleid door de lijn zal daarbij steeds centraal staan. “Dit zorgt 
ervoor dat er in de verschillende afdelingen andere kerncompetenties worden 
geselecteerd of dat het gaat om dezelfde competenties maar onder een andere naam. 
Dat is voor het bedrijf niet van belang. Cruciaal is dat de competenties herkenbaar zijn 
voor de medewerkers van een bepaalde afdeling en dat het lijnmanagement zich 
eigenaar voelt van het project” zegt de personeelsmanager. Het competentiebeleid zal 
steeds nauw verbonden blijven met het diversiteitsbeleid. Zo zijn er nieuwe projecten 
opgestart rond het werken met competenties voor niet-Europese werknemers in diverse 
functies en diverse afdelingen en het opleiden van mannelijke werknemers voor functies 
in de montageafdeling.  

9. Hinderpalen en succesfactoren volgens de personeelsmanager, directeur 
productgroep noodverlichting en een teamleider van de afdeling 
Plaatbewerking 

Gedragenheid en eigenaarschap door het afdelingshoofd en de teamleiders is van 
het grootste belang. Zij brengen het competentiebeleid in de praktijk en zijn de 
promotoren van het competentiebeleid op de werkvloer. Door het competentiebeleid 
samen met hen op te bouwen, is er veel gediscussieerd over de nodige competenties. Dit 
heeft ervoor gezorgd dat de teamleiders dezelfde taal spreken als ze naar een bepaalde 
competentie verwijzen.  

 
Een competentiebeleid uitwerken en invoeren is een leerproces dat tijd vraagt en 

waarbij duidelijke communicatie centraal staat. Bij de introductie kwam het 
competentiebeleid bij de arbeiders in eerste instantie bedreigend over. Daarom werd 
heel duidelijk gemaakt dat evaluatie niet het doel was. De weerstand had ook te maken 
een aantal vooroordelen over typische mannen- en vrouwenfuncties, deze moesten 
doorbroken worden. Ook de cultuur in het bedrijf moet veranderen.  
 

Voor sommige medewerksters was het doorgroeitraject een vrij emotioneel proces. 
In het doorgroeitraject stappen betekende immers dat ze hun vertrouwde machine, waar 
ze soms al meer dan 10 jaar als operator aan werkten, moesten inruilen voor een andere 
machine. Intensieve coaching is dan belangrijk. De doorgroeitrajecten hebben vooral een 
positief effect op de medewerkers: ze zijn fier wanneer ze een opleiding succesvol hebben 
volbracht en hebben het gevoel dat ze serieus worden genomen. 

 



 

 

 

 

Termen als competenties, competentiemangament en competentieprofielen zijn voor 
veel medewerkers moeilijke begrippen. In de afdeling Plaatbewerking worden deze 
termen zelden gebruikt. Men spreekt vooral over waar het om draait: opleiden tot 
technisch operator, leren stellen van machines, enzovoort. 

 
Als bedrijf moet je een open houding op het vlak van opleiding aannemen. Een 

bedrijf mag niet bang zijn dat werknemers door het ontwikkelen van hun competenties, 
elders werk gaan zoeken. Het is steeds meer noodzakelijk om te investeren in opleiding 
want op de arbeidsmarkt zijn bepaalde profielen steeds moeilijker te vinden.  

10. Geïnterviewden 

 
- Ben Ampe – personeelsdirecteur 
- Pascal Delanghe – directeur productgroep noodverlichting en verkoop België 
- Jef Wauters - teamleider afdeling Plaatbewerking (tot vorig jaar hoofddelegee 

ACV) 
- Krista Vandecruys – hoofdafgevaardigde ACV arbeiders 

 
 


