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Inleiding
Op vraag van de sociale partners van de textielsector is een onderzoek uitgevoerd naar leren
op de werkplek. Welke plaats heeft werkplekleren in de Vlaamse textielsector? Welke methodieken worden gebruikt en wat kan efficiënt en effectief werkplekleren bevorderen?
We spreken over werkplekleren als een bedrijf er voor kiest om de kennis en kunde, omtrent
het eigen product/proces, die intern aanwezig zijn, zelf over te dragen op de werkvloer.
Het project bestudeert werkplekleren door middel van secundaire bronnen – andere studies,
verslagen, vakliteratuur - en acht casestudies. De betrokken textielbedrijven verschillen wat
betreft grootte, subsector en regio. Op het vlak van innovatie en management behoren ze
allen tot de koplopers van de sector.
In dit dossier wordt een beeld geschetst van het opleidingsbeleid in textielbedrijven in het
algemeen en van het leren op de werkplek in het bijzonder. De 8 casestudies bieden unieke
verhalen. De bedrijfsverhalen worden uitgediept en gebruikt ter illustratie. Daarbij wordt geen
volledigheid nagestreefd, enkel de illustratiewaarde telt. Relevante voorbeelden uit de casestudies vindt u onder een rubriek ‘unieke verhalen’. Om belangrijke en gemeenschappelijke
kenmerken onder de aandacht te brengen gebruiken we een rubriek ‘de rode draad’. De casestudies zijn gekozen omwille van de goede bedrijfspraktijk en worden binnen het actieplan van
Cobot vzw in een ESF-project ook gebruikt voor het ontwikkelen van ‘Indicatoren voor kwaliteitsvol werkplekleren’ 2005-2007.
Centraal in het onderzoek staat de methodiek van het peterschap. In dit dossier gebruiken we
de benaming ‘peterschap’ voor de beide situaties, peters én meters, omdat in de textielsector
overwegend mannen tewerkgesteld zijn.
De krachtlijnen van dit onderzoek zijn samengevat in een brochure met dezelfde titel.
Het informatiedossier bestaat uit 4 delen. Deel 1 geeft een beschrijving van de context van het
onderzoek. Deel 2 beschrijft het leren op de werkplek, geïllustreerd met voorbeelden uit de
casestudies. Deel 3 werpt een blik op het sociaal overleg. In deel 4 wordt een nabeschouwing
gegeven.
Deel 1 waarin de onderzoekscontext beschreven wordt, maakt duidelijk hoe belangrijk het
leren op de werkplek is voor de textielsector. De bedrijfsspecifieke kwalificatiebehoeften vragen om maatwerk. De gestage veranderingen in het machinepark, de productieprocessen en
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de evoluties in producten vragen permanente competentieontwikkeling van alle werknemers.
Leren op de werkplek is een belangrijk steunpunt voor de permanente competentieontwikkeling en voor het opleidingsbeleid van een bedrijf. Tot slot worden de acht casestudies kort
voorgesteld.
In deel 2 wordt de indeling van de brochure gevolgd. Leren op de werkplek wordt voorafgegaan door een goede voorbereiding: de behoeftedetectie en de planning. De verschillende
vormen van werkplekleren worden beschreven en geïllustreerd met voorbeelden uit de bedrijfspraktijk. De opleidingen moeten ook opgevolgd worden en geëvalueerd. Polyvalentie
wordt omschreven als competentie-instrument en ter informatie worden de belangrijkste ondersteuningsmaatregelen beschreven.
Deel 3 bevat op sector en bedrijfsniveau informatie over het sociaal overleg.
Met een nabeschouwing in deel 4 sluiten we het informatiedossier af.
Dit informatiedossier is een naslagwerk waaruit alle betrokkenen informatie en ideeën kunnen
putten om het eigen competentie- en opleidingsbeleid in het algemeen en het werkplekleren in
het bijzonder vorm te geven. Met dit doel werd een uitgebreide inhoudsopgave opgenomen en
elk deelaspect kan op zichzelf gelezen worden.
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Deel 1 De context van het onderzoek
Illustratie 1: E17 autostrade van de textiel

Vlaanderen : 87 %
Wallonië : 12 %
Brussel : 1 %
Bron: Febeltex 2006
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Hoofdstuk 1
De textielsector
De sector kent vijf grote segmenten, drie toepassingssegmenten van eindproducten (kledingtextiel, interieurtextiel, technisch textiel) en twee toeleveringssegmenten van halfafgewerkte
producten (spinnerij en voorbereiding, veredeling). De gebruikte productietechnieken zijn:
spinnen, weven, tuften, non-woven, breien en veredelen waaronder o.a. verven, bedrukken,
coaten, flocken, lamineren. De textielsector evolueert, zowel kwantitatief als kwalitatief. De
automatisering maakt dat in sommige subsectoren grotere hoeveelheden tegen een lagere
kostprijs kunnen geproduceerd worden, waardoor de productie in Vlaanderen kan blijven. In
andere subsectoren ondersteunen technologische innovaties de hogere kwaliteitseisen waardoor zich nichemarkten kunnen ontwikkelen.
De grote diversiteit aan producten en productieprocessen zorgt voor een breed scala aan
functies die naargelang het productieproces zeer sterk kunnen verschillen.
Het takenpakket van een jacquardwever is niet alleen anders, het is duidelijk ook moeilijker
dan platwever en men is zeker niet direct in de andere weversfunctie inzetbaar.
De aard van het product kan een invloed hebben op de samenstelling van het takenpakket.
Het gaat daarbij niet alleen om kwaliteitscontroletaken, iets wat min of meer bij elke functie
hoort, maar bijvoorbeeld ook over zelf fouten of machinebreuken herstellen of niet.
De kwantitatieve en zeker de kwalitatieve ontwikkelingen in de textiel zijn bepalend voor de
toekomstige functies en dus opleidingsbehoeften. Voor de eisen aan de arbeidsmarkt geeft dit
twee tegenstrijdige boodschappen. Enerzijds zorgt automatisering voor meer eenvoudige,
controlerende, resttaken. Anderzijds wordt het werk steeds complexer, door de vele productwissels, moeilijke patronen en hoge kwaliteitseisen.
Omwille van enerzijds de zeer specifieke functies en anderzijds het beperkt aanbod aan opleidingen voor de textielsector zijn bedrijven aangewezen op een actief opleidingsbeleid in het
algemeen en op werkplekleren in het bijzonder.
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1. Het productieproces
Het volledige productieproces bevat zeven stappen, maar is nog zelden geïntegreerd in één
bedrijf. Bedrijven specialiseren zich, zeker de verschillende afdelingen van internationale bedrijven. Onderstaand schema geeft een overzicht van de textielflow algemeen.

De textielflow
grondstoffen
verven/ veredelen
spinnen
Veredelen

weven

o.a. verven

tuften

breien

non-woven

verven/ veredelen
textielproduct

Illustratie 2: De textielflow
Bron: Kennismaken met textiel, beknopte sectoriële voorstelling (p. 4), De Schepper, J., 2005,
St.-Denijs-Westrem: Cobot vzw-Bedienden.
Deze globale productieflow laat zich opdelen in drie soorten eindproducten (interieur, kleding
en technisch textiel) en 2 toeleveringsactiviteiten (veredelen en spinnen).
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2. De subsectoren
De textielsector kende in de voorbije jaren belangrijke innovaties en een uitbreiding van de
soorten producten. De werkgeversfederatie maakt daarom een onderscheid in 5 subsectoren.
Drie toepassingssegmenten van eindproducten:





Interieurtextiel




Veredeling

Kledingtextiel

Technisch Textiel
Twee toeleveringssegmenten van halfafgewerkte producten:
Spinnerij en voorbereiding.

De subsectoren verschillen in belang op vlak van toegevoegde waarde en de evolutie toont
aan dat de verschillen nog toenemen.

Illustratie 3: Toegevoegde waarde in % per subsector – 1992-2004
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Bron: jaarverslag 2005 Febeltex.

Volgens de schattingen voor 2005 zetten de tendensen zich door.
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Illustratie 4: Toegevoegde waarde in % per subsector – 2005

Bron: Febeltex jaarverslag 2005

De productie van tapijten is veruit de belangrijkste productgroep en hiervoor is België na de
Verenigde Staten de grootste producent. 25% van de tapijten zijn non-woven naaldvilttapijten.
De vraag naar naaldvilttapijten stijgt, o.a. door de lage productie- en verkoopskosten. Dit
maakt het product interessant voor minder duurzame toepassingen: beurzen, festiviteiten,
evenementen, enz. Zowel de productie van getufte tapijten als van non-woven kan sterk geautomatiseerd worden, wat de delokalisatie afremt. Het technisch textiel is goed voor 20 tot 25%
van de textielproductie en binnen 5 jaar zou dit 40% moeten zijn, of dit is alvast de intentie.
Verder wil de Belgische textielsector (meer dan 90% in Vlaanderen gevestigd) zich in de toekomst vooral ook richten op het creëren van meerwaarde, onder meer met geavanceerde
veredelingstoepassingen.
Hierna volgt een detailoverzicht van de verschillende producten en diensten binnen de subsectoren. We gebruiken hiervoor de NACE classificatie, de Europese statistische nomenclatuur van de economische activiteiten.

2.1. Spinnerij en voorbereiding
De subsector "Spinnerij en Voorbereiding" omvat de voorbereiding en de productie van: filament (polyester en polyamide), vezels (polyamide, polyester, polypropyleen,...), garens (zuiver
en gemengd) van katoen, wol, vlas, enz.
1711 Bewerken en spinnen van katoen- of katoenachtige vezels
1712 Bewerken en spinnen van kaardwol- of kaardwolachtige vezels
1713 Bewerken en spinnen van kamwol- of kamwolachtige vezels
1714 Bewerken en spinnen van vlas- of vlasachtige vezels
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1715 Spinnen van zijde en textureren van synthetisch en kunstmaterialen vezelgaren
1716 Vervaardiging van naaigarens
1717 Bewerken en spinnen van overige textielvezels

2.2. Kledingtextiel
De subsector "Kledingtextiel" omvat weefsels en gebreide stoffen voor sportkleding, vrijetijdskleding, regenkleding, nachtkleding, werkkledij, ondergoed, fashion wear en ook afgewerkte
breigoedproducten zoals baby- en kinderkleding, pulls en andere bovenkleding, panty's, kousen, sokken, handschoenen, mutsen, enz.
1721 Vervaardiging van katoenen of katoenachtige weefsels
1722 Vervaardiging van kaardwollen of kaardwolachtige weefsels
1723 Vervaardiging van kamwollen of kamwolachtige weefsels
1724 Vervaardiging van zijden of zijdeachtige weefsels
1725 Vervaardiging van overige weefsels
176 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen
1771 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken
1772 Vervaardiging van gebreide en gehaakte pullovers en dergelijke artikelen

2.3. Veredeling
De subsector "Veredeling" wast, bleekt, verft, bedrukt en coat diverse textielartikels (garens,
weefsels, tapijt, breigoed, non-wovens, geconfectioneerde artikelen, enz.); maakt ze vuilafstotend, krimpvrij, brandvertragend, enz.; en omvat zowel loonveredeling (voor derden) als de
geïntegreerde veredeling (voor eigen rekening).
173 Textielveredeling

2.4. Interieurtextiel
De subsector "Interieurtextiel" omvat tapijt (geweven, tuft, naaldvilt, badsets,...), meubelstoffen
(plat, fluweel, uni, jacquard, bedrukt,...), decoratiestoffen (overgordijnen, textielmuurbekleding,...), huishoudlinnen (keuken-, tafel-, bed- en badlinnen), matrastijk, passementerie.
17401 Confectie van beddegoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik
17402 Confectie van overige textielartikelen
1751 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt
En sommige bedrijven met nace 172.
Vlaanderen heeft altijd sterk gestaan in interieurtextiel, maar deze subsector is erg conjunctuurgevoelig.
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Bij laagconjunctuur is interieurtextiel één van de eerste waarvoor de aankoop uitgesteld wordt.
Nagenoeg 95% van de Belgische interieurtextielproductie wordt wereldwijd uitgevoerd.

2.5. Technisch Textiel
De subsector "Technisch textiel" omvat textiel voor geo en bouw, agro, tuinbouw en visvangst,
defensie, bescherming en veiligheid, voertuigen, medische doeleinden, transport en verpakking, industriële toepassingen (filtermedia, enz.).
1752 Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten
1753 Vervaardiging van gebonden textielvlies
1754 Vervaardiging van overige textielproducten
en ook bedrijven nace 176, 171 of 172 en code 24.7 en 21.22 respectievelijk chemische
grondstof of papier.

16

Leren op de werkplek

3. Kerncijfers van de Belgische textielsector
3.1. Marktpositie
In het jaarverslag van Febeltex worden kerncijfers opgenomen die een beeld geven van de
marktpositie en van de arbeidsmarkt.

Illustratie 5: Kerncijfers van de Belgische textielsector
Productie (index 2000 = 100) : 90,7

Investeringen : € 175 miljoen

Productie-evolutie in 2005 : -5 %

Toegevoegde waarde: € 1,6 miljard (werkelijke prijzen)

Omzet : € 6,3 miljard

Netto-rentabiliteit van het eigen vermogen: 2%

Exportaandeel : 70 %

Tewerkstelling : 34.000 werknemers

Handelssaldo : surplus € 2,7 miljard

Ondernemingen : 990 bedrijfsvestigingen (31.01.2005)
Kmo: 85 % bedrijfsvestigingen (<50 werknemers)

Kerncijfers van de textielsector België 2005, schattingen op jaarbasis

De textielsector is een exportsector: 70% van de Belgische productie is voor het buitenland,
voornamelijk Europese landen en betreft vooral kwaliteitsvol interieurtextiel.

3.2. Historiek
Cijfers over de conjunctuur in de textielsector en de economische vooruitzichten vindt u op de
website van Febeltex1, actueel en gedetailleerd naar subsector.
Ter illustratie de historiek van de sector sinds 1973 (bron: Febeltex).

1

www.febeltex.be/nederlands/conjunctuur.html
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Illustratie 6: Historiek van productie, tewerkstelling en toegevoegde waarde 1973-2005
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Het Belgische textielproductieniveau lag in 2005 9,3% lager dan in 2000 (zie tabel hieronder),
waarbij we het jaar 2000 als referentiepunt nemen, want het is het laatste jaar van de recentste
hoogconjunctuur in de Europese textielsector. De Belgische textielindustrie schakelde relatief
snel over op producten die minder kwetsbaar zijn voor de lageloonconcurrentie, waardoor het
aandeel van interieurtextiel en technisch textiel in de totale Belgische textielproductie hoger ligt
dan gemiddeld in de EU. Door de relatief hoge specialisatiegraad van de Belgische
textielindustrie ging deze minder snel achteruit dan de Europese textielindustrie (-19,6% tussen
2000 en 2005 voor de EU tegenover -9,3 % voor België).
In de periode 1995-2000 steeg het productievolume in de Belgische textielindustrie zelfs nog
met 13,6% bij een daling van 5% in de EU.



Textielproductie



1995-2000



2000-2005






België

EU

+13,6 %



-5,0 %

-9,3 %



-19,6 %



  
Sinds 1973, het einde van de gouden jaren '60, heeft de Belgische textielindustrie vele up-anddowns gekend, maar is het totale productievolume (middelste lijn in grafiek hieronder) bijna
ongewijzigd gebleven op 30 jaar tijd. Bovendien werden meer producten met een hogere
toegevoegde waarde gemaakt (zie bovenste lijn). Wat wel in constant dalende lijn ging is de
tewerkstelling, en dat haalt het meest het nieuws. Anno 2005 wordt in België ongeveer
evenveel textiel geproduceerd als in 1973, maar wel met 70 % minder personeel.
Productiviteitsstijgingen en een andere productmix verklaren deze evoluties.
Evolutie van productie, toegevoegde waarde en tewerkstelling
in de Belgische textielindustrie
(1973-2005)
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Bron: Febeltex

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.3. Tewerkstelling
In Vlaanderen is de textielsector een typische KMO-sector.
In 2003 bijvoorbeeld werkten 32.545 werknemers, verspreid over 945 vestigingen2. Negen op
de tien vestigingen stellen minder dan 100 werknemers tewerk. Acht op de tien werknemers
werken in een vestiging met minder dan 250 werknemers.
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Illustratie 7: Tewerkstelling en textielvestigingen in Vlaanderen 2003
Textielsector 4de kwartaal 2003
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34
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8
1
945

Bron: Febeltex.

2

Cijfers Febeltex, op basis van RSZ.
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De tewerkstelling is in de voorbije decennia sterk afgenomen. We geven hierna de cijfers voor
België, Vlaanderen staat voor 90% van de tewerkstelling en 85% van de vestigingen. De daling van de tewerkstelling wordt vooral veroorzaakt door de scherpe concurrentie uit de aziatische landen in het algemeen en China in het bijzonder.

Illustratie 8: Tewerkstelling textielsector België 1980-2005

Tewerkstelling in de Textielindustrie
België 1980-2005
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Bron: Febeltex.

De oorzaken van de daling van de werkgelegenheid zijn faling, bedrijfsluiting en herstructurering, maar de redenen hiervan zijn subsectorgebonden. Zonder dat volgende redenen een
volledige verklaring zouden bieden, geven deze argumenten toch een richting aan. Noem het
een aanzet tot een verklaring voor de verschillen.
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Illustratie 9: Oorzaken daling werkgelegenheid naar subsector (aanzet tot verklaren)
Subsector (tewerkstelling %)

Redenen van faling, sluiting en herstructurering.

Spinnerijen (7,5%)

Geïntegreerde bedrijven kopen garens aan buiten
de EU.

Kleding en breigoed (27,5%)

Kledingbedrijven schakelen over op weefsels met
technische toepassingen en een hoge toegevoegde waarde, geen massaproductie meer. Voor
breigoed geldt de sterke concurrentie van China
en Turkije.

Interieurtextiel (45,5%)

Bedrijven willen dichter bij de afzetmarkt produceren en er is voor bepaalde bedrijven ook de
reden van kostprijs.

Technisch textiel (12%)

Is het meest bestendig (nicheproducten zijn minder gevoelig aan lageloonconcurrentie)

Veredelen (7,5%)
Bron: Febeltex.

Loonveredeling is het meest kwetsbaar.

Delokalisatie in de enge zin (enkel om productiekost) is in de textielsector relatief beperkt,
maar concurrentieverlies leidt tot het afstoten van bepaalde productiefasen en het aankopen
van meer halfafgewerkte producten van buiten de EU. Daarnaast worden bedrijven meer product-trader met capaciteitsafbouw in eigen land en meer/nieuwe productie in het buitenland.
Marktvolgende delokalisatie – naar de plaatsen van verkoop - komt wel frequenter voor: bedrijven gaan produceren in landen van afzet.
De verschillen in de subsectoren vinden we ook terug in de evolutie van de toegevoegde
waarde.

4. Innovaties
Bij innovaties gaat het zowel om vernieuwingen in technische productiemiddelen, organisatorische verbeteringen als nieuwe producten en diensten. We gaan niet uit van de tweedeling op
technologisch vlak, low- en high-tech sectoren, waarbij de textielsector als low-tech gezien
wordt. We hanteren de ruime definitie uit het Pact van Vilvoorde waarbij expliciet naar andere
dan technologische innovaties verwezen wordt.

21

Leren op de werkplek

Innovatiedoelstelling in het Pact van Vilvoorde
De sociale partners en de Vlaamse regering hebben in het Pact van Vilvoorde een toename van de product- of dienstinnovatie als een belangrijke doelstelling geformuleerd. Meer bepaald willen ze dat 25% van de totale omzet van de Vlaamse economie gerealiseerd wordt op basis van
nieuwe of verbeterde producten (doelstelling 9).
Een overzicht van de technologische innovaties in de textielsector zou ons te ver leiden, maar
met enkele voorbeelden willen we aangeven hoe ook in deze sector technologische vernieuwingen doorgevoerd worden.
Op technologisch vlak is de sector sterk afhankelijk van zijn leveranciers: de machinebouw, de
ICT-sector en de chemische sector. De technologische innovaties in de textielsector zijn daardoor beperkt, maar niet uitzonderlijk. Belangrijke innovaties zijn er daarnaast bij de producten
en diensten. De klanten stellen hoge eisen, waardoor artistieke creativiteit van design, industriële vormgeving en productontwikkeling hoog scoren.

4.1. Automatisering
In tegenstelling tot de confectiesector, die wel eens ten onrechte tot de textielsector gerekend
wordt, is deze sector kapitaalintensief en is er minder reden tot delokalisatie omwille van loonkost. In de textielsector kan de productiekost gedrukt worden en de performantie verbeterd
door automatisering en informatisering. Dit is zeker in het verleden gebeurd. In één van de
bedrijven uit ons onderzoek zijn na 16 jaar productie van technisch textiel op 2 na alle machines al vervangen. In een ander, verticaal geïntegreerden, textielbedrijf waar men nog garens
spint, veredelt, weeft en afwerkt tot een textielproduct, was de technologische omwenteling
noodzakelijk om de subactiviteit van het spinnen in België te houden.
In het geïntegreerde bedrijf worden vezels, garens, weefsels, ... gemaakt voor
huishoudelijk en industrieel gebruik. Vroeger was de meest gebruikte vezel katoen. Het is dank zij het automatiseren van het reinigingsproces van katoen dat
de textielproductie, spinnen en weven, zich heeft kunnen ontwikkelen. Aanvankelijk zorgde dat voor een sterke toename van de tewerkstelling, maar de doorgedreven automatisering heeft alweer heel wat banen doen sneuvelen. Tot voor
enkele jaren was de voorbereiding van het spinnen en het spinnen zelf een heel
arbeidsintensieve bezigheid: katoenbalen werden manueel gebroken en voor het
katoen naar de kaarden ging waren er verschillende manipulaties om het katoen
te reinigen. Nu worden de balen katoen wel nog klaargezet door een heftruckbestuurder, maar de balen worden machinaal geplukt en er zijn geen manuele tus-
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senkomsten meer tot en met het kaarden. Deze openingslijn, van balenplukken
tot kaarden bestaat uit een aaneenschakeling van machines waarin het katoen
geopend, gereinigd en gemengd wordt. Het resultaat van het kaarden, de lonten,
wordt dan in tonnen naar de spinmachines gereden. Het is allemaal het werk van
één en dezelfde werknemer: balen breken + kaarden opvolgen + tonnen met lonten naar spinmachines brengen.
Gelijkaardige fenomenen doen zich voor in andere subsectoren. De automatisering houdt
enerzijds de productie in Vlaanderen, denken we maar aan de continu-lijnen in nonwovenafdelingen, maar anderzijds vereist deze productie nog weinig manuele interventies.
Drie tot vier werknemers per productielijn volstaan om kilometers luiers per dag te vervaardigen en te verpakken. Andere vormen van automatisering nemen taken over en voorkomen zo
delokalisatie. Door het herstel van draadbreuken te automatiseren en te informatiseren worden
de tussenkomsten beperkt en bedient één operator meer machines. Het inzetten van een aanknoopmachine is een ander voorbeeld waarbij arbeid geautomatiseerd wordt en er zo voor
zorgt dat bedrijven meer productie in Vlaanderen houden.

4.2. Innovatie van klassieke producten
De niet-technologische innovatie wordt samengevat in artistieke creativiteit van design, industriële vormgeving en productontwikkeling3. Nieuwe trends in kleuren en structuren, maar ook
veredeling en verrijking van stoffen met eigenschappen als brandbestendigheid en krimpvastheid staan symbool voor innovatie in de textiel.

4.3. Technisch textiel en O&O
Technisch textiel is textiel met specifieke technische eigenschappen en in deze subsector
speelt onderzoek en ontwikkeling een zeer belangrijke rol. Innovatie is hier een constante.
De nieuwe productgroepen voor Technisch textiel4 :
Agrotech (textiel voor landbouw, tuinbouw en visvangst) zoals grondbedekkingsdoek, beschermdoek voor serres, visserijgarens, …
Buildtech (textiel voor de bouw en lichte constructies) zoals isolatiematerialen, zonnewering,
roofingtextiel, …
Geotech (geotextiel) zoals doek voor water-, wegen- en bodemwerken, afdichtingsdoek, waterfilterdoek, …

3
4

Fa Quix, Ook in “lowtech-sectoren” wordt innovatie een steeds belangrijkere concurrentietroef. Brussel, Febeltex, 7 februari 2006. Bijdrage voor het Jaarboek 2006 van de Vlaamse Management Associatie,
Idem.
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Indutech (textiel voor industriële toepassingen) zoals transportbanden, afdichtingskoorden
voor tunnelovenwagens (steenbakkerijen), wolvilt voor bv. drukpersen, …
Medtech (medisch textiel) zoals hydrofiel verbandgaas, steunverbanden, hospitaallinnen, luiers (babies, incontinentie), therapeutische elastische kousen, …
Mobiltech (textiel voor voertuigen) zoals autogordels, weefsels voor airbags, binnenbekleding
van auto's, weefsels voor autobanden, tapijt voor autobussen, vliegtuigen en schepen, …
Packtech (textiel voor transport en verpakking) zoals canvas/dekzeil (bache), postzakken/zakken voor linnengoed / geldzakken, cargo- en containernetten, …
Protech (textiel voor bescherming en veiligheid) zoals brandwerende materialen, waterdichte
weefsels, NBC-beschermend textiel, …
Sporttech (textiel voor sporttoepassingen) zoals kunstgras, doek voor parachutes en/of luchtballons, weefsels voor sporttassen, rugzakken, …

4.4. Innovatie als dam tegen delokalisatie?
Het verdwijnen van arbeidsplaatsen door herstructurering en/of delokalisatie is sterk bepaald
door de aard van de subsector5. Spinnerijen kunnen de concurrentie moeilijk aan omdat de
garens zeer goedkoop kunnen aangekocht worden in het buitenland. Kledingtextiel heeft het
zeer moeilijk en velen gaan specialiseren in weefsels voor technische toepassingen met grote
toegevoegde waarde. Voor interieurtextiel passen bedrijven identieke strategieën toe. Het
technisch textiel (24% van de sector) houdt het best stand. De nicheproducten ondervinden
nog weinig concurrentie vanuit de lageloonlanden. Veredelen als deel van een geïntegreerd
bedrijf kan eveneens standhouden. Loonveredelingsbedrijven daarentegen zijn sterk afhankelijk van de productie in de andere subsectoren.

5. Functies in de textielsector
5.1. Evoluties en tendensen
Door de dalende tewerkstelling is de krapte op de arbeidsmarkt aan gekwalificeerd personeel
algemeen afgenomen, maar de situatie blijft relatief precair voor bepaalde beroepen. Zowel
wever op jacquardweefmachines als wever op platweefmachines zijn momenteel erkend als
knelpuntberoepen6. Knelpuntberoepen zijn beroepen waarvoor kwantitatief en/of kwalitatief
geen voldoende kandidaten beschikbaar zijn voor de vacatures7.

5
6
7

Febeltex 2004, Delokalisatie in de textielsector 2003-2004. Nota voor de vergadering van de Economische
Commissie van het VBO van 9 november 2004.
www.vdab.be/opleidingen/knelpuntberoepen.shtml
www.serv.be/uitgaven/820.pdf Advies titels van beroepsbekwaamheid 2005.
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De verscheidenheid aan productieprocessen zorgt ervoor dat éénzelfde functie, een totaal
andere moeilijkheidsgraad kan hebben, ja zelfs volledig verschillend kan zijn naargelang het
eindproduct. Tapijtweven aan dubbelstuk Jacquard vraagt meer competenties dan aan enkelstuk en beide zijn moeilijker dan schachtweven. Wevers zijn dus niet zomaar muteerbaar van
afdeling of bedrijf, ook al hebben zij een jarenlange ervaring, aangezien de bedrijven meestal
gespecialiseerd zijn in één of enkele weeftechnieken.
Een opkomende techniek om stoffen te vervaardigen is het non-woven. Bij non-woven worden
de vezels niet gesponnen, maar verstrengeld en bewerkt. Het gaat om een veel korter productieproces, goedkoper ook en eenvoudiger. De taken en de functies vragen een andere scholing. Het gaat vooral om het bewaken van het productieproces en ‘herstellingen’ bij breuken of
kwaliteitsfouten zijn niet meer mogelijk. Het ganse naaldenpaneel moet vervangen worden en
indien dit een te ingewikkelde opdracht is komt hiervoor de regelaar of mechanieker naar de
machine. Non-woven productie biedt ook meer mogelijkheden om veredelingstechnieken toe
te passen, en het is deze extra meerwaarde die men in Vlaanderen zeker wil uitbouwen. De
technieken evolueren ook heel snel.
Zelfs scheren en warpen kan om sterk verschillende competentieniveaus vragen. Warpen of
scheren in voorbereiding op het weven van jeans is relatief eenvoudig in vergelijking met de
ingewikkelde patronen van interieurtextiel. Het scheren heeft als doel om het gewenste aantal
kettingdraden evenwijdig op een weefboom te winden, te rangschikken (volgens kleur) en de
gewenste lengte te bepalen. Warpen is ook een onderdeel van de voorbereiding tot het weven,
waarbij een bepaald aantal draden (bobijnen) op een warpboom worden gewikkeld. De ketting
wordt horizontaal in gelijke lagen verdeeld en een zeker aantal ‘warpbomen’ (van gelijke
breedte en lengte) worden op de weefboom overgebracht.
Door de automatisering verdwijnen heel wat manuele taken, waardoor ook nieuwe combinaties
van functies ontstaan. In sommige bedrijven zal de wever ook de orderwissels doen, in andere
bedrijven gebeurt dat door de stijlwisselaar of de kwaliteitswisselaar. Ook het aandraaien of
aanknopen van weefbomen gebeurt met een aanknoopmachine, maar de functie blijft hoge
eisen stellen. De eisen zijn hoog net als voor de wever: kammen en klaarmaken van de nieuwe boom, de controle op het machinaal knopen, controle op de juiste binding, enz. De aandraaier is meestal een wever die is doorgegroeid.
Een functie die een blijver is, is de stalenwever. Meestal gaat het om een regelaar want hier
komen telkens alle taken opnieuw voor: programmeren/programma inladen, afstellen van
weefmachine, aanknopen, hevels plaatsen, draden door het riet halen, machine starten, opvolgen, herstellen, enz.

25

Leren op de werkplek

Ook de kwaliteitscontrole blijft een manuele functie, al wordt de visuele controle meer en meer
ondersteund met bijvoorbeeld automatisch versnijden.
De grote diversiteit aan productieprocessen en producten, de auto- en informatisering en de
relatief snelle technologische evolutie maken dat voor de meeste functies in de textiel de opleiding on-the-job moet gebeuren. Zowat alle functies vragen op zijn minst enkele weken training, voor meer complexe functies gaat het meestal om maanden.

5.2. Beroepsprofielen SERV
Om de competentiebehoeften van een sector in kaart te brengen ontwikkelt de SERV beroepsprofielen. Deze profielen kunnen gebruikt worden om opleidingsinstanties en bedrijven te
ondersteunen bij de opmaak van programma’s.
De significante wijzigingen van de functies in de textielsector in de voorbije jaren zorgt voor
een behoorlijk aantal beroepsprofielen voor deze sector.

Illustratie 10: SERV informatiebank beroepsprofielen in de textiel
aanknoper afdelingsverantwoordelijke textiel
bediener structureermachine bediener viltstraat bereider van appretbaden bereider van drukpasta's en
verfbaden bobijner breier in de breierij-productieafdeling
doorhaler
extrudeur
meestergast in de textielsector
operator latexeerstraat operator spanraam
polyvalente operator thermofixatie
sectioneel scheerder sterker/opbomer
textielontwerper tufter twijner
verver/bedrukker
warper wever

Meer info op de informatiebank beroepscompetentieprofielen www.serv.be
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5.3. Standaarden SERV
Met standaarden worden de competenties voor een titel van beroepsbekwaamheid beoordeeld. Het opmaken van standaarden is Europees beslist als gevolg van de snelle evoluties in
competentiebehoeften en de kloof tussen regulier onderwijs en nodige competenties op de
arbeidsmarkt. Standaarden erkennen dat competenties ook door ervaring verworden kunnen
worden.
Voor de textielsector is reeds één standaard ter beschikking. Het is de titel van ‘platwever:
armuur en jacquard’ platwever: armuur en jacquard (m/v).
Meer info over de informatiebank met de standaarden www.serv.be.

6. Opleiding in de textielsector
6.1. Scholingsniveau
Van alle werknemers die tewerkgesteld zijn in de textielsector, loontrekkenden zowel als nietloontrekkenden, heeft bijna de helft geen diploma middelbaar onderwijs - in algemene termen
ook wel kortgeschoold genoemd.

Illustratie 11: Tewerkstelling naar scholing en geslacht

lager onderwijs of geen diploma
lager secundair onderwijs
hoger secundair onderwijs
hoger niet-universitair onderwijs
korte type
hoger niet-universitair onderwijs
lange type
universitair onderwijs

mannen
18,2%
33,6%
33,5%

vrouwen
17,3%
27,5%
36,6%

Totaal
17,8%
31,0%
34,8%

10,7%

9,4%

10,2%

2,6%

5,4%

3,8%

1,4%
100,0%

3,8%
100,0%

2,4%
100,0%

Bron: Vlaanderen NIS EAK 2004, loontrekkenden en niet-loontrekkenden, gemiddelde.

Kortgeschoolden werken vooral als arbeider.
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Illustratie 12: Tewerkstelling naar beroepen en scholing
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Bron: Vlaanderen NIS EAK 2004, loontrekkenden en niet-loontrekkenden, jaar 2002.

In dit onderzoek is de doelgroep de arbeiders in de productie, het gaat dus hoofdzakelijk om
werknemers met maximum lager secundair onderwijs.

6.2. Regulier onderwijs (dagscholen)
In de laatste 10 jaar is het regulier textielonderwijs sterk afgebouwd. Thans worden in Kortrijk,
Waregem en Gent samen nog maar enkele tientallen leerlingen en studenten voorbereid op
een beroep in de textielsector. Mede door een minder gunstig imago en de talrijke bedrijfssluitingen zijn heel wat jongeren niet meer geneigd om een textielopleiding te volgen.

6.3. Volwassenenonderwijs
In het volwassenenonderwijs zien we een gelijkaardige evolutie als in de dagscholen. Het
avondonderwijs textielopleidingen in het kader van sociale promotie is sterk afgebouwd en er
wordt minder beroep gedaan op Cobot vzw8 en op de VDAB. Op dit moment is er nog slechts
één competentiecentrum van de VDAB waar textielopleidingen kunnen gevolgd worden. Het
centrum in Sint-Niklaas waar opleidingen in de breigoedsector werden gegeven moest de
8

Jaarverslagen Cobot vzw
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deuren sluiten bij gebrek aan aanvragen. De breigoedsector is zo goed als volledig gedelocaliseerd. Het VDAB-centrum in Wevelgem, dat opleidingen voor wevers en regelaars aanbiedt
telt jaarlijks een 50-tal cursisten. Wever en aanverwante beroepen zijn ook minder een knelpuntberoep, alhoewel dit conjunctuurgevoelig is. Knelpunten op de arbeidsmarkt zijn de technische functies, net zoals dat 20 jaar geleden ook reeds het geval was.
De afgenomen interesse voor opleidingen in de VDAB en Cobot vzw wordt zeker voor een
deel verklaard door de dalende tewerkstelling. Bovendien komen er door reorganisaties ervaren textielwerknemers vrij die met een korte, interne on-the-job omscholing terecht kunnen in
een ander textielbedrijf.
Cobot vzw, de VDAB en de textielscholen proberen de krachten zoveel mogelijk te bundelen.
Op 1 mei 2005 startte in de textielsector een nieuw samenwerkingsverband met het oog op
een betere afstemming van de opleidingsinitiatieven. Consortex is een samenwerking tussen
de sociale partners van de textielsector, de secundaire textielscholen van Kortrijk en Waregem, de Hogeschool Gent en het VDAB Competentiecentrum in Wevelgem. Elke instelling
beschikt over een up-to-date machinepark, maar tot voor kort werd die infrastructuur nauwelijks gedeeld met andere instellingen. De samenwerking in het kader van Consortex bestaat er
in dat alle partners de eigen infrastructuur open stellen voor en zelf toegang krijgen tot andere
opleidingsaccommodatie. Het is de bedoeling om de cursisten maximale opleidingskansen te
bieden, en uitwisseling van cursisten, opleiders en machinepark te bevorderen. Het project
heeft meerdere doelstellingen:





het machinepark in kaart brengen;
ter beschikking stellen van machinepark;
uitwisselen van cursisten en opleiders.

6.4. Bedrijfsopleiding
Uit een arbeidsmarktanalyse van Cobot vzw in 20039 blijkt dat heel wat bedrijven in de textielsector opleidingsinitiatieven voor de werknemers voorzien. Bij het onderzoek waren 132 textielbedrijven betrokken.







9

41% van de bevraagde bedrijven beschikt over een opleidingsplan;
16% heeft een specifiek opleidingsbudget;
65% zegt opleiding te organiseren;
65% van de opleidingsuren gebeurt on-the-job, 25% extern en 10% off-the-job intern;
het opleidingsbeleid is eerder ad hoc dan gepland;

Sophie Boone, Een blik achter de bedrijfsmuren van de Vlaamse textielbedrijven. 2004, Cobot vzw
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er is een verschil tussen bedrijven mét en bedrijven zonder knelpuntvacatures: zonder besteden 71% van de uren aan on-the job, mét is dat 53% van de uren; bedrijven gaan bij
knelpunten sneller extern;



voor de externe opleidingen wordt +/- 50% op Cobot vzw beroep gedaan.

Uit eigen onderzoek in 13 weverijen10 in 2000 blijkt dat op dat moment in deze bedrijven bijna
de helft van de wevers nooit mogelijkheden kregen om bijscholing te volgen en bijgevolg ook
weinig nieuwe dingen leerden op het werk.

Illustratie 13: Bijscholing en nieuwe dingen leren
Het bedrijf biedt kansen op bijscholing
Nooit
Soms
Vaak
Altijd
Totaal

46,7%
31,3%
10,5%
11,5%

Nieuwe dingen op het werk leren
Nooit
35,8%
13,9%
5,9%
10,8%
22,9%

soms
47,7%
56,4%
52,9%
32,4%
49,2%

vaak
11,3%
19,8%
26,5%
35,1%
18,3%

altijd
5,3%
9,9%
14,7%
21,6%
9,6%

STV-Innovatie & Arbeid 2000, N=340

46,7% van de werknemers krijgt nooit mogelijkheden om zich bij te scholen.
Hetzelfde onderzoek leert dat opleidingen een significante hulp zijn bij het implementeren van
veranderingen. Hoe beter opgeleid, hoe minder negatieve gevolgen.

Illustratie 14: Bijscholing en problemen bij veranderende taken
Het bedrijf biedt kansen op bijscholing
Nooit
Soms
Vaak
Altijd
Totaal

46,7%
31,3%
10,5%
11,5%

Veranderen van taken heeft negatieve gevolgen.
Altijd

vaak

soms

nooit

2,7%
1,0%

7,5%
6,1%
5,9%

1,6%

6,0%

25,2%
30,6%
29,4%
16,2%
26,3%

64,6%
62,2%
64,7%
83,8%
66,1%

STV-Innovatie & Arbeid 2000, N=340

10

Verdonck, Gert, (2000) Welzijn op het werk. Arbeidsbeleving en arbeidsorganisatie in Vlaamse weverijen.
Informatiedossier SERV Brussel
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Van hen die altijd de mogelijkheid hebben om zich bij te scholen ondervindt 83,8% nooit negatieve gevolgen van veranderingen, van wie nooit bijscholing kan volgen is dat maar 64,6%.
Ook in de textielsector presteren werknemers beter wanneer ze goed opgeleid zijn. Goed
opgeleide werknemers zijn beter gewapend voor de technologische evoluties

Illustratie 15: Bijscholing en aanpassingsvermogen
Het bedrijf biedt kansen op bijscholing

Wever vindt het niet moeilijk om
zich aan te passen aan veranderingen in taken

Nooit

46,7%

61,5%

Soms

31,3%

62,4%

Vaak

10,5%

64,7%

Altijd

11,5%

86,5%

STV-Innovatie & Arbeid 2000, N=340

Wevers die altijd kansen krijgen om zich bij te scholen hebben het minder moeilijk om zich aan
te passen aan veranderingen in taken. 86,5% van hen zegt er nooit problemen mee te hebben,
tegenover maar 61,5% van hen die nooit kansen op bijscholing krijgen.
Daarenboven zijn goed opgeleide medewerkers ook meer betrokken en dat beperkt de
verloop-intentie.

Illustratie 16: Bijscholing en van baan veranderen
Het bedrijf biedt kansen op bijscholing

Nooit
Soms
Vaak
Altijd
Total

46,7%
31,3%
10,5%
11,5%

Er wel eens over denken om van baan te veranderen.
Neen

ja

68,9%
67,3%
71,9%
83,8%
70,4%

31,1%
32,7%
28,1%
16,2%
29,6%

STV-Innovatie & Arbeid 2000, N=340

Van wie nooit mogelijkheden heeft om bijscholing te volgen, denkt bijna een op de drie wel
eens aan veranderen van baan. Van hen die altijd bijscholing kunnen volgen is dat een op de
zes.
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6.5. De toekomst
Het is duidelijk dat ook in de textielsector veel massaproductie gedelokaliseerd is. Wat blijft
zijn sterk geautomatiseerde processen, de productie van gespecialiseerde producten en de
kleine reeksen met hoge kwaliteitsnormen die flexibel leverbaar moeten zijn. Dit betekent dat
de competentiebehoeften toenemen. De textielwerknemers moeten met zeer gesofisticeerde
machines kunnen werken en polyvalent inzetbaar zijn.
De toenemende behoefte aan gespecialiseerde, maar toch polyvalente werknemers, speelt
zich af in een arbeidsmarktsegment dat kwantitatief afneemt aan belang. Het is dus niet evident om studenten, werkgevers én werknemers te motiveren tot verregaande opleidingsinspanningen. Met behulp van de beschikbare sector- en overheidsmiddelen moeten de opleidingsinstanties een opleidingsaanbod uittekenen in functie van de specifieke
arbeidsmarktsituatie.
Opleidingen zijn investeringen die lonen, op korte zoniet op lange termijn. Goed opgeleide
werknemers zijn het beste middel tegen competentietekorten bij innovaties.
Werknemers moeten ervan overtuigd worden dat goed opgeleide krachten nog steeds kans
maken op tewerkstelling in de textielsector.
Doet de textielsector – zoals de cijfers aanwijzen - het dan toch niet zo best in vergelijking met
andere sectoren?
Feit is dat momenteel in het opleidingscentrum van de VDAB in Wevelgem er zeer veel opleidingsaanvragen zijn voor allerlei beroepen en functies voor zeer diverse sectoren, maar dat de
opleidingsvragen vanuit de textielbedrijven wat achterop blijven. Ook bij de IBO-opleidingen is
de belangstelling in de textielsector geringer. In 2005 werden meer dan 12.000 IBO-ers opgeleid, waarvan 249 in de textielsector.
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Hoofdstuk 2
Permanente competentieontwikkeling
Sinds ruim een decennium wordt er algemeen hard op de nagel van permanente vorming
geslagen. Scholieren zijn er op voorbereid, ook wanneer ze kiezen voor een praktijkopleiding,
dat ze zich levenslang zullen moeten bijscholen. Recent onderzoek wijst uit dat deze gedachte
ook algemeen leeft bij de bevolking. In de studie ‘Demografische ontwikkelingen in Vlaanderen
en de gevolgen van de veroudering voor meerdere levensdomeinen’ in opdracht van het
Vlaams parlement zijn hierover ook cijfers verzameld11. Op de vraag of men het eens is met de
uitspraak dat ‘zonder opleiding men gedoemd is om op termijn niet meer mee te kunnen in
onze snel veranderende maatschappij’, zegt 74% het hiermee (volledig) eens te zijn. Bij 55-64
jarigen bevestigt zelfs 83% deze stelling en in deze groep zijn kortgeschoolden oververtegenwoordigd. Hoe ouder de werknemer en/of hoe korter geschoold, hoe meer belang men hecht
aan permanente vorming.
Permanente competentieontwikkeling is, samen met een reeks andere HR-praktijken, noodzakelijk om de productiviteit van de Vlaamse bedrijven te ondersteunen. In het kader van het
Pact van Vilvoorde Doelstelling 9 wordt van competentiegerichte organisaties daarnaast ook
verwacht dat de beschikbare competenties goed benut worden, dat de arbeidsorganisatie de
competentieontwikkeling bevordert en dat de externe netwerking de competentieverwerving
ondersteunt.
Opleiden op de werkplek neemt een prominente plaats in bij de competentieontwikkelingsstrategieën. Bijna alle bedrijven maken gebruik van on-the-job trainingen. Ook in de Vlaamse
textielbedrijven is deze opleidingsvorm goed gekend, er zijn voor veel functies immers geen
reguliere opleidingen en praktijkopleidingen op de werkplek zijn zeer efficiënt en effectief om
nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven. Werkplekleren ondersteunt de permanente
competentieontwikkeling van werknemers.
Leren op de werkplek gebeurt het meest efficiënt en effectief in een stimulerende arbeidsorganisatie die zelfstandig en open leren stimuleert en probleem- en competentiegericht leren
mogelijk maakt.

11

Administratie Planning en Statistiek (oktober 2005) Demografische ontwikkelingen in Vlaanderen en de gevolgen van de veroudering voor meerdere levensdomeinen.
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1. Personeelsbeleid
Opleidingsactiviteiten in een bedrijf en het competentiebeleid maken deel uit van een reeks
HR-praktijken en worden er ook door beïnvloed. De integratie bepaalt ook in sterke mate het
effect op de competentieontwikkeling van de werknemers. ‘HR-praktijken kunnen bijdragen tot
meer competente werknemers die gemotiveerd zijn om die competenties te gebruiken, en die
actief zijn in een werksysteem dat hun toelaat hun talent en motivatie aan te wenden voor de
realisatie van doelen die voor de organisatie van belang zijn (empowerment).’12 Empowerment
staat voor betrokkenheid van de werknemers, bevoegdheden en zeggingsschap. Om de interferentie tussen de factoren aan te duiden gebruiken de auteurs van het boek ‘HRM in breedbeeld’ volgende figuur.

Illustratie 17: Relatie tussen HR-praktijken, werknemerskenmerken, operationele prestaties en financiële prestaties

HR-praktijken

Werknemerskenmerken

Operationele
prestaties

Financiële
prestaties

Selectie
Competenties
Opleiding

Beoordeling

Motivatie

Waarde voor
kerncompetentie

Productiviteit

Bedrijfskunde

Beloning
Empowerment
Jobdesign
Bron: Delery & Shaw (2001).

12

Luc Sels, Sophie De Winne (2005) HRM in breedbeeld. Een toetsing van retoriek aan realiteit. Acco, Leuven,
blz 20.
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De pijlen in de grafiek tonen de invloeden en interacties tussen de HRM-praktijken, de werknemerskenmerken en de operationele en financiële prestaties van het bedrijf. Praktijken kunnen elkaar versterken en zo zwaarder doorwegen op de prestaties van de werknemers en van
het bedrijf. Opleidingen hebben een invloed op competenties en op de motivatie en beïnvloeden zo samen de productiviteit. Productiviteit is naast innovatie één van de sterkhouders van
de textielsector in Vlaanderen13.

2. Competentiemanagement
Het belang van competentieontwikkeling voor onze economie is zo groot dat er ook aandacht
aan besteed werd in het Pact van Vilvoorde. Vlaanderen wil er naar streven om de ontwikkeling en benutting van de competenties te laten toenemen. Hiertoe hebben de sociale partners
aan de SERV de opdracht gegeven om een indicator samen te stellen voor de opvolging van
competentieontwikkeling. De indicator is pragmatisch samengesteld en omvat volgende categorieën: klassieke competentiebevorderende maatregelen, het effectief benutten van de competenties, het hebben van een arbeidsorganisatie die competentieontwikkelingen en benutting
faciliteert en het doen aan externe netwerkvorming die gericht is op het verwerven van competenties. De indicatormeting is recent twee keer gebeurd en er is een stijgend belang vastgesteld van competentieontwikkeling op de meeste criteria. Dit geldt voor kleine en grote bedrijven, maar kleine bedrijven zijn aan een inhaalbeweging bezig.

13

Febeltex (2006) Jaarverslag 25005-2006, blz. 8.
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Illustratie 18: Competentiebevorderende maatregelen in bedrijven, Vlaanderen 20012004
Criterium

Pct
2001

Pct
2004

Verschil

1. opleiding voor minstens de helft van de personeelsleden

37,80%

46,70%

8,90%

2. opleidingsplan hebben

42,30%

48,70%

6,40%

3. competentiemanagement minstens gedeeltelijk toepassen

27,80%

29,20%

1,40%

Klassieke competentiebevorderende maatregelen

Benutten van competenties
4. functioneringsgesprekken voor minstens de helft van het personeel
5. toepassen van werkoverleg

51,90%

65,70%

13,80%

74,40%

76,40%

2,00%

6. er is een formeel suggestiesysteem

53,00%

47,80%

-5,20%

7. eigen personeel vaak benutten als bron voor innovatie

50,30%

47,10%

-3,20%

44,20%

47,30%

3,10%

26,80%

45,90%

19,10%

53,60%

59,40%

5,50%

42,20%

48,60%

6,40%

73,60%

81,50%

7,90%

1,20%

3,40%

2,20%

Een arbeidsorganisatie die competentieontwikkeling en –
benutting faciliteert
8. toepassen van teamwerk voor minstens de helft van het personeel
9. … en werkmethode en/of werkverdeling zijn bevoegdheden
van de teams
10. minstens de helft van het personeel heeft de verantwoordelijkheid over de eigen werkmethode
11. polyvalentie voor minstens de helft van de personeelsleden
Externe netwerkvorming gericht op competentieverwerving
12. vaste samenwerking EN elektronische communicatie met
klanten OF leveranciers
13. vaak gebruik maken van klanten-leveranciers én kennisinstellingen als bronnen van innovatie

Bron: STV Berichten nr. 3/2005. Samenstelling, berekening en duiding van de Indicator van Competentiegerichte Organisatie voor de opvolging van Doelstelling 9 van het Pact van Vilvoorde, op
basis van de TOA-enquête.
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De indicator houdt rekening met een brede waaier aan maatregelen om de competenties van
werknemers te ontwikkelen.

3. Opleiden op de werkplek
In dit informatiedossier gaat de aandacht uit naar opleidingen in het algemeen en on-the-job
trainingen in het bijzonder. Het gaat om leren in de werkcontext.
Werkplekleren kan kortweg worden omschreven als: leren in de context van het werk. Het is
één van de vele manieren waarop medewerkers nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Het
leren vindt plaats in de werksituatie zelf en wel via veelvuldige interacties met collega’s en de
leidinggevende. Met name de onderlinge informatie-uitwisseling (kennis delen) op de werkplek
is hierbij van belang.14
Een recente bevraging over alternatieve leervormen (N>1.000 respons, eerste kwartaal 2006)
leert dat bedrijven vooral opleidingen op de werkplek (86.6%) organiseren. 82.6% van de bedrijven maakt gebruik van externe klassikale opleidingen en intern klassikale opleidingen worden door 62,7% procent van de bedrijven georganiseerd. Daarna volgen individuele begeleiding, zelfstudie en groepsleren. 32,7% gebruikt e-learning. Blended learning – een combinatie
van verschillende leervormen – wordt in 20.3% van de bedrijven gebruikt. Opleidingsvideo’s
en acteurs/simulaties worden weinig ingeschakeld. De cijfers zijn gelijklopend in alle sectoren.
Naar de grootte van de ondernemingen, zijn er een paar verschillen. De kleinste ondernemingen tot honderd werknemers, kiezen vooral voor de traditionele klassikale aanpak en elearning. Bron: www.evoleren.be (25/07/2006)15.
On-the-job trainingen zijn om 2 redenen van groot belang voor de textielsector. Ten eerste zijn
bedrijven, omdat er voor sommige functies geen externe opleidingen bestaan, verplicht om
zelf opleiding te voorzien en deze opleiding is meestal zo specifiek dat on-the-job de enige
plek is waar de competenties kunnen geoefend worden. Ten tweede blijkt ‘doen’ het meest
efficiënt om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven. Sinds het invoeren van de eindtermen in het onderwijs in de jaren ’90, wordt ook daar meer aandacht gegeven aan het ‘begeleid’ zelfstandig leren en de didactiek uit het onderwijs vindt in latere jaren meestal een weg
naar het volwassenenonderwijs en de bedrijfspraktijk.

14
15

A.N.G.J. Koot, (KPC Groep) & F. den Dekker (KPC Groep) handleiding Leren en opleiden op de werkplek
www.vmbo-loket.nl/
EvoLeren is een project binnen Voka-Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen
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De aandacht voor (zelfstandig) leren nam (exponentieel) toe, toen men in de jaren ’80 en ’90
in het onderwijs geconfronteerd werd met de snelle veroudering van de schoolse kennis en de
omvang van informatie die moet verwerkt worden. In deze informatiemaatschappij is het onmogelijk om nog alles te kennen. De encyclopedische kennis moet plaats maken voor permanente competentieontwikkeling. Leerpsychologisch gaat het om 4 soorten kennis binnen een
sociaal-constructivistische omgeving:






domeinspecifieke kennis of vakkennis (takenpakket);
heuristische of analytische kennis (probleemoplossend);
metacognitief of hoe leren leren (zoekstrategieën);

meta-emotioneel of leren omgaan met (groeien door het leerproces).
De sociaal-constructivistische omgeving staat voor het feit dat nieuwe informatie ‘efficiënt’ kan
gekoppeld worden aan reeds aanwezige kennis en inzichten en vaardigheden.
Bij begeleid zelfstandig leren gaat het om het creëren van een leeromgeving die het zelfstandig leren centraal stelt en waarbij een rol is weggelegd voor de begeleider. Dit ‘onderwijs’concept situeert zich op een continuüm en volgend schema toont duidelijk de rol van de
begeleider.

Illustratie 19: Onderwijsconcepten
onderwijsconcept
sturingsfactor
Didactische

Traditioneel leren

Geleid leren

docentsturing
Doceren

leerstrategie

Begeleid leren
gemengd

Stapsgewijs

Vakkundig onder-

oefenen

steunen

Zelfstandig leren

Open leren

leerdergestuurd
probleemgericht

competentiegericht

Bron: Van Petegem Peter (2002)16

Bij het traditioneel leren is er een sturing door de lesgever, de docent, en bestaat de leerstrategie uit doceren. Ook bij geleid leren heeft de docent de belangrijkste plaats, aangevuld door
stapsgewijs oefenen. Dit is wat in de bedrijfspraktijk de peter is of de instructeur. Bij begeleid
leren gaat het meer over ondersteuning. Hier vinden we in bedrijven een coach. Zelfstandig
leren is probleemgericht en bij open leren is het de lerende zelf die de richting bepaalt, namelijk de eigen competentieontwikkeling.

16

Van Petegem Peter (2002) Begeleid zelfstandig leren: een nieuw paradigma? In Begeleid zelfstandig leren.
Afl. 2, nov. 2002, p11. Wolters Plantijn Antwerpen
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4. Een stimulerende organisatiecontext
De Vlaamse indicator om competentiemanagement in kaart te brengen omvat naast klassieke
competentiebevorderende maatregelen en het benutten van competenties ook arbeidsorganisatorische criteria: teamwerk, verantwoordelijkheden en polyvalentie nastreven. Met deze
keuze aan indicatoren wordt het belang bevestigd van een leergerichte arbeidsorganisatie. In
de casestudies besteden we daarom ook aandacht aan polyvalentie en aan doorgroeikansen
in het personeelsbeleid.

5. Schaalvergroting en internationalisering
Internationalisering zorgt er voor dat een aantal verantwoordelijkheden op een hoger beslissingsniveau komen te liggen en dat geldt ook voor de HRM-praktijken. Onderzoek wijst uit dat
dit gemiddeld genomen minder geldt voor het opleidingsbeleid dan voor de andere HRM domeinen.17

Illustratie 20: HR gestuurd door hoofdzetel versus lokaal beleid
Mate waarin HR-activiteiten gestuurd worden door de hoofdzetel versus autonoom door de vestiging
bepalen van w ijze van w erving en
selectie

84,9

15,1

vastlegging opleidingsbudgetten

53,8

46,2

toew ijzen opleidingsbudget (doelgroep,
type, enz.)

64,5

35,5

uitw erken loopbaan- en promotiebeleid

38,4

61,6

bepalen w ijze van beoordeling

36,6

63,4

bepalen aantal aanw ervingen en
afvloeiingen

36,7

63,3

bepalen flexibiliteitsbeleid (bv. inzet
uitzendarbeid)

64,6

35,4

bepalen loonhooghte/beloningsw ijze

38,3

61,7

uitw erken beleid gezondheid en veiligheid

51,4

48,6
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61,8
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Bron: Paso 2003 N=749

17

Luc Sels, Sophie De Winne (2005) HRM in breedbeeld. Een toetsing van retoriek aan realiteit. Acco, Leuven,
blz. 216.
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De domeinen die de hoofdzetels vooral in eigen handen willen houden zijn: het overleg met
vakbondsafgevaardigden, het bepalen van de loonhoogte en beloningswijze en het loopbaanbeleid. De typische praktijken met betrekking tot opleidingen zijn meestal in handen van de
vestigingen.
In de casestudies zijn gelijkaardige tendensen vastgesteld. Alle vestigingen staan achter één
missie, maar het opleidingsbeleid wordt plaatselijk uitgetekend.
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Hoofdstuk 3
Het opleidingsbeleid
In dit deel bespreken we het kader waarbinnen on-the-job trainingen gegeven worden. We
onderscheiden de soorten opleiding en geven uitleg bij definities.

1. Terminologie
In bedrijven en onder opleidingsverantwoordelijken bestaat soms verwarring over begrippen
en terminologie. Hierna worden de meest gebruikt termen kort omschreven.
Opleidingen op de werkvloer
Opleidingen op de werkvloer zijn ‘doelbewuste’ leerprocessen en dus formele opleidingen. Het
gaat om coaching, peterschap of instructie. Ook zelfstudie op de werkplek is een vorm van
leren door zichzelf op te leiden. Het leerproces wordt in al deze gevallen bewust didactisch
gestuurd.
Opleidingsbeleid
Het opleidingsbeleid richt zich op het detecteren van opleidingsnoden, het opmaken van een
opleidingsplan en het organiseren en evalueren van opleidingen voor werknemers.
Competentie en competentiebeleid
‘Competenties zijn de groepen of basisstructuren van met elkaar samenhangende inzichten,
vaardigheden en houdingen van een persoon die nodig zijn om nu en in de toekomst effectieve prestaties te kunnen leveren’. Baert H., e.a. 2000.
Competentiebeleid overstijgt de directe opleidingsnoden en integreert het opleidingsbeleid in
het managen van de competenties van de werknemers. ‘Competentiemanagement is het geheel van activiteiten dat tot doel heeft de aanwezige en noodzakelijke competenties bij de
werknemers in kaart te brengen, te ontwikkelen en af te stemmen op interne en externe ontwikkelingen in de organisatie om zo haar missie en doelstellingen te helpen verwezenlijken.’
Baert H., 200018.
In de voorbije jaren heeft competentiemanagement termen als opleiding en scholing verdrongen. Werknemers moeten meer dan ‘geschoold’ zijn, ze moeten competent zijn (Mansfield B.
& Mitchell L., Towards a Competent Workforce, Gower, Hampshire, 1996 p.24).
18

Baert Herman, De Witte Karel, Sterck Geert (2000) Vorming, training en opleiding. Handboek voor een kwaliteitsvol VTO-beleid in welzijnsvoorzieningen. Garant, Leuven p.25.
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Diezelfde auteurs pleiten voor gestructureerd ‘werk’-gebaseerd leren en verwijzen voor het
belang ervan naar het ESF-Core Skills Project, gedirigeerd door Margaret Levy. Voor Levy
horen leren en werken samen en zijn 3 componenten essentieel (p.33):




het structureren van werkplekleren;
het bieden van mogelijkheden om aangepaste on-the-job training én leermogelijkheden te
voorzien;

 identificeren en voorzien in mogelijkheden tot relevante off-the-job trainingen.
Voorwaarde om jobs inherente leermogelijkheden te geven, is het opnemen in elke job van
‘core’ skills: elementen van ‘kernvakmanschap’ waardoor werknemers leren terwijl ze werken
(p.35). De beschrijving van de core skills loopt parallel met de 12 checkpunten uit de Keeping
Up Competence van STV-Innovatie & Arbeid. In Towards a Competent Workforce worden
deze core skills als basis voor het ontwikkelen van standaarden of EVC’s naar voor geschoven. Het gaat om een geïntegreerde benadering van competentiemanagement op de werkvloer.
Peterschap of mentorschap
In de meeste bedrijven spreekt men van een peterschap of mentorschap wanneer dit door
erkende peters of mentors gebeurt die daarvoor speciaal geselecteerd en/of ook opgeleid zijn.
In onderzoeks- en studiewerk wordt volgende definitie veel gebruikt:
De mentor of de peter is – verschillend van een coach – een meer ervaren collega met wie men open kan communiceren over diverse aspecten van de job en de
arbeidscontext19.
Quid instructeur?
Er zijn nog maar weinig bedrijven die eigen instructeurs of opleiders in dienst hebben, en in
het betreffende geval worden zij zeker op dit moment niet full time ingezet op opleidingen.

19

Baert, H., Baert, T., De Meester, K., Douterlungne, M., Kusters, W., Scheeren, J., Van Damme, D., Van Wiele,
I. & Wouters, M. (2001). Bevorderen van deelname en deelnamekansen inzake arbeidsmarktgerichte permanente vorming. Eindrapport KU Leuven: Centrum voor Sociale Pedagogiek – HIVA – UGent: Vakgroep Onderwijskunde. In OVER.WERK Tijdschrift van het Steunpunt WAV 3/2002 p.38 Mentorschap ... Een oude praktijk
in een nieuw VTO-beleid.
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2. Kader voor een opleidingsbeleid
De focus van het onderzoek is de on-the job trainingen, maar zonder het globale beleid uit het
oog te verliezen. On-the-job opleidingen zijn formele opleidingen omdat het leertraject doelbewust en gestructureerd wordt opgezet.
De on-the-job trainingen of de opleidingen aan de machine op de werkplek worden dikwijls ook
aangevuld met theorie of instructies los van de werkvloer. Naast deze formele vormen van
opleiding krijgen ook de informele leermomenten meer en meer aandacht. In veel bedrijven
wordt niet meer gesproken van opleidingsbeleid, maar van competentiebeleid.
De term competentiemanagement voldoet meer aan de permanente ontwikkeling van kennis,
vaardigheden en attitudes waar bedrijven vandaag de dag zoveel nood aan hebben. De definitie van Nordhaugs'20 verwoordt dit zeer treffend: 'Work-related competencies are ( …) defined
as the composite of human knowledge, skills and attitudes that may serve productive purposes
in organisations' (1993, pg.50); 'the term originates from the Latin verb competere which
means suitable' (pg.49)’.
Leren op de werkplek gaat om leeractiviteiten en handelingen in de reële arbeidssituatie en is
gericht op het verwerven en ontwikkelen van beroepsgerichte kennis21. Kenmerkend voor
werkplekleren is dat het leren taak- en probleemgericht is en dit in de context van de arbeid
zelf en gedragen door de beroepsgroep of de organisatie (collectief). Deze kenmerken zorgen
ervoor dat leren op deze manier veelal duurzamer is dan externe cursussen.

20
21

Bron: Van Sluijs E. en Kluytmans F. / Management van competenties, M&O, 1996/3, p.201, ced. Samson,
Diegem.
Onstenk Jeroen (1997) Lerend leren werken. Brede vakbekwaamheid en de integratie van leren, werken en
innoveren. Eburon Delft
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Illustratie 21: Theoretisch kader van competentiestrategieën in een bedrijfscontext
LEREN:

VORM VERSUS INHOUD

Formeel: doelgerichte leerprocessen
On-the-job
peterschap
instructeur
zelfstudie
werkgroepen
Off-the job
intern

extern

Informeel: spontane, niet gestuurde
leerprocessen tijdens het werk
ondersteund door de arbeidsinhoud (resultaat van de
arbeidsorganisatie, de arbeidsomstandigheden en de
gebruikte software)
ondersteund door de arbeidsvoorwaarden (vnl. de
promotiemogelijkheden en
verloning)

TECHNISCH ÉN
TECHNISCH ÉN
ALGEMEEN EN/OF
JOBGERICHT CARRIÈREGERICHT SOCIAAL-VORMEND
Met didactische ondersteuning van het leerproces
Opleiding en training tijdens het werken of formeel werkplekleren
collega, chef
initiatie door toekomstige
idem
collega
Collega of extern
idem
idem
didactische job aids*: Didactische job aids:
simulaties, handboe- simulaties, handboeken, lectuur
ken, ...
...
Opleiding en training apart van de werkplek
eigen of externe eigen of externe trainers, eigen of externe trainers,
trainers, klas, simula- klas, simulaties, spreek- klas, simulaties, spreekties,
spreek-beurt, beurt, panel- of groeps- beurten, panel- of
panel- of groepsdis- discussie, ...
groepsdiscussie, ...
cussie, ...
idem, bezoek aan
idem, bezoek aan beuridem, zelfstudie, simulabeurzen, zelfstudie,
zen, zelfstudie, simulaties, spreekbeurten,
simulaties, spreekties, spreekbeurten,
panel- of groepsdiscusbeurt, panel- of
panel- of groepsdiscussie, ...
groepsdiscussie, ...
sies, ...

Met didactische onderbouw van de organisatiecontext en
arbeidsvoorwaarden:
leergerichte functies:
vaktechnisch

Leergerichte functies:
vaktechnisch

appellerend op
vakinteresse, bv.
verloning, ...

motiverend voor doorgroei: functioneringsgesprekken, verloning, ...,
bezoek aan beurzen

leergerichte functies:
sociale en functionele
contacten, werkoverleg
(communicatie, organiseren)
mogelijkheden tot het
ontwikkelen van de
persoonlijkheid

Bron22: Verdonck G., Lauwers B (1998)

In het schema wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten ‘leren’. Werknemers kunnen enerzijds leren op een formele manier door opleidingen en zelfstudie en anderzijds op een
informele manier terwijl men werkt. Beide vormen zijn belangrijk, want werknemers moeten al
hun competenties kunnen ontwikkelen. Onderzoek in KMO’s wijst uit dat bedrijven die veel
inspanningen leveren op het vlak van formele opleidingen, ook veel informele leermogelijkheden bieden. Formeel en informeel leren gaan hand in hand (Luc Sels ea. 2002)23. Bij informeel
leren speelt de arbeidsorganisatie een belangrijke rol. Hoe breder het takenpakket, hoe meer
leermogelijkheden.

22

23

Verdonck G., Lauwers B., ea. Keeping Up Competence. Leermogelijkheden op de werkplek Checklist voor
coaches, SERV/STV-Innovatie & Arbeid met steun van het Europees programma Leonard Da Vinci. Brussel
1998. 43 blz + bijlagen
Luc Sels, Jeroen Delmotte, Miet lamberts & Geert Van Hootegem (2002) Cahier 4: Opleiding en ontwikkeling
in KMO’s. HIVA, KULeuven. P.61. www.hiva.be/publicatie/en/1828/publicatie/
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Sommige bedrijven voeren jobrotatie in om jobverbreding en –verrijking te bekomen of zorgen
voor extra kansen tot sociale contacten. Inzichten delen met collega’s in overlegmomenten is
een rijke bron van leren24.

3. Formele en informele leervormen
Wij definiëren formele versus informele leerprocessen als duidelijke (elkaar uitsluitende) categorieën. Formeel betekent: met inachtneming van strikte omgangsvormen. Informeel staat
voor: onvormelijk25. Competenties ontwikkelen zich permanent, met of zonder formele opleidingsinitiatieven. Naar vorm (pedagogisch-didactisch) is er een opdeling naar formeel en informeel leren. Naar inhoud is er een onderscheid tussen technische job-georiënteerde kennis/training, technische carrière-georiënteerde kennis/training en algemene of sociaalgeoriënteerde kennis/training. Het sleutelwoord is leren in zijn verschillende dimensies: cognitieve, affectieve of psychomotorische.
In het kader van de EVC’s worden de begrippen ook als volgt gedefinieerd26:
Formeel leren: schools leren; intentionele en systematisch overdracht van kennis, vaardigheden en attituden waarbij bijvoorbeeld een leraar of stagebegeleider als kennisoverdrager optreedt en lerenden kennisontvanger zijn; dit alles binnen vaste, institutionele grenzen van
leeromgeving en tijd.
Informeel leren: het leren dat zich, min of meer spontaan, in contexten voordoet die niet expliciet rond het leren georganiseerd zijn (incidentele en toevallige leerervaringen). Bijvoorbeeld
leren koken bij het helpen in de keuken.

24
25
26

Bollen An (2005) Best gevormd bedrijf. Naar een genderneutraal opleidingsbeleid. HIVA-K.U.Leuven.
www.hiva.be/docs/rapport/R1040.pdf
www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek/
www.kenniscentrumevc.nl/evc_nl/
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Cedefop gebruikt een striktere, maar niet sluitende definitie:
Formal learning: learning that occurs in an organised and structured environment (in a
school/training centre or on-the-job) and is explicitly designated as learning (in terms of
objectives, time or resources). Formal learning is intentional from the learner’s point of
view. It typically leads to certification27.
Informal learning: learning resulting from daily activities related to work, family or leisure. It
is not organised or structured (in terms of objectives, time or learning support). Informal
learning is in most cases unintentional from the learner’s perspective. It typically does not
lead to certification. Comment: informal learning is also referred to as experiential or incidental/random learning28.
Non formal learning: learning which is embedded in planned activities not explicitly designated as learning (in terms of learning objectives, learning time or learning support), but
which contain an important learning element. Non-formal learning is intentional from the
learner’s point of view. It normally does not lead to certification. Comment: Non-formal
learning is sometimes described as semistructured learning29.
Door verschillende criteria samen te bundelen in de definitie verliezen de categorieën de eenvormigheid en sluiten elkaar niet meer uit. Formeel leren is intentioneel en leidt ‘typisch’ naar
een certificaat, maar moet er altijd een certificaat zijn om van formeel leren te spreken? Informeel leren is ‘meestal’ niet intentioneel vanuit het perspectief van de lerende, maar wat als het
ad hoc toch plots ‘intentioneel’ wordt? Non-formeel brengt een nieuwe dimensie – naast het al
dan niet gestructureerd zijn van formeel versus informeel – namelijk: buiten de werkplek want
het is intentioneel maar niet gericht op het werk (anders zou het formeel leren zijn).
Een andere nuance wordt ontwikkeld binnen het ESF-project ‘Indicatoren werkplekleren’ VOV
2005. In deze opdeling kan een opleiding onder peterschap zowel formeel als informeel zijn,
alles hangt af van de mate waarin de opleidingsvorm geformaliseerd is: ‘… informeel werkplekleren heeft betrekking op situaties waarin het leerproces niet, of in geringe mate, is gestructureerd of gepland. Informeel leren gebeurt dikwijls spontaan en onbewust, als een soort ‘bijproduct’ van alledaagse werkzaamheden. Formeel leren gaat om gestructureerde opleidingen en
georganiseerde cursussen die ‘gegeven’ worden op de werkplek.’30 IBO’s zijn een voorbeeld
van on-the-job trainingen en moeten aan deze formele criteria voldoen. De Individuele BeroepsOpleidingen zijn bedoeld voor jobs waarvoor geen geschikte kandidaten op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Met een IBO kan de ondernemer een werkzoekende op maat van het

27
28
29
30

Source: Cedefop, 2003. Related terms: informal learning, learning, non-formal learning.
Source: Cedefop, 2003. Related terms: learning, formal learning, non-formal learning, validation of informal /
non-formal learning.
Source: Cedefop, 2003. Related terms: formal learning, informal learning, learning, validation of informal /
non-formal learning.
Van Bree Leen & Prof. Dr. Baert Herman, Indicatoren voor kwaliteitsvol werkplekleren: met een “landkaart” op
weg naar een eerste invulling. Seminarietekst Leuven 28.11.2005. komt beschikbaar op de VOV learning
square.²
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bedrijf opleiden. In het bedrijf wordt een mentor aangeduid die de cursist op de werkvloer
begeleidt en/of opleidt. Een VDAB-consulent is tussenpersoon en ondersteunt de werkgever
bij de opmaak van de opleidingsplanning en volgt de vorderingen van de cursist. Een regelmatige evaluatie moet de opleiding indien nodig remediëren.
Het informeel leren door trial and error kan wel wat bijgestuurd worden door de mogelijkheden
van werkend leren te verhogen. STV-Innovatie & Arbeid heeft daar een checklist voor ontworpen: Keeping up Competence31.

In deze studie gebruiken we enkel de categorie formeel en informeel en het criterium is al dan niet gestructureerd (didactisch gestuurd) opleiden. Peterschap
hoort bij het formeel leren wanneer de peter daartoe ook opgeleid is.

4. On-the-job en off-the-job
On-the job kan vertaald worden door leren op de werkplek: ‘Leren op de werkvloer’ omvat alle
mogelijke vormen van praktijkopleidingen waarbij een cursist al doende leert bij een ondernemer. Leren op de werkvloer is dus een combinatie van werken en leren.
Bij on-the-job trainingen zijn de pedagogisch-didactische vaardigheden van de mentor, coach,
instructeur, peter of andere begeleider van het grootste belang. Eisen die steeds terugkomen
zijn:







31

de zaken op een heldere wijze kunnen uitleggen;
weten welke kennis er nodig is om een volgende stap aan te leren;
controleren of een boodschap begrepen is;
zelfvertrouwen geven aan een nieuwe collega;
de voorbeeldfunctie hoog in het vaandel dragen.

Verdonck G., Checklist: Keeping Up Competence leermogelijkheden aan de werkpost, Brussel, Stichting
Technologie Vlaanderen, (handleiding, vragenlijst en analyse), 1995a, 120 blz.
Verdonck G., Keeping Up Competence leermogelijkheden aan de werkpost. Informatiedossier, Brussel, Stichting Technologie Vlaanderen, 1995b, 128 blz.
Verdonck G., Lauwers B., ea. Keeping Up Competence. Leermogelijkheden op de werkplek Checklist voor
coaches, SERV/STV-Innovatie & Arbeid met steun van het Europees programma Leonard Da Vinci. Brussel
1998. 43 blz. + bijlagen
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Illustratie 22: Referenties over werkplekleren
De laatste jaren is reeds heelwat gepubliceerd over leren op de werkplek. Om door de bomen
het bos nog te zien is starten met een standaardwerk een goeie optie: Helga Gielen (2005)
Peterschap in ondernemingen. Een praktische handleiding voor het begeleiden van het leren
op de werkplek. Acco, Leuven.
Op het internet zijn talrijke artikels en instrumenten te vinden die het werkplekleren ondersteunen.
De Vereniging voor Vormings en Opleidingsverantwoordelijken heeft een aparte square voor
werkplekleren www.vov.be
UNIZO heeft een begeleidingsinstrument www.ondernemendeschool.be/leren
Ook de VDAB heeft een uitgebreid aanbod documenten over leren op de werkplek, waaronder
een vademecum: www.vdab.be/opleidingen/werkplekleren/vademecum.pdf en een profiel van
bedrijfscoach www.vdab.be/opleidingen/werkplekleren/bijlage2.pdf, naast Do’s & dont’s voor
het management www.vdab.be/opleidingen/werkplekleren/bijlage3.pdf
Bij on-the-job trainingen maken we een onderscheid tussen opleidingen onder peterschap,
opleiding door instructeur en zelfstudie. De on-the job trainingen zijn formele opleidingen omdat ze verlopen onder deskundige begeleiding. Met deskundig wordt bedoeld: door didactische
scholing of lange ervaring.
Belangrijkste voordelen van on-the-job opleidingen zijn: minder transferproblemen32, betere
planning of ‘just in time’ initiatieven, beperken van de kostprijs, minder organisatiekosten en
een optimale valorisatie van de bedrijfsspecifieke knowhow en ervaring van oudere werknemers.
Bij off-the-job opleidingen gaat het meestal om opleidingen in groep, maar ook individuele
opleidingen zijn mogelijk, binnen of buiten het bedrijf.

32

Transfer betekent hier het omzetten van de geleerde kennis in toepassingen tijdens het werk.
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Illustratie 23: Referenties over opleidingsaanbod off-the-job
Om als bedrijf snel de gepaste opleiding te vinden zijn enkele databases met opleidingen en
opleidingscentra zeer interessant33:
www.wordwatjewil.be/ Het cursus- en opleidingsaanbod van volgende instellingen:










de centra voor volwassenenonderwijs;



1000 opleidingsaanbieders (privébedrijven, overheid, sectorfondsen, universiteiten, ...) met
kwaliteitsindicatoren: Q*For label, ISO 9000, aanbevolen door klanten;

de academies voor deeltijds kunstonderwijs;
de centra voor basiseducatie;
Begeleid Individueel Studeren;
de opleidingscentra van VDAB;
de organisaties van het sociaal-cultureel volwassenenwerk;
VIZO en de SYNTRA;

de hogescholen en universiteiten.
De site wordt systematisch aangevuld met het aanbod van andere opleidingsverstrekkers. Met
een eenvoudige zoekfunctie (cursus of thema én de regio) wordt een lijst met het aanbod
gemaakt.
www.maninfo.be/Formbasenl.htm Het (betalend) aanbod bestaat uit:








33

16.000 opleidingsprogramma’s (open en in-company);
950 seminarieplaatsen (met type, ligging, technische ondersteuning, capaciteit,...);
100 erkende adviesbureaus (gecontroleerd op hun kwaliteit a.d.h.v. de Q*For methode);
200 Q*For rapporten met uitgebreide kwaliteitsinformatie van opleidings- en adviesorganisaties;
200 freelancers die hun diensten aanbieden;
Meer dan 100 boeken over opleiding, competentiebeheer, kennismanagement, ...

Denis Bouwen (2005) Belgische opleidingsmarkt werkt aan achterstand. In Hrcircle. Netwerkinfo voor personeelswerkers december 2005
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Hoofdstuk 4
De casestudies
Het project bestudeert de kwaliteit van werkplekleren door middel van secundaire bronnen
(beschikbare studies, verslagen, enz.) en casestudies. De secundaire bronnen, handboeken
en ander onderzoek, vormden de basis voor het bevragingsschema in de casestudies.
De casestudies vonden plaats in 8 textielbedrijven die verschillen wat betreft grootte, subsector en regio. De interviews gebeurden aan de hand van een gestructureerde vragenlijst, maar
met zo weinig mogelijk vakjargon. De vraagstelling was open en de respondenten werden
gestimuleerd om eigen termen te gebruiken. In de bedrijven werd ook nagegaan of er een
transparante registratie bestaat van (alle) opleidingsinspanningen van bedrijven.
De selectie van de bedrijven gebeurde in samenspraak met de deskundigen die dit onderzoek
hebben begeleid vanuit de sociale partners, samen met Cobot vzw, het sectoraal opleidingscentrum van de textielsector. De bedrijven zijn gekozen omwille van de goede bedrijfspraktijk.
We bespreken achtereenvolgens de bedrijfstechnische kenmerken en de arbeidsmarkt. Tot
slot worden de verwachtingen van de bedrijven op een rijtje gezet: waar zitten knelpunten om
vraag en aanbod op het vlak van kwalificaties op mekaar af te stemmen en hoe kan dit project
hierbij helpen?

1. Bedrijfstechnische kenmerken
Hier beschrijven we kort enkele karakteristieken van de bedrijven die deelnamen aan de casestudies: eerst enkele algemene kenmerken, daarna volgt een korte schets van elk bedrijf.
Drie van de 8 bedrijven stellen meer dan 500 werknemers tewerk, drie om en bij de 100 en er
zijn 2 kleine bedrijven met net geen 50 werknemers. Gemiddeld heeft 80% van de werknemers
een arbeidersstatuut, is het aandeel kaderleden verwaarloosbaar en gaat het om een overwegend mannelijke tewerkstelling. De meeste bedrijven hebben een relatief ‘ouder’ werknemersbestand met 20 tot 30% vijftigplussers. Alleen de bedrijven die de laatste jaren hebben kunnen
uitbreiden zien het aandeel ouderen beperkt tot 10%. Gemiddeld werkt 10% deeltijds en heeft
zowat iedereen een vast contract. De tijdelijke werknemers zijn uitzendkrachten die nadien
meestal vast worden aangeworven.
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Vier van de bedrijven werkte aan de automatisering en 6 bedrijven ook aan de informatisering
in de voorbije paar jaar. Vijf bedrijven werken in belangrijke mate met teams die meestal uit
enkele werknemers bestaan die samen een machine of werkpost bedienen. De teams zijn zelf
verantwoordelijk voor de werkmethode en soms voor de werkverdeling, maar meestal liggen
de taken vast. De teamleden hebben weinig formele bevoegdheden, maar informeel hebben
zij wel invloed op de werkorganisatie. Minstens één op de 5 werknemers volgde opleiding in
het afgelopen jaar, in 2 bedrijven was dat zelfs 100%. Het ging dan vooral om opleidingen in
het kader van integrale kwaliteitszorg en de gemiddelde duurtijd daarvan is 2 dagen. In de
andere bedrijven varieert de duurtijd van 1 tot 20 dagen. In financiële termen varieert de opleidingskost van bijna 1% tot bijna 3% van de loonmassa. Voor nieuwe werknemers wordt altijd
een onthaal en worden opleidingen voorzien, hun competentieontwikkeling wordt veelal opgevolgd met een evaluatiegesprek. In een paar bedrijven is daar ook het loon aan verbonden.
Enkele bedrijven kiezen voor bepaalde afdelingen bewust voor polyvalente werknemers die
ook naar hun competenties verloond worden. In de productie wordt voordurend gewerkt aan
verbetering van proces en product, maar welk percentage van de omzet gerealiseerd wordt op
basis van nieuwe producten is zelden gekend. De schattingen variëren van enkele procenten
tot 50%.
Bij de bedrijven is tijdens het interview met de manager ook dieper ingegaan op het gebruik
van de bronnen van innovatie. Deze gegevens kunnen vergeleken worden met het Vlaamse
gemiddelde. STV-Innovatie & Arbeid voert een 3-jaarlijkse enquête over technologie, organisatie en arbeid (TOA) bij een representatieve groep van (1.500) Vlaamse bedrijven met meer
dan 10 werknemers34. Bij alle bedrijven van de casestudies wordt onderzoek en ontwikkeling
vaak gebruikt als bron van innovatie, in Vlaanderen is dat gemiddeld 15,2%. Voor marktonderzoek zijn dat 4 bedrijven in vergelijking tot 10,6% gemiddeld in Vlaanderen. Contacten met
klanten en leveranciers wordt op één bedrijf na in alle cases vaak gebruikt, gemiddeld in
Vlaanderen is dat respectievelijk 77,5% en 49%. Contacten met andere bedrijven gebeurt in 2
van onze bedrijven en gemiddeld is dit 40,3%. Drie van de 8 bedrijven gebruikt contacten met
scholen, in de TOA-bevraging is dit 18,4%. In 2 van de 8 textielbedrijven wordt rekening gehouden met suggesties van het personeel, gemiddeld doen in Vlaanderen bijna de helft van de
bedrijven vaak een beroep op deze innovatiebron.
Het meest opmerkelijk verschil situeert zich in het gebruik van onderzoek en ontwikkeling,
marktonderzoek en contacten met klanten en leveranciers. Deze bronnen voor innovatie zijn in
de betrokken bedrijven veel belangrijker dan gemiddeld voor de Vlaamse bedrijven.

34

Delagrange Hendrik (2005) TOA 3 Trendrapport 2001-2004. Informatiedossier. STV-Innovatie & Arbeid, Brussel.
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In de cases is ook nagegaan welke managementconcepten toegepast worden en opnieuw is
een vergelijking met het Vlaamse gemiddelde mogelijk35. In 5 van de 8 bedrijven in dit onderzoek wordt het competentiemanagement toegepast, gemiddeld gebeurt dit in 29,2% van de
Vlaamse bedrijven. Integrale kwaliteitzorg, just-in-time en milieuzorg wordt in de 8 bedrijven
toegepast, gemiddeld is dat respectievelijk 41,3%, 43,2% en 67,1%. Vier van de 8 bedrijven
gebruiken e-commerce; gemiddeld in Vlaanderen is dat 29,4 %. Twee bedrijven voeren een
stressbeleid en 3 bedrijven gebruiken ERP (Enterprise Resource Planning), in de Vlaamse
bedrijven is dit respectievelijk 25,5% en 11%.
Drie managementconcepten worden in alle casestudies toegepast: kwaliteitszorg, Just-In-time
en milieuzorg wat het belang beklemtoont van ‘integrale’ kwaliteitszorg: aandacht voor het
product én voor het proces in de textielsector. Ook competentiemanagement en e-commerce
zijn in de betrokken textielbedrijven opvallend aanwezig. Mede door de druk van JIT en kwaliteitszorg moeten werknemers breed inzetbaar zijn en worden diverse kanalen gebruikt voor de
verkoop van de producten.
1.1.1

Unieke verhalen

KAISA heeft een gediversifieerde productie en maakt gebruik van zeer moderne machines. Het
is een groot bedrijf met 2 verschillende vestigingen die geleid worden door éénzelfde management. Het gaat om een familiaal bedrijf van de 2de generatie. De directe leiding is in handen
van 3 professionals die ook in het directiecomité zetelen: financieel beheer en personeelsbeleid, productiemanagement en marketing. Het bedrijf zegt voor een sociaal beleid te kiezen om
de motivatie van de werknemers hoog te houden en het verloop te beperken. Voor werknemers die in de problemen geraken – echtscheiding of andere familiale problemen – wordt veel
geduld opgebracht. Tot een jaar na de feiten kunnen werknemers op begrip rekenen en is een
soms lagere productiviteit aanvaard. Dit alles maakt dat men goed gekwalificeerd personeel
kan aanwerven en zo worden de opleidingsnoden beperkt.
ALEYNA is een groot bedrijf en gespecialiseerd in het verwerken van non-woven. Het werk is in
verregaande mate geautomatiseerd. De productie gebeurt op 24 machines met een zeer gelijkaardige bediening. Afhankelijk van het eindproduct gaat het om grote, dan wel kleine machines. Kleine machines zijn doorgaans makkelijker te bedienen en zijn dan meestal ook de
eerste werkpost van nieuwe werknemers. Aan elke machine werken 3 tot 5 werknemers. De
operator of machinebediener is verantwoordelijk voor de goede werking. Bij grote machines
wordt hij/zij bijgestaan door een hulpoperator of insteker. De producten die uit de machine
komen worden gecontroleerd door een kwaliteitsverantwoordelijke en tenslotte zijn er 1 of 2
inpakkers. Verder is er ook een technische omkadering: per ploeg zijn er 2 techniekers ver-
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antwoordelijk voor 4 machines. Naast de productieafdeling zijn er nog 3 andere: de afdeling
voor de verhandeling van de grondstoffen, het magazijn voor de eindproducten en een verwerkingsinstallatie voor het afval (afvalverbranding met recuperatie van energie/warmte). Er
zijn 3 vestigingen waarvan men er op dit moment 2 samenbrengt. Het onderzoek vindt plaats
in de nu samengevoegde afdeling. Het was een familiaal bedrijf maar is door de 2de generatie
ingebracht in een internationale firma. Door de automatisering zijn de meeste taken vrij eenvoudig, met uitzondering van deze van de techniekers. Techniekers hebben veelal een technische opleiding, voor andere functies is geen vooropleiding nodig.
UMIT behoort tot een zeer groot bedrijf met verschillende vestigingen, ook in het buitenland, en
integreert alle stappen van de textielflow. De tewerkstelling is in de laatste 10 jaren gehalveerd
maar door de ver doorgedreven automatisatie wordt er nu meer geproduceerd. Vroeger en ook
bij de automatisering is er veel geïnvesteerd in opleiding, momenteel is er minder behoefte
aan opleidingen omdat er bijna geen aanwervingen meer zijn. Het bedrijf heeft al zeer lang
een eigen opleidingsdienst en eigen instructeurs. Op dit moment is er een opleidingsverantwoordelijke vrijgesteld voor de coördinatie en zijn er 4 instructeurs indien nodig voltijds beschikbaar voor de opleiding van nieuwkomers of voor omscholingen.
Het bedrijf ROBBE maakt deel uit van een internationaal bedrijf met verschillende vestigingen
in België, de afdelingsmanagers rapporteren rechtstreeks aan de respectievelijke internationale verantwoordelijke. Het machinepark bestaat uit 18 weefmachines, waarvan er maar 2 meer
dan 20 jaar oud zijn. De machines zijn ook uitgerust met elektronische besturing. Het werk aan
elektronische machines is moeilijker, maar comfortabeler. De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in (de automatisering van) de beveiliging van de machines. Echt nieuwe producten worden zelden ontwikkeld, wel steeds nieuwe designs, er is dus een permanente vernieuwing van
de producten. Twee afdelingshoofden staan samen in voor de dagdagelijkse organisatie van
het werk: leidinggeven, wevers ondersteunen, de productie voorbereiden (garens bepalen en
grondstoffen laten aanvoeren) en 10 tot 20% van hun tijd gaat naar het opvolgen van opleidingen, competentie- en loopbaanontwikkelingen, zeg maar doorgroei van werknemers naar polyvalente medewerkers36. De inbreng van de afdelingshoofden gaat vooral over het uitleggen
van handelingen (ad hoc als de situatie het vraagt), de evaluatie van de opleidingen (regelmatig wordt in overleg met de persoon die opgeleid wordt de opleiding geëvalueerd tijdens een
overleg dat 2 tot 3u kan duren) en de contacten met de peters (overleg over de vorderingen
van nieuwe werknemers).
SKODAN is een bandweverij. Het bedrijf behaalde eind 2005 (in de loop van dit project) een
ISO 9000 en dit feit heeft een grote impact op het competentiebeleid. Dit relatief klein bedrijf
heeft ervoor gekozen om ISO als een beleidvoerend instrument te gebruiken en niet louter als
36
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een certificaat om het klantenbestand te binden en te verruimen. Naast de ISO is ook het gebruik van IBO-statuten of Individuele Beroepsopleidingen van grote invloed op het opleidingsbeleid, evenals GO of het Gestructureerd Opleiden onder begeleiding van Cobot vzw. Als klein
bedrijf moet men beroep kunnen doen op externen om de noodzakelijke vorming van nieuwkomers en herscholing van zittende werknemers te verzekeren. Met de beperkte middelen –
opleiding is de verantwoordelijkheid van de directie, bij gebrek aan een aparte HRM – wordt
zo efficiënt mogelijk gebruik gemaakt van de beschikbare externe ondersteuning.
LIMAO is een KMO die momenteel een fusie aangaat met een ander bedrijf van gelijkaardige
omvang. In de toekomst worden stoffen zowel bedrukt als veredeld. De grootste verandering
in de productie van de laatste jaren betreft de ordergrootte. Waar vroeger het gemiddeld order
700 tot 1.000 meter stof was varieert de grootte tussen 300 en 600 meter. Concreet betekent
dit dat de voorbereidende werkzaamheden veel meer tijd in beslag nemen dan de behandeling
van de stof zelf. Momenteel kan men 30 meter per minuut drukken, wat betekent dat 300 meter bedrukken nog maar 10’ werk is. De insteltijd van de drukmachine bedraagt wel 30 minuten! Naast een grotere variatie is ook de ‘just in time’ levering van zeer groot belang.
SHANIT is op vele vlakken een a-typisch textielbedrijf. Het bedrijf maakt een breed spectrum
aan textielgebaseerde producten. De machines die gebruikt worden zijn niet standaard in de
handel, elke machine is door het bedrijf aangepast aan de specifieke productie, zoniet zelf
ontworpen. SHANIT is internationaal georganiseerd met oa vestigingen in Mexico en enkele
Europese landen. Het management is verticaal gestructureerd, er zijn geen lokale algemene
directies. De productieverantwoordelijke in België is rechtstreeks afhankelijk van de internationale verantwoordelijke voor de productie. Er is geen afzonderlijk management voor het personeelsbeleid, het hoort bij de taak van productieverantwoordelijke. Het opleidingsbeleid is de
verantwoordelijkheid van de respectievelijke afdelingsverantwoordelijken. De verantwoordelijke van de verkoopsafdeling moet zorgen voor de opleiding van de verkopers, de verantwoordelijke van de productie voor de opleiding van de arbeid(st)ers. Het bedrijf heeft wel autonomie om het opleidingsbeleid te organiseren zoals haar het beste lijkt. Internationaal wordt er
soms wel samengewerkt rond opleiden in het kader van uitwisseling van technologie. De internationale samenwerking is niet structureel, maar projectmatig. Kenmerkend voor het bedrijf
is de koppeling van relatief eenvoudige arbeid – er is geen specifieke opleiding vereist – en de
uniciteit van het takenpakket omdat machines speciaal voor het bedrijf ontworpen worden. Dit
betekent dat het bedrijf relatief laaggeschoolden kan aanwerven die steeds intern opgeleid
moeten worden. Op dit moment is er een stevige interne arbeidsmarkt. Het bedrijf is opgestart
in de jaren ’60 en kende een boom in de jaren ’80, waardoor het op dit moment beschikt over
een weliswaar ‘oudere’ maar zeer goed opgeleide werknemers. Het bedrijf staat voor een
overname en daarom worden alle projecten voorlopig op een laag pitje gezet. Op voorstel van
de werknemersvertegenwoordigers is Cobot vzw ingeschakeld om een probleem van discipline
in één van de afdelingen aan te pakken met opleiding en dat is een geslaagd project.

55

Leren op de werkplek

DENI is een a-typisch textielbedrijf. De laatste jaren is er heel wat nieuwe technologie bijgekomen en momenteel werkt men volop aan de automatisering. Van de machines die 15 jaar
geleden in het bedrijf stonden, staan er nu maar 2 meer. Alle andere werden vervangen. Automatiseren is de enige manier om in de toekomst de productie in België te houden want het
bedrijf maakt nu al deel uit van een internationale groep. Het beleid volgt de internationale
structuur, de diverse departementen rapporteren rechtstreeks aan de internationale verantwoordelijken, maar er blijft wel een lokale algemeen directeur. Voor het personeelsbeleid zijn 2
internationale richtlijnen van belang: het absenteïsme en het verloop. Voor het absenteïsme is
er een richtcijfer, maximaal 3%. Bij verloop moet er een motivering gegeven worden. De ISO
9001 wordt heel verregaand opgevolgd. Over het opleidingsbeleid zijn dan ook zeer veel gegevens beschikbaar, waarvan sommige wel op verschillende documenten waardoor er nog
dubbel werk gedaan wordt. De personeelsdienst zoekt nog naar vereenvoudiging. Het voordeel van de uitgebreide administratie van gegevens is dat het beleid beter kan gestuurd en
opgevolgd worden. Nadeel is uiteraard dat er veel tijd naartoe gaat. Daarenboven is er voor
het opleidingsbeleid geen aparte verantwoordelijke, en dit voor een bedrijf van 150 werknemers.
1.1.2

Rode draad

Om zoveel als mogelijk verschillende voorbeelden van goede praktijken van opleidingsbeleid
te verzamelen, is gekozen voor een diversiteit aan bedrijven op het vlak van bedrijfstechnische
kenmerken van de producten. Er is een bedrijf waar alle stappen van de klassieke productieflow, van wol tot textiel, intern gebeuren en het eindproduct is een plat geweven product. Alle
andere bedrijven doen maar bepaalde behandelingen. Twee bedrijven tuften tapijt voor het
interieur - al dan niet met aansluitende veredelingsactiviteiten - en hebben ook een afdeling
grasmatten. Eén bedrijf is gespecialiseerd in non woven, een ander bedrukt en slit folie. Nog
twee andere bedrijven hebben eveneens een ‘a-typische’ productie voor de textielsector: één
weeft banden van technische vezels en één produceert borsteltjes en dichtingen voor machines en accommodatie, één bedrijf is gespecialiseerd in bedrukken en veredelen van stoffen.
Alle bedrijven volgen technische innovaties op de voet.

2. De arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt is in zekere mate een virtuele markt waarbij de vraag staat voor de behoefte
aan productiearbeid in de bedrijven en het aanbod voor de kwalificaties van de werkzoekenden. Voor de textielsector geldt dat er weinig direct inzetbare werkkrachten voorhanden zijn,
gezien het beperkt aanbod aan sectorspecifieke opleidingen in het reguliere onderwijs. Vraag
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en aanbod zijn ook gebonden aan een regio - de geografische arbeidsmobiliteit is in Vlaanderen relatief beperkt - en wordt bepaald door de economische conjunctuur. Als meerdere fabrieken in faling gaan, herstructureren of sluiten, komen er gekwalificeerde werknemers op de
arbeidsmarkt, dit in tegenstelling tot een situatie waarbij de tewerkstelling stabiel is. Op dit
moment is de tewerkstelling in de textielsector dalend en is er nog maar één echt knelpuntberoep (Jacquardwever), omdat door reorganisaties en sluitingen er goed gekwalificeerde werknemers beschikbaar zijn, zeker in bepaalde regio’s. Wat niet betekent dat er geen tekorten zijn
omwille van bedrijfsspecifieke jobkenmerken. Werkgevers ondervinden ook moeilijkheden bij
het rekruteren van technisch geschoolden voor onderhoud en bediening van machines, meestergasten, textielontwerpers en commerciële functies 37. Verder zijn er rekruteringsproblemen
die los staan van kwalificaties of competenties: ploegenwerk (3 ploegen: nacht, vroege en
late), tanende interesse in de textielsector en sommige jobs zijn zeker bij aanvang weinig
interessant. Doorgroeibanen worden dan ook bewust gecreëerd om werknemers te motiveren
en de betrokkenheid en gebondenheid aan het bedrijf te verhogen.
De methoden en technieken van rekrutering en selectie worden sterk bepaald door de situatie
op de arbeidsmarkt. Indien er een ruim aanbod is aan kandidaten is er minder nood aan het
inschakelen van derden om te bemiddelen, want het aandeel spontane sollicitaties volstaat. Bij
een ‘rijke’ arbeidsmarkt kan men ook zijn eisen hoger stellen. Soms kan het zover gaan dat na
een goeie selectie er minder nood is aan interne opleiding. Rekrutering en selectie worden ook
bepaald door de omvang en de middelen van de personeelsdienst, de historiek en de financiële inbedding. Dit laatste wordt sterk bepaald door de bedrijfsgrootte en de inbedding in een
groter geheel, nationaal of internationaal. Vestigingen die deel uitmaken van een groter geheel
hebben meestal meer middelen voor het personeelsbeleid en eventueel een directe samenwerking met de zusterbedrijven, ook op het vlak van opleidingen.
2.1.1

Unieke verhalen

KAISA had in het verleden een relatief gunstige arbeidsmarkt: door reorganisaties in andere
bedrijven konden heel wat goed gekwalificeerde medewerkers gerekruteerd worden. Nu is er
krapte op de arbeidsmarkt. Het bedrijf heeft op het moment van de casestudie 5 tot 10 vacatures voor tufters en deze zijn niet voorhanden op de arbeidsmarkt. KAISA zal de tufters zelf
opleiden want het productieproces is uniek. Ook in de ververij is het moeilijk om geschikte
kandidaten te vinden, hier speelt de ploegenarbeid een remmende factor. Normaal komen
arbeiders het bedrijf binnen na spontane sollicitatie, bedienden worden gerekruteerd via uitzendkantoren. Het bedrijf zoekt vooral goede werkers, gemotiveerd en met een stabiel verleden. Iemand met jaren ervaring in de bouwsector die voor de textiel kiest omdat dit privé meer
mogelijkheden biedt is zeer welkom, ook al vraagt dit extra opleidingsinspanningen. Uiteraard
37
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heeft men liefst ervaring, maar indien die er niet is, schakelt men een IBO-statuut in. Enige
eisen in de negatieve zin zijn: geen rugklachten en Nederlands kennen/begrijpen. Het verloop
in KAISA is klein, het gaat dus vooral om uitbreiding of om vervanging van oude werknemers.
Gezien de meerderheid van de werknemers van ALEYNA kort geschoold zijn vond en vindt
men bij vacatures voor de niet technische beroepen steeds voldoende kandidaten. Het familiaal karakter van het bedrijf zorgde voor een vrij gemakkelijke rekrutering en bedrijfsbinding.
De werknemers worden altijd gerekruteerd in de directe omgeving en het bedrijf had daarbij
ruime keuze omdat er geen specifieke vooropleiding vereist is, met uitzondering van techniekers. Vacatures voor techniekers worden zeer moeilijk ingevuld. Er is op de externe markt
weinig aanbod aan geschoolde technici. Op vraag van de vakbonden worden bij vacatures
eerst de eigen werknemers op de hoogte gebracht. Werknemers moeten de kans krijgen tot
interne promotie en/of vrienden en familieleden op de hoogte kunnen brengen van vacatures.
Op dit moment zijn er twee vacatures voor technisch geschoolden en het bedrijf ondervindt
moeilijkheden om de vacatures in te vullen.
ALEYNA rekruteert op diverse manieren.




Informeel: via eigen personeel, spontane sollicitaties, externe relaties voor hogere functies,
informele contacten met scholen;

Formeel: formele contacten met scholen, uitzendkantoren, plaatsingsdienst VDAB, advertenties, internet.
ALEYNA besteedt bij de selectie veel aandacht aan de potentiële polyvalentie van de werknemer en het verloop is niet groot. De laatste jaren is ook veel aandacht besteed aan de verbetering van de werkomstandigheden: hulp bij het tillen van lasten, machines afschermen tegen
lawaaihinder, aandacht voor het sociaal klimaat, verzekeringen, maaltijdcheques, enz.
Op dit moment zijn er weinig vacatures in UMIT. Er is wel een tekort aan kandidaten meestergasten en industriële ingenieurs. Er zijn enkel rekruteringsproblemen voor technisch geschoolden elektriciteit, elektronica en mechanica. Rekrutering gebeurt informeel met aankondigingen bij het eigen personeel, spontane sollicitaties en contacten met scholen. Formeel zijn
er ook contacten met opleidingsorganisaties zoals Cobot vzw, met uitzendkantoren, met de
plaatsingsdienst van de VDAB en soms gebruikt men ook advertenties, bv. bij rekrutering van
meestergasten. Stagiairs of ILW-ers bieden zich dikwijls eerst aan voor het contact officieel
met de school gebeurt. Er is in het bedrijf niet veel verloop. Vroegtijdig afhaken gebeurt vooral
tijdens inloopperiode, stage of ILW: de nieuwe werknemer blijft onwettig afwezig, is moeilijk te
motiveren en te disciplineren, enz.
Bij ROBBE werken overwegend mannen en de vrouwen worden gestimuleerd om ook buiten de
typisch vrouwelijke functies te werken. Uitzendkrachten kunnen na een positieve evaluatie
vast worden aangeworven. Typische uitzendkrachtfuncties zijn het krielen of opzetten van
bobijnen op de rekken achter de weefgetouwen. Recent zijn heel wat werknemers op brug-
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pensioen gegaan, maar voordien werd de kennis wel doorgegeven waardoor op dit moment
niet echt een opleidingstekort bestaat. Door continu op te leiden voorkomt men een kloof tussen gevraagde en beschikbare kwalificaties. Het bedrijf heeft nu een jonge werknemerspopulatie, 47% van de werknemers heeft minder dan 5 jaar dienst. Voor aanwervingen bij ROBBE
wordt hoofdzakelijk beroep gedaan op 3 kanalen: elke vacature wordt intern meegedeeld,
doorgegeven aan de VDAB en gepubliceerd in lokale krantjes. Bij de aanwerving wordt rekening gehouden met het doorgroeipotentieel van de nieuwe werknemer. Nieuwe werknemers
krijgen een rondleiding in het bedrijf en een uitgebreide onthaalbrochure. Er zijn momenteel
veel aanwervingen, een normaal verloop en een uitbreiding van de personeelsbezetting.
Voor de drie centrale functies bij SKODAN bestaan geen reguliere opleidingen en werknemers
uit gelijkaardige bedrijven zijn niet beschikbaar op de lokale arbeidsmarkt. Ook voor technische functies zoals onderhoud is het moeilijk om geschikt personeel te vinden. SKODAN laat
zich voor de rekrutering en selectie waar mogelijk bijstaan door de VDAB. Momenteel is er een
vacature voor onderhoudsmechanieker en de werkgever vraagt aan de VDAB om een geschikte kandidaat te zoeken, bij voorkeur een allochtone werknemer.
Niettegenstaande de vele bedrijfssluitingen in de regio heeft LIMAO het zeer moeilijk om geschikte werknemers te vinden. Heel wat mensen willen liever niet in de productie werken. Het
bedrijf zoek vooral medewerkers met ambitie die willen doorgroeien. Op dit moment is men
dringend op zoek naar 2 commerciële medewerkers en een productieverantwoordelijke. Iedereen van het bedrijf helpt mee zoeken maar men doet ook beroep op formele kanalen: uitzendkantoren, VDAB, en advertenties. Doorgroeibanen worden soms bewust gecreëerd om werknemers te motiveren en de betrokkenheid en gebondenheid aan het bedrijf te verhogen.
SHANIT zocht op het moment van de eerste contacten 7 nieuwe werknemers voor relatief laaggeschoold en hoofdzakelijk handenarbeid. Later zullen 4 kunnen doorgroeien naar het bedienen van de CNC-machine. 3 werknemers zullen geen vast contract kunnen krijgen. Gezien de
matige eisen die aan nieuwe werknemers gesteld worden is het bedrijf weinig gevoelig voor
veranderingen op de externe markt. SHANIT werkt dikwijls met een uitzendkantoor. Het gaat
hoofdzakelijk om laaggeschoolden en dat stelt weinig problemen.
DENI heeft een tekort aan technisch geschoolden en kortgeschoolden vertonen veelal motivatieproblemen. Het bedrijf heeft grote problemen bij de rekrutering. Het werken in 3 ploegen is
zeker mee bepalend, maar er zijn bijkomende redenen die samenhangen met de scholingsgraad. Voor het technisch niveau is er een algemeen tekort, ook in andere bedrijven in de
regio, andere kampen met motivatieproblemen. Zeer dikwijls haken nieuwe werknemers na
enkele weken reeds af. 90% van de werknemers heeft een technisch niveau. DENI rekruteert
via uitzendkantoren, de VDAB en advertenties. Advertenties worden ook in het bedrijf uitgehangen en de ondernemingsraad wordt geïnformeerd.
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2.1.2

Rode draad

Samenvattend zien we een rode draad in de arbeidsmarktsituatie voor de verschillende bedrijven. Uiteraard is dit een momentopname. Meer dan de helft van de bedrijven uit het onderzoek (5/8) heeft rekruteringsproblemen, het gaat dan voornamelijk om technische of om commerciële functies. Uitvoerende functies zijn minder een probleem, zeker wanneer het om
laaggeschoolde arbeid gaat. De rekruteringsstrategie bestaat er meestal in om gemotiveerde
werknemers aan te werven en intern op te leiden. Verschillende bedrijven maken hierbij gebruik van het IBO statuut.

3. Verwachtingen van de bedrijven
Bij aanvang van elke casestudie is aan het management gevraagd wat dit project kon bijdragen aan hun bedrijfsopleidingsbeleid in het algemeen en de on-the-job trainingen in het bijzonder.
De meeste bedrijven weten dat de opleiding van nieuwe en zittende werknemers grotendeels,
zoniet uitsluitend, intern moet gebeuren. Met hun deelname aan dit onderzoek willen zij vooral
informatie bekomen over hoe andere bedrijven hun werknemers opleiden en hoe het eigen
opleidingsbeleid verbeterd kan worden. De resultaten van dit onderzoek mogen daarom zeker
op het CPBW of op de OR voorgesteld worden.
KMO’s, zeker deze zonder kaderfuncties in het algemeen en zonder HRM-verantwoordelijke in
het bijzonder zijn sterk aangewezen op de steun van externen. De opleidingen en de GOinitiatieven38 van Cobot vzw en de IBO-begeleiding39 van de VDAB zijn dan ook zeer betekenisvol voor het competentiebeleid. Zonder deze steun zouden nieuwe aanwervingen en zeker
de efficiëntie van de opleiding in het gedrang komen. KMO’s vragen dan ook structurele helpdesks voor de opleiding van werknemers. In de praktijk gebeurt dit reeds door de verschillende organisaties. De functiebeschrijvingen, nodig om gestructureerd op te leiden kunnen gemaakt worden door een medewerker van Cobot vzw samen met de betrokken werknemers.
Ook de VDAB helpt bij het opstellen van een opleidingsplan voor IBO. Op de websites van
beide organisaties is ook uitgebreide informatie beschikbaar over tal van ondersteuningsmaatregelen.

38

39

GO staat voor Gestructureerd Opleiden. Cobot vzw ondersteunt interne opleidingsprojecten en biedt een
werkwijze voor het bedrijfsintern opleiden van nieuwe werknemers volgens een vaste procedure, door ervaren
peters en meters en onder supervisie van meestergasten. www.cobot.be
IBO staat voor Individuele BeroepsOpleiding en wordt ondersteund door de VDAB. www.vdab.be/ibo/
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Kwaliteitsvol opleiden bevat optimaal 4 stappen: behoeftedetectie, planning, realisatie en opvolging40. Voor elk van de bedrijven in dit onderzoek situeren we de bedrijfspraktijk. We bespreken tot slot de verschillende opleidingsstatuten en de potentiële ondersteunende instanties. In het handboek verwachten de bedrijven nuttige adressen van organisaties die hen
kunnen ondersteunen in opleidingsbeleid.

40

Meer info vindt u op: www.cobot.be
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Deel 2 Leren op de werkplek
Leren op de werkplek bestaat onder velerlei vormen, van zeer informeel tot formeel. In dit
project spitsen we ons toe op formele vormen, met bijzondere aandacht voor het peterschap.
De indeling van dit deel loopt parallel met de brochure. De nadruk ligt hier op de casestudies.

Illustratie 24: Overzicht van de vormen van leren op de werkplek
Informeel

Formeel

Leren door te doen
Leren via coaching en instructie
• Oefenen van routines en procedures • Overleggen en discussiëren met
een coach
• Ervaring opdoen via nieuwe werkmethodes of werkmateriaal
• Uitleg of instructies krijgen van
je collega of leidinggevende
• Problemen oplossen die zich voordoen tijdens de werksituatie
• Moeilijke opdrachten vervullen met
hulp
• Jobrotatie
Leren door het opzoeken van informa- Leren door het geven van training
tie
• Leren door het helpen, wegwijs
• Informatie opzoeken in handleidinmaken of trainen van collega’s
gen, handboeken of werkinstructies
• Zoeken via het opvolgen van comLeren via zelfanalyse en reflectie
puterinstructies
• Logboek
• Portofolio
Leren van collega’s
• Raad en hulp vragen
• Werkervaringen uitwisselen
Leren via evaluatie en feedback
• Kijken hoe je collega of leidingge• Functioneringsgesprek
vende een opdracht uitvoert
• Beoordelingsgesprek
• Teamleren
• Competentie-assessment
• Samenwerken met een meer ervaren collega
Peterschap/meterschap/
schap
Leren van anderen
• Leren van klanten, patiënten, gebruikers, leveranciers, ...
• (Leer)netwerken

Intervisie

Werkplekopleiding
• Leittext-methode
• Demo’s (demonstratievideo of
PC-demo)
• CAD (Computer Aided Design)

Introductieprogramma voor
nieuwkomers
•
•

Inleidende cursus
Inscholingstraject

Stages

Omscholingsprogramma’s
IBO of individuele beroepsopleiding

mentor- Projectgroepen
• Studiegroepen
• Kwaliteitscirkels

Bron: ESF-project ‘Indicatoren werkplekleren’ VOV 2005.
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Hoofdstuk 1
Voorbereiden van leren op de werkplek
Met deze studie willen we de kwaliteit van werkplekleren ondersteunen. We gaan uit van een
functionele definitie van kwaliteit: kwaliteit wordt bereikt wanneer de doelstellingen bereikt
worden. Kwaliteitsvol opleiden betekent effectief en efficiënt inspelen op de actuele behoeften.
Wat kwaliteitsvol is, is relatief aan de eisen van de bedrijfssituatie. Opleiden is de kloof dichten
tussen vereiste en beschikbare competenties. Hiertoe moeten de beschikbare en vereiste
competenties gekend zijn: de behoeften peilen. Om de leemten of tekorten in opleiding weg te
werken moeten opleidingen gezocht worden en gepland. Opleidingen moeten met de best
passende methodieken gegeven worden: de uitvoering van de opleidingen. Wil men weten of
het de opleidingskloof gedicht is, dan moeten de resultaten opgevolgd worden.
De voorbereiding van leren op de werkplek bestaat uit een behoeftedetectie en een planning.

1. Behoeftedetectie
Om efficiënt en effectief in te spelen op een opleidingstekort, moet de opleidingsbehoefte in
kaart worden gebracht. De opleidingsbehoefte wordt duidelijk wanneer de lijst met noodzakelijke taken en functies vergeleken wordt met de lijst van de beschikbare kwalificaties.
De lijst van taken en functies in een bedrijf is meestal organisch gegroeid en moet regelmatig
worden bijgesteld. De bronnen voor deze takenlijsten zijn divers. De functiehouder zelf heeft
hierin een belangrijke bijdrage, maar ook de chef, het afdelingshoofd en de opleiders voor de
functie. Externe organisaties zoals Cobot vzw of de VDAB kunnen hierbij helpen. Een belangrijke hefboom voor het meer systematisch bijhouden van takenlijsten zijn de kwaliteitszorgsystemen in het algemeen en de ISO-certificering in het bijzonder.
Om te weten waar er nog opleidingsbehoeften bestaan, is het nodig om een lijst van beschikbare kwalificaties bij te houden. Hiertoe kunnen individuele fiches per werknemer een belangrijke hulp zijn. Indien mogelijk wordt best ook met overzichtstabellen gewerkt, voor het ganse
bedrijf of eventueel per afdeling. Heel wat kwaliteitszorgsystemen vragen dit soort overzichten.
Voor nieuwe werknemers stelt zich een bijzondere situatie. Naast functiespecifieke kennis en
competenties die moeten aangeleerd worden is er ook behoefte aan informatie over het bedrijf. Het is daarom belangrijk dat de nieuwkomer niet enkel een informatiebrochure over het
bedrijf ter beschikking krijgt, maar ook rondgeleid en voorgesteld wordt aan de collega’s op de
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werkvloer. Dit zal ervoor zorgen dat veel sneller en efficiënter kennis en vaardigheden aangeleerd worden41.
Nieuwe werknemers zullen sneller taken aanleren wanneer de context gekend is. In Vlaamse
kringen van personeelsverantwoordelijken groeit de interesse in een relationele aanpak bij het
onthaal van nieuwe werknemers42.

Illustratie 25: Acties onthaal nieuwe werknemers
Aandeel organisaties dat aangeeft wel of geen acties te ondernemen om nieuwe werknemers op te vangen
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Geen specifieke acties om nieuwe werknemers op te vangen
Wel speciale acties, meer bepaald:
Rondleiding op de dienst of in de organisatie met voorstelling aan de collega's
Onthaalinformatie via een brochure of website
Toewijzen van een meter of peter
Startopleidingen over de perspectieven of de toekomstverwachtingen in de vestiging
Organisatie van één of meerdere onthaaldag(en) per jaar
Organisatie van een activiteit met de toekomstige collega's (bijv. een etentje)

Aandeel organisaties dat aangeeft wel of geen acties te ondernemen om nieuwe werknemers
op te vangen (N=1296 organisaties).
Bron: HRM in breedbeeld 200543 Paso cijfers 2003.

Gemiddeld genomen organiseert één op de 5 bedrijven geen enkele vorm van onthaal voor
nieuwe werknemers, maar het zijn vooral de kleine bedrijven (10 tot 50 werknemers) die geen
41
42
43

Gielen H. 2005 Indicatoren voor kwaliteitsvol werkplekleren-Luik “Vlotte integratie van nieuwe werknemers”
Mia Nelen (2006) Op naar een relationele benadering. Integratie nieuwe werknemers. In HR square Gids voor
arbeidsrelaties en personeelsbeleid. Januari 2006 nr. 31, blz. 25.
Luc Sels, Sophie De Winne (2005) HRM in breedbeeld. Een toetsing van retoriek aan realiteit. Acco, Leuven,
blz. 86.
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formele acties ondernemen. Hoe groter de bedrijven hoe meer formele acties ondernomen
worden. Meest voorkomend is de rondleiding in het bedrijf en grote bedrijven zorgen ook
meestal voor een onthaalbrochure.
Bedrijven die kiezen voor een motiverende en relationele benadering van de integratie van
nieuwe werknemers, besteden – naast de onthaalbrochure - veel aandacht aan volgende aspecten:











de nieuwkomer stimuleren om actief naar informatie te zoeken;
collega’s inschakelen bij de feedback van de leerprestaties;
competentiegesprekken die de opleidingsbehoeften blootleggen;
een coach wanneer er geen on-the-job opleidingen voorzien zijn;
een peter of mentor om de on-the-job opleidingen te begeleiden;
een bedrijfscultuur die interne contacten aanmoedigt;
leidinggevenden die voorgaande ondersteunen;
mogelijkheden creëren voor blended learning44;
structuren en systemen voorzien om:
•
de vorderingen van nieuwe werknemers te evalueren en bij te sturen,
•
de relationele integratie te bespoedigen.

Eens de behoeften aan opleiding gekend zijn en er mogelijkheden zijn om opleidingen te organiseren, moet iemand het op zich nemen om de opleidingen te plannen.

2. Opleidingen plannen
Elementair gebeurt deze planning door de directe chefs en afdelingsverantwoordelijken, maar
voor een pro-actief opleidingsbeleid is een globale planning vanuit de personeelsverantwoordelijke noodzakelijk. In het kader van de sectorale CAO afspraken in de textielsector kan het
opleidingsplan een stimulans zijn voor een planmatige aanpak van het opleidingsgebeuren.
Ideaal worden ook targets vooropgesteld die permanent worden opgevolgd en indien nodig
bijgesteld. Cobot vzw ondersteunt bedrijven bij het opstellen van bedrijfsopleidingsplannen
(www.cobot.be).

44

Blended learning staat voor een mix aan opleidingsmethodieken (naast klassikale lessen ook bv. e-learning of
leernetwerken)
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3. De praktijk in de casestudies
Omdat de verschillende stappen van de voorbereiding in veel bedrijven elkaar overlappen in
de tijd, situeren we de bedrijfspraktijk niet in de verschillende fasen. In een volgend hoofdstuk
worden de belangrijkste opleidingsmethodes op de werkvloer meer uitgebreid beschreven en
geïllustreerd met voorbeelden uit de casestudies. Bij de beschrijving van de casestudies geven we ook aan of er een verschil is in het beleid ten aanzien van nieuwe en zittende werknemers.
In de acht casestudies in ons onderzoek vinden we een gelijkaardige behandeling van de
nieuwkomers zoals in het Paso-onderzoek: de meeste bedrijven voorzien een rondleiding en
een onthaalbrochure.
Nieuwe werknemers worden meestal eerst met een tijdelijk contract of als uitzendkracht aangeworven. Om nieuwe werknemers in te werken voorzien bedrijven enerzijds een onthaalprocedure en anderzijds een opleiding of training voor de functie. Bij het onthaal staan meestal de
veiligheidsprocedures en praktische zaken voorop, maar in bedrijven waar polyvalentie verwacht wordt is er zeker ook aandacht voor de productietechnische kenmerken van het bedrijf
en het werk van de collega’s. De nieuwe werknemer krijgt bij het onthaal een zicht op de taken, functies en doorgroeipatronen.
Zittende werknemers worden doorgaans opgevolgd door de afdelingsverantwoordelijken: hebben de werknemers voldoende kennis? Kunnen ze eventueel doorstromen? Hoe verloopt de
opleiding? Deze opleidingen gebeuren meestal on-the-job door een oudere collega. Sommige
bedrijven zorgen voor een permanente competentieontwikkeling met het oog op polyvalente
werknemers, andere bedrijven leiden hun werknemers occasioneel op als het bedrijf er behoefte aan heeft. Er zijn ook bedrijven die verschillende strategieën hanteren voor verschillende afdelingen. De pedagogisch-didactische methode verschilt meestal niet van deze van de
opleiding van nieuwkomers. De lesgever is wel meer een oudere collega dan een speciale
peter of instructeur.
Off-the-job trainingen zijn voor typisch textielgebonden, al dan niet technische, arbeidersfuncties zeer ongebruikelijk. Voor bedienden kaderen deze opleidingen meestal in een bepaald
project of zijn ze het resultaat van een individuele opleidingsvraag. Hierna volgen enkele voorbeelden uit de bedrijven in dit onderzoek.

68

Leren op de werkplek

3.1. Unieke verhalen
Leeswijzer: voor deze paragraaf nemen we van elk bedrijf de belangrijkste krachtlijnen over. In
volgende hoofdstukken worden elementen uit de bedrijfsverhalen uitgediept en gebruikt ter
illustratie. Daarbij wordt geen volledigheid nagestreefd, enkel de illustratiewaarde telt.
In KAISA wordt het operationeel opleidingsbeleid gevoerd door de directe chefs en de afdelingsverantwoordelijken. Zij detecteren de opleidingsbehoeften en organiseren in veel gevallen
ook concreet de opleidingen, al dan niet ondersteund door derden. Het beleid wordt opgevolgd
en in algemene banen geleid door de personeelsdirecteur die eveneens financieel verantwoordelijke is. Hij wordt ondersteund door een HR Officer die vooral de projecten draagt en
een administratieve medewerker die vooral de administratie van de opleidingen van de arbeiders opvolgt. Er zijn opleidingsbehoeften voor verschillende functies en naargelang de situatie
kiest men voor peterschap of een opleiding door externen.
In KAISA krijgen nieuwkomers een rondleiding en de nodige informatie over de afdeling en
eventueel het bedrijf. Collega’s begeleiden en peters of instructeurs geven een opleiding. De
opleiding wordt nauwgezet gepland en opgevolgd. Opleidingen voor zittende werknemers
worden voorzien wanneer zich een behoefte stelt. Doorgaans is dit bij aankoop van nieuwe
machines of bij doorgroei naar een andere functie. Zo werden recent een vijftal werknemers
uit de veredeling omgeschoold tot aanknopers.
KAISA organiseert projectmatig opleidingen voor bepaalde functies en dit in het eigen opleidingscentrum. Deze opleidingen zijn voor ‘zittende’ werknemers, in tegenstelling tot de nieuwe
werknemers die veelal extern of on-the-job opgeleid worden. Het zijn vooral bedienden die
deelnemen aan dit soort opleidingen. De opleidingen kunnen gaan over textielgebonden kennis (meestal verzorgd door Cobot vzw) maar ook over informaticaprogramma’s, verkoopstechnieken, enz.. Deze projecten worden door de personeelsdienst opgezet en opgevolgd. Andere
recente interne opleidingen: tiltechnieken, veilig sturen van heftruck, EHBO.
In KAISA worden de externe opleidingen vooral gevolgd op individuele basis, al dan niet op
eigen initiatief. Individuele opleidingen worden niet gestimuleerd, tenzij ze direct functiegebonden zijn. Opleidingen in groep zijn opnieuw projectmatig: sociale wetgeving, textielkennis, enz.
De vraag naar opleidingen kan ook groeien vanuit de groep: de commerciële dienst vroeg een
tijd terug om verkoopstechnieken aangeleerd te krijgen. In dit geval is het de directe verantwoordelijke die de contacten met de organisatie (in dit geval Syntra West) maakt en de praktische zaken regelt. De personeelsdienst is hierbij dan niet betrokken. Nieuwe werknemers
gaan op individuele basis soms opleiding volgen in de VDAB. Bij KAISA is het belangrijkste
knelpunt bij formele opleidingen dat de plannen voortdurend moeten wijzigen om actuele zaken voor te laten gaan. Het voorbeeld van de planning bij de aankoop van de meest recente
machine is sprekend: eerst worden de personeelsdienst en de commerciële dienst opgeleid
want zij moeten zo snel mogelijk de producten leren kennen, de nieuwe mogelijkheden en de
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service. Dan moeten de productieverantwoordelijken opgeleid worden en eigenlijk tezelfdertijd
bijna ook de werknemers. Voor dit soort nieuwe machines neemt men wel een goed opgeleid
en ervaren werknemer. Indien voorhanden zal men gebruik maken van werknemers uit andere
bedrijven die gelijkaardige machines bedienden. De opleiding van de werknemers voor deze
machines is in handen van de afdelingsverantwoordelijke. In de praktijk loopt dit meestal goed,
maar een timing bepalen is zeer moeilijk. Het plannen van het in gebruik nemen van een
nieuwe machine en het opleiden van de werknemers blijft meestal onduidelijk. De werknemers
vragen wel om een timing, want daarmee hangt dikwijls ook het loon samen. Daarom heeft het
bedrijf beslist om een vaste periode van ‘leertijd’ te voorzien (in overleg met de syndicale delegatie en de ondernemingsraad). Normaal werkt men de eerste 3 maand aan 95% en de
volgende 3 maand aan 97%. Na 6 maand is men op 100%. Werknemers die van andere bedrijven komen en opgeleid zijn voor de functie starten in 97% en krijgen na 3 maand 100%.
Het opleidingsbeleid in KAISA is vraaggedreven. Het is de chef die opleidingen aanvraagt voor
de arbeiders. Als de personeelsdienst het initiatief neemt gaat het om projecten, maar deze
zijn gestoeld op vragen van de chef(s).
In ALEYNA worden relatief veel opleidingen gegeven, meestal on-the-job. Vorig jaar was bijna
iedereen betrokken bij een opleiding kwaliteitszorg. Iedereen in het bedrijf is per jaar zeker 5%
van de tijd met opleidingen bezig. De informatie over het opleidingsbeleid zit verspreid over
zeer veel verschillende personen. Niemand heeft een globaal overzicht van alle aspecten. De
HRM, de administratie, de afdelingsverantwoordelijke, de productieverantwoordelijke en de
ploegchefs, allemaal zijn ze bij de bedrijfsopleidingen betrokken, maar elk op een ander punt
en vanuit een andere focus. In theorie wordt het opleidingsbeleid bepaald en gepland vanuit
de ISO-certificering. Er zijn uitgebreide instructies die gevolgd moeten worden. De opleidingsinstructies gelden zowel voor de vaste werknemers als voor de uitzendkrachten. In het kwaliteitshandboek zijn de doelstellingen en de verantwoordelijkheden vastgelegd en zijn er ook
instructies wat betreft de inhoud en de kwaliteit van de opleiding. In het kwaliteitshandboek is
ook een competentieschema voorzien.
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Illustratie 26: Competentieprofiel ALEYNA (uit kwaliteitshandboek)
OPERATORS/
PK3

PL1

PO1

BL5

PL3

BL4

MV14

PL2

MV10

HULPOPERATORS

1037 Debleser Jan (HO)
1073 Smekens Ari (HO)
1103 Mathijs Marc (HO)
1111 Coen Greet
1260 De Clippe Davy
1267 De Smul Sammy
1272 Nobels Pelle
1438 Hendrix Emiel
1651 Verest Celien

2013 Pagetto Luis
2018 Bradt Kim (HO)

Enz.

1745 Verdoodt Frans

Het handboek voorziet ook een fiche met de planning van de opleidingen: per categorie werknemers wordt aangegeven welke opleiding gevolgd moet worden in het komende jaar (productiegebonden of kwaliteitsgebonden) en in welke maand de opleidingen gepland zijn.
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Illustratie 27: Detailprocedure opleidingsplan ALEYNA (uit kwaliteitshandboek)
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In de praktijk wordt het ISO-handboek lang nog niet volledig gevolgd. Het opleidingsbeleid in
ALEYNA wordt aangestuurd door de direct leidinggevenden (10% van de tijd) voor hun medewerkers. Het zijn de meestergasten en de productieverantwoordelijke die de opleidingsbehoeften vaststellen en er voor zorgen dat er opleiding voorzien wordt. De afdelingscoördinatoren
en de productiecoördinator zijn voor 20% van hun tijd bezig met opleiding. Meestal gaat het
om een begeleiding door een ervaren collega aan de betreffende machine. De HR manager
heeft weinig tijd om het opleidingsbeleid op te volgen (minder dan 5% van de tijdsbesteding),
het is vooral de administratieve medewerkster (10% van de tijdsbesteding) die kwantitatieve
en kwalitatieve gegevens verzamelt. Er is momenteel één technieker die voor 20% van zijn tijd
vrijgemaakt wordt voor opleidingen in het kader van het peterschap. Het gaat vooral om opleiding van operatoren en techniekers. Het grote verschil met vroeger is dat de opleidingen nu
meer gepland en gestructureerd zijn. Vroeger nam een oudere werknemer je onder de vleugels en zei: “loop maar mee en kijk maar rond … of … probeer eens dit … probeer eens dat,
enz.” Een huidig afdelingshoofd heeft zo 20 jaar geleden 2 maand met iemand meegelopen
om machine na machine te leren kennen. Er was tijd om te oefenen, maar er stond niets op
papier. Nu gebruikt men opvolgingsformulieren en dat leidt tot meer efficiëntie. Het is de be-
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doeling om een meer centraal beheer uit te bouwen aan de hand van HRM-software die in
implementatie is.
Nieuwe werknemers in ALEYNA beginnen meestal in een statuut van uitzendkracht. Elke nieuwe werknemer krijgt een rondleiding in het bedrijf (wat, hoe, wie: uitgebreide kennismaking) en
een onthaalbrochure met uitgebreide informatie over het bedrijf: veiligheid en beschermingsmiddelen, hygiëne, kwaliteit en praktische informatie over parking en refter. Om ervoor te zorgen dat de instructies voor veiligheid, hygiëne en kwaliteit goed opgevolgd zouden worden, is
er een checklist opgemaakt met een opsomming van de verschillende deelaspecten.
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Illustratie 28: Checklist bij introductie ALEYNA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTRODUKTIE
Naam:
Voornaam:
Functie:
Afdeling:
Eerste werkplaats:
Sectie A: bij aanname
Introductiedatum
Door (naam en paraaf)
Personeelsdienst
*
Bekend maken van namen en functies direct leidinggevenden
*
Meedelen van te volgen procedures
*
Uitleggen van leidraad (F-H-3): hygiëne (in algemene termen)
*
Uitleggen van leidraad (F-H-3): veiligheid (in algemene termen)
*
Uitleggen van leidraad (F-H-3): kwaliteitsbewust handelen (in algemene termen)
*
Overige, namelijk:
Sectie B: bij aankomst op de afdeling
Introductiedatum
Door (naam en paraaf)
Hoofd afdeling
*
Voorstellen aan relevante medewerkers
*
Meedelen van te volgen procedures (zo mogelijk voordoen)
*
Instructie hygiëne (dat wat op de afdeling nodig is)
*
Instructie veiligheid:
1. Tonen van risicoplaatsen op de afdeling
2. Tonen van de noodhulpmiddelen (brand, ongeval, vluchtweg)
3. Tonen van meldpunt voor calamiteiten (brand, ongeval, vluchtweg)
4. Tonen van risicoplaatsen bij de werkplaats
5. Tonen en uitleggen van de noodstop bij de werkplaats
6. Tonen en uitleggen van relevante bedieningselementen
7. Uitleggen van toegestane en verboden handelingen
8. Korte instructie over de werkzaamheden
9. Aanwijzingen waar gewerkt mag worden en waar niet
10. Zonodig tonen van de veiligheidsinstructies in de machinemap
*
Instructie kwalliteitsbewust handelen (aan de hand van het product)
*
Overige, namelijk:
Sectie C: bij aanvang werkzaamheden
Introductiedatum
Door (naam en paraaf)
Operator
*
Herhaald voordoen van kwaliteitscontrolehandelingen
*
Herhaald voordoen van bediening van de apparatuur
*
Bij einde werkzaamheden nagaan of er behoefte is aan verdere training
*
Bij einde werkzaamheden aan Afdelingshoofd rapporteren hoe het ging
*
Deze sectie invullen en paraferen
*
Overige, namelijk:
Sectie D: naam en paraaf werknemer + eventuele opmerkingen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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De afdelingsverantwoordelijke moet nagaan welke opleidingen nodig zijn. Meer dan 80% van
de nieuwkomers wordt nadien ook aangenomen. De aard van het opleidingstraject is mee
bepaald door de aard van de taken en functie die men voor ogen heeft. Of men nieuwe dan
wel zittende werknemer is, maakt verder weinig verschil. Nieuwe werknemers leren het meest
vanaf het moment dat ze zelfstandig moeten werken. Er zijn veel leermogelijkheden tijdens het
werk. De nieuwkomers waarderen vooral dat er voldoende tijd is om de taken aan te leren, het
moet niet op 5 minuten gekend zijn. Er is wel behoefte aan nog meer kennis over de machines.
In ALEYNA observeren de ploegchef en de afdelingsverantwoordelijken het werk van de werknemers en proberen hun potentiële doorgroei- en ontwikkelingskansen in te schatten. Het
bedrijf heeft de bedoeling om zoveel mogelijk werknemers voor zoveel mogelijk verschillende
taken op te leiden.
In ALEYNA worden sporadisch intern opleidingen georganiseerd in het kader van projecten,
bijvoorbeeld rond kwaliteitszorg, brandveiligheid. Op dit moment loopt een project met “The
George Group” voor de implementaties van Lean Six Sigma. Dit omvat ondernemingsbreed
advies over de arbeidsorganisatie, training en implementatie van Lean Six Sigma
(www.sixsigma.nl). Met Lean Six Sigma wil men het aantal kwaliteitsfouten reduceren, het
betreft een verdere doorzetting van TQM45. Voor het opleidingsbeleid heeft dit belangrijke
consequenties: iedereen moet opgeleid worden om zijn productieproces te meten en te verbeteren.
In ALEYNA worden externe opleidingen vooral gevolgd door de bedienden. Het kan gaan om
taalcursussen, informaticaopleidingen, leren werken met nieuwe programma’s op de pc, enz.
De opleidingsbehoefte ontstaat hier vanuit de betrokken werknemer.
UMIT heeft een zeer actief en a-typisch opleidingsbeleid. De opleidingen worden gestuurd
vanuit de personeelsdienst en er is iemand vrijgesteld om de opleidingen van de arbeiders op
te volgen. Het bedrijf heeft ook een eigen instructielokaal en 4 instructeurs. In het verleden
investeerde het bedrijf in de vorming van de instructeurs én in de professionalisering van de
personeelsdienst. Momenteel is er voldoende kennis en ervaring opgebouwd en verdere vorming niet prioritair.
Er is een verschil in opleiding tussen arbeiders, bedienden en ingenieurs:





45

arbeiders worden opgeleid door instructeurs;
bedienden met meter/peterschap;
ingenieurs worden opgeleid met een gamma aan opleidingsmiddelen: stages, praktische
oefeningen, technische stages met meestergast, opleiding bij productieverantwoordelijke,
cursus arbeidsanalyse (nu bij de VDAB), onderhoudstaken, kwaliteitstaken, enz.

Total Quality Management
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Tot 2 jaar geleden waren er 80 tot 90 aanwervingen per jaar en ook veel opleidingen. Nu er
geen aanwervingen meer zijn is alles gericht op omscholen bij reorganisatie en automatisering. De instructeurs worden deels ingeschakeld in kwaliteitszorg en productie.
Er is tientallen jaren geleden door een consultant een eigen methode, Wernertex, ontwikkeld
die ook aan de basis ligt van de methode die Cobot vzw gebruikt voor projecten van “gestructureerd opleiden”. In UMIT neemt men van de Wernertex methode vooral het didactisch principe over om nieuwe kwalificaties of vaardigheden in kleine stukjes info aan te bieden en te
laten inoefenen. Draad door hevel halen of draad knopen wordt eerst in het leslokaal geoefend, buiten de werkplek, en daarna is er illustratie en oefenen aan de machine (ervaringsgericht/gestoeld). Functies worden dus opgesplitst in taken (chronologisch) en stap voor stap
aangeleerd.
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Illustratie 29: Het aanleren van de weversknoop UMIT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WEVERSKNOOP: WK – 1

Doel
De leerling aanleren op een snelle en goede manier knopen te maken.

Voorbereiding
1. De leerling zit neer
2. Hij neemt 10 gareneinden van ± 25 cm hoogte
3. Hij neemt 5 gareneinden op iedere dij.
Chronometer starten op het ogenblik dat de leerling de draden aanraakt.

Methode
1. De gareneinden vastnemen met LH (D+V) en RH (D+V1)
2. De knoop maken zoals uitgelegd in de tekeningen
3. Op dezelfde wijze te werk gaan voor de andere gareneinden
Chronometer stopzetten op het ogenblik dat de laatste knoop is gemaakt en men deze laat
vallen.

Kwaliteit
1.
2.
3.
4.
5.

Geen enkele knoop mag staartjes hebben, die langer zijn dan 6 mm
De knopen moeten weversknopen zijn
De knopen mogen niet uiteenschuiven
De leerling controleert de kwaliteit, nadien de instructeur
Strafpunten: 5 cmin voor iedere fout

Tijden
WK 1

5 knopen

50 cmin

Gebruik van de weversknoop
Wanneer: Bij breuken voor kettinggarens
Voordelen: a) Is klein en stevig, weeft gemakkelijk door
b) De uiteinden liggen langs beide zijden van de knoop
c) De uiteinden kunnen zeer kort gehouden worden
d) Hoe meer men toetrekt, hoe kleiner en vaster hij is
Nadeel:
Het knopen duurt schijnbaar langer, nochtans door oefening en bekwaamheid
valt dit nadeel weg
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De tijdsbesteding aan opleidingen is aanzienlijk: de personeelsverantwoordelijke (6,5%), administratie (0,5%), opleidingscoördinator (100%), 4 Instructeurs (indien nodig 100% maar op
het ogenblik van het onderzoek minder dan de helft van de tijd), afdelingsverantwoordelijken
(2%) en chefs (3%).
In theorie voert elke vestiging van dit bedrijf zijn eigen opleidingsbeleid, wat niet betekent dat
goede ideeën niet van elkaar overgenomen kunnen worden.
Er is een groot verschil tussen het opleiden van zittende en nieuwe werknemers. Nieuwe
werknemers zijn enthousiast, gemotiveerd en niet bang om fouten te maken. Zittende werknemers hebben al zoveel meegemaakt, kennen het bedrijf en hebben al verschillende reorganisaties meegemaakt. Oudere werknemers hebben faalangst, wanneer zij moeten muteren
moet je meer geduld hebben, meer energie steken in de motivatie, enz.
Nieuwe werknemers krijgen in UMIT een uitgebreide rondleiding in het bedrijf en een informatiebrochure. De daarop volgende dagen komen zij onder begeleiding van een instructeur die
stapsgewijs de verschillende taken van de functie zal aanleren. Volgens de Wernertex gebeurt
dit in eerste instantie off-the-job, in het instructielokaal. Daar wordt theorie gegeven en eventueel geoefend buiten de productie. Telkens wanneer de werknemer de taak onder de knie
heeft, wordt er geoefend op de werkplek. Het oefenen op de werkplek gebeurt nog in een
aangepast tempo, er moet nog geen opgelegd aantal stuks gehaald worden. De instructeur is
meestal in de buurt en corrigeert permanent. Na een zekere periode oefent de werknemer
zelfstandig en moet hij bij problemen een beroep doen op oudere collega’s. De vorderingen
worden bijgehouden op een formulier en regelmatig geëvalueerd. Per nieuwe werknemer
wordt een takenlijst gemaakt, de tijd vastgelegd waarbinnen de taak wordt aangeleerd, de
vorderingen bijgehouden en een beoordeling gemaakt. Hierbij zijn verschillende leidinggevenden betrokken: de plantmanager, de afdelingsmanager, de assistent manager, de personeelsmanager en de instructeur. Iedereen wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen.
De methode bestaat reeds sinds de jaren ’70, de manier van noteren is geëvolueerd, maar de
essentie is gebleven.
Bij UMIT worden werknemers omgeschoold naargelang het bedrijf daar behoefte aan heeft. Bij
reorganisaties worden werknemers zoveel mogelijk herschoold voor andere functies. Voor de
opleidingen staan dezelfde instructeurs in als voor de nieuwkomers.
Afdelingsverantwoordelijken en instructeurs van UMIT gaan extern op cursus bij constructeurs
of leveranciers van machines om daarna de kennis door te geven aan de werknemers aan de
nieuwe machines.
Het bedrijf ROBBE maakt jaarlijks een opleidingsplan waarvan ongeveer 85% ook gerealiseerd
wordt. Bijstellingen bij de planning gebeuren eerder uitzonderlijk en meestal om budgettaire
redenen of om een persoonlijk opleidingstraject bij te stellen. Vandaag gebeuren de meeste
opleidingen voor arbeiders on-the-job aan de hand van een handboek en begeleid door een
peter. Vroeger werden soms meerdere werknemers samen opgeleid, maar dan werd er beroep
gedaan op een opleidingsfunctionaris of een instructeur en op begeleiding door Cobot vzw.
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Ook het peterschap werd vroeger gebruikt, maar dan zonder formele opleiding van de peter.
De peter was meestal een technisch sterke werknemer die zichzelf bijschoolde tot peter en
een handboek(je) samenstelde in zijn vrije tijd. Nu gebeurt de opleiding aan de machine met
een opgeleide peter, de opleiding is laagdrempelig en ondersteund door veel formele en informele informatie. De lage drempel wil evenwel niet zeggen dat de opleiding gemakkelijk zou
zijn, in tegendeel. Laagdrempelig betekent hier dat er geen voorkennis in de textiel vereist is.
Het bedrijf neemt die scholing voor zijn rekening.
Handboeken zijn een belangrijke waarborg voor de competentieontwikkeling in het bedrijf.
Machinebeschrijvingen zijn als het ware het neergeschreven geheugen van het productieproces. Momenteel zijn er nog niet voor alle machines handboeken. De internationale structuur
van ROBBE heeft weinig invloed op het opleidingsbeleid van de betrokken vestiging, zeker niet
wat betreft de opleiding van arbeiders. De invloed is eerder projectmatig en steeds is er een
vertaalslag naar de lokale situatie. Recent werden de meestergasten in een internationaal
project betrokken in een opleiding leidinggeven. Er zijn relatief veel werknemers betrokken bij
het opleidingsbeleid. Uitgedrukt in tijdsbesteding geeft dit het volgende beeld. 1 plantmanager:
20%, 1 HRM: 5%, 3 teamleiders: 10 tot 20%, 1 maintenance manager: 15%, 1 teamleider
onderhoud: 10%, 1 kwaliteitsmanager: 10%, 6 peters 10%, 90 werknemers: 10%.
Nieuwe werknemers in ROBBE krijgen een contract van onbepaalde duur of worden als uitzendkracht tewerk gesteld. Uitzendkrachten kunnen na een positieve evaluatie ook aangeworven worden met een contract van onbepaalde duur. Alle nieuwe werknemers krijgen in ROBBE
een rondleiding en een onthaalbrochure, wat hen in staat stelt om zich snel te oriënteren in
hun nieuwe functie. De onthaalbrochure is daarom zeer uitgebreid.
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Illustratie 30: Inhoudstafel onthaalbrochure ROBBE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEEL 1: HET BEDRIJF
1.
Kennismaking met het bedrijf internationaal
2.
Lokale organisatie en plant informatie
3.
Overzicht van producten
DEEL 2: VEILIGHEID
A. Rondleiding in het bedrijf
B. Toegang tot het bedrijf
C. Bewaking
D. Het Veiligheidsbeleid
E. Veiligheidsdoelstelling
F. Beleidsverklaring milieuzorg
G. Algemene veiligheidsinstructies
H. Specifieke instructies van de afdeling
I. Het noodplan
J. Melding en acties bij brand
K. Melding en acties bij een ontruiming
L. Melding van ongevallen, gevaarlijke situaties, bijna-ongevallen en milieu-incidenten
M. Maatregelen bij morsen van chemicaliën
N. Veiligheidsfiches van chemicaliën
O. Gebruik van blusapparaten
P. Sorteren van afval
Q. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (= PBM’en)
R. Rijden met een heftruck
S. Nijverheidshelpers of EHBO’ers
T. Bedrijfsbrandweer
U. Gevaarsymbolen
V. Gebodsborden
W. Verbodsborden
X. Reddingsborden
Y. Brandweerborden
Z. Safeguard pocket kaarten
DEEL 3: LEEFREGELS
1.
Arbeidsreglement
2.
Gedragscode
3.
Afwezigheden
4.
Kantine
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een opleidingshandboek en begeleiding door een peter zorgt er voor dat de job binnen een
paar maanden gekend is, afhankelijk van de aard van de functie.
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Nieuwe werknemers worden regelmatig geëvalueerd. Het aantal evaluaties hangt af van de
vorderingen. Indien de nieuwe taken snel aangeleerd worden zijn er minder evaluatiemomenten.
Karel werd aangeworven als wever en werkte de eerste 2 weken als
voorsteker (rekken aanvullen met bobijnen, de reknummering leren
kennen en weversknopen oefenen) en vanaf de 3de week werden
weverstaken aangeleerd onder begeleiding van een peter. Voor het
aanleren van de verschillende deeltaken was voldoende tijd voorzien
en bij breuken was er steeds het controlerend oog van de peter.
Normaal bedienen 2 wevers 4 weefmachines, na de inloopweken
was hij onmiddellijk de 2de wever op de batterij van 4 machines. Na 2
maand was hij een volwaardig wever. Op dit moment is hij in staat
om de 4 machines alleen draaiend te houden. De peters zijn goed
opgeleid om de opleiding te geven: de verschillende handelingen
worden uitgelegd, voorgedaan, geoefend en korte tijd later zelfstandig uitgevoerd. Minder positief is het feit dat na enkele weken alle
deeltaken zelfstandig uitgevoerd moeten worden, ook al was de evaluatie voor die handeling nog negatief. Zo’n situaties geven stress en
dat belemmert het leren. Ondertussen volgde Karel ook reeds een
cursus als machineopsteller en is hij goed op weg om een polyvalente medewerker te worden. Polyvalentie wordt sterk gestimuleerd en
ook financieel beloond door de functieclassificatie.
In ROBBE vraagt de polyvalentie voortdurende opleiding. Dit gebeurt door collega’s en door
peters.
In SKODAN wordt de opleidingspraktijk het meest gestuurd door de richtlijnen in het kwaliteitshandboek. De ISO-certificering vraagt een aantal belangrijke initiatieven en schrijft een aantal
belangrijke procedures voor in verband met opleiding. Door ISO wordt er meer genoteerd,
gestructureerd en gepland. In een klein bedrijf waar geen aparte HRM-verantwoordelijke is
worden de ISO-richtlijnen dan ook de dominante factor wanneer certificering niet alleen het
document, maar vooral beleidsturend is. Het handboek schrijft voor het opleidingsbeleid een
behoeftedetectie voor, een opleidingsplan, een geschikte vorming en een permanente evaluatie. Opleidingskengetallen (aantal betrokkenen, aantal uren en kostprijs) moeten niet worden
bijgehouden. Gezien het bedrijf nog in de opstartfase is, bestaat er nog geen opleidingsplan,
maar worden in praktijk alle nieuwe werknemers opgeleid en wordt die opleiding ook met een
evaluatieformulier opgevolgd.
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Illustratie 31: Opvolging introductie en opleiding nieuwe werknemer SKODAN
Naam:

Functie:
Datum

door

Opmerking

Datum

door

Opmerking

Datum

door

Opmerking

Datum

door

Opmerking

Functieomschrijving
Introductie Skodan
Introductie Kwaliteitssysteem
Introductie Veiligheid & Gezondheid

Procedures + bijhorende formulieren
(zie functieomschrijving)
Werkinstructie + formulieren
(zie functieomschrijving)
Taken/Opleiding
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Goedkeuring afdelingshoofd
Evaluatie afdelingshoofd effectiviteit
evaluatie min. 2 weken na bovenstaande goedkeuring

Goedkeuring kwaliteitsverantwoordelijke
Goedkeuring directie
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Het evaluatieformulier evalueert de opleidingen tot de functie (een uitgeschreven takenpakket), de introductie in het bedrijf en in het kwaliteitssysteem en de module veiligheid en gezondheid. Voor elke opleiding wordt de datum en de lesgever genoteerd en telkens wordt
ruimte voorzien voor opmerkingen. Voor de eindevaluatie moet de goedkeuring gegeven worden door het afdelingshoofd, de kwaliteitsverantwoordelijke en de directie.
Omdat SKODAN als KMO geen aparte HRM-dienst heeft, doet het bedrijf zoveel als mogelijk
beroep op externe ondersteuning. Cobot vzw werd gevraagd om functieprofielen op te maken
en peters op te leiden om toekomstige productiemedewerkers op te leiden. De VDAB begeleidt
het IBO-contract en in de nabije toekomst wil men samen met een technische school een alternerende opleiding van deeltijds werken en deeltijds leren uitbouwen.
In SKODAN wordt voor nieuwe werknemers een rondleiding voorzien en er wordt gewerkt aan
een onthaalbrochure. Nieuwe werknemers worden opgeleid in 3 stappen: meelopen met een
oudere werknemer, onder begeleiding uitvoeren van taken en ten slotte het zelfstandig uitvoeren. Vooraf is (voor de wevers en aanverwante productiefuncties in samenwerking met Cobot
vzw) voor de functie een takenlijst gemaakt. Het opmaken van het takenpakket van een functie
gebeurde onder de vorm van intervisiesessies. Het bedrijf heeft een lange traditie in het opleiden met peterschap, maar vandaag is dat meer planmatig uitgebouwd in 3 stappen. Vroeger
liepen nieuwe werknemers 6 maand mee met een oudere en bekwame werknemer, dat volstond om geleidelijk aan alle taken te leren. Vroeger werd de opleiding ook opgevolgd aan de
hand van een handboek. Het is belangrijk dat functiebeschrijvingen op maat van het bedrijf
gemaakt worden want geen enkele functie in het bedrijf laat zich in algemene termen vatten.
Alle functies zijn bedrijfsspecifiek.
In LIMAO wordt een opleidingsplan gemaakt in het kader van de sectorale CAO met betreffende vormingsinitiatieven en in de praktijk wordt gestreefd naar permanente vorming. Het meest
kenmerkende aan het opleidingsbeleid van LIMAO is het streven naar polyvalente medewerkers. De economische omgeving dwingt LIMAO om vooral kleine series te produceren en dit
tegen zeer strakke deadlines. Om dit zo efficiënt mogelijk te organiseren zijn polyvalente medewerkers nodig die op verschillende werkposten inzetbaar zijn. Het gaat hierbij om verticale
integratie van functies. Elke drukmachine wordt bediend door 3 drukkers: 1ste drukker, 2de
drukker, 3de drukker. Nieuwe drukkers beginnen als 3de drukker, wat een relatief eenvoudige
functie is met vooral uitvoerende en ondersteunende taken. Het vak wordt aangeleerd door de
2de drukker die aan dezelfde kant van de machine staat. De leertijd bedraagt 1 maand. De 3de
drukker wordt daarna opgeleid tot 2de drukker door opnieuw de 2de drukker. De leertijd bedraagt 2 maand. Tenslotte leidt de 1ste drukker de 2de drukker op tot 1ste drukker. De leertijd
bedraagt 3 tot 6 maand. Het grootste verschil met vroeger is dat er nu geen 4de man wordt
ingezet, ook tijdens de leertijd wordt de drukmachine bediend door 3 drukkers. Op dit moment
stelt zich de vraag of het economisch verantwoord is om nog meer naar polyvalentie te streven. Productietechnisch én voor de uurroosters zijn polyvalente werknemers een voordeel,
maar de vraag is of het economisch verantwoord is. De ploegen zouden dan bijna uitsluitend
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bestaan uit 1ste drukkers. Volgend schema illustreert de verschillende opleidingssituaties:
vroeger, nu en de ‘ideale’ opleidingssituatie… wenselijk?

Illustratie 32: Opleidingstraject drukkers in LIMAO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opleiding nieuwkomer (N) bij drukkers (D)
VROEGER
1ste D

2de D

NU
1ste D

3de D + N

2de D

Opleiding naar 3de D

2de +3de D

N

N

Opleiding naar 3ste D

1ste D

1ste D

3de D

Opleiding naar 2de D

1ste D

Opleiding naar 3de D

1ste D

2de D

WENSELIJK?
1ste D

2de D

3de D

1ste D

Opleiding naar 2de D

Opleiding naar 2de D

2de D

2de D

3de D

1ste D

3de D

Opleiding naar 1ste D

2de D

Opleiding naar 1ste D

1ste D + 2de D

1ste D

1ste D

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vroeger liep een trainee altijd dubbel. Nu wordt de nieuwe werknemer direct ingezet aan de
machine onder begeleiding van een collega van 1 niveau hoger. In een ideale opleidingssituatie zouden nieuwkomers opgeleid worden door polyvalente drukkers,bv. de 1st drukkers. Blijvend streven naar polyvalente arbeidskrachten zorgt ervoor dat opleiders een hoger niveau
zullen hebben. In de toekomst wil LIMAO er wel voor zorgen dat ieder de kans krijgt om hoger
opgeleid te worden.
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De afdelingsverantwoordelijke volgt de on-the-job trainingen en de vorderingen op de voet,
maar er is geen schriftelijke neerslag. LIMAO is een relatief klein bedrijf zonder eigen opleidingsverantwoordelijke waardoor het beleid minder geformaliseerd is dan in grote bedrijven.
Voor kleine bedrijven is deze meer informele manier van werken daarom niet minder efficiënt.
De KMO-bedrijfscultuur zorgt er voor dat er ook zonder papieren kort op de bal gespeeld wordt
en dat is wat bij opvolging en evaluatie belangrijk is. Verder zorgt de personeelsverantwoordelijke voor de opleidingsplannen voor de drukkers en de keurders.
Momenteel worden in LIMAO nieuwe werknemers vooral via uitzendarbeid aangetrokken.
LIMAO heeft een vaste procedure voor het onthaal van nieuwe werknemers. Nieuwe werknemers worden aan de collega’s voorgesteld en ze krijgen een rondleiding in het bedrijf. Na een
week kent men alle andere werknemers, wat zeer positief is voor de leerkansen: bij problemen
weet men direct bij wie men te rade kan, kennisuitwisseling gebeurt spontaan. Met de toekomstige directe collega’s wordt gepraat over de geschiktheid van de kandidaat en zijn mogelijke
plaats in het bedrijf. Het is de afdelingsverantwoordelijke die over de aanwerving beslist, maar
er wordt geluisterd naar de opmerkingen van de werkvloer. Wat opnieuw positief is voor een
snelle integratie van de werknemer en een ondersteuning voor de competentieontwikkeling.
Nieuwe werknemers krijgen een basiscursus over het bedrijf: drukmethodes, productieproces,
enz. en komen dan onder begeleiding van een oudere collega om de functie on-the-job aan te
leren. De afdelingsverantwoordelijke volgt de opleidingsvorderingen op, maar zonder schriftelijke rapportering. De evaluatie gebeurt in overleg met de begeleidende collega. Het systeem
draagt niet de naam peterschap maar heeft er veel gelijkenissen mee. Een maand na de aanvang krijgt de nieuwkomer opnieuw een rondleiding om dan met meer achtergrond de bedrijfsactiviteiten te leren kennen.
In SHANIT wordt het opleidingsbeleid weinig geformaliseerd, tenzij in het kwaliteitshandboek.
De ISO 9001-2000 die het bedrijf heeft stuurt het opleidingsbeleid aan. Het kwaliteitsbeleid
algemeen vereist dat de medewerkers gemotiveerd worden door hen te betrekken bij en verantwoordelijk te maken voor duidelijk definieerbare doelstellingen. De werknemers hebben
een centrale plaats en de inzet van elke werknemer voor kwaliteitsverbetering is essentieel.
De kwaliteit moet op alle niveaus voldoende zijn voor de klanten en zo heeft ISO op alles een
impact: producten, productieproces, arbeidsorganisatie, opleiding, enz. Door de bijkomende
verantwoordelijkheden krijgen alle functies een taakverruiming. Het kwaliteitshandboek schrijft
voor dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de productiemedewerkers moeten
vastgelegd zijn in werkinstructies en in kwaliteitsplannen. Het vastleggen en toewijzen van
takenpakketten is hierbij meteen bruikbaar voor het competentiemanagement. Opleidingen zijn
ook onderworpen aan de interne en externe audits in het kader van ISO. De uitgangspunten
van het opleidingsbeleid zijn neergeschreven in het kwaliteitshandboek.
Het personeel moet voldoende bekwaam en opgeleid zijn om de hen toegekende taken naar
behoren te kunnen uitvoeren. Voor alle functies binnen de organisatie gelden kwalificatiecriteria.
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Op jaarbasis, als voorbereiding op de beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem door
de directie, worden door de afdelingshoofden de opleidingsbehoeften bepaald op basis van:









Beoordelingsgesprekken met medewerkers;
Voorstellen van meestergasten en medewerkers zelf;
Afwijkingen naar aanleiding van kwaliteitsaudits, interne en externe klachten;
Wijzigingen in productaanbod, uitrusting, personeel;
Inbeuken op het kwaliteitsmanagementsysteem;
Arbeidsongevallen, inbreuken op het veiligheidssysteem of milieuzorgsysteem;

Aanbod aan opleidingen.
De plantmanager globaliseert het geheel van de opleidingsbehoeften in een opleidingsplan
voor de organisatie.
Er zijn nog geen beoordelings- en evaluatiegesprekken voor alle werknemers, de opleidingsbehoeften van de zittende werknemers worden nagegaan door de meestergasten. In de voorbije jaren werden de verschillende functies beschreven met de hulp van externe partners. De
Hogeschool Gent heeft in een project alle competenties van alle functies beschreven en recent
is in een opleiding voor meestergasten een oplijsting gemaakt van taken en verantwoordelijkheden van enkele productiefuncties. De Hogeschool Gent heeft ook een tevredenheidsonderzoek gevoerd en zal samen met het bedrijf de resultaten bespreken met de bedrijfsleiding om
verbeteringsvoorstellen te formuleren. De bevraging ging over: training en opleiding, communicatie, vakantieregeling, betrokkenheid, respect en waardering van collega’s, jobuitoefening
en werkomgeving. De resultaten zijn vrij positief, maar er zijn in sommige afdelingen motivatieproblemen omwille van de werkdruk.
Momenteel wordt er een nieuwe meestergast opgeleid en dit met een mix aan opleidingsmethodieken: de planning van de orders wordt besproken met de productieverantwoordelijke, de
nieuwe meestergast volgt de productiemeetings waarbij de werking van het productiebeleid
wordt toegelicht, de materialenkennis wordt door zelfstudie bijgeleerd en er wordt ook nog een
externe cursus meestergast voorzien.
Bij nieuwe werknemers worden de opleidingsbehoeften en de opleidingen bepaald door de
afdelingsverantwoordelijken. Uitzendkrachten krijgen een basisopleiding, voor vaste contracten wordt dat uitgebreid met alle nodige vormingen volgens de werkinstructies. Opleidingen
moeten volgens het handboek ook geëvalueerd worden en dat gebeurt door een beoordeling
op de individuele fiche van ‘opleiding & bijscholing’. Er is geen schriftelijke opvolging of evaluatie gedurende de opleiding, enkel een subjectieve beoordeling in overleg met de meestergast, afdelingshoofd en kwaliteitsverantwoordelijke. De opleidingsplanning is een dynamische
lijst waar ad hoc opleidingen bijkomen of soms geschrapt worden, naargelang de noodzaak.
De vaste kern van opleidingen bestaat uit veiligheidsopleidingen. Door de ISO heeft men nu
een vrij goed beeld van de soort opleidingen die gevolgd worden en door de individuele lijsten
zijn ook de competenties van de werknemers altijd actueel bekend. Kwantitatief worden er
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geen gegevens verzameld in functie van de ISO, enkel voor de sociale balans worden een
aantal opleidingen nauwkeuriger kwantitatief bijgehouden.
Er is een relatief stabiele groep werkkrachten die goed opgeleid zijn: er is geen gap tussen
beschikbare en vereiste kwalificaties. Opleidingen worden gegeven als de nood zich stelt. De
organisatie van de opleidingen berust in belangrijke mate bij de afdelingsverantwoordelijken.
Het opleidingsbeleid staat in functie van de taken en de machines. De afdelingsverantwoordelijke volgt ook de vorderingen van de trainee en moet bijsturen indien nodig. De afdelingsverantwoordelijke volgt ook de opleiding leidinggeven samen met de chefs in Cobot vzw. Hij benadrukt het belang om af en toe extern opleidingen te volgen.
SHANIT heeft nu 4-tal uitzendkrachten en zij worden behandeld zoals nieuwe werknemers. Het
betreft zeer eenvoudig werk. Nieuwe werknemers krijgen een rondleiding en een onthaalbrochure.
Het is in SHANIT altijd gebruikelijk geweest dat werknemers door een ervaren werknemer opgeleid werden. Vroeger stelde dat weinig problemen omdat er voldoende werknemers met
jarenlange ervaring in het bedrijf waren om voor deze opleidingen in te staan. Momenteel
stellen er zich soms wel problemen omdat de peters zelf nog te weinig ervaring hebben met de
machines. In dit geval is het nodig om de peters ook zelf op te leiden tot het doorgeven van
kennis en vaardigheden.
DENI heeft een sterk uitgebouwd opleidingsbeleid waarbij ‘opleidingsbehoeften planning’ zeer
belangrijk is.
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Illustratie 33: opleidingsbehoeftenplanning DENI
DOC. NR.:
Opgesteld door:
Goedgekeurd door:

Uitgave:
Vervangt:
Pagina’s:

18/01/01
21/01/96
1/1

TITEL: OPLEIDINGSEHOEFTEN PLANNING
OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGSBEHOEFTEN PLANNING
VOOR HET SCHOOLJAAR: ………….-……………..
AFDELING

TE VOLGEN
TRAINING

# PERS;

Algemeen
Aankoop
Administratie
Commerciële dienst
Financiële dienst
Personeelsdienst
Technische dienst
Kwaliteit & Milieu &
Veiligheid

Werknemers kunnen ook zelf een opleiding aanvragen. De aanvraag moet besproken worden
met de afdelingsverantwoordelijke voordat ze ingediend wordt op de personeelsdienst.
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Illustratie 34: Opvolging training DENI
DOC. NR.:
Opgesteld door:
Goedgekeurd door:

Uitgave:
Vervangt:
Pagina’s:

04/06/02
21/04/98
1/1

TITEL: OPVOLGING TRAINING
RUBRIEK I: ALGEMENE GEGEVENS
Naam aanvrager:
Aard opleiding:
Doel van de opleiding:
RUBRIEK II: AANVRAAG TRAINING
Gewenste periode: ......................................
Voorkeur tijdstip:

Gewenste duur: ...................................

□ dag : □ avond : □ weekend

Bijzonderheden:
Goedgekeurd
Afdelingsverantwoordelijke
RUBRIEK III: TE VOLGEN/GEVOLGDE TRAINING (indien reeds gekend)
Instituut:
Adres:
Gemeente:
Telefoon:
Interne/externe opleiding (1)
Duur: …..(uren)
Data (periode): ……………………………………………..
Kostprijs:
Afdeling:

...................................................
...................................................

Tijdens/Niet tijdens de werkuren (1)
Opmerking:

(1) schrappen wat niet past

Goedgekeurd
Afdelingsverantwoordelijke
RUBRIEK IV: VAK VOORBEHOUDEN AAN DE PERSONEELSDIENST
Inschrijvingsdatum: …/.../200..

Datum

van

betaling:

.../.../200..
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De methode van opleiden wordt in DENI bepaald door de aard van de opleiding: technische
opleidingen voor de productie gebeuren on-the-job en onder peterschap. Technische opleidingen voor het onderhoud gebeuren deels off- en deels on-the-job, dat is ook zo voor bedienden. Eenvoudige taken worden aangeleerd door een oudere collega: voordoen, herhalen,
oefenen en dit zonder directe planning. Zowel bij peterschap als bij de opleiding door een
oudere collega is de werkdruk soms een storende factor. De begeleiders moeten immers ondertussen ook hun eigen taken afwerken. Evaluatiegesprekken gebeuren enkel met bedienden
en alle niveaus daarboven. In de toekomst eventueel ook met arbeiders. Het opleidings- en
personeelsbeleid wordt in DENI aangestuurd door de ISO-certificering. De teamverantwoordelijken zorgen voor het opsporen van tekorten in de kwalificaties van de werknemers. De ISO
zorgt er voor dat er procedures gebruikt moeten worden bij selectie, competentie- en kwalificatie-ontwikkelingen, opleidingen, opvolging en evaluatie.
In DENI krijgen alle nieuwe werknemers een opleiding. De opleidingen gebeuren on-the-job en
de peter en de werknemer werken in dezelfde functie, wat betekent dat men dubbel loopt, en
dit voor een vaste periode. De opleiding wordt gestructureerd en opgevolgd met een fiche
waarin de taakinhoud op voorhand vastligt. Op de fiche staan 7 punten waarvan de volgorde
zelf mag bepaald worden maar meestal is die als volgt:

Illustratie 35: Opleidingstraject nieuwe werknemers DENI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

veiligheid
procescontrole
kwaliteit
opstarten van proces (onder begeleiding)
ISO
milieu
follow up

De eerste 2 weken zijn zeer zwaar: zeer veel nieuwe taken. De opleiding tot extrusie duurt 2
tot 3 maanden. Didactisch worden de nieuwe taken opgedeeld in kleinere deeltaken. Elke
deeltaak wordt getoond, ingeoefend met hulp en zelfstandig geoefend, maar steeds onder
begeleiding. Tijdens de eerste maand wordt elke week de checklist overlopen en krijgt elke
taak een beoordeling. Later gebeurt dat maandelijks. De beoordeling wordt gemaakt door de
peter. De eindconclusie wordt besproken met de productieverantwoordelijke, de rechtstreeks
verantwoordelijke en de technische directie. De duurtijd van de opleiding wordt bepaald door
de competenties van de betrokken werknemer, maar ook door de aard van de productie en de
mogelijke problemen die zich voordoen. Soms duurt het lange tijd voor een bepaalde hande-
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ling aangeleerd kan worden, omdat de situatie zich niet voordoet, bv. een bepaalde omstelling
van machine.
Niet alle nieuwe werknemers kunnen meteen polyvalent opgeleid worden. Tijdens de opleiding
roteert men wekelijks van werkpost en het gebeurt dat men na een maand de kennis van de
eerste werkpost deels is verloren. Het bedrijf probeert het opleidingsprogramma beter te
stroomlijnen, maar dat is niet altijd mogelijk binnen de productietarget. Ideaal zou zijn dat de
nieuwkomers sequentieel aan de verschillende werkposten kunnen opgeleid worden.
Het peterschap heeft de voorbije jaren vrij goed gelopen, maar heeft nu te lijden onder de
automatisering. Door de grote reorganisatie van het productieproces en de automatisering is
er weinig tijd voor opleiding en gestructureerd peterschap. Maar dit wordt gezien als een tijdelijk probleem. Door de automatisering zullen alle werknemers indien nodig herscholing krijgen.
De automatisering zorgt niet voor bijkomende functies, maar zorgt er wel voor dat er productie
in België blijft. De functies rond het geautomatiseerd proces zullen bestaan uit nieuw gevormde takenpakketten. De werknemers zullen polyvalenter ingezet worden. Het gaat als het ware
niet om nieuwe functies, maar om nieuwe combinaties van taken. Bij de opleiding wordt het
instructieboek van de machine gebruikt en meestal wordt de trainee aangeraden om ook zelf
een handboek te maken met de verschillende handelingen. Door het neerschrijven wordt beter
onthouden hoe de taken uitgevoerd moeten worden. De vorderingen worden opgevolgd op
formulieren. Nieuwe werknemers zeggen het meest te leren op het moment dat men zelf de
handelingen mag uitvoeren, het minst wanneer de werkdruk te hoog is.
Lander werkt sinds 3 maand in DENI en wordt opgeleid tot polyvalent extrudeur.
Bij de aanwerving werden er psychotechnische proeven afgenomen door een uitzendkrachtkantoor en lees-, schrijf, en rekentesten in het bedrijf zelf. De eerste
werkdagen werd Lander aan het opscheppen van grondstoffen gezet, daar begint
iedereen omdat dit noodzakelijk is om de materialen te leren kennen. Op dit moment is de opleiding ongeveer voltooid, met uitzondering van de handelingen die
nog niet konden geoefend worden. Lander kon gebruik maken van het instructieboek bij de machine, maar heeft ook zelf een schriftje met opmerkingen aangelegd. Zijn ervaring is dat in de eerste periode alles nogal chaotisch op de nieuwe
werknemer afkomt, maar dat kan moeilijk anders. Echt systematisch de verschillende stappen leren is moeilijk want de taken dienen zich in de praktijk niet altijd
in een logische volgorde aan. De rol van de peter is zeer belangrijk in de opleiding, hij moet voldoende tijd kunnen vrijmaken, tijd nemen om alles uit te leggen,
geduldig zijn en op alle vragen kunnen antwoorden. De peters in DENI zijn goed
opgeleid, je kan hen alles vragen. Enig delicaat punt is dat door de lopende automatisering de peter niet altijd beschikbaar is. Maar ook andere collega’s kunnen gemakkelijk aangesproken worden om te helpen. Je leert het meest als je
uiteindelijk alleen aan de machine komt te staan. Lander kijkt er naar uit om ook
opgeleid te worden voor de andere machines. Zoveel opleidingskansen heeft hij
in zijn vorige job in een ander bedrijf nooit gehad. Daar was het ‘zwemmen’ of
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verzuipen, al doende leren zonder enige structuur. Nieuwe taken aanleren werd
er trouwens niet gestimuleerd: het loon bleef toch hetzelfde. Hier worden competenties verloond: elke nieuw machine die men kan bedienen levert een extra loon
op.
Ook zittende werknemers worden in DENI met het peterschap opgeleid, maar hier loopt de
peter niet echt dubbel. De peter geeft oefeningen maar zal dan tijdens het oefenen zelf een
andere taak uitvoeren.
Geert is elektromechanieker van opleiding en werkt sinds 2000 in DENI, dit is zijn
eerste job. Momenteel is hij een polyvalent extrudeur en kan alle machines bedienen. Hij kreeg bij de start van de meestergast de mondelinge technische uitleg, ondersteund door tekeningen. Zijn loopbaan begon, zoals alle beginnende
extrudeurs, met 3 dagen materialen opscheppen om de producten te leren kennen. Een oudere collega gaf de volgende dagen de nodige uitleg bij het invullen
van de orderbonnen, het wegnemen van de rollen, het opstarten van de machines, enz. Er was tijd genoeg om alle taken te oefenen tot alles gekend was. Voor
de eerste machine was er 2 tot 3 maand lang iemand die meewerkte aan dezelfde machine, daarna moest er zelfstandig gewerkt worden. De kennis voor het
bedienen van de 2de machine werd al doende opgedaan tijdens het helpen van
collega’s aan die machines tijdens dode tijden aan de eigen machine. Het is belangrijk dat je als werknemer zelf initiatief neemt om nieuwe taken aan andere
machines aan te leren. Veel oefenen betekent dat je veel kan leren uit de fouten
en je leert tenslotte het meest wanneer je alleen werkt. Geert heeft in de loop
van de voorbije jaren een eigen handboekje geschreven over alle mogelijke problemen die zich kunnen voordoen. Het belangrijkste aandachtspunt om vlot te leren is ‘rustig’ blijven, want stress stuurt alles in de war en dan valt er weinig te leren. Het bedrijf moet ook toelaten dat er fouten gemaakt worden en tijd geven om
nieuwe zaken aan te leren. Die tijd was er zeker. Verder is het ook belangrijk dat
de trainee het vertouwen krijgt, dat collega’s geduld hebben en dat er een collegiale sfeer is. Alle andere machines zijn op dezelfde manier aangeleerd: over het
muurtje kijken en stap voor stap zelfstandig de taken doen. Vroeger werden
nieuwe werknemers opgeleid door een ervaren collega, nu door een peter, maar
what’s in a name?
Op dit moment lopen de opleidingen van zittende werknemers enigszins moeilijk omwille van
de te hoge werkdruk en de faalangst van sommige oudere werknemers. De faalangst wordt
ook in de hand gewerkt door de hoge werkdruk.
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3.2. Rode draad
Uit de bedrijfsverhalen blijkt dat elk bedrijf een unieke invalshoek heeft om het competentiemanagement uit te bouwen. De keuzes worden bepaald door de arbeidsmarkt, de product- en
productiekenmerken en vooral de praktische mogelijkheden. Grote bedrijven hebben meer tijd
en middelen om het beleid te formaliseren, kleine bedrijven moeten kort op de bal spelen en
houden weinig cijfers bij over hun opleidingsactiviteiten.
Voor het onthaal van nieuwkomers wordt in alle bedrijven een bepaalde procedure voorzien.
Een rondleiding in de betrokken afdelingen en in het bedrijf algemeen zijn het meest voorkomend. In bijna alle bedrijven is ook een onthaalbrochure voorzien. Voor nieuwe werknemers
worden opleidingstrajecten opgezet.
In alle bedrijven zijn er regelmatig opleidingsbehoeften en deze worden meestal gedetecteerd
door de direct leidinggevenden of door de afdelingsverantwoordelijken. Het oplijsten van de
taken binnen elke functie gebeurt ofwel in functie van het kwaliteitshandboek of naar aanleiding van een tussenkomst van Cobot vzw. Kwaliteitshandboeken, meestal in het kader van
een ISO-certificering, zullen in de toekomst ook aanleiding geven tot het bijhouden van beschikbare competenties. Nu zijn de kwalificatiepatronen in sommige bedrijven indirect terug te
vinden in de individuele fiches van werknemers.
De opleidingsplannen worden gemaakt in uitvoering van de sectorale CAO afspraken betreffende de vormingsinitiatieven en in bedrijven met certificering ook zo conform mogelijk met het
kwaliteitshandboek.
De meeste opleidingen vinden plaats on-the-job onder begeleiding van een peter of een oudere werknemer. Peters zijn speciaal opgeleid voor deze taak, meestal door Cobot vzw, oudere
collega’s worden daarvoor gekozen omwille van hun vakmanschap.
De opvolging van de leerresultaten gebeurt niet alleen door de peter of oudere collega die de
training on-the-job geeft. Directe chefs en afdelingsverantwoordelijken worden rechtstreeks
betrokken bij de beoordeling van de vorderingen. De evaluatie gebeurt dikwijls schriftelijk en
soms worden ook werknemersvertegenwoordigers geïnformeerd over de resultaten.
Voor productiewerknemers in de textielsector zijn de off-the-job opleidingen relatief beperkt.
Off-the-job opleidingen zijn meestal gericht op bedienden en leidinggevenden. Het gebeurt dat
grotere bedrijven een eigen opleidingscentrum hebben, maar zeker kleine bedrijven besteden
de off-the-job opleidingen uit. Cobot vzw is hierbij een belangrijke partner.
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Hoofdstuk 2
Vormen van leren op de werkplek
Opleiding geven is geen evidente zaak. Met natuurlijk talent alleen kom je er meestal niet.
Opleiden kan best gebeuren door een didactisch geschoold iemand. Omdat de meeste opleidingen on-the-job plaats vinden gaat onze speciale aandacht uit naar de opleiding van de
peter. Cobot vzw voorziet in opleidingen van peters en heeft vooral aandacht voor: het belang
en de waarde van een goede opleiding, de rol als opleider (vertrouwen winnen, aanleren van
de taken binnen een functie, stimulerend begeleiden van personen in opleiding), opleidingsinstructies geven (hoe de verschillende taken stapsgewijs aanleren, het belang van tweerichtingscommunicatie, de opleidingen opvolgen, oefeningen in instructies geven), en de opleidingsresultaten en -problemen bespreken met de rechtstreekse chef.
Werkplekleren kadert in competentiemanagement. Reeds in de studie van Rik Huys ea., Arbeidsmarktknelpunten in de textiel- en de confectiesector (1997), kwamen de auteurs tot de
conclusie dat de kwalificatieproblemen in de textielsector niet alleen door regulier onderwijs op
te lossen zijn. Het gaat veelal om gebrek aan ervaring én specifieke werkattitude. De auteurs
suggereren dan ook een sterke ontwikkeling van een interne arbeidsmarkt om op knelpunten
te anticiperen. Op personeelsontwikkeling gerichte opleidingsstrategieën bieden de beste
mogelijkheden voor de uitbouw van een relatief gesloten interne arbeidsmarkt.
Met on-the-job trainingen worden alle opleidingen bedoeld die plaatsvinden op de werkplek
zelf en indien van toepassing aan de betreffende machines. De meest voorkomende methode
is gebruik maken van peterschap, maar er zijn ook bedrijven die eigen instructeurs hebben of
instructeurs van Cobot vzw of een andere derde inschakelen. In al deze gevallen gaat het om
relatief gestructureerd opleiden. De begeleider zal de nieuwe kennis en vaardigheden in relatief kleine verwerkbare delen aanbieden en laten inoefenen. Vooral in kleinere bedrijven worden opleidingen zelden geformaliseerd en oefenen werknemers nieuwe kennis en vaardigheden onder een begeleidend oog van een collega. Nieuwe werknemers worden opgevangen
door de directe omgeving van de werkpost, zonder geformaliseerde trajecten.
Om het leren op de werkplek efficiënt en effectief te laten verlopen ondersteunen werkgeversen werknemersorganisaties de betrokkenen op de werkvloer met handleidingen en richtlijnen.
In de handleidingen is er aandacht voor de behoeftepeiling, het opleidingsplan, de uitvoering
en de opvolging.
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Unizo heeft een begeleidingsinstrument46 met belangrijke aandachtspunten: de geschikte
werknemer vinden, een goed introductiegesprek en voorbereiding, begeleiding en opvolging
van de praktijkopleiding, een evaluatie en een duidelijke afronding.
De Vereniging van Opleidings- en Vormingsverantwoordelijken VOV47 besteedt uitgebreid
aandacht aan zowat alle aspecten van leren op de werkplek en de informatie op hun website48
groeit nog elke dag aan: leren op de werkplek introduceren, beter structureren, begeleiden,
motiveren, enz. Een handige beslissingsboom brengt de surfer snel naar het antwoord dat
men zoekt en elk aspect uitgebreid gedocumenteerd met verhalen uit het bedrijfsleven. Het
VOV, heeft een speciaal project gewijd aan werkplekleren: effectiever leren op de werkplek
(www.vov.be/werkplek/index.htm). De website bevat tal van instrumenten om het werkplekleren efficiënter en effectiever te maken en heeft ook een users community die nuttige tips uitwisselen (www.vov.be/werkplek/index.htm). De structuur van de website is eenvoudig en er is
een korte introductie over de manier waarop de website kan gebruikt worden. Competentiemanagement bevat verschillende aspecten, de belangrijkste zijn samen te vatten in een klavertje 4: behoeftenanalyse, ontwerpen van werkplekleren, een draagvlak creëren en het opleidingsbeleid opvolgen en evalueren/doorlichten. Voor elk van de aspecten zijn modellen en
voorbeelden uit de praktijk beschikbaar.

Illustratie 36: Competentiemanagement in klavertje vier van VOV
Behoeftenanalyse

Ontwerpen van een werkplekopleiding

-

Analyse van het werk

-

Kennis-, vaardigheid-, attitudeleerdoelen

-

Analyse van de medewerker

-

Normen vastleggen

-

Analyse van de werkplek

-

Wijze van evalueren bepalen

-

Actieplan (of leercontract) opstellen

Draagvlak creëren

Uw opleidingsbeleid doorgelicht

-

Motiveren van management

-

Visie

-

Motiveren van werkemers

-

Behoeftedetectie en –analyse

-

Leercultuur scheppen

-

Opleidingsdoelen formuleren en prioriteitenstelling

46
47
48

-

Budget & begroting

-

Opleidingsplan

-

Evaluatie & Registratie

-

Bijsturing van het opleidingsbeleid/plan

www.ondernemendeschool.be/leren.jsp?id=82839
www.vov.be/
www.vov.be/werkplek/index.htm

96

Leren op de werkplek

Momenteel coördineert het VOV een ESF-project dat op zoek gaat naar criteria voor kwaliteitsvol leren: "Indicatoren voor kwaliteitsvol werkplekleren, 2005-2007". Dit ESF werkpleklerenproject heeft als doel indicatoren te ontwikkelen die kunnen gebruikt worden om de kwaliteit van leerprocessen op de werkplek te beoordelen en te verbeteren.

Illustratie 37: Doelstellingen ESF project kwaliteitsvol werkplekleren
•
•

•

•

•

De organisatie van de werkplek (wanneer en in welke mate is zij leervriendelijk?);
De leerrelevante karakteristieken van de medewerkers op het gebied van leerbereidheid, leerervarenheid, leerstijl, leermotivatie of leerbelangen (bv in welke mate heeft
leeftijd resp. anciënniteit een invloed?);
De dagelijkse formele en informele contacten tussen de medewerkers en hun leidinggevenden en tussen medewerkers en hun leveranciers en klanten (wanneer en in welke
mate zijn zij leerbevorderend?);
De invulling van de werkplekopleidingen (in welke condities zijn zij leerbevorderend en
sorteren zij duurzame leereffecten, helpt bijvoorbeeld het gebruik van ICT de kwaliteit
van de werkplekopleidingen te verhogen of juist niet?);
Vervolgens zal men checklists opstellen met relevante kwaliteitsindicatoren voor de
verschillende aspecten van leren op de werkplek en een inventaris van goede praktijkvoorbeelden samenstellen.

De partners in dit project zijn:VIBAM, IPV, SERV/STV-Innovatie en Arbeid, VIA-opleidingen,
COBOT VZW, VDAB, Vectes, IVCO, KULeuven - Centrum voor Sociale en Beroepspedagogiek en Centrum voor Organisatie en Personeelspsychologie. In de klankbordgroep zitten
bedrijven zoals Pfizer en IMEC.
Het verloop van dit project kan gevolgd worden op de VOV-square, in de CoP 'Leren op de
werkplek'.
Hierna onderscheiden we volgende methodieken van formele on-the-job trainingen: opleidingen met een instructeur, het peterschap, de coach, zelfstudie en werkgroepen. De meeste
aandacht gaat naar het peterschap omdat dit de meest voorkomende vorm van werkplekleren
in de casestudies is. Speciale aandacht gaat naar opleidingen door instructeurs omdat dit een
duidelijke beleidsoptie is in één van de cases. Zelfstudie en werkgroepen zijn minder relevant
voor arbeiders in de textielsector.
In de volgende paragraaf bespreken we het werkplekleren in de acht cases, de unieke verhalen worden enkel als illustraties opgenomen zonder volledig te willen zijn.
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1. Instructeurs
Het kan gaan om externe of interne instructeurs. Alleen grote bedrijven hebben eigen instructeurs en dan nog meestal niet voor alle functies. Er is wel dikwijls een permanente behoefte
aan opleiding, maar dat vraagt niet steeds een fulltime kracht. Soms zijn eigen instructeurs
deeltijds ingezet in opleiding en deeltijds in andere taken, meestal kwaliteitsbewaking, onderhoud, leidinggeven of andere logistieke opdrachten. Bij nieuwe machines of nieuwe werknemers uit een ander vakgebied, gebeurt het dat externe opleiders ingezet worden. Dit vraagt
steeds overdracht van bedrijfskennis van de specifieke bedrijfsnoden.

1.1. Unieke verhalen
In KAISA heeft men officieel geen eigen instructeur, maar in de lijn van de rekruteringspolitiek
– bij voorkeur werknemers met specifieke direct bruikbare ervaring – hebben zij iemand aangeworven die in een ander bedrijf fulltime opleider was. De werknemer, hier ingezet als aandraaier, kreeg in het vorige bedrijf een volwaardige opleiding van Cobot vzw tot instructeur en
heeft jarenlang de functie ook voltijds uitgeoefend.
Erwin werkte 25 jaar in een ander bedrijf, eerst als aandraaier en later als instructeur.
Hij kreeg in dit bedrijf zijn opleiding van Cobot vzw. Het opvangen en introduceren van
nieuwe werknemers werd van A tot Z uitgelegd en aangeleerd en er werd een handboek gemaakt met een eigen woordenschat, specifiek voor het bedrijf. Het boek wordt
nu ook – zij het aangepast - in KAISA gebruikt. De opleiding door Cobot vzw werpt nog
steeds zijn vruchten af.
In KAISA treedt deze werknemer op dit moment enkel ad hoc op als instructeur en/of coach.
Als instructeur heeft hij recent 4 werknemers van de confectieafdeling omgeschoold tot bobijnopzetters. Dit gebeurde ruim 3 weken fulltime tijdens een dagdienst en daarna bijna 3
maand doorlopend tijdens de eigen ploegdienst opvolgen en evalueren. Om de vier werknemers om te scholen is een opleidingshandboek gemaakt ‘Bobijnopzetter & Hulpbobijnopzetter’.
Daarin zijn 12 hoofdstukken opgenomen: de taken van de operator, de indeling van het machinepark, soorten montages, terminologie, preventie, kwaliteitscontroles, storingen, kuiswerken, materialenlijst, soorten knopen, administratie en opleiding. In dit laatste hoofdstuk worden
de taken stapsgewijs inhoudelijk omschreven en van een opvolging en evaluatieschema voorzien. De opvolging en evaluatie gebeurt gezamenlijk met de ploegchefs en het afdelingshoofd.
Volgens Erwin ligt het nut van het handboek vooral in het feit dat het ervoor zorgt dat
iedereen op dezelfde manier behandeld wordt, op gelijke basis en met gelijke middelen.
Het voorkomt favoritisme… een belangrijk aandachtspunt uit de cursussen van Cobot
vzw. Zelf geeft hij er de voorkeur aan dat ook de werknemersvertegenwoordigers de
vorderingen opvolgen aan de hand van de evaluatiepapieren. Dit voorkomt discussie
achteraf en de formulieren zijn een goede basis voor overleg.
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Voor de opleiding werd veel aandacht besteed aan het motiveren en mentaal steunen van de
werknemers die omgeschoold werden. Het ging om relatief oudere werknemers met een behoorlijke faalangst en relatief grote weerstand tegen het veranderen van functie.
Marc, de afdelingsverantwoordelijke49 zegt daarover: “oudere werknemers zijn minder
flexibel en trager bij het verwerven van nieuwe kennis, maar daar moet rekening mee
gehouden worden. Uiteraard kies ik liefst voor jonge flexibele krachten om ze bij voorkeur polyvalent op te leiden, maar een extra inspanning voor oudere werknemers is ook
geen probleem. 10 tot 20% van de werktijd gaat naar begeleiden en opleiden.”
De opleiding zelf gebeurde stapsgewijs: theorie en daarna oefenen, eerst off-the-job, daarna
on-the job.
Mia werd omgeschoold van confectie naar bobijnopzetster: “de overgang was niet evident. Na 10 jaar hetzelfde werk te doen gelooft een mens er niet meer in nog een andere job te kunnen aanleren. Maar de aanpak was heel motiverend en ondersteunend.
Tijdens de omscholing werden ze voordurend op hun gemak gesteld: neem je tijd… je
leert het meest uit je fouten… Eerst werden de gemakkelijke zaken aangeleerd en het
tempo werd maar langzaam opgedreven”.
Na 3 weken opleiding werden de omgeschoolde werknemers toevertrouwd aan een coach
voor dagelijkse begeleiding, aangevuld met een toeziend oog van de instructeur.
Mia: “waarom ik schrik had? Onwetendheid! Het was zeer belangrijk dat ze veel geduld
toonden! Na deze ervaring ben ik zeker bereid om nog een opleiding te volgen, tenminste als het niet te zwaar is”.
Geleidelijk wordt van hen verwacht dat ze alle taken doen en oog hebben voor alle details:
kwaliteit, afvalbeheer, orde, …
Op dit moment begeleidt de instructeur ook een nieuwe werknemer. Het gaat om een pas
afgestudeerde uit de richting textielproductie, wat maakt dat de opleiding snel vordert.
Na een maand vakantiejob werkt Arno nu als uitzendkrachtkracht, maar ondertussen is
de opleiding gestart. Het gaat dan vooral om het inoefenen van de theorie die op school
werd aangeleerd. Praktijk kan je eigenlijk enkel in een bedrijf verwerven, de machines
op school zijn daarvoor te algemeen. Arno hoopt monteur te worden.
Ook hier wordt het handboek gebruikt.
Voor Arno werd op de kennismakings(namid)dag een volledig bedrijfsbezoek georganiseerd en werd alle uitleg over veiligheid en productiekenmerken verstrekt. Voor de kennismaking met de afdeling is het handboek gebruikt.
Het is de bedoeling om zo polyvalent mogelijk te gaan opleiden, het gaat om een werknemer
met potentieel. Reeds op het programma staan: bobijnopzetter (tijdje meelopen met instructeur) en doorhalen (in duo met een ervaren bobijnopzetter). Verdere opleiding zal afhangen
van de prestaties.

49

Zeer geïnteresseerd in SERV-beroepsprofielenproject (kende het niet – takenlijsten zijn zeer bruikbaar)
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Arno heeft in die 2 maanden al veel geleerd, elke dag wordt er bijgeleerd. Er is steeds
100% support.
De nieuwe werknemer zal alle kansen krijgen om door te groeien, want textielgeschoolde
nieuwkomers zijn schaars. De schoolverlater is een van de 5 studenten die dit jaar aan de
textielschool afstudeerde en iedereen heeft reeds werk.
UMIT heeft 4 fulltime instructeurs die hiervoor ook een opleiding gekregen hebben. Twee instructeurs geven opleiding voor weeffuncties. Eén werkt voor de spinnerij en de voorbereiding
van de weverij. Eén voor de weverij en de afwerking. Wanneer weinig werknemers in opleiding
zijn, worden de instructeurs ook ingeschakeld in de productie. De instructeurs zijn polyvalent
en hebben ook zelf eerst in de betreffende afdeling alle functies uitgevoerd. Zij zijn dus zowel
vaktechnisch als didactisch geschoold. Opleidingen onder een instructeur volgen een gelijkaardig patroon in de weverij, de spinnerij en de afwerking, maar de timing verschilt. In tegenstelling tot de weverij waar men de opleiding vrij goed kan plannen omdat de breuken (= leerpunten) regelmatig voorkomen en dus geoefend kunnen worden, verloopt de opleiding in de
afwerking relatief onvoorspelbaar. Men weet gewoon niet op voorhand welke problemen zich
zullen stellen en welke taken en herstellingen dus geoefend kunnen worden. Een voorbeeld
van traject:
1ste dag:

Introductie in het bedrijf door de opleidingsverantwoordelijke: algemene informatie over
het bedrijf, het werk en bedrijfscultuur. Naast het regelen van praktische zaken krijgen de
jongeren ook een rondleiding in het bedrijf, een toelichting bij de onthaalbrochure en een
video over het bedrijf, de producten en de algemene marktpositie;

Het aanleren van weversknopen (eventueel verder oefenen tot 16u indien nodig);

Informatie over de getouwen, de veiligheid, de signalisatie en de bediening;

Richtlijnen bij het gebruik van het notaboekje. Het notaboekje dient om alle nieuwe handelingen en taken te noteren. Ook problemen die zich voordoen worden beschreven. De
bedoeling is om hieruit te leren. Men noteert de moeilijkheden, de oplossingen e.d.m.
de
2 en volgende dagen:
Het oefenen van weversknopen.

Uitleg over de getouwen in het klaslokaal (omwille van het lawaai op de werkplek);

Kleine oefeningen op de getouwen;

Voor de betrokken getouwen de veiligheidsvoorschriften overlopen;

Introductie in bindingen;

Passages op het getouw;

Doorhaaloefeningen;

De beste werkhoudingen aanleren;

Oefenen in het hanteren van de wevershaak;

De werking van de schachten leren.
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Het tempo van leren wordt aangepast aan de mogelijkheden van de nieuwkomer en er wordt
gezorgd voor voldoende afwisseling om de motivatie hoog te houden. De procedure is voor
alle nieuwkomers gelijk en wordt opgevolgd en geëvalueerd door de opleidingsverantwoordelijke. De evaluatie gebeurt aan de hand van een takenlijst en een beoordeling: goed, matig,
slecht, gekend, nog niet geoefend.
De opleiding door instructeurs wordt door alle betrokkenen als zeer goed geëvalueerd: didactisch en met oog voor de mogelijkheden van de nieuwkomer. Er is voldoende tijd om de taken
aan te leren, in beide betekenissen: voor de nieuwkomer en voor de instructeur. In tegenstelling tot opleidingen die door (oudere) collega’s zouden gegeven worden, is er nu eenvormigheid in de opleiding, meer kennis, meer begeleiding en een overzicht van het ganse productieproces.
Er is speciale aandacht voor leeftijdsgebonden problemen: jongeren worden extra gemotiveerd
en bij oudere nieuwkomers is er extra aandacht voor aanmoedigingen, steun, bevestiging en
vertrouwen.
Punten voor verbetering zijn:

Meer instructiemateriaal in het leslokaal, dus zonder de lawaaihinder op de werkplek;

Middelen om waar nodig de motivatie van de nieuwkomer te ondersteunen;

Alternatieven zoeken voor leren onder verhoogde werkdruk. Vroeger was er meer tijd om
nieuwe zaken aan te leren en te laten inoefenen. Nu moet alles sneller gaan. Door een
juiste keuze te maken tussen de interventies, eerst de korte stilstanden en daarna de
grotere breuken die meer tijd vragen, kan de druk op de opleidingen beperkt worden;

Verbetering van de timing waarin van de opleiding door de instructeur wordt overgestapt
op de navorming onder peterschap. Wanneer een wever in opleiding te vroeg zelfstandig
moet gaan werken onder een begeleidend oog van een (oudere) peter, gebeurt het dat er
spanningen ontstaan. De wever die een oogje in het zeil moet houden ervaart dit als een
rem op de productie en ziet daarom de trainee niet altijd graag komen: er moeten nummers ingetikt worden en er worden meer fouten gemaakt… allemaal zaken die de productie afremmen en dit leidt soms tot conflicten;

Trainees zeggen dat je het meeste leert als je er alleen voor staat, maar dit geldt enkel
wanneer er voldoende tijd onder begeleiding aan vooraf gaat;

De formulieren voor de follow-up onder peterschap na de initiële opleiding onder een
instructeur zijn voor verbetering vatbaar. Vooral de tijdsregistratie van de handelingen en
de soorten breuken is een extra belasting en geeft geen voldoening.
De belangrijkste verschillen met het peterschap zijn:

Intensievere begeleiding;

Kortere termijnen;

% mislukkingen wordt beperkt;

Bij peterschap speelt de persoonlijkheid van de peter en de wisselwerking met de persoonlijkheid van de trainee een belangrijke rol. Instructeurs hebben een meer objectieve
benadering want zij zijn daar ook voor opgeleid;
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Instructeurs zijn in principe polyvalent opgeleid voor een afdeling, bijvoorbeeld de weverij, en hebben bijkomend een opleiding bij Cobot vzw gevolgd. Deze opleiding is zowel
pedagogisch-didactisch als sociaal: gericht op omgaan met volwassenen in een leersituatie;
Trainees in opleiding bij een instructeur – meestal nieuwkomers – worden ook direct
opgevolgd door de opleidingsverantwoordelijke. Dit zijn momenten waarop inzichten
worden getoetst en bijgesteld.

1.2. Rode draad
De instructeur is een speciaal opgeleidde werknemer, veelal met behulp van Cobot vzw. Het
grootste verschil met het klassiek peterschap is de aparte ruimte of het leslokaal waar eerst
theorie wordt aangeleerd en waar mogelijkheden zijn om elementaire vaardigheden te oefenen. Pas nadat er een zekere vertrouwdheid met de handelingen is, wordt er overgegaan tot
oefenen op de werkplek. De opleiding wordt opgevolgd met formulieren en besproken met de
afdelingsverantwoordelijke. De navorming gebeurt door de instructeur, onder peterschap of
met een coach.

2. Peterschap
Peterschap onderscheidt zich duidelijk van coaches en instructeurs. In de praktijk worden de
benamingen soms door elkaar gebruikt, maar voor dit onderzoek gebruiken we duidelijke definities. Instructeurs zijn lesgevers die gedurende een beperkt aantal uren kennis en vakmanschap aanleren, meestal los van de werkplek. Coaches zijn collega’s die de nieuwkomer met
raad en daad bijstaan, maar niet de opdracht hebben om de lerende systematisch het vakmanschap bij te brengen. Peterschap wijst op een gestructureerde aanpak waarbij een collega
op een systematische manier nieuwe taken aanleert aan de nieuwkomer in de functie50. De
vakgroep onderwijskunde van de KULeuven geeft schema van pluspunten bij het werken met
peter- of mentorschap:

50

Baert, H., Baert, T., De Meester, K., Douterlungne, M., Kusters, W., Scheeren, J., Van Damme, D., Van Wiele,
I. & Wouters, M. (2001). Bevorderen van deelname en deelnamekansen inzake arbeidsmarktgerichte permanente vorming. Eindrapport KU Leuven: Centrum voor Sociale Pedagogiek – HIVA – UGent: Vakgroep Onderwijskunde. In OVER.WERK Tijdschrift van het Steunpunt WAV 3/2002 Mentorschap ... Een oude praktijk in
een nieuw VTO-beleid.
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Illustratie 38: De belangrijkste pluspunten van peterschap
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor de leernemer
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Uit: OVER.WERK Tijdschrift van het Steunpunt WAV 3/200251 en Peterschap in ondernemingen Helga Gielen (2005)52.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Helga Gielen is auteur van ‘Peterschap in ondernemingen. Een praktische handleiding voor
het begeleiden van het leren op de werkplek’. In het boek worden argumenten aangereikt
waarom men voor peterschap kan kiezen. Wat de rol en het profiel van een peter kan zijn.
Welke mogelijke taken een peter vervuld: onthaal, gestructureerd opleiden en begeleiden.
Alles is rijk geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk.

51
52

ibidem
Helga Gielen (2005) Peterschap in ondernemingen. Een praktische handleiding voor het begeleiden van het
leren op de werkplek. Acco, Leuven p. 39 ev
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Helga Gielen is ook actief binnen het VOV Vereniging voor Opleidingsverantwoordelijken,
vooral binnen VOV-Community Leren op de Werkplek (www.vov.be/werkplek). Deze groep
personeelsverantwoordelijken wisselen ervaringen uit, delen kennis en bouwen expertise op
over werkplekleren.
In bedrijven gebruikt men veelal volgende bezwaren om opleidingen tot peterschap af te remmen53:






ik heb het vroeger ook allemaal zelf moeten leren;
ik betaal opleiding en begeleiding en dan vertrekken ze naar de concurrentie;
peterschap is dubbel lopen dus twee maal betalen voor dezelfde prestatie;
het werkritme van de peter wordt verstoord.

In de literatuur wordt verder benadrukt dat effectief en efficiënt peterschap enkel mogelijk is
met deskundige peters binnen een stimulerende context54 met de nodige didactische middelen55 en aandacht voor remmende factoren.

53
54
55

Formaliseren van peterschap/mentorschap binnen KMO’s? Reactie op ‘Mentorschap... Een oude praktijk in
een nieuw VTO-beleid’ Helga Gielen. JONAC nv in OVER.WERK Tijdschrift van het Steunpunt WAV 3/2002
Helga Gielen (2005) Peterschap in ondernemingen. Een praktische handleiding voor het begeleiden van het
leren op de werkplek. Acco, Leuven
Zie interventies van Cobot vzw: de begeleiding van gestructureerd opleiden start steeds met een inventarisatie
van de taken en het opmaken van een handleiding. www.cobot.be/projecten_go.htm
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Illustratie 39: Criteria voor effectief en efficiënt peterschap
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Peters met:
 inhoudelijke credibiliteit: grote expertise en kennis over vakgebied;
 pedagogisch-didactische vaardigheden56;
 de juiste werkattitude en peterschapsmotivatie57;
 een sterke positie en een groot commitment;
 bij voorkeur een goede kennis van het totale productieproces58.
 Een stimulerende context waarbij:
 veel belang gehecht wordt aan leren en doorgroeien;
 functieprofielen bij voorkeur uitgeschreven zijn/worden59;
 handleidingen voor de verschillende functies uitgewerkt worden;
 de werkdruk leren toelaat;
 er voldoende tijd voorzien wordt om te leren onder peterschap;
 het bedrijf voorziet in een geschikte opleiding van de peters;
 een transparant systeem van evalueren (de werkresultaten) en evolueren (het
leerproces) het leerproces begeleidt;
 Met specifieke aandacht voor remmende factoren:
 onvoldoende voorbereiding;
 weerstanden over het doorgeven van kennis;
 hiërarchische relatie of leeftijdsverschillen die negatief werken op de relatie tussen peter en lerende werknemer;
 weerstanden tegen veranderingen;
 motivatieproblemen;
 gebrek aan steun van collega’s;
 teveel storingen tijdens opleiding;
 gebrek aan didactiek en/of didactische middelen;
 te hoge werkdruk;
 veiligheidsrisico’s;
 gebrek aan planning.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------56
57

58

59

Cobot vzw heeft hiervoor een aangepaste opleiding, eventueel zelfs op maat van het bedrijf
www.cobot.be/opleidingsaanbod.htm
Het gebeurt nogal, ook in de textielsector, dat de peter of mentor terughoudend is om kennis door te geven uit
schrik om zo zelf zijn plaats te verliezen. Zeker in het verleden was dit een grote rem op efficiënt leren bij
nieuwkomers.
In sommige bedrijven zijn de peters ook verantwoordelijk voor het onthaal van nieuwe werknemers, maar dat
is dus optioneel. Het is vooral belangrijk dat een nieuwe werknemer goed onthaald wordt, wie dit doet is secundair maar moet wel goed afgesproken worden (Helga Gielen 2005).
Functieprofielen bestaan uit een lijst van taken en vaardigheden. Door de SERV werden reeds verschillende
profielen uitgeschreven en beschikbaar gesteld op de website www.serv.be beroepsprofielen voor de textiel
(gratis te downloaden).
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In de praktijk is peterschap een soort containerbegrip waaronder diverse opleidingsvormen
thuishoren die gemeen hebben dat er een andere, meestal oudere, werknemers een nieuwkomer opleidt in een functie. Het kan ook gaan om een omscholing van een collega. In kleine
bedrijven gaat men meestal uit van een natuurlijk peterschap, er is geen tijd voor opleiding of
vorming in didactische principes. Grotere bedrijven hebben wel de mogelijkheid om aandacht
te schenken aan de vorming van peters, heel wat textielbedrijven doen hiervoor ook beroep op
Cobot vzw. In een vorig onderzoek in de textielsector60 stelden we vast dat de meeste opleidingen in de betrokken bedrijven (13 bedrijven namen deel aan het onderzoek) on-the-job
gebeurden onder leiding van een peterschap, maar dat een opleiding tot peter niet altijd werd
voorzien.
In dit informatiedossier gebruiken we peter, mentor en peter- of mentorschap voor begeleiders
bij het leren op de werkplek die daartoe opgeleid zijn en een gestructureerde aanpak volgen.
Meestal gaat dat gepaard met een stapsgewijs leerproces en een opvolging met gebruik van
evaluatieformulieren. Onder een professioneel peterschap wordt de werknemer systematisch
opgeleid of omgeschoold tot een functie.
Cobot vzw heeft in zijn opleidingsaanbod een opleiding tot peterschap: ‘Hoe opleiding geven
op de werkpost?’ Alle personen die ingezet worden voor functiegerichte opleidingen op uitvoerend niveau komen hiervoor in aanmerking, zowel voor de opleiding van nieuwelingen als voor
opleidingen naar polyvalentie. Opleiden van werknemers is voor Cobot vzw meer dan alleen
een kwestie van stielkennis. Het is een taak stapsgewijs aanleren, nieuwelingen interesseren
voor en aanzetten tot het correct volgen van de voorgeschreven methodes en een oordeel
geven over het verloop van een opleiding. In de inleiding wordt het belang en de waarde van
een goede opleiding besproken. Kern van de opleiding is de rol als opleider: vertrouwen winnen, aanleren van de taken binnen een functie, stimulerend begeleiden van personen in opleiding, opleidingsinstructies geven, verschillende taken stapsgewijs aanleren en tweerichtingscommunicatie. Er wordt ook geoefenend in instructies geven en de opleidingsresultaten en
-problemen bespreken met de rechtstreekse chef.
Een leertraject uitvoeren bestaat uit 3 stappen:
• Voorbereiding: wat en hoe moet iets aangeleerd worden?
• Uitvoeren: leren aan de machine of introductie, kennis en oefenen;
• Volgen, evalueren en bijsturen.

60

Verdonck Gert (2000) Werkdruk in Weverijen? De organisatie kan het verschil maken. Brochure SERV Brussel, p.25
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Om het leertraject goed uit te voeren moeten peters voldoende opgeleid zijn. Pedagogische
aanleg en ervaring in het vak kunnen uiteraard helpen, maar om het leerproces efficiënt en
effectief te laten verlopen is een opleiding tot peterschap een belangrijke hulp. Omwille van
het belang van goed opgeleide peters werken enkele organisaties samen in het kader van een
ESF-project om het peterschap te beoordelen, te labelen en te borgen.

2.1. Unieke verhalen
Het peterschap wordt in KAISA vooral gebruikt voor arbeiders in de ververij. Het gaat om een
officieel peterschapsproject waar de peter de opleiding geeft. De peters zijn jaren terug opgeleid door Cobot vzw. Bij de start van het peterschapsproject zijn alle werknemers gevraagd
naar hun interesse om peter te worden, de cursus om opgeleid te worden stond open voor alle
vrijwilligers. De cursus was bedrijfsoverstijgend, er namen arbeiders uit een 5-tal verschillende
textielbedrijven aan deel. De cursus werd enkel mondeling gebracht, waardoor de kennis nu
reeds sterk vervaagd is maar toch nog voortleeft.
Joris: “de cursus was zeer interessant wat betreft communicatietechnieken en leerprincipes, maar omdat we uit verschillende bedrijven kwamen was het niet steeds specifiek voor ons bedrijf”.
De eerste stap in het peterschap houdt in dat er samen met een oudere werknemer, de ploegleider en de afdelingsverantwoordelijke een takenlijst gemaakt wordt van de functie en een
evaluatieschema.
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Illustratie 40: Druklijn-controleur – T1 KAISA
CONTROLETAKEN

DENKVAARDIGHEDEN

M

OK

1W

2W

3W

Alle fouten noteren en aanduiden op de stukkaart
Breedte controleren
Kleuren, L/R controleren en
kleurverloop in lengte
Controle aspect en beeld
Controle op KFA
Controle tapijt droog
Naden, voorlopers en achterlopers controleren
Nummers stukkaarten + volgorde nazien volgens verforder
en dagplanning
Stukken inpakken indien nodig
A: zeer goed
B: goed
C: niet goed
D:niet gezien

Naam op te leiden persoon:
Datum start opleiding:
Naam Peter:

De takenlijst wordt opgemaakt op basis van het ISO-handboek. Daarna wordt de functie opgedeeld in kleine takenpakketjes die stapsgewijs aangeleerd worden: theorie + werkervaring,
gevolgd door een 2de pakketje, 3de enz. De vorderingen worden bijgehouden op het formulier:
per week wordt aangegeven in welke mate de werknemer de competentie – hetzij kennis,
vaardigheid of attitude – verworven heeft. De beoordelingscategorieën zijn: A zeer goed, B
goed, C niet goed en D niet gezien.
Joris: “de cursus was voor iedereen gelijk, maar ondertussen heeft iedereen zijn eigen
methodiek verder ontwikkeld. Niet iedereen volgt de procedures op dezelfde manier. De
peters worden ook niet geëvalueerd of opgevolgd en er is geen onderling overleg.”
Er is een zeker verschil tussen peterschap voor nieuwkomers en peterschap bij omscholing.
Nieuwkomers lopen minstens 6 weken onder een peterschap, bij omscholingen of nieuwkomers met ervaring wordt het leertraject ingekort. Wie van nul start krijgt naast technische kennis ook veiligheid, kwaliteit, enz.
Er loopt nu in KAISA een nieuwe samenwerking met Cobot vzw voor gestructureerd opleiden
van kansengroepen met IBO. Vroeger was dit niet zo nodig, gezien men makkelijk werknemers met ervaring kon rekruteren. Nu moet men starten van nul.
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Bedienden worden ook wel opgeleid on-the-job, maar niet gestructureerd en de manier waarop
is sterk afhankelijk van de persoon en de functie. Collega’s tonen de weg en men leert al
doende en op zichzelf.
ALEYNA kent zowel het peterschap als het begeleiden door oudere werknemers. Operatoren
worden meestal opgeleid door een peter, alle andere functies worden aangeleerd onder begeleiding van een oudere collega. ALEYNA heeft in de vestiging waar het onderzoek plaatsvond
een peter die ingeschakeld wordt bij het opleiden van operatoren en hulpoperatoren. Normaal
begint een operator als hulpoperator. De opleiding onder peterschap heeft een bijzonder karakter. Voor de opleiding worden de hulpoperator en de operator aan de betreffende machine
aan een andere machine tewerkgesteld en neemt de peter en de nieuwe werknemer de machine tijdelijk over.

Illustratie 41: Takenlijst polyvalent medewerker machine ALEYNA
Naam Peter/Meter: …………………………………….
Naam beoordelaar(s):
Naam:

1ste
week

2de
week

3de
week

4de
week

5de
week

6de
week

7de
week

8ste week

TAKEN

Opleiding gestart op …../……/20…
Opleiding voltooid op …../……/20…

A=goed
B=nog in te oefenen
C=niet te meten

De eerste week wordt enkel de hulpoperator weggestuurd en leert de peter de belangrijkste
taken aan van het insteken. Daarna neemt de peter de taak van de operator over en kan hij op
die manier de persoon die opgeleid wordt van dichtbij volgen en eventueel taken van de operator aanleren. Het insteken alleen kan op een week aangeleerd worden. Operator worden
duurt verschillende weken.
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Simon werkt bijna 20 jaar bij ALEYNA en heeft aan zowat alle werkposten gestaan, hij
kent de machines door en door. Enkele jaren geleden volgde hij een opleiding bij Cobot
vzw om het peterschap te leren en sindsdien springt hij regelmatig in om operatoren op
te leiden of om andere specifieke technische taken aan te leren. Bij een opleiding volgt
hij specifieke procedures. Er wordt een takenlijst opgemaakt, verder bouwend op wat
vroeger nog met Cobot vzw ontwikkeld is. De taken worden systematisch aangeleerd en
ingeoefend. Voor de opvolging wordt gebruik gemaakt van formulieren. De oorspronkelijke formulieren werden uitgewerkt in samenwerking met Cobot vzw, de productieverantwoordelijke en de meestergast. Elke week worden de verschillende taken beoordeeld: goed, nog in te oefenen en niet te meten (betekent meestal dat de situatie zich
nog niet heeft voorgedaan).
De peter is een werknemer met jarenlange ervaring, opgeklommen van hulpoperator naar
operator, meestergast en daarna opgenomen in de groep van techniekers die instaan voor
preventieve controle en herstel van machines. Tijdens de opleiding wordt hij vrijgesteld van de
normale taken in zijn functie. De tijdsinvestering in een nieuwe opleiding is minder belangrijk:
beter goed dan snel maar onvoldoende. Men probeert de opleidingen goed te plannen. Wanneer de verkoopsafdeling ziet dat aan een bepaalde machine extra werknemers nodig zullen
zijn om de orders te halen, verwittigt men de peter en kan een opleiding gestart worden.
In UMIT is de belangrijkste opleidingsvorm deze onder de instructeurs. Het peterschap wijkt af
van onze definitie en is nauw verwant met wat in ons onderzoek door de coach gebeurt. Het
peterschap wordt in UMIT op twee manieren gebruikt. Sommige functies worden uitsluitend
aangeleerd onder peterschap, bij andere is dit een follow-up na een opleiding onder de constructeur. Bedienden en sommige technische vakmannen worden opgeleid met peterschap.
Peterschap is een veel lossere begeleiding dan de opleiding met een instructeur. Mechaniekers en onderhoudswerknemers worden opgeleid met peterschap: zij lopen met een oudere
werknemer mee en voeren geleidelijk aan kleine en later grotere (herstel-) werken uit. Sommige toekomstige meestergasten worden opgeleid tot wever, om nadien met peterschap de
technische zaken aan te leren. Nieuwe werknemers starten onder begeleiding van een instructeur, maar na een aantal weken gebeurt de follow-up van de opleiding onder peterschap.
Peterschap is de meest gebruikelijke methodiek voor opleidingen in ROBBE. Het peterschap is
2 jaar geleden opgestart naar aanleiding van een uitbreiding van het machinepark (van 15
naar 18) op een moment dat ook redelijk wat peters op brugpensioen gingen. Cobot vzw is
dan ingeschakeld om een peterschap op te starten. De peters zijn opgeleid door Cobot vzw en
voor de nieuwe machines is de vaktechnische kennis aangeleerd bij de machineconstructeur.
Voor het peterschap zijn samen met Cobot vzw opleidingshandboeken opgesteld die als basis
dienen om opleidingen on-the-job te geven, de handboeken bouwen verder op wat de nietopgeleide peters voordien reeds hadden neergeschreven in ‘werkboeken’. Net zoals in andere
bedrijven hadden wevers ook voor het bestaan van opleidingspeters een ‘zwart’ boekje waar
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alle problemen van de machines in genoteerd werden. Een handboek bestaat uit een uitgebreide beschrijving van alle taken en deeltaken en wordt ingeleid door de terminologie. Het
handboek komt tot stand door middel van gesprekken en discussies over de functies, een
didactische techniek die alle kenmerken heeft van de intervisie61 of leergesprek.
Doorheen de gesprekken wordt het opleidingstraject uitgetekend in volgende stappen:






inventarisatie nodige kennis, vaardigheden en attitudes;




De opbouw van het leerproces is didactischer.

opmaken van taakanalyses;
plannen van opleidingsstappen;

concrete leerdoelen vastleggen.
De opleiding wordt geëvalueerd aan de hand van een evaluatieformulier dat door de afdelingsverantwoordelijke (na ruggespraak met de peter) ingevuld wordt. De meeste opleidingen
slagen, zeker wanneer de eerste maand goed verloopt.
Er zijn 3 grote voordelen aan het peterschap op zetten met Cobot vzw:



Het uitwerken van het handboek en de opleiding verloopt efficiënter dankzij de ervaring van
de deskundigen.

Cobot vzw neemt de rapportering op zich: het uittikken van teksten en het maken van handboeken.
Het resultaat is dat een wever nu op 6 maand de kennis en vaardigheden aanleert waar een
wever vroeger 5 jaar voor nodig had. Vroeger was een wever aangewezen op zelfstudie en
moest men zijn stiel stelen met de ogen (op het werk van oudere collega’s). Leren gebeurde
tijdens de periode dat een oudere collega even weg moest en vroeg ‘let eens op mijn machine’. Een belangrijk verschil tussen een opgeleide en niet-opgeleide peter is de mate waarin
uitleg gegeven wordt over de werking van de machine. Niet-opgeleide peters beperken zich tot
het minimum, er is bij sommigen zelfs een grote terughoudendheid uit schrik om na het doorgeven van de kennis zelf zijn job aan de nieuwkomer te verliezen. Een opgeleide peter heeft
geleerd om niet alleen op een didactische wijze de kennis aan te bieden, maar ook om zoveel
mogelijk informatie te geven. Kennis wordt immers beter opgebouwd en sneller geïntegreerd
wanneer deze kadert in een groter geheel.

61

Intervisie gaat om leren van elkaar in plaats van van een professional. Het begrip heeft zijn wortels in de
psychotherapie en is de typische gespreksvorm van zelfhulpgroepen. In deze context van ontwikkelen van
functieprofielen kan men spreken van leergesprekken met alle betrokkenen.
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Illustratie 42: Enkele tips voor succesvol peterschap van bedrijf ROBBE















•

•
•
•

Elke deeltaak van de wever moet uitgeschreven worden in het handboek: op papier!
Bepaal hoeveel leertijd elke handeling vraagt.
Voor een wever moet men minimaal 3 maand dubbel lopen (in dit geval 2 wevers
voor 4 machines + de nieuweling).
Maak een helder evaluatieschema (hoe meer tijd iemand nodig heeft om een taak
aan te leren hoe meer evaluatiemomenten er voorzien moeten worden).
Kies voor de evaluatie voor een positieve benadering: nog in te oefenen en goed
(naast nog niet gezien).
Probeer fotomateriaal op te nemen in het handboek.
Maak per taak een overzicht van de kennis/vaardigheden en attitudes (= overzichtelijk).
Een opleiding moet steeds starten met het opmaken van een takenlijst.
Het opmaken van een takenlijst gebeurt best tijdens een overleg met alle werknemers
die de job doen (zie techniek van intervisie).
Nieuwe werknemers moeten gestimuleerd worden om zoveel mogelijk vragen te stellen, want peters beschikken over zoveel verborgen kennis waarvan men niet altijd
beseft dat deze belangrijk kan zijn.
De opleiding met opgedeeld worden in verschillende stappen:
• uitleg bij de machine en de hulpmiddelen aan een stilstaande machine;
• handboek lezen en toelichten;
• uitleg bij de verschillende stilstanden (eerst de gemakkelijke en daarna de
moeilijke breuken);
• niet teveel informatie tegelijk.
Voor de selectie van de peters moet men zoeken naar:
• werknemers die zich ervoor willen inzetten;
• sociale werknemers;
• rustige en stressbestendige werknemers, want de opleiding gebeurt tijdens de
productie;
• werknemers met ervaring;
• werknemers met aandacht voor veiligheid.
Bespreek het peterschap grondig vooraf: hoe ziet de peter zijn taak, hoe zal hij zich
voorbereiden? hoe zal hij het aanpakken: stap voor stap, duidelijk taalgebruik,… dus
meer dan goede raad geven ‘doe het beter zo’.
Het moet klikken tussen de peter en de nieuwe werknemer.
Best één en dezelfde peter.
Voldoende tijd nemen om het handboek goed uit te werken.

112

Leren op de werkplek

In ROBBE is een succesvol peterschap zeer belangrijk want het loon is mee afhankelijk van
de evaluatie van de opleiding onder peterschap. Gemiddeld voorziet men 6 maanden om alle
taken van de wever succesvol uit te voeren en meestal lukt dat ook wel. De ervaring leert dat
deze tijd ruim bemeten is. Indien iemand de taken van een wever niet kan aanleren binnen de
6 maanden moet men ernstig overwegen of het de inspanning waard is, misschien is de functie te zwaar voor de betrokken persoon. 6/10 nieuwelingen werkt de opleiding binnen de zes
maand af, 3/10 hebben meer tijd nodig en 1/10 slaagt niet in de opleiding.
Niettegenstaande alle handelingen van de peter normaal tijdens zijn werk geregistreerd worden (naar type breuk/stilstand), gebeurt dat niet voor de opleidingstijd. Indien dit nodig zou zijn
voor bijvoorbeeld de registratie van opleidingen voor de sociale balans betekent dit geen extra
belasting.
In DENI is het peterschap opgestart omdat er nood was aan gestructureerde opleidingen voor
het personeel. De vakbonden waren daarbij ook vragende partij. Op dit moment zijn er voor de
125 werknemers in de vestiging 25 peters. Tussen de peters en de productieverantwoordelijken is er veelvuldig overleg over de opleidingen.
DENI kiest bewust voor een goed uitgebouwd peterschap voor de opleiding van zowel de
nieuwe als van de zittende werknemers. Het verschil tussen de nieuwe en de zittende werknemers zit in de tijdsbesteding van de peter. Bij nieuwe werknemers loopt de nieuwe werknemer dubbel naast de peter en dit gedurende een vaste termijn, afhankelijk van de functie.
Zittende werknemers worden als het ware tussentijds opgeleid, terwijl de peter ondertussen
ook zijn eigen werk doet. Die begeleiding kan op een later moment ook overgenomen worden
door een oudere, meer ervaren werknemer. Volgens de peters is nu ongeveer het moment
gekomen om eens opnieuw te gaan samen zitten met de peters die door Cobot vzw opgeleid
zijn om zo een evaluatie en bijsturing te kunnen maken. De bedoeling is om na te gaan: hoever staan we en wat moet er nog gedaan worden. Deze samenkomsten met Cobot vzw én de
productieverantwoordelijken zouden zeer positief zijn. Op de agenda staat bij voorbeeld:
waarom nieuwelingen (te) snel in eigen productie zetten? Polyvalente functies voor nieuwkomers herzien en vooral de opleiding beter structureren: eerst volledig de extrusie onder de
knie krijgen en pas daarna de functies in de andere afdelingen. De begeleiding van Cobot vzw
is wel essentieel want zonder hulp zou het bedrijf zeker nog niet zover staan in de uitbouw van
de opleidingen tot polyvalentie. Het systeem van Cobot vzw is zeer goed: niet meer en niet
minder. Peters zijn fier en gemotiveerd in DENI.

2.2. Rode draad
In de meeste bedrijven in de casestudies heerst nog de geest van de methode Wernertex. De
Wernertex-methode is gebaseerd op het in schijfjes aanbieden van nieuwe kennis en vaardigheden. Meestal wordt er gestart met theorie: wat is het doel? Welke voorbereiding is nodig,
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welke methode wordt gebruikt (bv. wat is een knoop, welke knopen bestaan er, waarvoor dienen welke knopen, enz.) en daarna wordt geoefend los van de werkplek. Wanneer de handelingen voldoende vlot uitgevoerd worden mag men oefenen op de werkvloer. Eens een bepaalde handeling goed is gekend en wordt uitgevoerd, wordt een 2de handeling aangeleerd.
Telkens worden theorie en praktijk afgewisseld. Het peterschap draagt nog duidelijke sporen
van de methode van Wernertex en de latere uitwerking door Cobot vzw.
De eerste stap in een peterschaptraject is het vastleggen van de taken of het takenpakket van
de functie. In de betrokken bedrijven van dit onderzoek gebeurt dit steeds in een samenwerking tussen de peter, de ploegchef en het afdelingshoofd of de productieleider. Als Cobot vzw
de on-the-job trainingen begeleidt, worden de takenlijsten van Cobot vzw aangepast aan de
bedrijfssituatie. Geen van de bedrijven maakt gebruik van de beroepsprofielen van de SERV,
deze bevatten nochtans heel wat bruikbare informatie. In de betrokken bedrijven zijn de nuttige profielen ondertussen ter beschikking gesteld.
Peters moeten vakbekwaam zijn, wat betekent dat zij beschikken over vakkennis, ervaring en
expertise met uitzonderlijke situaties en kennis hebben van het werkveld. We denken dan
vooral aan kennis van de aangrenzende functies, de voor- en nabewerking, enz. In de praktijk
zien we dat de peters meestal diverse functies in het bedrijf hebben uitgeoefend en het productieproces door en door kennen.
De didactiek of de kunst van lesgeven heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. Jarenlang
heeft men zich vooral tot het doceren beperkt, maar de laatste 20 jaar hebben zich in de wereld van de didactiek verschillende stromingen ontwikkeld en alternatieven uitgetekend. Er
wordt rekening gehouden met de leeftijd, de aard van wat geleerd moet worden, het vakgebied
enz. De peter moet in staat zijn een vertrouwensrelatie op te bouwen met de trainee, hij moet
de taken binnen een functie kunnen aanleren en de persoon in opleiding stimulerend begeleiden. Dit betekent bijvoorbeeld dat er rekening gehouden moet worden met de leeftijd van de
werknemer in opleiding. Jonge werknemers moeten extra gemotiveerd worden, voor ouderen
moet meer tijd worden voorzien. De peter moet weten hoe de opleidingsinstructies best gegeven worden: stapsgewijs, voordoen en aanleren, met oog voor tweerichtingscommunicatie, de
vorderingen volgen en passende instructies geven. Tenslotte moet hij de opleidingsresultaten
en -problemen kunnen bespreken met zijn rechtstreekse chef.
Een peter moet vlot omgaan met zowel de hiërarchie als met de werknemers die onder zijn of
haar vleugels komen. Hij/zij moet werknemers kunnen motiveren en enthousiasmeren voor de
functie en voor het vakmanschap. Overtuigingskracht hebben om twijfelende werknemers in
opleiding toch in de boot te houden. Maar ook realiteitszin om hopeloze situaties stop te zetten. Mensenkennis en levenservaring komen goed van pas.
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De meeste peters in de casestudies hebben een opleiding gehad van Cobot vzw. Soms is dit
ervaring uit een vroeger bedrijf of van lang geleden, maar er was duidelijk een didactische
aanpak. Voor de opleiding onder peterschap wordt gebruik gemaakt van een takenlijst van de
functie en de verschillende aspecten wordt stap voor stap aangeleerd. De vorderingen worden
meestal schriftelijk opgevolgd en beoordeeld door chefs en afdelingsverantwoordelijken. Het
grootste gevaar is de tijdsdruk. De peter heeft niet altijd de mogelijkheid om zich 100% vrij te
maken voor de opleiding. Indien tijdens het peterschap ook nog de eigen productie moet gehaald worden, verliest de opleiding aan kwaliteit en efficiëntie. Voor nieuwe werknemers wordt
meestal met peterschap gewerkt, al gebeurt het dat na de inwerkperiode de opvolging gebeurt
door een coach. Zittende werknemers worden dikwijls om- of bijgeschoold door oudere collega’s die als coach optreden. Voor het aanleren van nieuwe functies zijn handboeken en werkinstructies belangrijk. Bij gebrek aan een machinehandleiding maken sommige nieuwkomers
een eigen handboekje.

3. De coach
Naast de peters of mentors zijn er coaches, die begeleiden collega’s maar zijn daar niet voor
opgeleid. Sommige bedrijven gebruiken maar één term, coach, zowel voor begeleiders die
opgeleid zijn als niet opgeleid zijn. Naarmate bedrijven een specifiek opleidingsbeleid uitbouwen, wordt ook de terminologie aangepast en maakt men een onderscheid tussen peter/mentorschap en coach. Coachen wordt een deeltaak van de leidinggevenden en vooral van
de directe chefs. Chefs beoordelen het werk. Een peter of een mentor beoordeelt het leerproces62.
In de tuftafdeling van KAISA werkt men met een coach. In het begin loopt de nieuwkomer of
diegene die omgeschoold moet worden gewoon mee (je betaalt dan 2 lonen voor het werk van
een persoon) en later evolueert dit van 100% de coach volgen naar zelfstandig onder supervisie en uiteindelijk alleen. De coach is in principe niet opgeleid, maar in de toekomst zou dit
eventueel wel gebeuren. Voor het coachen zijn er geen vaste procedures of formulieren, de
vorderingen kunnen dus niet systematisch opgevolgd of bijgestuurd worden.
De reden waarom in KAISA in de ververij wel met opgeleide peters gewerkt wordt en in de tuft
afdeling niet, ligt in de aard van de job. In de ververij is het noodzakelijk om op een didactische wijze de verschillende behandelingen aan te leren. In de tuft kan men al doende leren en
is een methodische aanpak minder belangrijk.

62

Helga Gielen (2005) Peterschap in ondernemingen. Een praktische handleiding voor het begeleiden van het
leren op de werkplek. Acco, Leuven p. 13.
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In ALEYNA is de begeleiding door een oudere werknemer een zeer gevarieerd verschijnsel.
Het kan gaan om enkele taken of om een totale functie en in dit laatste geval kan dat gebeuren door verschillende begeleiders.
Bart is mechanieker van vorming en bijgeschoold in PLC, CNC en automatisering. Enkele maanden geleden is hij aangenomen als mechanieker bij de onderhoudsploeg. De peter nam Bart onder zijn hoede en gaf hem een uitgebreide rondleiding en uitleg over het wat, hoe en waar. De eerste 5 weken is
Bart gewoon meegelopen met telkens een ander technieker: kijken en vragen
stellen was de opdracht. Na de 5 weken is Bart zelfstandig aan het werk gezet: kleine klussen, kleine pannes, collega’s gaan helpen. Na 2 maanden ging
Bart volledig zelfstandig aan de slag, alleen bij heel moeilijke klussen werd er
ondersteuning gegeven door de collega’s. De opvolging van de vorderingen
gebeurde informeel, een formulier zou meer houvast gegeven hebben, vond
Bart. Met een formulier kun je beter volgen waar je staat en bijschaven. Maar
er zijn praktische bezwaren: men weet eigenlijk nooit bij welke machines men
interventies zal moeten doen. De opleiding in ALEYNA is wel veel beter dan de
opleiding in zijn vorige job in een KMO: de chaos in de kleine garage maakte
immers elke systematische opleiding onmogelijk. In ALEYNA wordt voldoende
tijd uitgetrokken om nieuwe kennis en vaardigheden aan te leren.
Mieke werkt reeds meer dan 5 jaar in deze fabriek en was daarvoor stikster.
Mieke werkt voor de kwaliteitsdienst en samen met een collega trekt zij het
bedrijf rond om overal testen op de kwaliteit uit te voeren: is het juiste product, de juiste maten, enz. Mieke is begonnen als inpakster, dan kwaliteitscontrole aan de machine en nu kwaliteitscontrole op alle werkposten in het
bedrijf. Als inpakster kreeg Mieke geen echte opleiding. Er werd haar getoond hoe de dozen gevouwen moesten worden en dat was het. Voor de
kwaliteitscontrole aan een machine is Mieke wel opgeleid. Een oudere collega toonde haar tijdens het werk door hoe de controles uitgevoerd moesten
worden. Voor de opvolging werd het evaluatieformulier gebruikt. Mieke vindt
het formulier een goede hulp: je schrijft op wat je gedaan hebt en hoe goed
of fout de zaken gelopen zijn. Voor dit soort functies is een opleiding of begeleiding van een oudere collega zeker voldoende om de job aan te leren.
Hoe de knoppen te bedienen wordt best voorgedaan en daarna ingeoefend
door te doen.
Ook de opleiding voor de kwaliteitscontrole aan de andere werkposten gebeurde op een gelijkaardige manier. Mieke liep een tijdlang mee met een collega die haar inwijdde in de verschillende technieken. Er was voldoende tijd
om uit te leggen wat er precies moest gebeuren, hoe en waarom. Mieke
werd opgeleid door verschillende collega’s en vindt wel dat het succes van
de opleiding sterk bepaald wordt door de opleidingskwaliteiten van de oude-
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re collega. Als deze een nogal zwijgzaam type is loopt de opleiding stukken
minder vlot en efficiënt. Andere belemmeringen zijn: onduidelijke werkopdrachten of specificaties, producten of grondstoffen die vergeten zijn, tegenstrijdige opdrachten, routine waardoor de aandacht verminderd.
Het opleidingstraject wordt wel opgevolgd op papier, maar het formulier ziet er enigszins anders uit dan bij peterschap.
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Illustratie 43: Evaluatieverslag opleiding door coach ALEYNA

Evaluatieverslag
Naam: ................................................................... Begeleider:
Datum: …../…../…..
Weeknummer: .......................

Machine:

Korte omschrijving van wat u de belangrijkste werken vond in de voorbije week:

Omschrijving van de bijgeleerde zaken:

Wat is er u gedurende de voorbije week opgevallen (positief en/of negatief):

Wat kan er volgens u verbeteren:

Dit verslag dient wekelijks elke maandagmorgen afgegeven te worden aan uw dienstoverste
zolang de opleiding strekt.
De werknemer (visa & datum): ..........................................................................
Nagezien door (visa & datum): ..........................................................................
Opleiding afsluiten: JA / NEEN
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Dit formulier is een evaluatieverslag waarbij het de bedoeling is om de persoon die opgeleid
wordt zelf een beoordeling te laten geven: kort de belangrijkste werken van de voorbije week
noteren, de bijgeleerde zaken omschrijven, positieve en negatieve opmerkelijke zaken noteren
en verbeteringsvoorstellen aangeven.
Er bestaat in LIMAO geen formeel peterschap maar arbeiders worden hoofdzakelijk on-the-job
opgeleid door een ervaren collega. Voor de keuze van de opleider-collega wordt enkel gekeken naar het vakmanschap en de sociale vaardigheden. Zowel nieuwe als zittende werknemers worden opgeleid on-the-job onder begeleiding van een meer ervaren collega. Voor de
meeste functies bestaan opleidingsprofielen die vroeger in samenwerking met Cobot vzw zijn
opgemaakt. In tegenstelling tot vroeger gebeurt de opleiding niet met een extra werknemer,
maar moet de opleiding gebeuren terwijl het andere werk gewoon doorloopt. Door te streven
naar polyvalentie, en iedereen die bereid is om door te groeien ook die kans te geven, zal de
opleidingssituatie er in de toekomst nog op verbeteren. Er zullen nog meer competenties aan
de machine aanwezig zijn waardoor de nieuwkomer nog beter begeleid wordt.

4. Zelfstudie en werkgroepen
Bij zelfstudie en leren in werkgroepen denken we meestal spontaan aan kaderleden en bedienden, maar in de textiel moeten ook arbeiders instructieboeken en handleidingen zelfstandig verwerken. Wanneer werknemers in een nieuwe functie komen, worden de werkingsvoorschriften regelmatig geraadpleegd. Indien er geen handboeken voorhanden zijn, maken
wevers en aanverwante functies meestal voor zichzelf een notaboekje aan waar de specificiteiten van de functie in genoteerd worden.
In het kader van de integrale kwaliteitzorg en het behalen van een certificering zijn het aantal
overlegmomenten toegenomen. Kwaliteitzorg vergt directe betrokkenheid van alle werknemers. Veel van deze overlegmomenten, formeel of informeel, zijn voor de deelnemers zeer
instructief.
In bijna alle betrokken bedrijven in dit onderzoek houden wevers een eigen notaboekje bij met
richtlijnen over de bediening van de machine. Samen met de machine-instructies biedt dit de
mogelijkheid om de nodige vakkennis meer systematisch op te bouwen. Ingenieurs moeten bij
het implementeren van nieuwe machines dikwijls zichzelf opleiden met behulp van de instructies van de constructeur.
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Hoofdstuk 3
Opvolgen en evalueren van de opleidingen
Opvolgen en evalueren kan gebeuren op een kwalitatieve en op een kwantitatieve manier. De
kwalitatieve benadering heeft oog voor de resultaten: worden de competenties verworven
zoals vooropgezet in de planning? De kwantitatieve opvolging geeft de resultaten weer in
cijfers: aantal uren opleiding en werkplekleren, aantal deelnemers aan opleidingsinspanningen, de kostprijs enz.

1. Kwalitatief: opvolgen en evalueren
Om het opleidingsbeleid permanent te optimaliseren en om resultaat te verzekeren, moet de
voortgang van de opleiding kwalitatief opgevolgd worden. De eindtoets is de transfer van de
kennis naar de werkvloer. Een schriftelijke opvolging met wekelijkse beoordeling is de beste
waarborg voor een efficiënte en effectieve opleiding. Om de opvolging werkbaar te houden
gebruikt men best eenvoudige formulieren met daarop de aan te leren taken en eenvoudige
beoordelingscategorieën. De opvolging gebeurt in overleg met alle belanghebbenden, naargelang de situatie zijn dat: peter, coach, instructeur, directe chefs, afdelingsverantwoordelijke,
werknemersvertegenwoordiger, externe opleider of andere.
Bij het kwalitatief opvolgen van de competentieontwikkeling van werknemers laten veel bedrijven zich leiden door het kwaliteitszorgbeleid van het bedrijf. Kwaliteitszorg, kwaliteitscertificering of –borging en integrale kwaliteitszorg houden steeds ook een aantal richtlijnen in over
competentiebeleid, opleiding en vorming.
‘Bij integrale kwaliteitszorg wordt in principe het takenpakket van de productiefuncties
uitgebreid met preventie en continue bijsturing. Naast direct aan kwaliteit gebonden taken, nemen bij de invoering van kwaliteitszorgsystemen theoretisch ook nog een aantal
andere aspecten van de functie aan belang toe, zoals: vakkennis, vaardigheden van het
vakmanschap, probleemoplossend handelen, denkwerk, het beoordelen van het eigen
werk, het beoordelen van het werk van anderen, formulieren invullen, rapporteren, informatie verwerken, overleg, communicatie, sociale vaardigheden, verantwoordelijkheid, organisatorische vaardigheden, autonomie om het werk te organiseren, discipline
en betrokkenheid bij het werk.63

63

Verdonck Gert (1998) kwaliteit is meer dan meten. Integrale kwaliteitszorg en arbeid in de Vlaamse textielbedrijven, Brochure, SERV/STV Brussel
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Bij kwaliteitszorg is het uitgangspunt altijd dat werknemers voldoende opgeleid moeten zijn om
de taken op een kwalitatieve manier uit te voeren. Opleidingen kwaliteitszorg maken dan ook
meestal deel uit van het opleidingscurriculum. ISO-9001, een certificering die in de textielsector veel gebruikt wordt, brengt het opleidingsbeleid op het niveau van competentiemanagement. ISO 9001 schrijft voor dat het takenpakket van alle functies uitgeschreven wordt en dat
de opleidingsbehoeften worden nagegaan. Alle medewerkers moeten worden opgeleid tot de
best bij hen passende functie.
Om de kwaliteit van de opleidingen te bewaken worden in het kwaliteitshandboek opvolgingstechnieken aangereikt.

2. Kwantitatief: meten
Bedrijven zijn dikwijls ook geïnteresseerd in cijfers: meten is weten. Daarom worden kengetallen bijgehouden of rendementen berekend. Deze cijfers worden verder ook gebruikt om opleidingsinvesteringen te recupereren bij het sociaal fonds en om de sociale balans in te vullen.
Over de cijfers en het opleidingsplan wordt gecommuniceerd in de ondernemingsraad of met
de syndicale delegatie.

2.1. Kengetallen
Kengetallen in het opleidingsmanagement werden voor het eerst gebruikt in de jaren 90 in het
kader van de uitbouw van opleidingsplannen en opleidingsinformatiesystemen. In die periode
is ook het personeelsbeleid in volle vernieuwing en wijzigen vele diensten van naam: de human resouces manager doet zijn intrede. Het menselijk kapitaal krijgt meer aandacht en de
belangstelling in het kwantificeren van het human resources management groeit. Voorbeelden
van kengetallen voor het opleidingsbeleid zijn64:
 Opleidingsinvestering = opleidingsbudget/loonsomX100
 Opleidingsinspanning = aantal werkdagen opleiding/totaal aantal werkdagenX100
 Opleidingsoutput-effectiviteit = aantal opgeleide werknemers die na periode x nog in
dienst zijn/totaal aantal opgeleide werknemersX100
 Opleidingsrendement = aantal werknemers dat de opleiding met succes afronde/totaal
aantal opgeleidenX100.

64

Kessels, J. W. M. ea. (1990) Kengetallen voor de opleidingsmanager. Een oriëntatie in bedrijfsmatiger opleidingsmanagement. In opleiders in Organisaties, Capita Selecta – afl. 5, oktober 1990. Kluwer Bedrijfswetenschappen.

122

Leren op de werkplek

Een andere belangrijke stimulans om opleidingen meer planmatig aan te pakken, te registeren
en te evalueren is de doorbraak van de kwaliteitslabels. Heel wat bedrijven zijn ISO-9000
gecertificeerd, ook in de textielsector65, en dat vergt specifieke eisen van het opleidingsbeleid66. De versie 2000 bevat volgende vereisten in verband met opleidingen en leerprocessen67. De organisatie moet:







De bekwaamheden bepalen van werknemers die betrokken zijn bij de productkwaliteit;
Training geven om aan voorgaande te voldoen;
De effectiviteit van de maatregelen beoordelen;
Het bewustzijn m.b.t. kwaliteitsdoelstellingen bewerkstelligen;

Registratie van opleidingen, trainingen, vaardigheden en ervaring.
Bedrijven met een ISO-9000 moeten bij kwaliteitsaudits kunnen aantonen dat zij de effecten
van hun leeracties regelmatig meten.
In het kielzog van het succes van certificeringen gaan bedrijven ook steeds meer de opleidingseffecten meten met kwaliteits- en evaluatie-instrumenten. Men gaat de effecten van training na door het meten van:




Kwaliteitsverbetering: reductie van schroot, van fouten, enz.;
Verhogen van de output: stijging van rendement, verkoop, enz.

Sinds enkele jaren gaan meer en meer bedrijven het rendement van hun investeringen na. In
de opleidingswereld groeit dezelfde behoefte om de effectiviteit en het rendement van leeractiviteiten te kunnen bepalen en optimaliseren68. Return On Investment (ROI) meet de financiële impact van een leerproces op de bedrijfsresultaten. Het is een vergelijking van de geldwaarde van de impact op de business met de kosten van de leerinterventie. De ROI wordt
meestal berekend als een kosten-baten ratio, verwerkt in maanden terugverdientijd.




Baten-kosten ratio = (opbrengsten – kosten)/ kostenX100%

Terugverdientijd = (12maandenX100)/(ROI+100)
Vooral de terugverdientijd kan een krachtig instrument zijn om het management te overtuigen
van het belang van opleidingen. Onderzoek wijst uit dat de HRM-praktijken zelden geëvalueerd worden69. Meten is weten, maar bij HRM is het zeer de vraag wat we precies willen weten. De impact? De efficiëntie of de effectiviteit? Voor het opleidingsbeleid betekent dit het
volgende. De effectiviteit gaat na of opleidingsacties een effect hebben op de competenties,
motivatie en empowerment van de werknemers. De efficiëntie gaat na of dit met de meeste
65
66
67
68
69

Verdonck, Gert, (1998) Kwaliteitszorg en arbeid in de Vlaamse textiel. Informatiedossier, SERV Brussel
Verdonck, Gert, (1998) Kwaliteit is meer dan meten. Integrale kwaliteitszorg en arbeid in Vlaamse textielbedrijven. Brochure, SERV Brussel
Gielen Helga, Indesteege Luk (2004) Rendement van leeractiviteiten. Effect- en ROI-meting van opleidingen.
Acco, Leuven. P. 20
Gielen Helga, Indesteege Luk (2004) Rendement van leeractiviteiten. Effect- en ROI-meting van opleidingen.
Acco, Leuven. P. 11
Luc Sels, Sophie De Winne (2005) HRM in breedbeeld. Een toetsing van retoriek aan realiteit. Acco, Leuven,
blz30
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zuinigheid aan middelen is gebeurd (input-output analyse). Bij impactmetingen wordt nagegaan of wijzigingen in de kwaliteit van het menselijk potentieel ook leidt tot betere bedrijfsresultaten. In dit laatste geval komt men dicht in de buurt van ROI-metingen. Voor effectmetingen moet men beschikken over de juiste kengetallen. Ook in het opleidingsmanagement70
probeert men de effecten uit te drukken in ROI. De ROI in procenten wordt berekend met de
formule: (opbrengsten - kosten)/(kosten van het opleidingsprogramma) x 100. Een ROI van 1,5
betekent dat elke euro die in opleiding werd geïnvesteerd 1,5 euro heeft opgebracht/jaar. Om
een zuiver ROI-cijfer te bekomen is het nodig om kosten en baten zeer precies in te schatten.
Kosten:




tastbare (=concreet te meten): tijd van de opleider, handboeken, voorzieningen, …..
minder tastbare (=vraagt inschatten i.p.v. berekenen): overhead voor een specifieke cursus,
emailverkeer, …

Baten:




tastbare (=concreet te meten): aantal extra stukken, nieuwe klanten,…..
minder tastbare (=vraagt inschatten i.p.v. berekenen): kwaliteitsverbeteringen, tevredenheid
klanten en dus klantenbinding, …

Bij de meeste bedrijven in ons onderzoek is het begrip zeker bekend, maar niet van toepassing op het opleidingsbeleid. De meeste bedrijven geven zelfs expliciet aan dat ze er het nut
niet van inzien. Als het al mogelijk zou zijn kosten en baten precies te berekenen.
Meer en meer sociale secretariaten bieden aan de bedrijven de mogelijkheid om de gegevensregistratie te integreren en enkele leveren ook software om HRM-kengetallen te verzamelen.
Meest verregaand is de Balanced Scorecard van SD worx en Easyplan (deel van Easypay).
Met de HR Balanced Scorecard wordt het ganse HR-domein in één oogopslag inzichtelijk
gemaakt. Het is een strategisch instrument om een personeelsbeleid uit te stippelen71. De HR
ken- en stuurgetallen worden gekaderd in de HR Balanced Scorecard72. Bij Easyplan is het
personeelsbeleid in de informatisering opgenomen. Dit softwaresysteem biedt een volledig
overzicht van de kwantitatieve en kwalitatieve kengetallen van het bedrijfsopleidingbeleid. Van
volgende uitgebreide lijst met mogelijke kengetallen wordt zo goed als alles geregistreerd (ja=
informatie wordt bijgehouden).

70
71

72

Gielen H., & Indesteege L., Rendement van leeractiviteiten. Effect- en ROI-meting van opleidingen. Acco,
Leuven 2004.
De resultaten kunnen opgevolgd worden op www.sd.be/site/website/be/. sd worx begeleidt de invoering ervan
in bedrijven.
HR Ken- en stuurgetallen zijn hierin opgenomen: www.sd.be/site/website/be/nl/7000C/70500C/
Volgens Tom Wouters een methodologie, geen product. Meen info: Hans Suikerbuik (kenniscentrum onderzoek naar HR systemen) kengetallen.
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Illustratie 44: Registratie Easyplan
Registratie van opleidingen kwantitatief Easyplan




Uitgedrukt in uren van alle betrokkenen (werknemers én begeleiders, HRM): ja
Uitgedrukt in geld
•
Loonkost van vormingsverantwoordelijke/HRM: ja, indien
werknemer
•
Loonkosten trainers: ja, indien werknemer
•
Loonkosten administratief personeel: ja
•
Loonkosten deelnemers: ja
•
Werkingskosten vormingsdienst: beschikbaar in easypay
•
Andere logistieke kosten (aankondigingen, vervoer, verblijf,….): neen




Aantal werknemers (per categorie): ja



Beschikbare documenten: sociale balans, loonkostgegevens

Gebruik van SAP of ander registratiesysteem:
•
Wie heeft wat gevolgd: ja
•
Wie heeft welke competenties: ja
•
Wie moet nog in opleiding: ja

Registratie van opleidingen kwalitatief










Opleidingsplan: ja
Behoeftenpeiling/analyse en competentiemanagement: ja
Opvolgingssysteem: ja
Evaluatiesysteem: ja
Geautomatiseerd personeelsinformatiesysteem: ja
Certificering: mogelijk, maar speciaal
Toetsen van transfer (toepassing van geleerde op werkplek nadien): neen

Beschikbare documenten: aanwezigheidslijsten, adressenlijst,
lesgevers, type opleiding, organisator, didactisch materiaal
Return on investment



Voor competentiemanagement
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2 . 2 . H e t s o c i a a l f o n d s 73
In uitvoering van de sectorale CAO’s over vorming en opleiding bestaat in de textielsector
sinds meerdere jaren een sectorale bijdrage van 0,30% ten laste van de werkgevers voor
vorming en opleiding. Deze bijdrage wordt geïnd en gevorderd door het sociaal fonds van de
sector (een afzonderlijk fonds voor arbeiders en voor bedienden).
Deze bijdrage is thans (CAO 2005-2006) uitgesplitst in enerzijds 0,20% voor de vorming en
opleiding van risicogroepen en 0,10% voor permanente vorming anderzijds. Deze 0,10% bijdrage wordt aangewend in het kader van de opleidingsplannen en het trekkingsrecht. Het
trekkingsrecht bestaat erin dat de bedrijven opleidingskosten ten belopen van 0,10% van de
loonmassa kunnen recupereren van de vooraf gestorte bijdragen. Om de opleidingskosten te
kunnen terugvorderen moeten de bedrijven wel op voorhand een opleidingsplan indienen bij
de betrokken sociale fondsen. Deze opleidingsplannen worden opgesteld door de werkgever
en ter goedkeuring voorgelegd aan de ondernemingsraad of bij ontstentenis aan de syndicale
delegatie of bij ontstentenis daarvan aan het regionaal contactcomité.
Inhoudelijk moet een opleidingsplan volgende rubrieken vermelden:





De inhoud van de geplande vorming;
Het aantal betrokken werknemers;
De voorziene tijdsbesteding.

Er zijn geen beperkingen op inhoud of aard van opleiding: interne of externe, door eigen dan
wel ingekochte opleiders, paritaire dan wel commerciële organisaties, on-the-job of off-the-job,
enz. De enige voorwaarde om beroep te kunnen doen op het trekkingsrecht is een opleidingsplan op te maken en bij aanvang van het werkjaar in te dienen. De planning wordt vervolgens
via een specifieke procedure goedgekeurd (met als basis een paritaire goedkeuring).
In de textielsector kunnen voor de arbeiders alle kosten verbonden aan vorming en opleiding
ingebracht worden.
Bij de bedienden is de aard van de kosten die kunnen ingebracht worden de volgende:




73

verplaatsing en verblijf;
bezoldiging van de werknemers (brutolonen + patronale lasten);
bezoldiging van de interne lesgever en administratieve ondersteuning (idem);

Febeltex stuurde hieromtrent verschillende circulaires:
2005-052: geeft uitvoerig commentaar m.b.t. CAO’s vorming en opleiding. Vooral punt 2.2. trekkingsrecht is
daarbij van belang.
2005-074: brengt in herinnering dat de bedrijven tijdig hun opleidingsplan moeten indienen.
2005-005: brengt in herinnering dat de bedrijven tijdig hun kosten verbonden aan het opleidingsplan moeten
indienen bij het sociaal fonds met het oog op het recupereren van (een gedeelte) van de opleidingsplannen.
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accommodatie en didactisch materiaal;
externe lesgevers (op factuur).

Deze bepalingen leiden tot het registreren van opleidingen en opleidingskosten, maar helaas
fragmentair en zeker niet exhaustief. Wat de planning betreft moeten de bedrijven in principe
een volledig beeld geven van hun geplande opleidingsinitiatieven, maar in de praktijk - zo leert
ook ons onderzoek - beperkt zich dat veelal tot het oplijsten van de opleidingen waarvoor men
later het trekkingsrecht wil laten gelden. Nadien worden ook niet alle facturen en opleidingskosten (zoals niet gepresteerde werkuren) bij de fondsen ingediend, men kan immers maar
0,10% van de loonmassa terugvorderen.

2.3. De sociale balans
De sociale balans is van toepassing op alle ondernemingen die verplicht zijn een jaarrekening
op te stellen en te publiceren krachtens de boekhoudwetgeving. Gezien niet alle bedrijven
verplicht zijn om een sociale balans in te vullen – en zeker niet de volledige - geven de cijfers
geen beeld van de totale inspanningen, maar enkel een indicatie. De cijfers zijn nuttig om een
evolutie in de tijd te schetsen en om verschillen tussen sectoren en bedrijfstypes aan te geven.
De gegevens in de sociale balans worden relatief goed ingevuld, maar houden niet steeds
rekening met minder zichtbare vormen van opleiding en vorming. On-the-job opleidingen worden niet of maar deels opgenomen in deze cijfers. Sinds een paar jaar wordt wel uitdrukkelijk
gevraagd om niet enkel de formele opleidingen in de sociale balans op te nemen, maar ook
ruimere activiteiten van vorming, begeleiding of mentorship. In de textielsector hebben voor
het referentiejaar 2003, zo goed als geen bedrijven voor deze post cijfers opgegeven.
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven gebruikt de cijfers van de sociale balans om de opleidingsinspanningen van sectoren met elkaar te vergelijken. De inspanningen van de ondernemingen voor de opleiding van het personeel worden in cijfers uitgedrukt met drie kengetallen:





het percentage loontrekkenden dat tijdens het boekjaar een opleiding heeft gevolgd;
het aantal opleidingsuren in verhouding tot het totale aantal gewerkte uren;

de kostprijs van deze opleidingen in verhouding tot de totale personeelskosten.
Voor de kengetallen worden alleen de gegevens gebruikt die betrekking hebben op ondernemingen die een volledige balans moeten indienen bij de Nationale Bank van België. Dit betekent dat niet alle opleidingsinspanningen opgenomen zijn, maar gezien het om een vergelijking tussen sectoren gaat is de basis voor elke sector dezelfde en een vergelijking
gerechtvaardigd. Dit betekent echter niet dat alle sector-gebonden vertekeningen uitgevlakt
zijn. De textielsector heeft minder dan andere sectoren de gewoonte om opleidingen te begroten en te budgetteren, althans dat is de visie van kaderleden die vanuit bijvoorbeeld de me-
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taalsector overstappen naar de textielsector. Verder is de textielsector ook een typische KMOsector, wat opnieuw een aanleiding kan zijn tot onderrapportering. Volgens deskundigen74
zouden KMO’s hun opleidingsinspanningen onderrapporteren omdat de sociale balans geen
duidelijke definitie hanteert voor opleiding en vorming. Daarenboven is de impact en de kost
van verloren arbeidsuren in KMO’s relatief groter75. Elk uur staat voor een hoeveelheid productie die niet zomaar op te vangen is door collega’s. Verloren arbeidsuren verschillen in hun
consequentie voor de productie76. Tenslotte stellen onderzoekers ook vast dat er verschillen
bestaan tussen cijfers die verkregen worden door middel van wetenschappelijk onderzoek en
de cijfers van de sociale balans. In wetenschappelijk onderzoek liggen de opleidingsinspanningen gemiddeld hoger77. Welke cijfers het dichtst de werkelijkheid benaderen is een punt
van discussie onder wetenschappers.
Het beleid van de overheid op het vlak van opleiding en vorming is gesteund op de cijfers van
de sociale balans. In het kader van het generatieplan werd afgesproken om de opleidingsinspanningen van de bedrijven te verhogen. Met het oog op een correcte beoordeling van de
opleidingsinspanningen is door de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven (CRB) een nieuw meetinstrument ontwikkeld om als vormingsindicator bij de
volgende beoordeling gebruikt te worden. Deze indicator houdt ook rekening met de informele
opleidingen en on-the-job opleidingen. Meer info over de sociale balans (voorstelling, documentatie, bijkomende inlichtingen): www.meta.fgov.be/pc/pce/pces/nlces06.htm.
In de nabije toekomst zouden in de sociale balans de formele opleidingsinspanningen van de
bedrijven aangevuld worden met de meer informele vormen. In de nieuwe rubriek ‘minder
formele en informele vormingsinitiatieven’ worden ook volgende opleidingsvormen opgenomen:
 on-the-job trainingen, geplande periodes van vorming, mentorschap, begeleiding, verwerven van knowhow en praktische ervaring met werkmiddelen, rechtstreeks op de werkvloer
of de werksituatie;
 opleidingen of vorming door rotatie van werknemers op werkposten, detachering, uitwisseling tussen diensten of dubbele bezetting;
 deelname aan vormings- of kwaliteitskringen; conferenties, ateliers en seminaries met het
oog op professionalisering;
 informele vorming of zelfstudie, al dan niet met audio visuele middelen, e-learning of afstandsleren.
74
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76
77

Luc Sels, Jeroen Delmotte, Miet lamberts & Geert Van Hootegem (2002) Cahier 4: Opleiding en ontwikkeling
in KMO’s. HIVA, KULeuven. P. 17
Luc Sels, Jeroen Delmotte, Miet lamberts & Geert Van Hootegem (2002) Cahier 4: Opleiding en ontwikkeling
in KMO’s. HIVA, KULeuven. P. 104
Luc Sels, Bollens J. & Buyens D. (2002) Twintig lessen over het bedrijfsopleidingsbeleid in Vlaanderen,
HIVA/CTEO, Leuven
Luc Sels, Jeroen Delmotte, Miet lamberts & Geert Van Hootegem (2002) Cahier 4: Opleiding en ontwikkeling
in KMO’s. HIVA, KULeuven. P.18.
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Voor deze opleidingen blijven de 3 indicatoren behouden:
 % werknemers betrokken bij een opleidingsinitiatief;
 % gevolgde opleidingsuren;
 % van loonkosten.
Voor het berekenen van de kosten worden volgende onkostenposten aanvaard:
 bezoldigingen van opleiders én werknemers in opleiding (bruto én sociale lasten);
 verplaatsingen en verblijf;
 pedagogisch/didactische omkadering in het bedrijf;
 betalingen van externe cursussen en cursusmateriaal;
 verplichte bijdrage aan collectief fonds (0,20% in de textielsector) met in mindering de
teruggevorderde bedragen, verworven subsidies, externe fondsen en/of de tussenkomsten
in opleidingscheques.

3. De praktijk
3.1. Unieke verhalen
Bedrijven registreren niet allemaal alle opleidingen en zeker niet alle kosten die aan een opleiding verbonden zijn. De manier van registreren wordt bepaald door traditie, trekkingsrechten
in het kader van het opleidingsplan dat wordt ingediend bij het sociaal fonds, verplichtingen
ten aanzien van instanties of conform aan de certificeringseisen. In de textielsector zijn veel
bedrijven ISO-gecertificeerd en doet men soms beroep op Cobot vzw die bedrijven helpt een
opleidingsplan op te stellen.
KAISA registreert in functie van de actoren of partners die hierover cijfers vragen: de ISOnormering, de sociale balans en de subsidie reglementering zijn hier de belangrijkste. De registratie houdt volgende categorieën in:




statuut: arbeid of bediende;








aard van de opleiding: titel en organisatie;

niveau van de opleiding (levende lijsten):
•
voor bedienden: veiligheid, techniek, informatica, HRM, administratie en financiën,
verkoop, …
•
voor arbeiders: initiatie en omscholing, veiligheid en gezondheid, tapijt, ververij,…
datum: begin en eind;
kostprijs (=inschrijvingsgeld);
loonkost (bruto uurloon x kostenfactor RSZ (1,7);
duur van de opleiding;
naam van de werknemer;

129

Leren op de werkplek




code van de werknemer (afdeling);

geslacht.
Deze gegevens worden verwerkt door een softwareprogramma dat speciaal voor het bedrijf
ontwikkeld werd en ruimer is dan het opleidingsbeleid. Het programma verwerkt de volledige
personeelsadministratie. De gegevens kunnen overgezet worden in een excel-bestand, waardoor gecombineerde gegevens beschikbaar worden. Zo kunnen vergelijkingen gemaakt worden naar geslacht, soorten opleidingen, opleidingskost, enz.
Het registreren en formaliseren is steeds een achterna hollen van wat gebeurd is. En met de
cijfers gebeurt er nadien niet veel meer.
Belangrijke bemerking: niet alle opleidingen worden geregistreerd en er is ook geen budget
vooropgezet.
KAISA is een koploper in het gebruik van ROI. Voor elke technische of organisatorische ingreep wordt een ROI gemaakt: hoeveel moet het bedrijf investeren en wat kost het als er geinvesteerd wordt? De investering moet minstens na 2 jaar terugverdiend zijn. Voor opleiding
wordt dit niet zinvol geacht, maar als ISO dit zo vereisen in de toekomst, dan zal dat ook gedaan worden. Zelf vindt de HRM dit niet nuttig voor het bedrijf. Opleidingsbeleid is een neventaak voor de personeelsverantwoordelijke, net zoals voor veel andere niveaus (% tijd besteed
aan opleidingsbeleid: financiën, administratie en personeelsbeleid (3%); HR Officer (10%);
afdelingshoofden (5%); ploegchefs (5%). Gemiddeld is 1% van de werknemers in opleiding.
Het kwaliteitshandboek van ALEYNA voorziet een jaarlijks evaluatieformulier per werknemer.
Het evaluatieformulier heeft 3 rubrieken: een opsomming van de activiteiten in het afgelopen
jaar, ruimte voor opmerkingen over het functioneren en tenslotte de mogelijkheid om opleidingen te bespreken.
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Illustratie 45: Jaarlijks evaluatieformulier ALEYNA (uit kwaliteitshandboek)
Naam werknemer:
Datum van evaluatie:
Hoofdactiviteiten van het voorbije jaar:
•
•
•

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

□ Commentaar + mogelijke verbeteringen
□ Geen opmerkingen
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

□ Opleidingen: resultaat en/of nieuwe opleidingen
□ Geen nieuwe activiteiten
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Werknemer:
...............................................

Eventuele opmerkingen:
.....................................................................................................

Betrokken afdelingsoverste:
...............................................

Eventuele opmerkingen:
.....................................................................................................

Hoofd Personeelszaken:
...............................................

Eventuele opmerkingen:
.....................................................................................................

Alle betrokken hebben ook de mogelijkheid eigen bemerkingen toe te voegen: de werknemer,
de directe chef en de personeelsverantwoordelijke.
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ALEYNA is een mooi voorbeeld van hoe complex het probleem van het registreren van bedrijfsopleidingen is. Er stellen zich volgende vragen. Welke cijfers wil men registreren? Wie
verzamelt de cijfers? Wat wil men met de cijfers doen? Voor de sociale balans moeten de
gegevens doorgegeven worden aan de revisoren, de revisor stuurt de jaarrekening en de sociale balans door voor ALEYNA nv (dus voor de 3 vestigingen).
In de sociale balans vinden we volgende kengetallen (3 vestigingen samen):

Illustratie 46: Opleidingskengetallen in de sociale balans

Aantal werknemers
% in opleiding (*)
% van de werkuren
% van loonkost

2000
803
102,8%
1,11%
0,70%

2001
923
65,5%
0,78%
0,68%

2002
1001
79,8%
0,50%
0,45%

2003
963
46,3%
0,58%
0,43%

(*) Het feit dat men op meer dan 100% deelname van werknemers aan opleidingen komt, betekent dat men geen individuen geteld heeft, maar aanwezigen op een opleiding.
Het antwoord op de vraag wat geregistreerd wordt in ALEYNA is op dit moment eenvoudig. Het
bedrijf verzamelt de gegevens die gevraagd worden door externe partners. Er is geen dwingende nood vanuit het bedrijf zelf. Het ISO-handboek vraagt dit wel, maar dat deel wordt niet
steeds rigoureus gevolgd. De externe vraag domineert. Voor ALEYNA zijn dat de sociale balans, het sociaal fonds, en (vroeger) de dienst opleidingscheques. Op basis van de diverse
cijfers die door die verschillende instanties gevraagd worden, is door de administratieve bediende een excel-bestand gemaakt waar alle topics in opgenomen zijn. De kengetallen die zo
geregistreerd worden zijn: personeelsnummer, afdeling, geslacht, naam, datum, aantal uren,
opleidingsinstantie, gefactureerd bedrag, personeelskost incl. patronale last. Door deze registratie kunnen gecombineerde kengetallen gecreëerd worden: aantal opleidingsuren per geslacht of per afdeling, opleidingskosten voor arbeiders versus bedienden, enz. In functie van
de opleidingscheques worden ook alle facturen van opleidingsprestaties van derden bewaard.
ALEYNA heeft een professioneel softwarepakket aangekocht waarmee in de toekomst kwantitatieve en kwalitatieve gegevensregistratie voorzien wordt.
Bij UMIT worden de opleidingsplannen in principe opgemaakt voor 2 jaar en ook goedgekeurd
door de ondernemingsraad. In de plannen worden zoveel mogelijk opleidingen opgenomen,
het is een inschatting van welke opleidingen nodig zullen zijn. Bij het opgeven van de opleidingen om de trekkingsrechten te laten gelden worden alle opleidingen opgegeven. Peterschap wordt hierbij niet opgegeven.
Het bedrijf UMIT registreert wat nodig is voor de verschillende diensten: sociale balans, deeltijds leren ILW en trekkingsrecht.
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De data worden verzameld via formulieren die ingevuld moeten worden door opleiders en
afdelingshoofden.

133

A/B

M/V

Duur

NB: Vergeet niet om bij de aangifte van het vierde kwartaal voor de interne opleiders ook het % van hun totale arbeidstijd op te geven dat besteed werd
aan de opleiding tijdens het voorbije jaar.
(excel-bestand)

Naam

Soort opleiding

I. OVERZICHT INTERNE OPLEIDINGEN PERSONEEL

NB: - op het einde van het kwartaal doorsturen naar Personeelsbeheer

Periode: ….. kwartaal: ……

Illustratie 47: Administratie opleidingen UMIT
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Naam

A/B

M/V

Soort opleiding

NB: - enkel de opleidingen vermelden buiten het bedrijf
- op het einde van het kwartaal doorsturen naar Personeelsbeheer

Periode: ….. kwartaal: ……

Plaats

II. OVERZICHT EXTERNE OPLEIDINGEN PERSONEEL

Illustratie 48: Administratie opleidingen UMIT

Duur

Kosten:
Inschrijving
km à 0,2635€

135

+

Leren op de werkplek

Leren op de werkplek

Interne en externe opleidingen hebben een andere doelstelling.
 Interne opleidingen voor:
• nieuwkomers (niet het ILW);
• werknemers die muteren naar andere werkpost (met werkplekleren: instructeur + nadien oudere collega);
• EHBO;
• veiligheid;
• brandpreventie;
• bespreking van vorderingen met meestergast/chef;
• werkuren 4 instructeurs en een opleidingsverantwoordelijke.
 Externe opleidingen voor:
• cursussen voor preventieadviseur, milieucoördinatoren, seminaries allerlei, enz.;
• productieverantwoordelijken die bij de constructeur opleiding krijgen;
• idem voor de meestergasten;
• cursus onderhoud machines.
Niet opgenomen zijn de zelfstudie (bv. kaderleden die instructies instuderen of vertalen) en het
peterschap.
UMIT gebruikt opleidingscheques vooral voor kaderleden en bedienden. Sporadisch ook voor
meestergasten, elektriciens en andere technische functies.
UMIT ziet geen voordelen in het berekenen van Return On Investment en heeft een kritische
bemerking bij ROI: hoe de kosten/baten berekenen?



Het kostenplaatje moet ook rekening houden met ziekte en verloop. Verloop is ook een
kost! Als werknemers niet opgeleid worden, dan krijgen ze stress en stress leidt tot verloop
en meer afwezigheden;



Opbrengsten zitten naast betere productiecijfers ook in de reductie van kwaliteitsfouten en
arbeidsongevallen, enz…
De personeelsdienst is geen vragende partij om ROI op opleidingen toe te passen.
De plantmanager van ROBBE volgt de opleidingen op. Hij maakt een jaarplan met een zo volledig mogelijk overzicht van de te plannen opleidingen, ook de on-the-job opleidingen onder
het peterschap horen daarbij. Voor het invullen van de sociale balans wordt voor de on-the job
opleidingen een schatting gemaakt en een 50/50 regel toegepast. 50% van de tijd die aan onthe-job trainingen gespendeerd wordt, wordt in aanmerking genomen voor te melden uren en
kosten voor opleiding. De andere 50% wordt aanzien als productie. De opleidingskengetallen
worden gecentraliseerd op de personeelsdienst. De sociale balans wordt ingevuld door het
sociaal secretariaat.
Bij SKODAN wordt in het kader van de ISO een opleidingsmatrix gemaakt waarbij de opleidingen opgelijst worden, met vermelding van werknemer en tijdstip.
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Alle on-the-job opleidingen bij LIMAO worden geregistreerd, zij het niet steeds voor de 100%
van de tijd. Meestal 3 maanden wanneer het een opleiding van 6 maanden betreft. Naast opleidingsuren worden ook de facturen van cursussen en andere onkosten opgenomen in de
sociale balans. Voor de trekkingsrechten wordt een opleidingsplanning gemaakt en nadien een
overzicht van de gerealiseerde opleidingen ten belope van het bedrag van het trekkingsrecht.
Bij SHANIT wordt heel weinig op papier gezet, tenzij voor de ISO-certificering, dus de laatste
tijd neemt dit wel toe. Maar alleen de bedrijfsrelevante opleidingen worden genoteerd en vormen zo het opleidingsplan. Men heeft een vrij goed zicht op het budget dat aan opleiding besteed wordt. Voor elke werknemer wordt een individuele personeelsfiche ‘opleiding & bijscholing’ bijgehouden. Het formulier bevat: naam, nummer, datum in diensttreding, taal, datum
waarop de opleiding gepland is, datum van het einde van de opleiding, omschrijving van de
opleiding, instantie die de opleiding verzorgt en de evaluatie. Alleen bedrijfsgebonden opleidingen worden genoteerd, voornamelijk productiekennis, veiligheid en milieu. De fiche maakt
deel uit van het kwaliteitshandboek. Duur en kostprijs worden daarbij niet genoteerd. In functie
van de sociale balans worden de opleidingen die kaderen binnen bepaalde projecten of typisch technische opleidingen wel nauwkeurig bijgehouden maar de gegevens zijn niet altijd
volledig. De boekhouding denkt wel een goed beeld te hebben. De planning gebeurt op basis
van wat de afdelingsverantwoordelijken rapporteren aan opleidingsbehoeften. Voor de trekkingsrechten worden alle off-the-job opleidingen opgegeven. ROI wordt wel gedaan voor de
aankoop van machines, niet voor HRM of opleidingen. Men ziet het nut er ook niet van in.
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Illustratie 49: Individuele personeelsfiche: opleiding & bijscholing SHANIT

Naam: M. Dielen
Nummer:

Datum
gepland

In dienst sinds:
Taal (NFED):

Datum
einde

Opleiding (omschrijving)

Instantie/Door

Evaluatie

05/91

Kwaliteitsfilosofie

intern

v

05/91

IKZ integrale kwaliteitszorg

intern

v

12/91

Meettechnieken

intern

v

05/92

Zelfcontrole

intern

v

04/93

Interne klant

intern

v

06/95

Producten en toepassing

intern

v

Hiërarchische lijn (jaarlijks)

extern (AXA)

v

11/98

Leiding geven

extern

v

98

Leiding geven

extern (VDAB)

cert

ISO 9002 procedures toepassing

intern

v

00

Algemene inleiding tot extrusie,
operationele opleiding

int.: K. Delmot +
extrudeurs

00

Operationele opleiding “Novalon”

int.: K. Delmot A.
Moens

06/06/00

ISO 9002 toepassing

Intern

v

13/06/03

Opleiding Heftruck

Theorie: ext.: TSE!
Praktijk: int.: R.
Lievens

ATTEST:
Theorie: ext.: TSE!
Praktijk: int.: R.
Lievens

02/04/98

02/00

W24/2003
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Bij DENI worden de opleidingsbehoeften opgenomen in een plan waarbij de opleidingen door
de afdelingsverantwoordelijke worden aangeleverd. Eens per jaar stuurt de HRM een mail
naar alle afdelingsverantwoordelijken met de vraag om de opleidingsbehoeften in kaart te
brengen. Dit is de basis voor het opleidingsplan dat doorgestuurd wordt met het oog op het
trekkingsrecht. De planning wordt eerst goedgekeurd door het management en door de OR.
ISO maakt dat de opleidingen zowel kwantitatief als kwalitatief opgevolgd en geregistreerd
worden. De opvolging wordt gekoppeld aan de planning.

Illustratie 50: Opvolgen opleidingen DENI
door

periode JANUARI –
DECEMBER 2006
Management, leidinggeven,
communicatie, …
Timemanagement & coaching
Communicatie
Peterschap bij opleiding nieuwelingen: evaluatie

voor

Cobot vzw

afd. verantw.
1e lijnsverantw.

Cobot vzw

alle peters

uren per
deelnemer

1 uur

nieuwe/huidige medew.

Interne opleiding nieuwe medewerkers + functiewijziging
Computeropleidingen
Navision

Fed Ibo/GE

D/JA+PB+N. Pol

Vivaldi (nieuwe versie)

Mak/GE

W/JA/JH, …

Excel

???

Joeri Dam en andere

Powerpoint voor gevorderden

Syntra

binnendienst DE V

Taalopleidingen
Frans en Duits: aanmanen tot
betaling van klanten

Atraok?

Remy West

Pola

buitendienst industrial

8 uren

Pola
Pola

buitendienst industrial
buitendienst

8 uren
8 uren

Commercieel
Verkoopstechnieken: sessie 1
Verkoopstechnieken: sessie 2
Verkoop- en presentatietechnieken
Boekhouding/personeelsdienst
Betalingscondities in Oostbloklanden
BTW driehoeksverkeer

Atraok?

Remy W

KPG Tax?

Jan Blockt

Update boekhoudwetg., ven-

Kenniscel

Paul Sam

1 uur

2x3 uren

bedrag
euro

kwartaal

mei 2006
oktober
2006
februari
2006

2e kwartaal
2e kwartaal
4e kwartaal
1e kwartaal
4e kwartaal

2x3 uren

januari
2006
juli 2006
oktober
2006
3e kwartaal
2e kwartaal
4e kwar-
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nootschapsrecht, fiscalliteit, …
Update sociale wetgeving, arbeidsrecht, …
Logistiek
Verpakking

Febeltex

Koen Leus

Bart Absillis

Logistiek

Opleiding automatisatie
Labo
Hoe werkt ons kwaliteitscontrolesysteem in productie?

taal
4e kwartaal
1 uur

4e kwartaal
1e kwartaal

1 uur

ieder
kwartaal

logistiekers

Labo

nieuwelingen

Productie
Algemeen
Nieuwe machines en technologieën:
o.a. automatisatie …

Faan, Alk, Trog

chefs, operatoren

Drukafdeling
Verhogen polyvalentie groep A

Intern

Verhogen polyvalentie drukkers

Intern

Functie heftruckbestuurder groep
A
Functie hulpdrukker voor groep A

BI Opleidingscen- 2 parttime uit groep A
trum
Intern
Parttimers

Extrusie
Verhogen polyvalentie extrudeurs

Intern

1e kwartaal

3 dagen

ieder
kwartaal
ieder
kwartaal
1e kwartaal
1e kwartaal
ieder
kwartaal

Onderhoud
Bijscholing voor elektriekers

Teca

elektriekers: 2 groepen

3 dagen

Bedienen van hoogwerkers

Teca

elektriekers/logistiekers

4 uren

Opleiding automatisatie

Fran, Acon, …

Pneumatica

???

elektriekers+mekan+JA,
DM
mekaniekers

Milieu/welzijn
Introductie milieuzorg

L. Coens

nieuwelingen

½ uur

Milieu- en welzijnsbewustmaking

An Charon

iedereen

1 uur

Beleving van stress

Agathos-IID

iedereen

1 uur

ISO 9001
Introductie kwaliteitszorg

L. Coens

nieuwelingen

½ uur

1e + 2e
kwartaal
1e kwartaal
1e kwartaal
4e kwartaal

ieder
kwartaal
4e kwartaal
2e kwartaal
ieder
kwartaal
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Veiligheid
Introductie veiligheidsbewustmaking
Evacuatieoefening
Veiligheid voor occasionele
heftruckbestuurders
EHBO voor nieuwe hulpverleners
Rugschool: heffen en tillen van
lasten
Opleiding interne brandweerploeg: 1e halfjaar
Opleiding interne brandweerploeg: 2e halfjaar
Jaarvergadering veiligheid
Blussen van reële vuren

Michel Raas

nieuwelingen

1,5 uur

Michel Raas
Cobot vzw

iedereen
occasionele bestuurders
logistiek, onderhoud,
SD
alle nieuwelingen

½ uur
3 uren

Agathos-IID
Cobot vzw

preventieadviseur 24 leden brandweerploeg
preventieadviseur 24 leden brandweerploeg
A. verzekering
leidinggevenden: 25
pers.
Sicli
± 45 personen

ieder
kwartaal
mei 2006
oktober
2006
juni 2006

3x4 uren
2,5 uren

september
2006
mei 2006

2x1 uur
2x1 uur
3 uren

oktober
2006
juni 2006

1 uur

juli 2006

150 opleidingscheques beschikbaar voor DENI in 2006. Budget in 2006: 43225 euro.
Goedgekeurd op managementmeeting van 18 januari 2006
Lieve Van Den Heuvel - Managing Director
In DENI worden ook individuele fiches bijgehouden.

Illustratie 51: Individuele trainingsfiche DENI
TRAININGSFICHE
MEES Sammy
jaar

data

Functie: drukker
Datum in dienst: 08/07/2003
type* Intern/ cursus

2003
2004
2004
2005

juli
01/07/2004
04/10/2004
28/11/2005

A
V
M
M

* M=milieu

V=veiligheid

intern/
intern/
intern/
intern/

I=ISO

basisopleiding drukker
blussen van reële vuren
milieuzorg
gevaarlijke stoffen en
preparaten

instelling
intern
Sic
Mal
Mal

duur
(uren)
214,25
0,75
0,75
1

kost

tijdens
uren?
ja
neen
neen
neen

A=andere

Op een 2de blad worden maand na maand de vorderingen genoteerd en getekend door de
rechtstreeks verantwoordelijke, de peter en de trainee.
Op een 3de blad worden de taken in detail beschreven op basis van de tussenkomst van Cobot
vzw (de functiebeschrijvingen) en is er mogelijkheid om elke taak te beoordelen met A,B of C.
Op het eind van de opleiding moeten alle taken een A hebben. De evaluatie gebeurt op aparte
formulieren en is kwantitatief (scores) en kwalitatief (wat is er bijgeleerd, wat kan je er mee
doen, wat is het nut voor de organisatie, …). Voor nieuwkomers is er ook een evaluatie van
het opleidingsplan: kennis, attitude, vaardigheden, sociale vaardigheden en flexibiliteit. Op een
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5de blad komen de scores. In de toekomst wil men alle informatie integreren (nu moeten gegevens soms nog dubbel ingevoerd worden) en zo een opleidingsbeheer opbouwen.
De registratie van de opleidingen bij DENI gebeurt via het opvolgingsdossier van de nieuwe of
de zittende werknemers. Maar niet alle kosten worden geregistreerd. Lonen van afdelingsverantwoordelijken of rechtstreeks verantwoordelijken en peters worden niet genoteerd. Toch zijn
deze werknemers relatief veel met opleiding bezig: Er is nood aan een sleutel of formule om
de uren van de peter mee te kunnen nemen in de registratie van de opleidingskosten (een
extrudeur loopt 4 weken voor 100% dubbel, dan voor 4 weken aan 75% en tenslotte 4 weken
aan 50%). De uren van de training on-the-job worden wel opgenomen in de sociale balans,
samen met de facturen van andere opleidingen (veiligheid, brandoefeningen, enz.,). DENI
heeft ook een uniek opvolgingssysteem van de opleidingsplannen. Zowel van de kosten als
van de opleidingen zelf. De opvolging is geïnformatiseerd en op elk moment kan men zien
hoeveel van de targets reeds gerealiseerd zijn. Regelmatig zijn er ook interne en externe audits.
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Vast

Target
2005
P1-P6
1,3
kEuro
#
kEuro
#
kEuro
kEuro
kEuro
0
721,41

2,4
17,62

P3

0
707,63

3,1
21,75

P4

0
732,20

1,3
21,75

P5

0
784,10

1,2
9,57

P6

Target
P7-p12
2005
1,3
9,75

Vorig jaar
2004
Totaal
85,7
Uitgevoerd
Budget

Target
2005
P1-P6
80
#
#
Q2
66,7
6
9

Q1

63,6
7
11

Target
P7-P12
2005

% UITVOERING OPLEIDING T.O.V. OPLEIDINGSPLAN (target: minimaal)

0
649,51

2,3
14,88

1,3
8,73

0
667,26

P2

P1

Doelstelling: Efficiëntie

Budget(1)
(2)

4.

PERSONEEL

% OPLEIDINGSKOSTEN (1) OP LOONKOSTEN (2) (target: minimaal)

Vorig jaar
2004
Totaal
1,6
(1)
Nieuw

1.

Doelstelling: Bedrijf

DOELSTELLINGEN 2005

Illustratie 52: Permanent opvolgen personeelsbeleid DENI

0
417,37

1,9
7,85

p7

66,7
4
6

Q3

0
625,41

2,1
13,37

p8

0
755,58

3,4
25,46

p9

68,4
13
19

Q4

2,94
0
788,80

16,88

21,14
6,34
0
781,80

2,5
19,82

p11

3,5
27,48

p10

1,59
0
620,68

15,33

2,7
16,92

p12

Dit jaar
2005
Totaal
68,9
31
45

0
8251,75

Dit jaar
2005
Totaal
2,3
193,20

85,0
13,0
20,0

P1-6

0
4262,11

1,9
82,30

P1-6
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68,0
17,0
25,0

P7-12

0
3989,64

2,8
110,90

P7-12
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3.2. De rode draad
Er stellen zich heel wat problemen bij het registreren van opleidingsinspanningen: wie verzamelt de gegevens? Welke gegevens? Wat met de opleidingsinspanningen die de personeelsdienst niet bereiken? Wat is een opleiding? Wanneer start en stopt het leren tijdens het werk?
Hoe de opleidingscheques boeken?

Illustratie 53: De belangrijkste knelpunten in de bedrijven
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Enkel leidinggevenden met een email worden aangesproken om de opleidingen door te
geven aan de administratie en er is geen verplichting om op die oproep in te gaan;
 Dubbeltellingen zijn niet uitgesloten;
 Uren van opleiders worden niet genoteerd;
 Indien de uren van de opleiders meegeteld zouden worden is er een overschatting van de
inspanningen want de lesgevers doen tijdens de opleiding ook productieve taken;
 Er zijn geen éénduidige afspraken;
 De registratie berust ook op individueel initiatief (vooruitziende administratieve kracht);
 Voor 2004 waren nog geen cijfers doorgegeven aan de revisor en toch is de sociale balans al ingediend…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naast de kwantitatieve cijfers is het management ook geïnteresseerd in de kwaliteit van de
cijfers, maar hiervoor is zelden een opvolgingsysteem voorzien. Alles berust op de goodwill
van de leidinggevenden om hun cijfers door te geven. De administratieve bediende die
meestal voor het verzamelen van informatie moet instaan, heeft ook geen dwingende macht
om de gegevens te bekomen.
In de ISO-handleiding zijn schema’s opgenomen om opleidingsgegevens te verzamelen, maar
in de praktijk gebeurt dit niet altijd.
De vele voorbeelden van kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingsfiches die we in de casestudies aantreffen, tonen aan dat er ernstige inspanningen gebeuren om het opleidingsbeleid
op te volgen en te evalueren. Maar de benadering is heel divers en er is een vraag naar goede
voorbeelden.
De sociale balans wordt meestal met weinig enthousiasme ingevuld. Bij een vergelijking van
de cijfers op de formulieren die door het bedrijf opgemaakt zijn en deze van de databank van
Bel First, gebaseerd op de gegevens van de Nationale Bank, zitten regelmatig verschillen en
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dubbeltelling is niet uitgesloten. Bedrijven die stipt het ISO-handboek volgen slagen er beter in
om correcte cijfers te verzamelen voor de sociale balans.

4. Voorstel basisregistratie
Om opleidingsinspanningen te kunnen beoordelen is een correcte en transparante registratie
nodig. In het kader van dit project is een voorbeeld van registratiefiche uitgewerkt die ook als
Excel-bestand beschikbaar is op de website van de SERV.

Illustratie 54: Voorstel basisregistratie
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Wie volgde welk soort opleidingen en welke functies zijn opgeleid met peterschap?

Welke kosten brengen welke opleidingen met zich mee?

•

•

persoon die een opleiding geeft. [K11] Verplaatsings- en logistieke kosten. Verplaatsingskosten voor werknemers in externe opleiding, kosten van interne diensten en

uren opleiding [K6] x loonkost/uur [K7]. [K9] Facturen die u ontvangt van externe opleidingsverstrekkers. [K10] Loonkost interne lesgever. Loonkost van de interne

opleiding: een korte opfrissing of een grondige bijscholing. [K7] Loonkost/uur van de persoon in opleiding. [K8] Totale loonkost van de persoon in opleiding. Het aantal

en intern (peterschap, coach of andere collega). [K5] Datum. Hierdoor krijgt u een overzicht van wie wanneer welke opleiding heeft gevolgd. [K6] Uren. Duur van de

opleidingsvorm. [K4] Naam van de opleider. Op basis hiervan kan later een overzicht gemaakt worden van de opleidingsverstrekkers: extern (VDAB, Cobot vzw, Privé)

instructeur, on-the-job coach, on-the-job zelfstudie, on-the-job leren in teamverband, off-the-job intern, off-the-job extern. Zo registreert u de opleidingsinspanningen per

sociale vaardigheden, enz. of een opdeling gemaakt worden naar textielspecifieke en andere opleidingen. [K3] Opleidingsvorm. On-the-job peterschap, on-the-job

afdeling, leeftijd, enz. [K2] Omschrijving van de opleiding. Op basis hiervan kan een overzicht gemaakt worden van de aard van de opleidingen: technische opleidingen,

[K1] Naam van de werknemer of personeelsnummer. Geeft de mogelijkheid om parameters toe te voegen en nadien een overzicht te maken op basis van geslacht,

Het registratieformulier bestaat uit 13 kolommen [K] waarin de belangrijkste kenmerken en kengetallen van de opleidingen opgenomen kunnen worden.

Het registratieformulier

meest voorkomende opleidingssituaties in de textielsector weer. Een aantal voorbeelden worden toegelicht.

model kan het opleidingsgebeuren in het bedrijf goed in kaart worden gebracht. Gebruikte voorbeelden zijn geïnspireerd op casestudies in 8 bedrijven en geven de

als Excel-bestand op de website van de SERV beschikbaar. Het is een model dat eenvoudig aan te passen is aan bedrijfspecifieke situaties en verwachtingen. Met dit

In de binnenkant van deze folder is een voorbeeld van registratieformulier opgenomen van hoe opleidingen in bedrijven geregistreerd kunnen worden. Het schema is

Hoeveel tijd is er vorig jaar aan opleidingen besteed?

•

vragen te beantwoorden.

het ontwikkelen van de competenties van werknemers. Het registreren van opleidingen stelt het bedrijf in staat om gegevens te verzamelen en achteraf interessante

opleidingsinspanningen kengetallen bij om het opleidingsbeleid beter te kunnen opvolgen en sturen. Zo kan deze investering effectiever en efficiënter ingezet worden in

Opleidingen hebben in de Vlaamse textielbedrijven een belangrijke plaats en betekenen een aanzienlijke investering in tijd en middelen. Bedrijven houden van deze

Registreren van opleidingen
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Jaar: 2005

Aantal werknemers: 80

68 arbeiders

12 bedienden

Personeelskost

2.649.579

Nederlands op de werkvloer

Wilttonweven

Wilttonweven

Heftruck bijscholing

Aandraaien & regelen

Wantan

Wintan

Hufer

Rademae-

Nederlands op de werkvloer

Akgül

Wilttonweven

Nederlands op de werkvloer

Akgün

Wonton

Brandbestrijding

De Brander

Akgüm

Hulpweven

Quadri drukken

Drukmans

Opleiding [K2]

Benjamin

Arbeiders

Naam van
de werknemer [K1]

Off-the-job extern

On-the-job instructeur

On-the-job instructeur

On-the-job instructeur

On-the-job instructeur

On-the-job instructeur

On-the-job instructeur

On-the-job instructeur

Off-the-job intern

Off-the-job extern

On-the-job peterschap

Opleidingsvorm [K3]

VDAB

VDAB

Brigadier

Brigadier

Brigadier

VDAB

VDAB

VDAB

Secure

Cobot vzw

Peter V

Opleider [K4]

13/06 tot 17/06

10/06

01/03 tot 30/05

01/03 tot 30/05

01/03 tot 30/05

01/03 tot 30/05

01/03 tot 30/05

01/03 tot 30/05

30/05

20/02

22/01 tot 10/03

Datum
[K5]Data

Uren
[K6]

40

3

60

60

60

10

10

10

5

3

30

22,00

17,00

23,00

23,00

23,00

18,00

18,00

18,00

22,00

24,00

19,00

Loonkost
per uur
van
persoon
in opleiding[K7]

880,00

51,00

1380,00

1380,00

1380,00

180,00

180,00

180,00

110,00

72,00

570,00

Totale
loonkost
van
persoon
in opleiding [K8]

88,00

600,00

Factuur
[K9]

520,00

520,00

520,00

225,00

Loonkost
interne
lesgever
[K10]

32,00

25,00

Verplaatsings- en
logistieke
kosten
[K11]

vergoedingen ten laste
van de
werkgever
[K12]

147

912,00

139,00

1900,00

1900,00

1900,00

180,00

180,00

180,00

710,00

97,00

795,00

Totaal
kosten [K13]

Deze voorbeelden zijn fictief, maar geïnspireerd op casestudies. De gebruikte loonkost in deze tabel gaat uit van fictieve brutonen + patronale lasten. Het totaalbedrag 1,9% van de loonmassa is het objectief.

Bedrijf: Miltiweefsel

rangschikt wordt op soort opleiding, kan snel een kostprijs per categorie uitgerekend worden. Idem per persoon, datum, enz.

Vlaanderen (vroeger middenstandsleercontract). [K13] Totaal van de kosten. Deze laatste kolom geeft een overzicht van de kosten per opleiding. Indien de tabel ge-

materiaalkosten: lokalen, handboeken, enz. [K12] Vergoedingen betaald door de werkgever in het kader van het CAO-jongerenproject, IBO of een leertijd via Syntra-
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milieuzorg

milieuzorg

kwaliteit

kwaliteit

Jacqau

Jacqy

KwalinA

KwalinB

Leiding- én opleiding geven

Leiding- én opleiding geven

Telefoneren

Wilttonweven

Industrial Engineering

Excel voor het bedrijf

Excel voor het bedrijf

Excel voor het bedrijf

Excel voor het bedrijf

Excel voor het bedrijf

Excel voor het bedrijf

milieuzorg

boekhouden

informatisatie loonadm.

Management by objectives

sociale wetgeving

Milliau

Brigadier

Bell

Brigadier

Proda

Persoons

Bell

Bazil

Mesieur

Cécile

Milliau

Milliau

Bazil

Persoons

Mesieur

Cécile

Bedienden

herstellen van draadbreuk

Pascal

ker

kwaliteitsdienst

kwaliteitsdienst

Extern

Extern

Extern

Extern

Off-the-job extern

Off-the-job intern

Off-the-job intern

Off-the-job intern

Off-the-job intern

Off-the-job intern

Off-the-job intern

Off-the-job extern

Off-the-job extern

On-the-job coach

Extern

Extern

Sotex

Améliorer

Mildpay

Syntrex

Centeb

Excel service

Excel service

Excel service

Excel service

Excel service

Excel service

PvA

Wiltton nv

Secretaresse

Cobot vzw

Cobot vzw

On-the-job leren in teamverband

On-the-job leren in teamverband

On-the-job coach

On-the-job coach

On-the-job zelfstandig leren

15/12

13/12

12/11 tot 15/11

12/09 tot 16/09

28/09

20/03

20/03

20/03

20/03

20/03

20/03

01/02 tot 30/06

01/02 tot 20/02

26/01

03/01 tot 05/01

03/01 tot 05/01

16/10

16/10

04/10

04/10

24/06

8

8

24

36

4

8

8

8

8

8

8

110

120

8

24

24

2

2

1

1

4

26,00

41,00

35,00

29,00

30,00

30,00

26,00

41,00

29,00

17,00

35,00

41,00

26,00

17,00

26,00

30,00

23,00

23,00

19,00

19,00

17,00

208,00

328,00

840,00

1044,00

120,00

240,00

208,00

328,00

232,00

136,00

280,00

4510,00

3120,00

136,00

624,00

720,00

46,00

46,00

19,00

19,00

68,00

660,00

750,00

2666,00

1032,00

50,00

157,87

157,87

157,87

157,87

157,87

157,87

2550,00

2500,00

78,00

15,00

15,00

93,00

47,00

32,00

30,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

364,00

1911,35

99,00

60,00
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961,00

1125,00

3538,00

2106,00

170,00

412,87

380,87

500,87

404,87

308,87

452,87

7424,00

7531,35

214,00

723,00

780,00

46,00

46,00

34,00

34,00

68,00
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kwaliteitszorg

bedrukken

Iban

Vizon

On-the-job instructeur

On-the-job peterschap

On-the-job instructeur
VDAB/Cobot
vzw en Peterschap
VIZO en Peterschap

Cobot vzw en
instructeur

01/01 tot 30/06

01/04 tot 30/06

01/01 tot 30/06

2995

912

456

912

25,22

0,00

0,00

0,00

19635,00

0,00

0,00

0,00

11843,22

8901,00

3240,00

528,00

3240,00

3123,35

150,00

70,00

120,00

51902,57
1,9589

Percentage
van de
loonkost:

5490,00

3898,00

6360,00

8400,00

2100,00

3300,00

3000,00

drijf € 710.
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voor deze opleiding op € 110 brengt. Secure heeft een factuur van € 600 aan opleiding, verplaatsingskosten en oefenmateriaal. Deze opleiding van 3 uur kost het be-

De Brander leert reële vuren blussen op een oefenterrein van het bedrijf en krijgt de cursus van Secure op 30 mei in 5 uur tijd. Zijn uurloonkost is € 22, wat de loonkost

mans naar Cobot vzw in Gent te vergoeden. Deze opleiding kost de werkgever € 97.

ten op € 72 brengt. Er is geen factuur want de door Cobot vzw aangeboden opleiding is gratis voor de textielbedrijven. Er zijn € 25 kosten om de verplaatsing van Druk-

Drukmans krijgt een bijscholing quadri drukken, extern bij Cobot vzw op 20 februari. De opleiding duurt 3 uur. Drukmans heeft een uurloonkost van € 24 wat de loonkos-

bedrijf € 795.

ding van Benjamin 10 uur tijd gestoken: loonkost € 225. Er zijn geen logistieke kosten en ook geen vergoedingen. De opleiding van Benjamin tot hulpwever kost het

ding is de loonkost € 570. Er is geen factuur want de opleiding gebeurt intern. Peter V, de interne opleider, heeft een loonkost van € 22,5 per uur en heeft in de begelei-

opleiding. We rekenen niet de volledige 2 maanden aan omdat er ondertussen geproduceerd wordt. De loonkost per werkuur voor Benjamin is € 19. Voor 30 uren oplei-

Benjamin wordt hulpwever met een on-the-job opleiding onder het peterschap van collega Peter V. De opleiding loopt over 2 maanden, waarvan 30 uren effectieve

Arbeiders

Totalen

veredelen

Kleermans

Bijzonder statuut

Leren op de werkplek

78

Om de loonkost per uur voor bedienden te berekenen, moet eerst een omrekening van de bruto maandwedde naar dagloonkost gebeuren.

627.
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totale jaarloonkost) is respectievelijk € 30 en € 22, de verplaatsingskosten komen op € 60 en € 99. Het bedrijf investeert in deze opleiding respectievelijk € 780 en €

mers van andere bedrijven. Hun uurloonkost (voor bedienden te berekenen op basis van de gemiddelde dagloonkost, die op zijn beurt wordt berekend op basis van de

Milliau en Brigadier volgen een cursus leiding- én opleiding geven, extern bij Cobot vzw. De opleiding telt 6 sessies van 4 uur, zij volgen de cursus samen met werkne-

Bedienden78

uur. Hun loonkost is € 23, wat de opleidingskost op € 46 brengt.

KwalinA en KwalinB buigen zich samen over het verbeteren van de kwaliteit. De kennis wordt uitgewisseld on-the-job, ze leren in teamverband tijdens een sessie van 2

19. De coach heeft € 30 per uur als loonkost zijn loonkost wordt gedeeld over 2 werknemers. Per werknemer kost de opleiding € 34.

Jacqau en Jacqy krijgen een update over milieuzorg, on-the-job door een coach van de kwaliteitsdienst. De update duurt een uur, beiden hebben een uurloonkost van €

krijgt er 4 uur voor. Zijn uurloonkost bedraagt € 17, wat de leerkost op € 68 brengt.

Pascal schoolt zijn vaardigheden om draadbreuk te herstellen bij door on-the-job zelfstandig te leren door te oefenen. Het gebeurt op een rustig moment en Pascal

kost het bedrijf € 912.

dietlijn) en wordt, in open formule, volledig gratis aangeboden aan textielbedrijven. Voor de verplaatsingskosten van Rademaeker betaalt het bedrijf € 32. De opleiding

22 per uur wat een loonkost van € 880 betekent. Deze opleiding valt onder het stelsel van de samenwerkingsovereenkomst textielsector-VDAB (de zogenaamde kre-

Rademaeker volgt een cursus aandraaien & regelen (off-the-job, extern) bij de VDAB. De opleiding duurt een week (40 uur). Rademaeker heeft een uurloonkost van €

51 maakt. De VDAB rekent voor deze opleiding € 88 (€ 75 voor opleiding en € 13 verplaatsingskosten). Deze bijscholing kost het bedrijf € 139.

Hufer krijgt een bijscholing heftruckrijden on-the-job van een VDAB-instructeur. Hufer heeft € 17 per uur als loonkost en de opleiding duurt 3 uur, wat een loonkost van €

zijn geen externe kosten. De loonkost van de interne opleider (€ 1.560 ) wordt verdeeld over de 3 werknemers in opleiding. Per persoon kost de opleiding € 1.900.

bedienden). De opleiding loopt gedurende 3 maanden, maar de eigenlijke opleiding duurt 60 uur (hun uurloonkost bedraagt € 23) en kost het bedrijf dus 3x € 1380. Er

Wonton, Wantan en Wintan krijgen een opleiding Wilttonweven on-the-job van Brigadier, de meestergast (is zelf de opleiding gaan volgen in Brazilië, zie bij opleiding

opleiding elk € 180 en er zijn geen verdere kosten. De cursus Nederlands op de werkvloer voor 3 werknemers kost het bedrijf € 540.

Akgün, Akgül en Akgüm krijgen Nederlands op de werkvloer van een instructeur van Cobot vzw van maart tot mei gedurende 10 uur. Hun loonkost bedraagt tijdens de
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De factuur van Excel Service heeft volgende basis. Basisprijs per dag = € 610 te vermeerderen met € 10 per deelnemer huur van portables per stuk = € 16/dag.
Verplaatsingskost per km = € 0,37. Dus als je een opleiding van 1 dag hebt voor 6 personen: € 610 + € 10*6 + € 16*6 = € 766 -> + BTW = € 926,86 + verplaatsingskosten (55km) € 20,35 = € 947,21.

+ € 47 verplaatsingskosten. Samen geeft dit € 1.125.

Mesieur volgt Management by objectives, extern bij Améliorer. Het is een seminarie van 8 uur, dus de loonkost komt op 8x € 41 of € 328. Het seminarie zelf kost € 750

35 wordt de loonkost € 840. De opleiding kost € 2666. Samen met de verplaatsingskosten komt de totale kost op € 3.538.

Persoons krijgt een opleiding over informatisatie van de loonadministratie, extern bij Mildpay, en deze duurt 24 uur gespreid over 3 dagen. Met een uurloonkost van €

ver dient ook de BTW van € 252 te betalen. Er zijn ook voor € 30 verplaatsingskosten. Deze opleiding kost de werkgever € 2.106.

BTW, maar wordt betaald met opleidingscheques uit de ondernemingsportefeuille. De werkgever betaalt dus € 780 terwijl de overheid € 420 (35%) toelegt. De werkge-

Bazil volgt boekhouden extern bij Syntrex, een opleiding van 36 uur (met een uurloonkost van € 29 is dat een loonkost van € 1.044). De cursus kost € 1.200 exclusief

geeft een opleidingskost van € 170 . Later zal Miliau de kennis doorgeven aan collega's.

Milliau volgt een cursus milieuzorg, off-the-job, extern bij Centeb. De cursus duurt 4 uur (uurloonkost Miliau is € 30) en kost dus € 120 aan loon + € 50 cursusgeld,

€ 2.461,22. Deze opleiding zal het mogelijk maken om later samen bestanden en databanken op te bouwen: kennisdelen on-the-job.

Doordat de uurloonkosten van de deelnemers verschillen, verschilt de opleidingskost per persoon: € 4452,87 + € 308,87 + € 404,87 + € 500,87 + € 380,87 + € 412,87 =

Service79 bedraagt € 947,21. Deze kosten worden verdeeld over de 6 deelnemers. Voor het gebruik van het leslokaal en de lunch wordt € 15 per persoon opgegeven.

Persoons, Bell, Bazil, Mesieur, Cécile en Milliau volgen samen de cursus Excel die het bedrijf intern organiseert. Het is een opleiding van 8 uur. De factuur van Excel

loonkost van € 4.510 betekent. De cursus zelf kost € 2.550 en de verplaatsingskosten zijn € 364. Deze organisatiemanagementopleiding kost € 7.424.

Proda is afdelingshoofd en volgt Industrial Engineering, off-the-job extern bij PvA. De cursus loopt over 5 maand en telt 110 uren. Zijn uurloonkost is € 41, wat een

en de verplaatsing en het verblijf € 1.911,35. De opleiding kost het bedrijf € 7.531,35.

wevers in het bedrijf. Hij is 20 dagen weg voor een opleiding van 120 uur. Met een uurloonkost van € 26 geeft dat € 3120 aan loonkosten. De opleiding zelf kost € 2.500

Brigadier volgt een opleiding Wilttonweven - off-the-job, extern bij de constructeur Wiltton nv in het buitenland (Brazilië) – om zelf opleiding te kunnen geven aan de

van € 17 maakt dat € 136 + 3 werkuren van de secretaresse (3x € 26= € 78), maakt € 214 als opleidingskost.

Bell is de nieuwe telefoniste en krijgt een opleiding telefoneren in huisstijl, on-the-job met als coach de secretaresse. De opleiding duurt een dag, met een uurloonkost
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350/maand (ook hier gaat het om fictieve bedragen).
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ding en verplaatsingskosten. Vergoeding voor industrieel leerlingwezen aan € 500/maand. Vergoeding aan IBO-er aan € 1.100/maand. Vergoeding leertijd aan €

de IBO is er het loon van het peterschap voor de 2 uur/week aan begeleiding. Aan deze werknemers in een speciaal statuut wordt geen loon betaald, wel een vergoe-

loonkost van de instructeur of het peterschap. Loon van de instructeur, berekend op 3 dagen/maand x 6 maand= 18 dagen begeleiding x € 180 per dag = 3.240. Voor

Ze worden extern begeleid door resp. Cobot vzw, VDAB of VIZO. Intern worden ze begeleid door een instructeur of peter. De opleiding duurt 3 tot 6 maand. Er is een

Kleermans, Iban en Vizon worden opgeleid on-the job in een speciaal statuut: resp. CAO-jongere (industrieel leerlingenwezen), IBO en leertijd (middenstandopleiding).

Bijzonder statuut

93. Samen kost deze opleiding € 961 aan het bedrijf.

Cécile gaat sociale wetgeving extern volgen bij Sotex. De opleiding duurt 8 uur wat overeenstemt met een loonkost van € 208. De cursus kost € 660 en de syllabus €
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Hoofdstuk 4
Polyvalentie
Informeel leren betekent dat werknemers leren terwijl ze eigenlijk iets anders aan het doen
zijn. We leren dagdagelijks, zij het veelal door trial and error. Dit soort leren gebeurt ook, terwijl we werken, veelal stelen we onze stiel met onze ogen. Maar of dit altijd de meest efficiënte
manier van leren is, is nog maar de vraag. Pedagogen en didactici onderscheiden een aantal
voorwaarden waaronder meer efficiënt en meer effectief geleerd wordt.
Een belangrijke voorwaarde om effectief en efficiënt te leren is de leergerichtheid van de arbeidsorganisatie. De inhoud van het werk en de werkomgeving moeten het leren stimuleren.
Omdat leren ook sterk gedreven kan worden door de motivatie speelt in een werkomgeving
het personeelsbeleid een belangrijke rol. Bedrijven die erin slagen om competenties te belonen zorgen als het ware voor een natuurlijke ontplooiing van de beschikbare kwalitficaties en
competenties.

1. Een leergerichte arbeidsorganisatie
Arbeidsorganisatie, door sommigen ook wel productieorganisatie genoemd, betreft de verdeling van mens- en machinearbeid ten opzichte van orders en werkopdrachten80. De aard van
de arbeidsorganisatie wordt bepaald door de manier waarop het productieproces en de werkverdeling georganiseerd is. De arbeidsorganisatie is leergericht als werknemers gestimuleerd
worden om te leren tijdens het werken. Door de inhoud van het werk worden werknemers als
het ware spontaan aangezet tot leren. Concreet: functies met een breed relatief complex takenpakket bieden meer leermogelijkheden dan functies die uit enkele routinetaken bestaan.
SERV/STV-Innovatie & Arbeid ontwikkelde een checklist om de leermogelijkheden op de
werkvloer te beoordelen en te verbeteren81. KUC of Keeping Up Competence maakt een analyse van de vaktechnische inhoud van de functie, essentieel voor de leerkansen, en gaat na of
de pedagogisch didactische voorwaarden voorhanden zijn: de basisvaardigheden moeten
ondersteund worden en er mogen geen remmende factoren in de werkomgeving voorkomen.

80
81

De Sitter, (1991) in Peeters Marc (1995) Groepswerk in sociotechnisch perspectief. Praktijkervaringen uit de
confectie-industrie. Eburon Delft, blz. 37.
Verdonck G., Checklist: Keeping Up Competence leermogelijkheden aan de werkpost, Brussel, Stichting
Technologie Vlaanderen, (handleiding, vragenlijst en analyse), 1995a, 120 blz.
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De checklist is toegepast in verschillende sectoren82 en werd herwerkt in het kader van een
europees project met het oog om het instrument bruikbaar te maken voor afdelings- of lijnverantwoordelijken83. Over het algemeen biedt teamwerk meer leermogelijkheden dan bandwerk.
Naast brede of rijke taakinhouden wordt ook soms gebruik gemaakt van jobrotatie om werknemers breed inzetbaar te houden en om afwisseling in het werk te brengen. Als de arbeidsorganisatie wordt aangepast om de leermogelijkheden te vergroten spreekt men ook wel van
taakverrijking. Leergerichte software is een deel van de leergerichte arbeidsorganisatie. Het
betekent dat bij de keuze van de software goed nagedacht wordt over de gebruikersvriendelijkheid. Software kan hierop getest worden aan de hand van een SERV/STV-checklist die
gebaseerd is op een Europese richtlijn over software ergonomie84. Om het leerpotentieel van
software in de chemie sector te beoordelen is deze checklist herwerkt op basis van de belangrijkste leertheorieën85.
In de literatuur wordt informeel leren ook wel eens onbedoeld leren genoemd86. Onbedoeld
betekent dat de werknemers leren zonder dat het bedrijf daar expliciet initiatieven toe neemt.
Werknemers kunnen leren door de specifieke kenmerken van de functies zoals jobrotatie,
jobverbreding en jobverrijking:





Jobrotatie: teams met een doorschuifsysteem waadoor de werknemers meer stappen uit het
productieproces kennen en leren uitvoeren;
Jobverbreding en –verrijking: taken met een meerwaarde toevoegen aan de job of meer
verantwoordelijkheid toekennen aan de werknemer;
Sociale contacten: uit de sociale contacten met collega’s kunnen werknemers veel leren
over de manier van werken, oplossingen voor problemen, enz.

Bedrijven die bij organisatievernieuwingen aandacht besteden aan de intrinsieke leermogelijkheden tijdens het werk, kunnen het leerpotentieel van hun werknemers aanzienlijk verhogen.
Bij organisatievernieuwingen gaat het dikwijls om lean management. Lean gaat uit van het
basisprincipe ‘continu verbeteren’ en dat kan enkel met de volle medewerking van iedereen.
Volgens Lean Manufacturing zijn er 7 types verliezen (MUDA’s) die bestreden moeten worden:
voorraad, overproductie, wachten, intern transport, defecten, niet-aangepaste processen,
onnodige niet-meerwaardegevende activiteiten.

82
83

84
85

86

Verdonck G., Keeping Up Competence leermogelijkheden aan de werkpost. Informatiedossier, Brussel, Stichting Technologie Vlaanderen, 1995b, 128 blz.
Verdonck G., Lauwers B., ea. Keeping Up Competence. Leermogelijkheden op de werkplek Checklist voor
coaches, SERV/STV-Innovatie & Arbeid met steun van het Europees programma Leonard Da Vinci. Brussel
1998. 43 blz + bijlagen
Vanderhaeghe S. (1993) Checklist Software-ergonomie. Instrument voor het beoordelen van de ergonomie
van de mens-computer-interface; Brussel SERV/STV.
Verdonck Gert (1997) Met het oog op werkend leren. Alternatieve competentiestrategieën voor de procesoperator in de Basischemie. 3 gevalsstudies. Brussel, SERV-Stichting Technologie Vlaanderen, 1996, WD
5147/102
Bollen An (2005) Best gevormd bedrijf, naar een genderneutraal opleidingsbeleid. HIVA-K.U.Leuven, met
steen van ESF.
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Nadat in de jaren ’90 de kwaliteitszorgsystemen voor een meer rationeel productiemanagement hebben gezorgd, wordt nu de fakkel overgenomen door lean management. Ook in de
textielsector kiezen meer en meer bedrijven voor lean management en dit betekent dat de
nood aan ervaren medewerkers sterk vergroot. Lean betekent efficiënt en flexibel met o.a.
geen voorraad en geen wachttijden. Dit betekent dat werknemers in meerdere functies moeten
kunnen ingezet worden of op zijn minst meerdere taken kunnen uitvoeren. PvO87 realiseerde
voor verschillende textielbedrijven opleidingen Lean Manufactoring en de ervaring leert dat in
meer en meer bedrijven de behoefte aan polyvalente werknemers toeneemt88: Ook in de textiel
gaat het om kleine series, een grote productenmix, hoge kwaliteitseisen, korte levertermijnen
en dit alles zonder rendementsdaling. Lean is voor PvO niet (noodzakelijk) harder, maar wel
slimmer werken. PvO gaat er bij lean management van uit dat alle functies dubbel moeten
bestaan en iedere werknemer minstens 3 verschillende taken moet kunnen uitvoeren. PvO
promoot een opleidingsmatrix die hiervan vertrekt. Polyvalentie wordt dus een noodzaak en dit
sluit ook aan bij wat jongeren vragen. Ouderen bieden soms weerstand bij uitbreiding van hun
takenpakket, maar rotatie is het minste wat mogelijk moet zijn.
Als lean management moet leiden tot slimmer werken dan verhoogt dit de kwalificatiebehoeften en stijgt de noodzaak van competentiemanagement. In meer en meer bedrijven geeft
competentiemanagement aanleiding tot comptentieverloning. Recent onderzoek wijst uit dat er
een groeiende groep bedrijven kiest om polyvalentie te belonen89.

87

88
89

PvO (Partners voor Ondernemers) werd opgericht in 1976 onder de koepel van de Kamer voor Handel en
Nijverheid te Kortrijk. Aanvankelijk was PvO vooral een opleidingsplatform voor arbeidsanalyse, maar heeft
zich verder ontwikkeld tot specialist in alle facetten van productiviteitsverbeteringen. PvO is actief als een
aparte vennootschap binnen de koepel van VOKA, Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. De actieradius
beperkt zich echter niet enkel tot West-Vlaanderen.
Gesprek met Bart Schittekatte, directeur PvO maandag 6 februari 2006. Kortrijk.
www.sd.be/site/website/be/nl/7000C/70200C/70100P_personeelspraktijk_2005
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Illustratie 55: Onderzoek naar competentiegericht verlonen
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Het onderzoek van SD Worx wijst uit dat 6% van de organisaties in het onderzoek in 2004
acties heeft ondernomen rond competentiegericht verlonen. 4% zet deze acties verder de
volgende jaren. 11% plant om in 2005 met een project rond competentiegericht belonen te
starten. Bij competentieverloning worden klassiek 3 modellen onderscheiden: competenties
binnen een functieniveau, competentie als factor voor salarisverhoging binnen brede banden,
en competenties als salarisfactor binnen brede banden90. In het eerste model gaat het om
niveaus binnen een salarisschaal. In het 2de model gaat het om brede bandensalarisstructuren waarbij elke band een aantal functies omvat (functiefamilies). In het 3de model wordt (enkel) gebruik gemaakt van een evaluatie om de basisverloning vast te leggen.

90

Van Beirendonck Lou (2004) Iedereen competent. Handleiding voor competentiemanagement dat werkt.
Lannoo Campus, Leuven, blz.165.

156

Leren op de werkplek

In een ruimer onderzoek (in bedrijven >= 10 personen) naar diverse beloningssystemen geeft
ongeveer 10% van de bedrijven aan dat ze voor uitvoerend personeel een vorm van competentieverloning voorzien. De paso-resultaten91 zijn representatief voor de Vlaamse bedrijven.
Illustratie 56: Beloningssystemen uitvoerend personeel in bedrijven ≥ 10 werknemers
Individuele prestatiebeloning

26,6%

Occasionele bonus

16,0%
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Bron: Gegevens berekend op basis van PASO 2003: cijfers gewogen naar sector en grootte – N=1053

Skill based pay en competentiebeloning, als vormen van gedrags- en ontwikkelingsgerichte
praktijken, worden opgetekend in respectievelijk 11,4% en 9,8% van de organisaties. Gezien
het moeilijk vinden van goede Vlaamse cases met volwaardige systemen van competentiebeloning of skill based pay betwijfelt de auteur Sels dat deze percentages stroken met de realiteit. Hij vermoedt dat het veeleer gaat om experimenteren met deze beloningsvormen dan om
systematisch uitgebouwde beloningssystemen. Ook voegt hij er aan toe: ‘Vaak zijn het niet de
competenties zelf die beloond worden, maar is het verwerven van bepaalde competenties een
voorwaarde voor promotie en is het de promotie die beloond wordt.’92
De evolutie in de textielsector loopt parallel met deze in andere sectoren. Op het organisatieniveau wordt de traditionele arbeidsdeling in vraag gesteld en gepleit voor een nieuwe organisatiestructuur. In een traditionele arbeidsdeling worden de planning, uitvoering en controle
ondergebracht in afzonderlijke afdelingen. De traditionele arbeidsdeling belemmert het leren
omdat de arbeidsdeling werkplekken vormt die over weinig regelmogelijkheden beschikken,
zowel intern (in de eigen werkplek) als extern (samen met anderen). Het leren wordt in dergelijke omgeving verengd tot het verwerven van snelheid bij de uitvoering. “The art is in the
speed” (Huys R., 2004)93. Lerende organisaties moeten de arbeidsdeling vervangen door
taakintegratie, functies moeten een brede waaier aan taken bevatten. Werknemers moeten
polyvalent zijn. In dit laatste geval wordt dit in de textielsector (vaak) gekoppeld aan een brede
banden-salarisstructuur: hoe meer functies gekend zijn, hoe hoger het loon en dit ongeacht
welke taken men in een bepaalde maand al dan niet uitvoert. Deze manier van verloning sluit

91
92
93

Sels, L. , S. De Winne S., HRM in breedbeeld, Leuven, Acco, 2005.
Bamps, Hade ea (2006): Moderne beloningssystemen. STV-Innovatie & Arbeid, informatiedossier in ontwerp.
Huys Rik, Leren in oude en nieuwe vormen van arbeidsorganisatie. In: over WERK(K)t Over werk(t) in de
actieve welvaartstaat. Red Van Hootegem Geert en Cambré Bart. Acco Leuven 2004.
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aan bij de methode van functieclassificatie waarbij takenpakketten worden samengevoegd tot
functies die in klassen worden ingedeeld94.

1.1. Unieke verhalen
In KAISA wordt polyvalentie gesteund als het nodig is voor de productie. In de tuft kiest men
voor polyvalente tufters en in de afdeling van de bobijners probeert men zoveel mogelijk polyvalentie te bereiken met het oog op het gemakkelijk en flexibel opmaken van uurroosters. Hoe
groter de polyvalentie hoe makkelijker het is om uurroosters te maken, en hoe vlugger werknemers even kunnen gemist worden voor een plotse privé prioriteit. De motivatie om te kiezen
voor brede takenpakketten en relatief polyvalente werknemers komt niet vanuit competentieontwikkelingsopportuniteiten, maar de realiteit van de werkvloer is wel dat werknemers meerdere competenties ontwikkelen. Opmerkelijk is ook dat dit proces van competentieontwikkeling
niet gestuurd wordt vanuit de personeelsdienst, maar een natuurlijke spin-off is van productieorganisatorische keuzen. Hetzelfde mechanisme doet zich voor bij de keuze van de software.
Hierbij worden competentie-ontwikkelingsmogelijkheden van de gebruiker niet bewust in overweging genomen, maar gebruikersvriendelijkheid is een must waardoor in de praktijk de leermogelijkheden ondersteund worden95. Daarenboven wordt alle software op maat van het bedrijf gemaakt waardoor de kennis direct te plaatsen is binnen een groter geheel en is er steeds
opleiding voorzien.
ALEYNA besteedt op 3 vlakken aandacht aan de band tussen de organisatie van het werk en
de leermogelijkheden van de werknemers. Het is niet altijd doelbewust in functie van permanente competentieontwikkeling, maar het resultaat is er wel.






94
95
96

ALEYNA heeft recent het organigram hertekent en de bevoegdheden herverdeeld. Vooral
voor de techniekers heeft dat verregaande consequenties. Daar waar techniekers vroeger
aan alle machines ingezet werden, worden zij nu toebedeeld aan een park van 4 machines.
Pas nadat zij de machines door en door kennen, kan een mutatie aangevraagd/vooropgesteld worden naar een ander park van 4 machines. Ook de meestergasten
kregen ruimere taken: meer tijd voor veiligheid, netheid, verbetering van de omgeving én
vooral meer tijd voor de werknemers;
In het Zes Sigma project96 worden alle werknemers gevraagd hun productieproces kritisch
op te volgen en verbeteringsvoorstellen te formuleren;
Tenslotte kiest het bedrijf voor polyvalentie, wat maakt dat er regelmatig nieuwe taken aangeleerd worden.

Cobot vzw (1993) functieklassificatie textiel en breigoed. Functiebeschrijvingen. Paritair comite voor Textielnijverheid en het Breiwerk. Uitgave basiswerk: 4 maart 1993. Gent.
Vanderhaeghe S. (1993) Checklist Software-ergonomie. Instrument voor het beoordelen van de ergonomie
van de mens-computer-interface; Brussel SERV/STV.
Zes Sigma is een vorm van lean manufactoring: ‘Six Sigma is a rigorous management approach that makes
use of several systematic methodologies to reduce variation and defects in business processes.’
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UMIT kiest resoluut voor polyvalentie omdat dit de werkverdeling veel gemakkelijker maakt.
Voor de loopbanen zijn vaste patronen voorhanden en de verloning hangt daarmee samen.
Zie voorbeeld bij doorgroei-gericht personeelsbeleid UMIT.
ROBBE streeft ernaar om zoveel mogelijk polyvalente werknemers te hebben, daarom is het
loon ook gebonden aan de kwalificaties: hoe meer taken men kent hoe hoger het loon. Het
gaat om een soort competentieverloning. Vacatures worden ook steeds eerst intern kenbaar
gemaakt.
In SKODAN werken de werknemers aan relatief individuele werkposten, maar elke werknemer
heeft een vervanger. Dit systeem is geïmplementeerd naar aanleiding van de ISO-certificering.
Dit is een ondersteuning van de keuze voor polyvalente werknemers. Polyvalentie leidt in de
eerste periode van de productie van nieuwe producten steeds tot een lager rendement, maar
eens op kruissnelheid wordt het productieverlies snel goedgemaakt. Een leergerichte arbeidsorganisatie is hier een rechtstreeks gevolg van de invoering van ISO-9000.
LIMAO kiest voor teamwerk en voor polyvalentie. In de drukkerij streeft men naar een upgrading van het niveau van de drukkers. Alle werknemers van LIMAO moeten minstens 3 tot 4
taken kunnen en voor de meeste functies streeft men naar polyvalentie. Polyvalente medewerkers werken in team en roteren, wat betekent dat ze alle taken van de werkplek van het
team kennen. Het vakmanschap wordt onderhouden door voortdurende rotatie tussen werkposten, ook en/of vooral verticale rotatie. Jobrotatie wordt als permanente leervorm gezien.
Het team is ook zelf verantwoordelijk voor de werkmethode en de werkverdeling, een andere
bron van permanent leren. In vergelijking met vroeger zijn de taken zeker moeilijker geworden,
maar het grote verschil ligt vooral in de inhoud van het werk. Door de kleine series is de insteltijd belangrijker geworden dan het drukken zelf en wordt het aandeel controle en opvolging
sterk beperkt en vervangen door actieve werktijd om de machines om te stellen. Ook de tijd
van proefdrukken en uitproberen is sterk toegenomen. Werknemers die gemotiveerd zijn kunnen zich ook laten bijscholen in andere afdelingen zodat men afwisselend kan ingezet worden.
Hierbij is er geen vast systeem van rotatie zodat de kennis regelmatig geoefend wordt, maar
het gebeurt zo frequent dat men even gaat inspringen, dat de kennis bewaard blijft.
SHANIT organiseert en verdeelt het werk vanuit het soort product dat gemaakt moet worden.
Sommige producten worden in een 3-ploegenstelsel gemaakt en/of zijn seizoensgebonden.
Als het nodig is worden werknemers polyvalent gevormd, maar het hangt ook af van de mogelijkheden en de bereidheid van de werknemer. Laaggeschoolden, en zij maken een groot deel
uit van de tewerkstelling, zijn niet steeds bereid om zich polyvalent te laten scholen. Anderen
hebben de capaciteiten niet. Er kan dus geen beleid gevoerd worden, wel speelt het bedrijf in
op opportuniteiten. Aan een competente werknemer worden kansen geboden. De ISOreglementering zorgt ervoor dat er functieprofielen bestaan en omdat het bedrijf een grote
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groep relatief oudere werknemers heeft, beschikken zij ook over personeelsprofielen. Deze
werknemers, velen met meer dan 20 jaar ervaring, zijn zeer goed opgeleid.
In DENI kiest men resoluut voor polyvalentie, voor de extrudeurs en de drukkers is zelfs de
verloning daar op afgestemd. Het is de bedoeling dat men binnen zijn afdeling zoveel mogelijk
machines kan bedienen. Deze machines zijn relatief gelijkaardig, maar kunnen sterk verschillen van moeilijkheidsgraad. In de drukafdeling zijn er machines met monodruk en quadri, wat
een duidelijk verschil in moeilijkheidsgraad van bediening geeft. In de afdeling versnijden worden werknemers aangespoord om bijkomende opleiding te volgen voor andere taken.
De registratie van opleidingen op een persoonlijke fiche ondersteunen de leergerichte arbeidsorganisatie.
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Illustratie 57: Individuele trainingsfiche ondersteunt leergerichte organisatie in DENI
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1.2. Rode draad
Een leergerichte arbeidsorganisatie is meestal geen bewuste keuze, maar in de praktijk het
resultaat van het streven naar een meer flexibele productie. Teamwerk en polyvalentie zijn
dikwijls een noodzaak om de werkverdeling soepel te kunnen inpassen in het productieproces.
In verschillende bedrijven is de ISO-certificering een hefboom voor meer polyvalentie en leermogelijkheden. Het resultaat is dat in vele afdelingen polyvalentie de regel is en deze brede
inzetbaarheid wordt meestal ook zo beloond.

2. Een doorgroei-gericht personeelsbeleid
Een doorgroeigericht personeelsbeleid zorgt er voor dat de arbeidsvoorwaarden de competentie-ontwikkeling stimuleren. Veelal komt dit neer op het verlonen van de competenties en kwalificaties ongeacht of de werknemer deze ook voor de 100% van de tijd gebruikt. Polyvalentie
op zich wordt beloond.

2.1. Unieke verhalen
In KAISA zijn er voor bepaalde functies doorgroeipatronen uitgetekend, maar voor de meeste
functies niet. Bij arbeiders wordt gekeken naar het potentieel van de werknemer: heeft hij of zij
meer capaciteiten dan nodig voor de vacante post? Zoja, dan wordt gewerkt aan een leer- en
doorgroeipatroon en volgen er regelmatig evaluaties. Indien niet, dan worden geen extra trainingen of evaluaties voorzien. De doorgroeipatronen zijn dus niet systematisch of structureel,
maar wel individueel. Voor bediende wordt bij rekrutering en selectie hierover ook reeds een
gesprek gevoerd. Met andere woorden: bij arbeiders wordt tijdens de eerste maanden door de
chefs geobserveerd of de nieuwe kracht kan doorgroeien of niet, bij bedienden maakt dat deel
uit van de aanwerving.
De radicale keuze voor polyvalentie zorgt er in ALEYNA voor dat de werknemers optimale
doorgroeikansen krijgen. Door de vele werknemers met een relatief korte opleiding zijn uiteraard heel wat werknemers ook beperkt in hun doorgroeimogelijkheden. Voor niet-technisch
geschoolden is het quasi onmogelijk om van operator door te groeien naar technieker.
Reeds bij aanwerving wordt in UMIT gepeild naar de doorgroeimogelijkheden. In bijlage vindt u
een oplijsting van de functies en er is ook telkens aangegeven tussen welke functies kan
doorgegroeid worden. Het voorbeeld van de weverij volgt hierna.
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Illustratie 58: Doorgroei-gericht personeelsbeleid in UMIT
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vooraf
opgeleid
3 tot 4 weken

2/ploeg(3
ploegen)

Meestergast

3/ploeg(3
ploegen)

Chef meestergast

1/ploeg(3
ploegen)

Doorgroeifunctie

Doorwever

Hulpwever garenmaakster

Monteurs

Complexe draadbreuken herstellen
ipv wever
Indien niet automatisch: inslagbreuken
(langer herstel) en
kettingbreuken (lengte) herstellen. Wever
doet vooral korte
interventies. Herstellen gebeurt volgens
toevalsbediening,
preventie volgens
een vaste ronde
(draadbreuken: 60%
belasting} + bevoorrading inslagbobijnen.
Kwaliteitswissels

Meestergasten

Regelwerk

Chef meestergast

Mensen en machines

Moniteurs

Opleiding geven en
kwaliteitscontrole
Opsporen van de
verschillende mogelijke fouten

Wever: bedient 15 machines
(bij stilstanden vooral kuisen… de machine doet verdere poging)

Nazichter/kwaliteitscontrole

Naar wever
Indien technische
bagage ev. naar
monteur
Naar wever

2/ploeg(3
ploegen)
1/ploeg(3
ploegen)

Bron: opleidingsverantwoordelijke UMIT
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De doorgroeipatronen van UMIT zijn gedetailleerd in kaart gebracht en werknemers worden
gestimuleerd om hun competenties zoveel mogelijk te ontwikkelen. Het bedrijf heeft ook eigen
instructeurs die voor de bij- en omscholing instaan.
In ROBBE wordt doorgroeien naar andere functies sterk gestimuleerd en reeds bij aanwerving
wordt deze mogelijkheid in overweging genomen. Doorgroeien betekent ook financieel doorgroeien. De modaliteiten en financiële consequenties van veranderen van functie zijn ook
expliciet opgenomen in het arbeidsreglement:
De keuze voor polyvalentie in SKODAN leidt tot een doorgroei-gericht personeelsbeleid. In
deze KMO vinden we geen formele structuren, maar in de praktijk wordt er wel werk van gemaakt.
Door te kiezen voor polyvalentie kiest men (indirect) ook voor competentiebeloning en worden
werknemers in LIMAO gestimuleerd om door te groeien. Van zodra een drukker een niveau
stijgt, stijgt ook het loon.
SHANIT opteert voor een doorgroei-gericht personeelsbeleid In de mate dat er behoefte is
binnen het bedrijf. Het loon wordt individueel bepaald na een evaluatie van de productiedirecteur: één keer per jaar worden de werknemers beoordeeld op de kwaliteit van het werk, aanwezigheden, sociaal gedrag, enz. Evaluatiegesprekken kunnen ook gebeuren bij bevorderingen, bv. tot meestergast. In de toekomst is het mogelijk dat door ISO er nog meer
gestructureerd geëvalueerd wordt.
In DENI is er een doorgroei-gericht personeelsbeleid. Voor de performantie van het bedrijf is dit
de beste keuze. De doorgroei wordt ook financieel beloond.

2.2. Rode draad
Een leergerichte arbeidsorganisatie en doorgroei-gericht personeelsbeleid zijn niet altijd een
bewuste keuze. De actuele arbeidsmarkt en de productie-economische context dwingen de
bedrijven om te kiezen voor een arbeidspool met een polyvalente kern die bereid is om zich
permanent bij te scholen en door te groeien. In grote bedrijven zijn de spelregels hierbij geformaliseerd: de doorgroei-patronen en/of verloningsstrategieën staan op papier. In kleine
bedrijven volgt men informele afspraken. Een doorgroei-gericht personeelsbeleid wordt vooral
opgezet voor cruciale functies. Om permanente productie te verzekeren is het nodig dat meerdere werknemers polyvalent zijn en hiervoor willen de bedrijven de werknemers ook verlonen.
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Hoofdstuk 5
Ondersteuningsmaatregelen
In overleg met de sociale partners heeft de Vlaamse overheid een aantal steunmaatregelen
ontwikkeld om bedrijven aan te sporen een geïntegreerd en strategisch opleidingsbeleid uit te
bouwen en te integreren in een HRM-beleid. Sectorale fondsen stellen opleidingsconsulenten
tewerk die bedrijven helpen bij het doorlopen van de opleidingscyclus.
Met een pilootproject ‘Investors in People’ probeert de overheid om een systematische en
geïntegreerde vorm van opleidingen te stimuleren. In het Trivisi-project zijn een aantal instrumenten ontwikkeld om het opleidingsbeleid in de bedrijven te ondersteunen (www.trivisi.be).

Illustratie 59: Concept geïntegreerd opleidingsbeleid ‘Investors in People’
Het concept geïntegreerd opleidingsbeleid kan het best met volgende figuur worden samengevat.
Teamwerk
Taakverrijking

Beloning
van
prestaties/competenties

Interne arbeidsmarkt
Informatie delen
Opleiding
Loopbaanbegeleiding

Bron: Sels 2000
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Bedrijven in de textielsector kunnen met al hun vragen over opleidingen voor hun werknemers
terecht bij Cobot vzw en de VDAB. Cobot vzw is de eerste partner wanneer het om textielspecifieke vragen gaat. Beide organisaties werken ook samen om opleidingstrajecten in bedrijven
te begeleiden.
Om het opleidingsbeleid van ondernemingen te stimuleren, organiseren de Vlaamse, Federale
en Europese overheid verschillende financiële stimuleringsmaatregelen. Om doeltreffend te
kunnen inspelen op al deze maatregelen werkt de Vlaamse overheid in het kader van het
meerbanenplan 2006 aan een webinstrument97 voor tewerkstellingsmaatregelen. De grote
hoeveelheid aan steunmaatregelen maakt dat deze databank ten vroegste "in het begin van
2007" beschikbaar zijn.
Meer info: www.cobot.be en www.vdab.be. De VDAB en Cobot vzw bieden in het kader van
deze maatregelen verschillende diensten aan.

1. Cobot vzw
Cobot vzw is het opleidingscentrum voor de arbeiders van de Vlaamse textiel- en breigoedsector en wordt gefinancierd met een gedeelte van de verplichte sectorale bijdrage voor opleiding
en vorming. Het bestuur is paritair: vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties bepalen het beleid en de prioriteiten. Bedrijven kunnen bij Cobot vzw ook terecht voor
advies en informatie over o.m. de opmaak van een opleidingsplan en subsidiemogelijkheden
voor opleidingsinitiatieven.

1.1. Het opleidingsaanbod
Een beperkt deel van de opleidingsvragen voor arbeiders wordt beantwoord via het ontwikkelen en organiseren van open opleidingen. De kalender met deze trainingen verschijnt 3 maal
per jaar in de vormingskrant e-Prisma en is doorlopend consulteerbaar op de website. Voor
opleidingen voor operatoren is evenwel in de meeste gevallen een bedrijfsinterne opleiding op
maat de meest aangewezen oplossing. Cobot vzw verzorgt dan ook, meestal met de eigen
trainers, meer en meer ter plaatse specifieke textielopleidingen, die meteen aansluiten op de
werkpraktijk van de cursisten.

97

www.voka.be/tekst.asp?ID=1973&Rel=meerbanenplan.gezien
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1.2. Enkele projecten








Het CAO-jongerenproject van de textielsector combineert de deeltijdse opleiding van jongeren (16-18jaar) met een industriële leerovereenkomst in een bedrijf. Dit is ook te combineren
met een startbaan, ook wel SBO of startbaanovereenkomst genoemd;
Toeleiding van werkzoekenden naar (knelpunt)vacatures via bv. infosessies en jobhappenings;
Gestructureerd opleiden: nieuwelingen efficiënter opleiden in eigen bedrijf onder methodisch-didactische begeleiding van Cobot vzw;
Reconversieprojecten: begeleiding van arbeiders bij herstructurering of sluiting van het
bedrijf naar een nieuwe tewerkstelling;
Diversiteitmanagement en roldoorbrekende functies: projecten om bedrijven aan te moedigen om een ‘kleurrijk’ personeelsbeleid uit te bouwen;
Samenwerkingsprojecten met textielscholen, VDAB, onderzoekscentra, ...

Het project Gestructureerd Opleiden GO is specifiek gericht op leren op de werkplek. Gestructureerd opleiden is bedoeld om nieuwelingen efficiënter op te leiden in het eigen bedrijf. Nieuwelingen integreren zich beter en worden sneller productief. Er wordt een vast systeem voor
onthaal en begeleiding uitgewerkt. Leidinggevenden kunnen het opleidingsproces gemakkelijk
controleren en sturen.
De belangrijkste actoren in het GO-project zijn:
 Verantwoordelijken / kaderleden (chef productie, veiligheid, kwaliteit, …) zorgen voor
een opleidingsgericht klimaat in de afdeling;
 Meestergasten / brigadiers staan in voor de opvolging van de peters / meters en de
trainees;
 Peters / meters hebben tot taak de trainee praktisch op te leiden en te begeleiden.
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Illustratie 60: De belangrijkste stappen in GO-project met Cobot vzw
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




De bedrijfsleiding moet voor 100% achter het opleidingssysteem staan.



Meestergasten/brigadiers voorzien de onthaalprocedure en de aanpak. Ze stellen voor elke
functie een lijst met hoofd- en deeltaken op en bepalen de kritische punten (milieu, veiligheid, kwaliteit).





De verantwoordelijken worden geïnformeerd over de aanpak en beslissen over de vorm van
de opleiding en de opvolging.

Peters worden vervolgens vertrouwd gemaakt met het systeem en krijgen praktische tips
om doeltreffend instructie te geven.
Bij de opleiding van de nieuwe werknemers wordt veel aandacht besteed aan een efficiënt
onthaal en een goede begeleiding.

Na afloop worden de positieve en negatieve kanten van het project bekeken. Eventueel kan
de procedure aangepast worden.
 Meestergasten/brigadiers staan in voor de opvolging van de peters/meters en de trainees.
 Peters/meters hebben tot taak de trainee praktisch op te leiden en te begeleiden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cobot vzw begeleidt de werknemers gedurende het hele proces en helpt de opleidingscultuur
versterken, waardoor opleidingen meer gaan renderen.

1.3. Subsidies
Bedrijven kunnen voor hun opleidingen rekenen op verschillende vormen van steun en subsidies. Omdat de mogelijkheden hiertoe soms heel snel kunnen wijzigen, willen we ervoor waarschuwen om onderstaande informatie steeds te controleren. Via de website van Cobot vzw en
de website van de VDAB kom je steeds bij de meest actuele informatie.
De opleidingen van Cobot vzw zijn doorgaans gratis voor deelnemers uit textielbedrijven (PC
120 en 214). Als een supplement wordt gevraagd kan men dit meestal betalen via de ondernemerschapsportefeuille (www.beaweb.be).
Voor opleidingen die buiten de scope van Cobot vzw vallen, kunnen bedrijven voor
(co)financiering een beroep doen op financiële tussenkomsten van de sector (‘trekkingsrecht’
op basis van een goedgekeurd bedrijfsopleidingsplan), de VDAB, de Vlaamse en Federale
overheid en de mogelijkheden om te participeren in Europese projecten. Op de website van
Cobot vzw (www.cobot.be) worden de soorten subsidies opgesomd en kort beschreven.

168

Leren op de werkplek

1.3.1

Opleidingscheques en ondernemerschapsportefeuille

In 2005 verdeelde de Vlaamse overheid 1.500.000 opleidingscheques waarmee bedrijven bij
erkende opleidingsinstanties vorming en opleiding konden inkopen. Elke opleidingscheque
was 30 euro waard en koste de bedrijven 15 euro. Vanaf 2006 is het systeem van opleidingscheques voor bedrijven opgenomen in de ondernemerschapsportefeuille, een nieuw steuninstrument voor opleiding en advies voor bedrijven. Zowel de Vlaamse overheid als de VDAB
voorzien hierover op hun websites uitgebreide informatie98. Elk bedrijf met een erkende nacecode (alle bedrijven nace 17 voldoen hieraan) heeft recht op 200 opleidingscheques, wat betekent dat een bedrijf voor 3.000 euro cheques kan aankopen waarmee het voor een bedrag
van 6.000 euro aan opleidingen kan inkopen. Deze opleidingen moeten gekocht worden bij
erkende opleidingsinstanties. De lijst met erkende organisaties is te vinden op
www.beaweb.be
Sinds 1 september 2003 hebben ook werknemers de mogelijkheid om bij de VDAB opleidingscheques aan te vragen voor opleidingen die de brede inzetbaarheid van de werknemer op de
arbeidsmarkt verruimen. Naast bedrijven hebben dus ook werknemers recht op opleidingscheques. Vooral computeropleidingen en talen zijn zeer populair. Recent onderzoek toont aan dat
deze opleidingscheques ongelijk gebruikt worden door werknemers99. Uit cijfers van het
Steunpunt Werkgelegenheid Arbeid en Vorming (WAV) blijkt dat in 2005 er 146.000 werknemers opleidingscheques hebben aangekocht, wat neerkomt op 5,9% van alle werknemers die
in aanmerking komen voor opleidingscheques. Mannen, laaggeschoolden en niet-Belgen zijn
ondervertegenwoordigd bij de aanvragers.
Het oud stelsel van de opleidingscheques werd gewikt en gewogen door het Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie (STOOI)100. Uit het onderzoek blijkt dat het
stelsel van de opleidingscheques vrij goed gekend is: 85% van de bedrijven met meer dan 10
werknemers en die in vorming voorzien kent het systeem. Van de bedrijven met minder dan 10
werknemers met vorming is 56,9% met het stelsel bekend. De bekendheid wordt toegeschreven aan de transparantie van de maatregel. Het zijn de sectoren metaal, elektronica, chemie,
voeding en energie die voorop lopen als het gaat om de bekendheid met het systeem en gemiddeld maken er meer bedrijven gebruik van. Koplopers wat betreft het aantal aangekochte
cheques zijn de handel, distributie en horeca en de diensten (financiële en zakelijke).

98
99
100

Meer informatie op de website van de Vlaamse overheid www.opleidingscheques.vlaanderen.be/opchpubliek/Faq.do en de VDAB www.vdab.be/opleidingscheques/bedrijven.shtml
Wie wordt slimmer van opleidingscheques? www.steunpuntwav.be/steunpuntwav/view/nl/641891
Op den Kamp Helena, Sels Luc, Bollens Joost (2005) Het stelsel van de opleidingscheques gewikt en gewogen. Steunpunt Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie STOOI, Leuven.
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Illustratie 61: gebruik van opleidingscheques in Vlaanderen

% ja bedrijven met opleidingen
% ja bedrijven totaal

10-50
37,0%
23,2%

51-250
58,6%
52,4%

>250
75,0%
72,7%

gemiddeld
43%
29%

Bron Steunpunt Ondernemerschap

Grote bedrijven maken meer dan kleine bedrijven gebruik van opleidingscheques.
1.3.2

Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds biedt een waaier aan ondersteuningen voor bedrijven met betrekking tot het opleidingsbeleid en competentiemanagement. Speciale aandacht gaat ook uit
naar kansengroepen.
De belangrijkste subsidiëring van bedrijfsopleidingen wordt verwezenlijkt door het Hefboomkrediet in het kader van het ESF Zwaartepunt 4. “Met het Hefboomkrediet en het ESF Zwaartepunt 4 willen de Vlaamse Gemeenschap en de Europese Unie de Vlaamse werknemers
helpen om zich aan te passen aan de snel veranderende omstandigheden op de arbeidsmarkt.
De technologische ontwikkelingen op het vlak van de industrie en de dienstverlening, alsook
de globalisering van de economie nopen de werknemer van de 21e eeuw immers tot het permanent op peil houden van kennis en bekwaamheden. Bijblijven is dus het devies.”101 Door het
subsidiëren van projecten die bijblijven of levenslang leren bevorderen moet doelstelling 4
gerealiseerd worden. Het kan gaan om opleidingsprojecten om bedrijven en werknemers aan
te passen aan de ontwikkelingen en innovaties in het bedrijfsleven en de maatschappij (maatregel 1), projecten in het kader van individuele loopbaandienstverlening (maatregel 2) en projecten in het kader van een flankerend beleid en ter ondersteuning van een strategisch opleidingsbeleid (maatregel 3).
Subsidiëring met het hefboomkrediet kunnen 50% (voor grote bedrijven) tot 70% voor KMO’s)
van de kosten bedragen, maar daar staat wel tegenover dat alle initiatieven zeer nauwkeurig
geregistreerd moeten worden. Dit kan met een eigen systeem of met de formulieren die ESF
hiervoor als voorbeeld stelt. Voor ondersteuning bij het implementeren van ESF-projecten
kunnen de bedrijven in de textiel steeds een beroep doen op Cobot vzw.

101

www.esf-agentschap.be/esf2/index.htm
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1.4. Unieke verhalen
KAISA maakte gebruik van Cobot vzw om de peters op te leiden voor de ververij. Projectmatig
is Cobot vzw betrokken geweest bij een aantal opleidingen: basiskennis textiel, veiligheid, enz.
voor de toekomst wordt zeker nog aan samenwerking gedacht.
Vier jaar geleden hebben 3 techniekers van de grootste vestiging van ALEYNA een opleiding
tot peterschap gekregen bij Cobot vzw, samen met enkele meestergasten die ook een introductie leidinggeven hebben gekregen. Er wordt niet samengewerkt op een permanente basis,
maar de opleidingen van Cobot vzw blijven hun effect geven. Op dit moment besteedt één van
opgeleide peters zeker 20% van zijn tijd aan opleiding geven. In de toekomst wil het bedrijf
opnieuw beroep doen op Cobot vzw om nog andere peters op te leiden.
In UMIT wordt voor specifieke taken een beroep gedaan op Cobot vzw. Cobot vzw wordt ingeschakeld bij de opleiding van bedienden en jongeren ILW en DLDW: 2 dagen les en 3 dagen
werken (+/- 6/jaar in zulk statuut) en dit reeds sinds ’87. Dit systeem gaat redelijk goed, 80%
aanwervingen nadien. Vroeger kwam Cobot vzw ook tussen bij IBO’s, maar nu niet meer gezien er geen aanwervingen meer zijn.
ROBBE heeft in het verleden nog beroep gedaan op Cobot vzw en een aantal peters zijn door
hen opgeleid.
Cobot vzw heeft in SKODAN de productiefuncties recent samen met de betrokkenen op fiche
gebracht. Dit is het uitgangspunt voor alle verdere opleidingen van nieuwkomers of van zittende werknemers. Het oplijsten van de taken was noodzakelijk om efficiënt te kunnen opleiden,
maar heeft ook bijkomende positieve gevolgen. De kennis die voordien bij 1 persoon zat wordt
nu door de intervisiesessies gedeeld door 8 werknemers. De methode is eenvoudig, door
iedereen te verstaan, en roept ook bij iedereen interesse op om de functies zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Er wordt ook gesproken over de grenzen van de functies en de methode van werken wordt kritisch onder de loep genomen. Deze opleiding heeft ook een multiplicatoreffect: volgende functies kunnen intern op dezelfde manier uitgetekend worden.
LIMAO organiseerde met Cobot vzw de opleiding basiskennis textiel, intern voor al wie geïnteresseerd was.
In SHANIT werden op het moment van het onderzoek 3 ploegchefs opgeleid door Cobot vzw.
Dit gebeurt deels off-the-job in het bedrijf en deels extern in Cobot vzw. Het gaat om blended
learning: een opleiding met gebuik van verschillende methodieken. De opleidingsbehoefte is
ontstaan uit kwaliteitsproblemen op de vloer en teveel schroot.
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De werknemers aan de machines gebruikten te weinig de instructietekeningen en vervulden
ook andere taken binnen hun functie minder goed. SHANIT is een mooi voorbeeld hoe interne
off-the-job opleidingen bepaald worden door de context maar meteen ook die context bepalen
en belangrijke gevolgen voor de efficiëntie van de productie- en arbeidsorganisatie kunnen
hebben. De opleidingsmethodiek – alhoewel niet zo genoemd door de lesgever - is de intervisie.
Intervisie102 is een didactische werkvorm waarbij de deelnemers – in
dit geval de ploegchefs – meedenken over arbeids-, persoons- en
functiegebonden vraagstukken en zo reflecteren over de eigen werksituatie. Daarom krijgen we naast kennisverwerving ook spin-offs
voor de organisatie. De opleider of in dit geval is begeleider beter
passend, brengt niet zelf oplossingen aan, maar laat de deelnemers
analyseren en zo zelf probleemoplossend te handelen. Het is een
methodiek die de deskundigheid binnen de organisatie benut en
ontwikkelt ten voordele van de kwaliteit van de arbeid. Een intervisie
bestaat uit een langere periode, met een klein aantal deelnemers;
waarbij vooraf afspraken worden gemaakt over het verloop en het
beoogde resultaat.
SHANIT maakt weinig gebruik van interne off-the-job trainingen en wat actueel op stapel staat
is in vele opzichten origineel. De vraag is ontstaan na problemen aan verschillende slitmachines. Door slordig werk is de kwaliteit van het product lang niet altijd voldoende en is er overvloedig veel afval. Het bedrijf erkent het probleem, wil er ook iets aan doen en wordt hiertoe
ook aangemoedigd door de werknemersvertegenwoordigers. De werknemers moeten gemotiveerd worden om een kwaliteitsvolle productie te draaien. Herhaalde occasionele opmerkingen
van de afdelingsverantwoordelijken misten tot nu toe alle effect. Om korter op de bal te spelen
wil het bedrijf in elke ploeg een ploegchef aanduiden die de taak heeft om beter toe te zien op
de kwaliteit van de productie. Het bedrijf is er zich van bewust dat niet alleen het aanduiden
van de juiste personen een delicate aangelegenheid is, de ploegchefs moeten ook opgeleid
worden. Cobot vzw werkt de opleiding uit in een traject met verschillende stappen. Elke stap
bestaat uit overleg en/of instructie en duurt maximum anderhalf uur. Na elke stap worden er
afspraken gemaakt en er wordt nauw gelet of er commitment is van de betrokkenen. Aan het
begin van dit traject zijn nog niet alle stappen bekend. De ontwikkeling van het project wordt
mee bepaald door de behoeftenanalyse. Er bestaat een mogelijkheid om Cobot vzw ook in te
schakelen voor een klassieke cursus leidinggeven, maar alles hangt af van de keuze van de
ploegchefs en hun opleidingsbehoeften. Na het traject moet het bedrijf in staat zijn om de
verworven competenties zelf te onderhouden. Er werd gekozen voor een geïntegreerde aanpak: inventarisatie van de knelpunten en een actieplan. Een belangrijk deel van het actieplan

102

www.zelfontplooiing.nl/aanvullingintervisie.htm
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bestaat uit competentiemanagement in het algemeen (ploegchefs vormen) en opleiding in het
bijzonder (cursus leidinggeven). Alles wordt systematisch aangepakt. De ploegchefs krijgen de
opleiding tijdens maandelijkse vergaderingen met de lesgever van Cobot vzw, de meestergast
en de kwaliteitsverantwoordelijke. De aanwezigheid van de meestergast en de kwaliteitsverantwoordelijke zijn hierbij belangrijk want het zijn deze leidinggevenden die opdrachten moeten geven aan de ploegchefs. Het voordeel van de betrokkenheid van de hiërarchie bij de
opleiding is groot: er groeit doorheen de contacten een consensus en een natuurlijke commitment. Belemmerende factoren zijn er echter ook: de leiding is in handen van 2 meestergasten
die elkaar afwisselen bij werk in een buitenlandse vestiging; de ploegchefs hebben geen vaste
ploeg werknemers om leiding aan te geven (de meestergasten werken in roterende ploegen
en de betrokken werknemers in vaste ploegen) wat het groeiproces als ploegchef vertraagd.
Stap 1: Probleemdefiniëring (overleg met de algemene directie – een zeer open communicatie). Slitters lezen onvoldoende de tekeningen van de producten, waardoor de toleranties
overschreden worden en de producten schroot zijn. Dé uitdaging bestaat erin om de arbeiders
te disciplineren om steeds de tekeningen te lezen.
Stap 2: Overleg met de personeelsverantwoordelijke en afdelingsverantwoordelijken met als
huistaak het oplijsten van de competenties die men van de ploegchefs verwacht.
Stap 3: Inductieve opbouw van het profiel van een ploegchef met personeelsverantwoordelijke
+ afdelingsverantwoordelijken. Eerst werd de vraag behandeld welke vaktechnische kennis
een ploegchef moet hebben: kennis van alle werkposten of enkel de eigen werkpost? Hierbij
kwam ook de tijdsindeling ter sprake: ploegchefs moeten de tijd krijgen om naast hun eigen
werk ook dat van ploegchef uit te voeren. Leidinggeven betekent de nodige tijd ervoor vrijmaken. Omdat er meer tijd kan vrijgemaakt worden met een andere workflow en meer polyvalentie beslist het bedrijf die aanpassing door te voeren. Als leidinggevende capaciteiten zijn volgende punten van groot belang in dit bedrijf: communicatie van de werkopdrachten, overzicht
en inzicht in de nodige informatie achter de werkopdrachten (in dit geval de tekeningen van de
producten), stiptheid en correctheid, controlevaardigheden, zelfstandigheid, loyaliteit aan het
bedrijf, teamspirit,…. Deze capaciteiten zullen in een volgende stap met de chefs besproken
en aangevuld worden. Tegen de volgende stap (anderhalve week later moet het bedrijf de
ploegchefs aangeduid hebben – zal gebeuren via open interne vacatures).
Stap 4: Opbouw van het profiel van een ploegchef met de ploegchefs zelf. Als belangrijke
taken wordt aangegeven
1ste: Meer verantwoordelijkheid, nl. zorgen dat alles goed loopt en een voorbeeld zijn. Een
belangrijk voorbeeld is het gebruik van de tekeningen bij het werken (het niet gebruiken was
de aanleiding van de vraag om ploegchefs in te schakelen en om werknemers op te leiden). Er
worden meteen afspraken gemaakt over de aanpak en de opvolging.
2de: Een goede communicatie met de werkvloer (eigenlijk tussen de 3 niveaus: afdelingsverantwoordelijke, ploegchefs en werknemers).
3de: Een goede werksfeer en omgang met de werknemers. Kunnen doorspreken maar toch
een goede band bewaren met de vloer. Bv. de instellingen van de machine mogen bij de
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ploegwissel niet wijzigen maar toch doen vele operatoren dat (reflex: dit is nu mijn machine).
Hier moet correct tegen worden opgetreden (toleranties worden anders overschreden). Grenzen van de werknemers kunnen inschatten. Het onderscheid zien tussen niet kunnen en niet
willen. Opleidingsbehoeften detecteren. Sommige die finzen zijn onvoldoende opgeleid (vroeger 3 maand, nu op een week: dat is vragen om problemen). Maar niet iedereen zal dat toegeven: delicate zaak. De werknemers moeten toegeven dat ze opleiding willen, maar het mag
niet vernederend zijn.
Grootste knelpunt: meestergasten zijn ook machinegebonden en hebben weinig tijd om taken
als meestergast uit te voeren. Naast leidinggeven moeten zij ook weten waar de andere leidinggevenden mee bezig zijn en moeten zij de kwaliteitscijfers kennen/toepassen. De chefs
moeten de trekkers zijn van de afdeling.
Stap 5: Uittekenen van functies waarover de ploegchefs leiding zullen geven: finseal, hotmelt,
blocken, coater en slitter.
De ploegchefs hebben elk één of meerdere functies vooraf voorbereid op een fiche met de
kenmerken: deeltaak (omschrijven); kritische punten (opsporen waar het meestal fout kan
gaan), wie (taakuitvoerder). Op basis van de voorstellen van de ploegchefs worden de deeltaken tijdens een intervisie nauwkeuriger omschreven. De aanvullingen gebeuren aan de hand
van een vraaggesprek: zijn de deeltaken volledig, zijn ze correct omschreven? Het vraaggesprek overstijgt al snel de pure analyse van de taken en de discussie wordt verrijkt met kritische vragen over het eigen functioneren: hoe kunnen we dit controleren? Wat is frequent als
het om meten gaat, hoe deze controletaken inpassen in het eigen werk gezien de ploegchefs
naast hun leidinggevende taak ook nog hun eigen functie moeten uitvoeren, enz. De bespreking brengt het onderwerp op de productieorganisatie, de procedures, de kwaliteitscontrole en
ook heel concreet het werkmateriaal. In een volgende sessie zullen de functieprofielen van
coater en slitter niet alleen aangevuld worden, maar wordt ook het profiel op zich ter discussie
gesteld: gaat het hier om 1 functie of moeten er 2 functies voor uitgetekend worden? Naast de
technische en leidinggevende competenties die tijdens deze en voorgaande stappen ontwikkeld worden is er ook een belangrijke groei te merken in de betrokkenheid en de motivatie van
de ploegchefs.
Stap 6: De interne opleiding wordt aangevuld met een opleiding leidinggeven’ die doorgaat in
Cobot vzw en gegeven wordt door een opleider van Syntra Midden-Vlaanderen. De opleiding
draagt de titel ‘Leidinggeven met overleg’ en bestaat uit 8 sessies van 3u30. De thema’s zijn:
Hoe bewaar ik mijn gezag als chef? Hoe motiveer ik blijvend mijn medewerkers? Hoe help ik
veranderingen in mijn afdeling slagen? Hoe communiceer ik dagelijks met mijn medewerkers?
Hoe kom ik correct tussen bij disciplinesituaties? Hoe rapporteer ik helder naar boven? Hoe
neem ik actief deel aan een werkvergadering? Hoe werk ik constructief samen?
SHANIT stuurt soms de ingenieurs en/of de meestergasten naar de constructeurs voor een
opleiding, maar gezien de meeste machines toch aangepast moeten worden aan de kenmerken van de specifieke producten van SHANIT, moeten ingenieurs later zelf een opleiding uit-
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werken. De opleiding van de ploegchefs wordt afgerond met een externe opleiding bij Cobot
vzw over leidinggeven. De thema’s die aan bod komen zijn:









de organisatie van je onderneming;
taken en functies van de leidinggevenden;
kritisch en creatief probleemoplossend denken;
assertiviteit;
leren beknopt vergaderen;
stimuleren van leerevoluties op de werkvloer;
tijdsbeheer en zelforganisatie.

DENI liet Cobot vzw enkel werknemers opleiden tot peterschap en functieprofielen opmaken
voor een aantal nieuwe functies.

2. VDAB
De VDAB heeft een ruim aanbod aan diensten voor bedrijven, zowel in het kader van tewerkstelling als bij opleidingen, en biedt informatie en advies over subsidiëringmogelijkheden. De
VDAB ondersteunt het leren op de werkplek op verschillende manieren en heeft een gespecialiseerd competentiecentrum voor de textielsector.
De VDAB biedt algemene ondersteuning bij diverse aspecten van het bedrijfsopleidingsbeleid
en heeft daarnaast ook typische opleidingen en initiatieven voor de textielsector. Het belangrijkste sectorgebonden initiatief is het competentiecentrum textiel in Wevelgem. De bedrijven
in de casestudies werken allen sporadisch samen met de VDAB voor rekrutering of voor IBO’s,
maar in vergelijking met Cobot vzw gaat het om eerder bescheiden initiatieven.
Het competentiecentrum in Wevelgem heeft minder contacten met bedrijven dan vroeger, de
opleidingen zijn meestal gericht naar werkzoekenden. De opleidingen in het VDAB centrum
zijn (noodgedwongen) beperkt tot een tiental per jaar. Het competentiecentrum is uitgerust
met diverse weefmachines en kan de opleidingen diversifiëren naargelang het om werknemers
dan wel werkzoekenden gaat. De basisvaardigheden worden in het centrum intensief ingeoefend.
Voor de opleidingen in de bedrijven wordt samengewerkt met Cobot vzw.
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2.1. Werkplekleren: tools voor de bedrijfscoach
Om het werkplekleren in bedrijven te ondersteunen heeft de VDAB een vademecum Werkplekleren uitgewerkt. Het handboek is beschikbaar op hun website.

2.2. Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming
Wanneer bedrijven geen geschikte opleiding voor een bepaalde functie vinden, kunnen zij in
samenwerking met de VDAB een Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO) opzetten. De ondersteuning van de VDAB bestaat uit hulp bij het opstellen van het opleidingsprogramma en opvolging van de vorderingen. De VDAB begeleidt ook de instap-opleidingen
(IO), een bedrijfsgerichte afwerking van een beroepsopleiding of studie. Hier is geen opleidingsprogramma aan verbonden.
Voor IBO moet het bedrijf een functiebeschrijving én een opleidingsprogramma uitwerken. Het
programma wordt bepaald samen met de VDAB en hiervoor kan ook beroep gedaan worden
op advies van Cobot vzw. Meer info in het hoofdstuk on-the-job trainingen IBO en op websites
van de VDAB en Cobot vzw103.
Werkzoekenden en kortgeschoolde schoolverlaters hebben (sinds 15 augustus 2005) recht op
een instapopleidingen als ze minder dan 4 maanden tevoren een opleiding of leerplichtonderwijs gevolgd hebben104. De eerste 2 maanden betaalt de RVA het loon grotendeels en de
werkzoekende moet na de instapopleiding een vast arbeidscontract krijgen. Het idee hierachter is dat hoe langer werkzoekenden en schoolverlaters werkloos blijven, hoe verder ze afstaan van wat ze eerder geleerd hebben. Werkgevers zijn hierdoor minder in hen geïnteresseerd. De praktische toepassing van de instapopleidingen is in handen van de VDAB. Het
aantal instapopleidingen in 2005 was eerder beperkt en geen ervan vond plaats in de textielsector.

103
104

VDAB www.vdab.be/ibo en Cobot vzw www.cobot.be/subsidie_vdab.htm#ibo .
Op 20 januari 2005 afgesproken in het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord.
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Illustratie 62: Instapopleidingen 2005: indeling naar sector
Sector
Bouw
Diensten aan bedrijven
Diversen
Drukkerijen
Gemeenschapsvoorzieningen
Gezondheidszorg
Handel en garages
Hotel en restaurants
Hout
Kleding
Land- en tuinbouw
Maatschappelijke dienstverlening
Metaal
Overige industrie
Vervoer
Chemie
Eindtotaal

aantal
46
8
3
1
2
6
33
8
1
1
2
10
3
4
15
1
144

Bron: VDAB Filip Van Ransbeke

IBO is een individuele beroepsopleiding in de onderneming. Dit is een opleiding
waarbij de cursist door de onderneming op de werkplek wordt getraind en begeleid. Na deze opleiding is het bedrijf verplicht om hem een contract voor onbepaalde duur te geven. www.vdab.be/ibo/
Omdat deze vorm van werkplekleren financieel gesteund wordt door de VDAB, zijn er ook
procedures en voorwaarden aan verbonden. De bedoeling van de eisen die aan deze opleiding gesteld worden, is een pedagogisch-didactisch verantwoorde opleiding te garanderen. De
werkzoekende leert op de werkvloer de vakkennis aan en verwerft zo de nodige vakervaring.
IBO’s of individuele beroepsopleidingen zijn bedoeld om nieuwe werknemers op te leiden voor
functies waarvoor geen gekwalificeerde kandidaten beschikbaar zijn.
Een Individuele Beroepsopleiding in een Onderneming (IBO) is een opleidingsformule die in principe gereserveerd is voor beroepen waarvoor geen arbeidskrachten beschikbaar zijn en waarvoor geen beroepsopleidingscentra aan de
VDAB zijn opgericht. De onderneming verbindt zich er toe de werkzoekende die
een IBO heeft gevolgd, na het beëindigen van de IBO tewerk te stellen met een
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Naast de werkloosheidsuitkering
ontvangt de werkzoekende tijdens de IBO een productiviteitspremie van VDAB.
De VDAB factureert die productiviteitspremie aan de onderneming.
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De IBO gebeurt in het bedrijf in het kader van een opleidingsplan. Het opleidingsprogramma
wordt bepaald samen met de VDAB (en eventueel samen met Cobot vzw) en ook opgevolgd
door de VDAB. IBO’s kunnen 3 maand tot 6 maanden duren, in beide gevallen moeten er 3
evaluaties door de VDAB gebeuren. Ook de werkgever is verplicht om de vorderingen op te
volgen en kan het werk regelmatig evalueren op de beschikbare formulieren op de website van
de VDAB. Indien het bedrijf geen evaluatie maakt, gaat de VDAB ervan uit dat de evaluatie
positief is. Dit systeem is ingevoerd om te voorkomen dat het bedrijf op het einde van de opleiding toch niet tevreden is en geen vast contract zou aanbieden. Na het verstrijken van de
IBO is het bedrijf verplicht de persoon in dienst te nemen voor een periode die minimum even
lang is als de duur van de opleiding105. In bijlage: een verkort schema met de belangrijkste
kenmerken van IBO en een voorbeeld van evaluatieformulier.
De IBO’s kennen een stijgend succes, in 2004 bereikte de VDAB 2.295 meer begunstigden
dan het jaar voordien. In 2004 werden in Vlaanderen 12.273 IBO’s opgestart106, goed voor
5,4% van de werkzoekenden (46,6% van de IBO’s betreft een knelpuntberoep). 91% van de
IBO-cursisten is na 6 maanden opleiding ook tewerkgesteld. In 2005 zijn 13.912 IBO’s gestart
waarvan 249 in de textielsector. Gemiddeld verlopen 4/5 trajecten succesvol, in de textielsector is dat 3/4. Succesvol betekent een gunstig verloop met tewerkstelling nadien. Er zijn wel
grote verschillen tussen grote en kleine bedrijven, en dit ongeacht de sector. In kleine bedrijven (< 100 wn) mislukken 25% van de IBO’s, in grote bedrijven (> 100 wn) is dat maar 12%.
Dit kan betekenen dat de ondersteuning en opvolging in grote bedrijven efficiënter gebeurt.
Het IBO kent vooral veel succes in de bouw en de handel en diensten aan privébedrijven, het
is nog minder gekend in andere sectoren107.
De textielsector maakt minder dan gemiddeld gebruik van IBO, maar de aandacht neemt wel
toe. Het gaat hoofdzakelijk over functies in de productie en zowel grote als kleine bedrijven
maken er gebruik van

105
106
107

Info: www.cobot.be/subsidie_vdab.htm#ibo en www.vdab.be/ibo/
Samen voor meer banen: een Vlaams Meerbanenplan. SERV-W61(2)/D-06/03 SERV-W61(3)/D-06/05 SERVW61(4)/D-06/04 16 januari 2006
IBO’s in Vlaanderen 2004. Onderzoek naar kenmerken en resultaten (2005) VDAB – Databeheer & -analyse,
Keizerslaan 11, 1000 Brussel (document voor beheerscomité). Cijfers ook beschikbaar op
www.vdab.be/trends/sectoren.shtml statistieken over opleidingsinitiatieven IBO en arbeidsmarktgegevens (vacatures, plaatsingen, werkloosheid)
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Illustratie 63: IBO in de Textielsector
SECTOR Textiel OPLEIDINGSDUUR [Alle categorieën] GESLACHT [Alle categorieën] SITUATIE [Alle categorieën]

80

Aantal van GESLACHT

70

60

LEEFTIJD

50

50 jaar en +
45 tot -50 jaar
40 tot -45 jaar
30 tot -40 jaar
25 tot -30 jaar
-25 jaar

40

30

20

10

0
<5
5 <10
10 <20
20 <50
50 <100
100 <200
200 <500
500 <1000
>1000
werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers werknemers
DIMENSIEKLASSE

Bron: VDAB 2006

In de textielsector is 2/3 van de IBO-ers jonger dan 30 jaar, bijna de helft is jonger dan 25 jaar.
Vooral kleine bedrijven hebben nood aan externe ondersteuning van het opleidingsbeleid en
de vermindering van de loonkost (tot 75%) maakt opleidingen voor nieuwe werknemers betaalbaar.
Omdat, zeker voor kansengroepen, een goede ondersteuning van de opleiding in het bedrijf
belangrijk is voor het welslagen van de IBO worden er in het kader van het Vlaams Meerbanenplan 120 extra IBO-begeleiders ingezet. De IBO-begeleiders zullen beter toegerust worden
om de IBO te begeleiden en een eigen werkmodel te ontwikkelen. Er zal ook gewerkt worden
aan een certificeren van IBO-opleidingen. Met de uitbreiding van de begeleiding wordt het
mogelijk om 16.000 opleidingen per jaar te organiseren². Het is de bedoeling om zowel het
aantal IBO-trajecten te verhogen als het aantal begeleidingen per consulent te beperken om
de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren.
De begeleiding door de VDAB consulenten bestaat uit 3 stappen:



de bedrijven informeren over de modaliteiten van een IBO en ondersteuning bieden bij het
uitwerken van een opleidingsplan;



het contract bespreken en ondertekenen;
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de opleiding evalueren en eventueel remediëren.
Strikt genomen moeten consulenten geen informatie of richtlijnen geven over de opleiding zelf.
Het is aan de bedrijven om het werkplekleren te organiseren. VDAB consulenten krijgen echter
regelmatig dezelfde opmerkingen wanneer ze tussenbeide moeten komen in een scheeflopende situatie: de cursist klaagt over te weinig begeleiding, de begeleider beklaagt er zich over
dat er teveel tijd moet besteed worden aan de opleiding. Dit heeft in veel gevallen te maken
met een ander verwachtingspatroon. Het is belangrijk dat de cursist in meer geïnteresseerd is
dan alleen maar het loon en echt een traject wil afleggen met een geleidelijke verhoging van
de productie. De werkgever mag niet onmiddellijk een vol rendement verwachten maar moet
de tijd en ruimte willen bieden voor een dergelijke opleiding.

Illustratie 64: De belangrijkste knelpunten bij IBO’s108
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Een klare beschrijving van de functie;
 Een gestructureerd opleidingsplan;
 Timing: opleiden kost tijd, het duurt altijd langer dan gedacht;
 Didactiek: competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) aanleren moet gebeuren
in een logische volgorde en met de juiste didactiek of methode;
 De begeleider van het werkplekleren is onvoldoende opgeleid;
 De begeleider en coaches hebben onvoldoende tijd om nieuwe taken voor te doen en
te laten oefenen onder toezicht;
 In plaats van het vak te leren leert men de vakman helpen (metser-diender in plaats
van metser);
 De werkdruk en/of het –ritme is te hoog om te kunnen leren;
 Botsende karakters.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Om deze knelpunten te voorkomen zijn informatie, overleg en duidelijke afspraken tussen de
VDAB-consulent en de werkgever cruciaal. Remediëren kan natuurlijk altijd en cours de route,
maar daarvoor is een permanente opvolging noodzakelijk. Op dit moment werkt de VDAB aan
de verdere automatisering: consulenten zouden in de toekomst automatisch verwittigd worden
als bedrijven hun evaluatie hebben ingevuld.
In een aantal gevallen wordt het werkplekleren aangevuld met off-the-job trainingen, intern of
extern. Het werkplekleren kan aangevuld worden met cursussen bij Cobot vzw (basistechnieken textiel, maar ook specialisaties), de VDAB of andere opleidingsinstanties. In dit geval
spreken we van blended learning.
108

Volgens VDAB-consulenten en ervaringsdeskundigen.
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IO’s of instapopleidingen zijn in zekere zin een verkorte versie van de IBO’s. het gaat om functies waar de introductie en opleiding eerder beperkt zijn. Het komt er vooral op aan om
schoolverlaters snel in een job te doen stappen.
“Een instapopleiding is een bedrijfsgerichte afwerking van een beroepsopleiding
of studie. De opleiding duurt 2 maanden en moet starten binnen de 4 maanden
na het einde van de beroepsopleiding of studie”. www.vdab.be/ibo/
In de textielsector is nog geen gebruik gemaakt van instapopleidingen.
In het kader van een Vlaams loopbaanplan, de Vlaamse aanvulling op het federale Generatiepact, wordt het IBO systeem versterkt met IBO-uitzendkracht voor kansengroepen.

2.3. Een gespecialiseerd textielopleidingscentrum
De VDAB heeft in Wevelgem een gespecialiseerd competentiecentrum voor de textielsector. In
2 ateliers kunnen verschillende functies met de gepaste machines aangeleerd worden. Courante opleidingen zijn er voor: bindingsleer, bobijnopzetten op tapijt- en fluweelweefmachines,
hulpwever, kwaliteitswisseling op PICANOL OMNIPLUS en PICANOL-GAMMA, regelaar van
enkelstuk weefmachines, textielinitiatie, weeftechniek en wever–enkelstuk.

2.4. Unieke verhalen
KAISA heeft geen recente ervaring met IBO, maar gaat nu starten met IBO-opleidingen in samenwerking met Voka (rekruteren via jobkanaal en internetsite), de VDAB (rekruteren en opleiden over bedrijven heen) en Cobot vzw (geïndividualiseerde opleiding). Deze IBO-statuten
worden gebruikt als opstap naar definitieve aanwerving.
Er lopen momenteel geen IBO’s in ALEYNA.
In UMIT worden op dit moment 6 studenten opgeleid in het kader van het industriëel leerlingwezen ILW (3 dagen in het bedrijf en 2 dagen dagonderwijs). Nieuwkomers in dit statuut zijn
meestal niet zo gemotiveerd als gewone nieuwkomers, daarom is extra aandacht voor motivatie nodig. In principe gebeurt de opleiding door de instructeurs en dit op dezelfde manier als
de andere nieuwkomers. De opleiding in het bedrijf loopt parallel met de cursussen in de
school, ze sluiten bij elkaar aan en zijn complementair. Er is voldoende tijd om alle taken aan
te leren en te roteren over verschillende functies. Ook hier geldt dat men het meest leert wanneer men zelfstandig werkt, maar de nabijheid van de instructeur is wel essentieel. De ervaring is dat instructeurs beter dan peters nieuwe vaardigheden kunnen bijbrengen: meer systematisch (didactisch) en met meer geduld. Voor een werknemer-ILW zijn aspecten van
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veiligheid van groot belang én de beschikbaarheid van voldoende (mondelinge en schriftelijke)
informatie. De evaluatie is niet altijd doorzichtig: welke papieren en formulieren worden ingevuld?
ROBBE heeft geen IBO.
SKODAN heeft voor het eerst een nieuwe werknemer in opleiding met een IBO-contract en
wordt hierbij begeleid door de VDAB. Het opleidingscontract voorziet in een interne begeleiding door peterschap, aangevuld met enkele externe opleidingen. Het gaat om wat in vakliteratuur blended learning of gemengde opleiding genoemd wordt. De interne begeleiding is zeer
intensief: de vroegere werknemer leert de taken geleidelijk aan volgens het principe: zien
voordoen, oefenen onder toezicht en zelfstandig inoefenen. Voor de opleiding wordt voldoende tijd uitgetrokken en er is aandacht voor flexibiliteit. De begeleiding door de VDAB is zeer
belangrijk: de 2 partijen worden gehoord, men biedt ondersteuning bij problemen, men helpt
bij de evaluaties en men biedt advies. Voor SKODAN zorgt een IBO ervoor dat men gemakkelijker iemand kan aanwerven: het risico op mislukken wordt beperkt, het bedrijf krijgt hulp bij het
opzetten van de opleiding en de evaluatie en de kosten worden gedrukt. Zie schema in bijlage.
Zeker ook de bemiddelende rol die de VDAB kan spelen wordt sterk op prijs gesteld: een derde partij met kennis kan helpen om meer objectief de opleiding te sturen en bij te sturen. Het
bedrijf vult maandelijks de evaluatie in op de electronische dataset van de VDAB zodat de
begeleider vanuit de VDAB de vorderingen kan volgen.
Vroeger is er in LIMAO nog gewerkt met ILW en IBO, maar niet tijdens het laatste jaar. LIMAO
is voor de toekomst zeker geïnteresseerd in IBO.
SHANIT heeft één student ILW in opleiding. Er zal een aanwerving zijn voor minimaal het gelijk
aantal maanden als de opleiding.
DENI heeft ooit één keer een student ILW gehad. Met IBO heeft men geen ervaring, maar men
is eventueel wel geïnteresseerd.

2.5. Rode draad
Niettegenstaande de bedrijven voor deze studie gescreend waren op hun actuele samenwerking met Cobot vzw, dit om zowel voorbeelden van samenwerking te hebben als bedrijven die
het zonder Cobot vzw organiseren, stellen we vast dat alle bedrijven banden hebben met Cobot vzw. Ook al ligt de samenwerking al enkel jaren in het verleden, de samenwerking heeft
zijn sporen nagelaten. Peters die opgeleid zijn door Cobot vzw verwijzen nog steeds naar de
bruikbaarheid tot de dag van vandaag. Bedrijven die samen met Cobot vzw functieprofielen en
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evaluatieformulieren ontwikkelden, gebruiken die nu nog. Verschillende bedrijven planden ook
een terugkomdag voor de peters om samen met Cobot vzw de kennis nog eens op te frissen.
De helft van de bedrijven heeft ervaring met IBO en de anderen zijn er in geïnteresseerd voor
de toekomst. Het industrieel leerlingwezen wordt minder gebruikt, vooral door een gebrek aan
instroom van kandidaat-leerlingen.
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Deel 3 Sociaal overleg
De PASO-enquête van 2003, die personeelsbeleid als hoofdthema had, bevat een reeks vragen over sociaal overleg. De antwoorden, afkomstig van ruim 500 vestigingen uit alle sectoren, laten toe een representatief beeld te schetsen van het overleg in Vlaamse organisaties.
Vijftien thema’s werden aangeboden, met de vraag of het onderwerp centraal staat in het overleg,
eerder van ondergeschikt belang is of helemaal niet aan bod komt. De vraagstelling is niet beperkt
tot bepaalde overlegorganen. De thema's kunnen ook ter sprake komen in onderhandelingen tussen syndicale delegatie en directie, of in informeel overleg tussen werknemersvertegenwoordiging
en management.

Illustratie 65: Opleiding in het sociaal overleg op vestigingsniveau

Bron: PASO 2003 www.econ.kuleuven.be/projects/paso/flits5.htm
In één op de vijf vestigingen staan opleidingen centraal en in één op de vier komt het wel aan
bod, maar ondergeschikt. In ruim 50% van de vestigingen komt opleiding en vorming niet aan
bod in het sociaal overleg.
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Hoofdstuk 1
Overleg op sectorniveau
In deel 3 van dit informatiedossier geven we een overzicht van het overleg tussen werkgevers
en werknemers over het opleidingsbeleid en het competentiemanagement. In het eerste
hoofdstuk schetsen we het sociaal overleg op sector niveau. De partners zijn hier Febeltex en
de werknemersorganisaties.
De textielsector heeft, zoals vele Vlaamse industriële sectoren, een lange traditie van overleg
over diverse sociale en economische materies. Opleiding en permanente vorming staan in de
textielsector regelmatig op de agenda. Er zijn heel wat afspraken over opleiding en vorming
vastgelegd in CAO’s.

Illustratie 66: CAO’s over opleiding en vorming in de textielsector
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 22, afgesloten in de NAR op 26 juni 1975. Het
onthaal en de aanpassing van de werknemers in de onderneming.
Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2001 (uitvoering van het interprofesioneel akkoord 2001-2002): hoofdstuk IV vorming en opleiding Artikel; 15 over
0,20% bijkomende inspanningen voor opleiding en Artikel 27 over de onthaalprocedure.
CAO van 18.11.2002: Opleidingstijd.
CAO 28.02.2003: Het onthaal en de aanpassing van de werknemers in de onderneming.
Algemene nationale collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005: Hoofdstuk
IV Vorming en opleiding Artikel 20, waarbij 0,20% wordt voorbehouden voor opleiding van risicogroepen.
CAO van 13 juni 2005: Vorming en opleiding voor risicogroepen.
CAO van 13 juni 2005: Vormingsinitiatieven: Hoofdstuk IV opleidingsplannen. Een
gedetailleerde beschrijving van de criteria.
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Een aantal belangrijke ‘kwaliteits’-waarborgen voor de opleiding en vorming van werknemers
zijn onderhandeld op sectorniveau en vastgelegd in deze CAO’s. In één CAO wordt extra aandacht besteed aan de opleidingstijd voor bepaalde functies en in een andere CAO worden de
opleidingsplannen gedetailleerd beschreven. Paritaire werkgroepen hebben een onthaalprocedure én een handleiding uitgewerkt. De CAO’s tonen de betrokkenheid van de werkgeversen van de werknemersorganisaties bij deze thematiek. De ondersteuning van vorming en opleiding in de bedrijven is sectoraal sterk uitgebouwd, o.a. via Cobot vzw.
De publicaties over opleiding en vorming van de verschillende vakbonden en de informatie op
hun websites, ondersteunen de aandacht voor dit thema109. De methodiek voor permanente
vorming op de werkvloer is beschreven in handboeken voor de werknemersafgevaardigden en
het thema komt regelmatig op de vormingsagenda. Uit de veelheid aan informatie onthouden
we volgende rode draad. De werknemersvertegenwoordigers worden aangespoord om de
mensen op de werkvloer te sensibiliseren voor permanente vorming. Om actief mee te helpen
bij het detecteren van opleidingsbehoeften, opleidingsplannen te bespreken, opleidingen op te
volgen en de kwaliteit van de evaluatie te bewaken.
In de voorbije jaren is men ook binnen werknemerskringen overgestapt op de nieuwe terminologie: opleidingsbeleid is competentiemanagement geworden. Er wordt meer aandacht besteed aan taakverrijking, jobrotatie en doorgroeimogelijkheden. De basis wordt gelegd bij een
goed onthaal van nieuwe werknemers. Febeltex ondersteunt deze initiatieven en licht daartoe
de aangesloten leden in door middel van sociale circulaires.

Illustratie 67: Sociale circulaires van Febeltex
Febeltex (2005) Opleiding en vorming – CAO 2005-2006 – commentaar
Febeltex (2005) Opleidingsplannen trekkingsrecht 2004
Febeltex (2005) Toepassing van het trekkingsrecht in het kader van vorming en
opleiding.
De teksten staan op intranet van Febeltex en zijn bij gevolg enkel toegankelijk voor leden van
Febeltex.
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Hoofdstuk 2
Overleg in de cases
In dit tweede hoofdstuk geven we voorbeelden uit de casestudies. In deel drie van deze studie
hebben we vooral aandacht besteed aan het beleid en aan de initiatieven van de werkgevers
op vlak van competentiemanagement en opleidingsbeleid. In dit deel 4 kijken we vooral hoe
werknemers en werknemersafgevaardigden uit de acht cases bij het competentiemanagement
en het opleidingsbeleid betrokken zijn.
In de acht cases zijn competentiemanagement en opleidingen regelmatig een agendapunt op
de ondernemingsraad, het Comité voor Preventie en Bescherming op de Werkplek of het overleg met de Syndicale Delegatie. De belangrijkste agendapunten hierbij zijn de opleidingsplannen die ingediend worden voor de trekkingsrechten (worden vooraf door de werknemersvertegenwoordigers goedgekeurd), speciale statuten zoals IBO-opleidingen, stages en
preventieopleidingen.
Hierna volgen enkele inspirerende voorbeelden uit de casestudies, de onderwerpen van overleg, de problemen en de uitdagingen die werknemersvertegenwoordigers ervaren bij hun initiatieven rond permanente competentieontwikkeling. In elk bedrijf waar we dit onderzoek konden
voeren hebben we uitvoerig gesproken met de werknemersvertegenwoordigers. In deze bedrijven komen de werknemersafgevaardigden regelmatig tussen om het competentiebeleid te
ondersteunen. Dit gebeurt naar aanleiding van de introductie en de opleiding van nieuwe
werknemers, de voorstelling van het opleidingsplan en als er zich behoeften stellen. Hierna
volgen de belangrijkste voorbeelden.
Soms overstijgen de problemen en uitdagingen het bedrijfsniveau en daar waar deze toch
aangekaart worden is dit zeker niet als kritiek op het beleid in de casestudies bedoeld. De
opleidingsinspanningen in de bedrijven in ons onderzoek situeren zich ongetwijfeld aan de top
in vergelijking met het gemiddelde van de sector. Dit overzicht kan een aanleiding zijn om
gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen of om oplossingen te zoeken op sectorniveau. Daarom
was het belangrijk om niet alleen de directe tussenkomsten en overlegmomenten op te nemen,
maar ook de bekommernissen die aan het overleg voorafgaan.
Als bedrijven een opleidingsplan opmaken, kunnen ze beroep doen op het trekkingsrecht zoals
uiteengezet in Deel II hfdst. 3 (2.2. Het sociaal fonds).
Als een opleidingsbehoefte niet opgemerkt wordt door de directe chef of door de afdelingsverantwoordelijke, wordt dit soms de werknemersvertegenwoordigers gesignaleerd. Het gaat
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veelal om technische en om praktische opleidingen zoals de bijscholing van lassers, rijlessen voor heftruckbestuurders, enz.
Werknemersvertegenwoordigers willen bedrijven ervan overtuigen dat tekort aan opleiding één
van de redenen is van verloop en dat investeren in opleidingen loont: meer en kwaliteitsvollere productie, minder afval, enz.

Illustratie 68: Een actieve opstelling van werknemersvertegenwoordigers
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In één van de bedrijven zijn de vakbonden zeer actief betrokken bij de evaluatie
van de opleidingsvorderingen. De werknemersvertegenwoordigers vinden de beoordeling van de instructeurs uitzonderlijk mild, met veel begrip voor oudere
werknemers. Het peterschap wordt positief geëvalueerd. Er is geen tijd om de opleidingsvorderingen van iedereen systematisch op te volgen, maar dat zou ook te
omslachtig zijn. De werknemersvertegenwoordigers zijn hiervoor geen vragende
partij. Probleemgevallen worden uiteraard wel opgevolgd en eventueel besproken
in de ondernemingsraad. De deeltijds lerenden ILW en de IBO’s worden wel altijd
systematisch opgevolgd en besproken op de ondernemingsraad.
De grootste zorg van de werknemersvertegenwoordigers is de druk van de polyvalentie. Men vreest vooral een tekort aan opleiding om de verschillende functies
die men moet combineren naar behoren uit te voeren. Voor de flexibiliteit die op
dit moment gevraagd wordt zijn werknemers te weinig opgeleid. De communicatie
tussen de werknemers en de hiërarchie of hoe men met elkaar omgaat is een ander aandachtspunt wat voor verbetering vatbaar is. Tenslotte is er ook bezorgdheid om de stijgende werkdruk. De werknemersvertegenwoordigers zijn voorstander van vaste werkposten omdat dit ten goede komt aan kwaliteit en rendement.
Voor het uitvoeren van het werk vragen zij ook meer autonomie voor de werknemers om de werkmethode zelf te kiezen en voldoende tijd voor de opleiding. De
werknemersvertegenwoordigers leggen er de nadruk op dat werknemers bang zijn
om fouten te maken omdat er snel opmerkingen gemaakt worden.
Volgens de werknemersvertegenwoordigers is de ideale opleidingssituatie een
combinatie van peters, instructeurs en coaches. De begeleiders zouden in overleg
het opleidingstraject moeten opzetten en uitvoeren. Een permanente evaluatie
van de vorderingen is zeker nodig en best schriftelijk met de bestaande beoordelingsfiches.
Tenslotte vinden de werknemersvertegenwoordigers het belangrijk om over voldoende informatie te beschikken om hun controlerende taken goed te kunnen uitvoeren.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Om het doorgroeien van werknemers in het bedrijf te stimuleren vragen werknemersvertegenwoordigers om de vacatures ook intern bekend te maken.
Om de veiligheid te verzekeren vraagt men opleidingen brandveiligheid voor alle werknemers, zeker voor hen in afgelegen afdelingen.
Als het de chefs aan leidinggevende capaciteiten ontbreekt, zoekt men strategieën om het
bedrijf te bewegen tot het geven van opleiding. Als de opleiding van peters om actualisering
vraagt, wordt dit probleem op de ondernemingsraad aangekaart. De werknemersvertegenwoordigers vragen onder andere opleiding in communicatietechnieken en leiding geven
voor de peters in het bedrijf. Over de opleiding van coaches wordt nagedacht. Kan men voor
de coaches eenzelfde opleiding vragen als voor de peters? De opleiding met coach (door een
collega) is te weinig gestructureerd en is niet te controleren. Peters zijn ook meer gemotiveerd
dan coaches én beter opgeleid. Een ander nadeel van de coaches is de voortdurende wissel
van begeleiders. Hoe tussenkomen om het coachen beter te structureren?

Illustratie 69: Enkele prangende vragen over het peterschap
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bij de werknemersvertegenwoordigers van één van de bedrijven bestaat de indruk
dat er vroeger meer aandacht besteed werd aan opleidingen. Er was vroeger regelmatig overleg in kwaliteitskringen en dat was zeer leerzaam en eigenlijk een
opleidingsmoment. Het peterschap verliep tot minstens 4 weken onder een regime
van ‘dubbele’ bezetting, nu duurt dat soms maar enkele dagen. Ook de keuze en
de opleiding van peters kan beter: peters moeten verbaal sterk zijn en de kennis
op een systematische manier kunnen overbrengen. De formule van het peterschap en de ondersteuning ervan door een handboek zou voor alle werkposten
moeten gelden. Nu zijn er nog teveel werkposten waar noch peterschap, noch een
handboek voor bestaat. De nieuwe werknemers worden op die manier teveel aan
hun lot overgelaten. Om een goed peterschap uit te bouwen zijn volgens de werknemersvertegenwoordigers volgende criteria zeer belangrijk:
• meer tijd besteden aan werknemers die opgeleid worden (dubbel lopen bij
peterschap);
• goede opleiding voor peters;
• peters eventueel laten wisselen, maar dan moeten alle peters wel dezelfde
werkmethode gebruiken;
• het aantal peters moet voldoende zijn om bij ziekte een vervangpeter te
kunnen inzetten;
 maximum 1 werknemer per peter;
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•
•

alle werkposten moeten een handboek hebben;
handboeken moeten vrij ter beschikking zijn (ook voor de werknemersvertegenwoordigers);
• opleidingen moeten vroeg genoeg starten. Als iemand in september het
bedrijf zal verlaten moet de opleiding voor vervanger tijdig starten. Maart…,
april, … afhankelijk van de moeilijkheidsgraad;
• polyvalentie die gebonden is aan de functieclassificatie kan als hefboom
gebruikt worden voor de competentieontwikkeling van alle werknemers;
• ook uitzendkrachtkrachten moeten een peter krijgen;
• integratie van peterschap in het opleidingsplan;
• een hoge werkdruk bij peterschap kan het leren belemmeren;
• bij de keuze van opleiders is aandacht nodig voor de verbale kwalificaties.
Het is niet omdat iemand een expert is in het bedienen van de machine, dat
hij of zij het ook goed kan uitleggen. Vooral ‘stille’ karakters zijn weinig geschikt om opleiding te geven.
• peters vragen een permanente investering in methodologische ondersteuning en een leergerichte bedrijfscontext.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bij het peterschap gebruikt men meestal formulieren om de vorderingen op te volgen. Discussie over vorderingen zijn dan uitgesloten want ze worden genoteerd en gecontroleerd. Voor de
formulieren waarmee opleidingen opgevolgd worden, vragen werknemersvertegenwoordigers duidelijke en eenvoudige modellen. In enkele bedrijven zijn de formulieren onderwerp van
overleg in de ondernemingsraad.

Illustratie 70: Werknemersvertegenwoordigers over de evaluatieformulieren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Best geen open vragen. Zelf invullen is voor kort geschoolden niet altijd evident en zeker
niet betrouwbaar. Het komt voor dat de nieuwkomer én zelfs zittende werknemers aan de
werknemersvertegenwoordiger komt vragen wat best ingevuld wordt.



Voor alle opleidingen wordt best het formulier met de takenlijst gebruikt gekoppeld aan een
wekelijkse evaluatie in overleg;



Geen dubbele vragen of niet twee keer hetzelfde.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Omdat het uitvoeren van nieuwe taken dikwijls wel lukt onder begeleiding, maar fout gaat als
men zelfstandig gaat werken, willen de werknemersvertegenwoordigers graag ‘terugkomdagen’ plannen na de opleiding. Een maand na de opleiding zou men het werk best opnieuw
evalueren met het evaluatierapport en eventueel bijsturen waar nodig.
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Aan goede werkinstructies en informatie wordt door de meeste werknemersvertegenwoordigers veel belang gehecht. Elke machine heeft best een goede werkinstructie. Nu bestaat die
meestal enkel voor nieuwe machines. Om nieuwe werknemers op te leiden is een goede machinebeschrijving noodzakelijk. Of een vertaling van de instructies. Opleidingshandboeken
worden als zeer positief ervaren, nog beter dan enkel werkinstructies. Alle machines zouden
over een opleidingshandboek moeten beschikken. De werknemersafgevaardigden willen graag
nog meer informatie krijgen over het opleidingsbeleid, bv. over de samenwerking met Cobot
vzw, de concrete werking van het peterschap, de evaluatieprocedures enz. Goed geïnformeerde werknemersvertegenwoordigers denken actief mee aan oplossingen voor de arbeidsorganisatie, de werkverdeling en de inzet van de competenties van de werknemers.

Illustratie 71: Actief betrokken werknemersvertegenwoordigers
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In één bedrijf van de casestudies gaat de participatie van de werknemersvertegenwoordigers sinds kort heel ver. Men is op een pragmatische maar zeer actieve
manier betrokken bij het opleidingsbeleid. De werknemersvertegenwoordigers
volgen op een kritische manier de arbeidsorganisatie en –verdeling op en wijzen
indien nodig op opleidingsbehoeften. Ook problemen in de productie kunnen leiden tot opleidingsvragen. Recent waren er heel wat slechte producten en kwamen
er klachten van klanten. De reactie van de werkgever was vrij streng met als gevolg heel wat ontstemde werknemers. De sfeer was stuk, de motivatie was er uit.
De werknemersvertegenwoordigers hebben dan zelf initiatief genomen en aan de
werkgever gevraagd om Cobot vzw in te schakelen om na te gaan of de problemen konden opgelost worden met meer opleidingen. Uiteindelijk is beslist om ook
het werk te herverdelen. Er zijn ploegchefs aangesteld en opgeleid en de functies
van de betrokken werknemers werden nauwkeuriger omschreven.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een belangrijk probleem is dat werknemers niet altijd bereid zijn om opleiding te volgen.
Iemand die 30 jaar dezelfde job gedaan heeft is niet zomaar blij met een omscholing. De rol
van de werknemersafgevaardigde is dan: motiveren, bepraten, bemiddelen, de angst proberen
wegnemen, enz. Maar zijn werknemersvertegenwoordigers daarvoor wel voldoende voorbereid? Welke houding neem je aan tegenover 50+ers, kan je die nog verplichten tot
her/bijscholing?
Wanneer bedrijven bij aanwerving op een zo hoog mogelijk kwalificatieniveau mikken dan
ontstaat er nadien het risico van een kloof tussen de kwalificatievereisten van de functie
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en de beschikbare kwalificaties van de nieuwe werknemer. Een overgekwalificeerd iemand
kan veel meer aan dan het takenpakket van de betreffende functie. Dit kan na verloop van tijd
leiden tot demotivatie.
Hoe moet men zich opstellen tegenover polyvalentie? Polyvalentie aanmoedigen maakt
ploegenregelingen en vervangingen gemakkelijker en vermindert het risico op economische
werkloosheid. Maar niet iedereen is op te leiden tot dat niveau, of wil opgeleid worden tot dat
niveau.
Continuïteit in de opleiding verzekeren is belangrijk. Als opleidingen teveel onderbroken
worden omdat er dringend productie gemaakt moet worden, gaat veel verloren. In de ondernemingsraad wordt bekeken hoe dit op te lossen valt. Een concreet voorbeeld: de omscholing
van de werknemers in de verf- en drukafdeling. De omschakeling van 6 ploegen (telkens 1 aan
de druk en 1 aan de verf) naar 3 ploegen (1 ploeg voor verf en druk, dus polyvalentie) vraagt
een andere werkorganisatie om ervoor te zorgen dat men langer dan 1 week aan de verfkant
kan oefenen. 1 week verven en 1 week drukken laat niet toe om coherent op te leiden. Teveel
van wat geleerd werd is vergeten na een week.
Over de IBO of Individuele BeroepsOpleiding bestaan er verschillende vragen en bekommernissen. In de ondernemingsraad proberen werknemersvertegenwoordigers aan te sturen
op een professionele opvolging.

Illustratie 72: Werknemersvertegenwoordigers over professionalisering van IBO’s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








De IBO’s of individuele beroepsopleidingen moeten beter bekend gemaakt worden bij werkgevers in de textielsector;
IBO’s worden best georganiseerd onder de formule van blended learning. Blended learning
is een trendy term om aan te geven dat opleidingen best bestaan uit een mix van didactieken. In dit geval moet de on-the-job training, de hoofdmoot van IBO, aangevuld worden met
off-the-job training of cursussen. Zo kan na het ervaringsleren op de werkplek een beroep
gedaan worden op de cursussen van Cobot vzw en van de VDAB;
Het begeleidende opleidingsplan van de IBO’s vertrekt best van een functieprofiel, gebaseerd op een individuele competentiefiche. Van bij de start van de loopbaan is er dan een
goed overzicht van ‘kennis en kunnen’. Zo kan men doelbewust werken aan de uitbouw van
de competenties;
De IBO-planning voorziet best in een regelmatige opvolging en evaluatie. De planning is bij
voorkeur uitgebreider en preciezer dan strikt nodig;

De IBO-opleidingen renderen best binnen een didactisch verantwoorde werkomgeving:
voldoende ondersteuning, geen werkdruk, regelmatige opvolging, enz.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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In een aantal bedrijven is het ISO-beleid een ware hefboom voor het opleidingsbeleid. In
deze bedrijven worden het opleidingsbeleid, de planning en de uitvoering, systematisch opgevolgd door de ondernemingsraad.
In enkele bedrijven zag men de economische werkloosheid graag op een andere manier
benut, namelijk om werknemers bij te scholen, ook al gaat het niet om onmiddellijk toepasbare
technieken. Om voorbereid te zijn voor meer polyvalente functies is een regelmatige update en
uitbreiding van het vakmanschap immers zeer belangrijk.
Enkele van de werknemersvertegenwoordigers voelen zich ook te weinig geïnformeerd om
het opleidingsbeleid goed te kunnen opvolgen. Door de vele informatie die op vormingsdagen (overwegend over sociale wetgeving) verwerkt moet worden, wordt het thema bedrijfsopleidingen nogal eens in mineur behandeld.
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Deel 4 Samenvatting
Krapte op de arbeidsmarkt
Veel textielbedrijven worden geconfronteerd met krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn weinig
pasklare instappers omdat er in het dagonderwijs nog maar weinig specifieke opleidingen
bestaan voor de verschillende functies in deze sector. Voor de functies van bomer, knoper,
tufter of kaardeman, zijn er geen schoolse opleidingen voor handen. De klassieke functies van
wever en bedrukker veranderen onder invloed van de technologische evolutie. Nieuwe technologieën zorgen voor nieuwe taken en deze vergen andere kwalificaties. Om deze evoluties bij
te blijven is permanente bijscholing noodzakelijk.
De vraag naar permanente competentieontwikkeling zal nog toenemen, want de Vlaamse
textielsector investeert in geavanceerde producten, terwijl grote volumes van standaardproducten meer verschuiven naar lageloonlanden. De evolutie verschilt naar subsector, maar de
tendensen zijn duidelijk. Het aandeel van de toegevoegde waarde van de spinnerij binnen de
textielsector neemt af, vooral omdat bedrijven garens aankopen in het buitenland. In het segment kledingtextiel daalt het aandeel door de sterke concurrentie van lageloonlanden. In de
veredeling neemt het aandeel af omdat er minder loonwerk is, als garens of textiel in het buitenland wordt aangekocht wordt het ook daar veredeld. Het interieurtextiel houdt goed stand
en neemt toe: niche producten en hoge kwaliteit, met technologie verrijkte stoffen. Deze evolutie is bij technisch textiel nog meer uitgesproken. In alle subsectoren winnen de geavanceerde
producten aan belang.
Innovatieve productie en gediversifieerde series winnen aan belang. Gediversifieerde series
betekenen evenwel een toenemend aantal voorbereidende taken én vooral creativiteit in producten en productieorganisatie.
Nood aan polyvalente werknemers
Met de vraag naar innovatieve producten en een flexibele productie stijgt ook de nood aan
polyvalente werknemers. Polyvalentie betekent dat de werknemer meerdere taken kan uitvoeren, in veel gevallen zelfs meerdere functies. Wevers doen meer dan controleren en stilstanden verhelpen. Preventieve controle en kwaliteitswissels behoren ook tot hun takenpakket.
Operatoren in de textielveredeling hebben geen vaste plaats, maar zijn inzetbaar op verschillende plaatsen en machines. Het machinerendement ligt daardoor hoger omdat stilstanden
voorkomen kunnen worden of sneller opgelost zijn. Polyvalentie is niet alleen een voordeel
voor de productie. Ook werknemers kunnen er baat bij hebben. Polyvalente werknemers hebben meer afwisselend werk, minder eenzijdige belasting en vooral meer werkzekerheid. Poly-
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valentie vraagt permanente competentieontwikkeling en opleiding. Werknemers hebben tijd
nodig om in de polyvalentie te groeien tot het niveau dat beantwoordt aan hun kunnen.
Nood aan een actief opleidingsbeleid
Een competente pool van polyvalente werknemers vraagt een actief opleidingsbeleid dat enkele belangrijke stappen volgt. Deze stappen komen cyclisch terug of overlappen elkaar. Eerst
worden de opleidingsbehoeften opgespoord en in kaart gebracht. Op basis van de opleidingsbehoeften kan een planning uitgetekend worden. Voor elke opleiding wordt de beste opleidingsvorm uitgekozen en uitgevoerd. Een regelmatige opvolging en evaluatie zorgt voor bijsturing waar nodig.
De voorbereiding is het halve werk: een behoeftepeiling en het opmaken van een opleidingsplan. De behoeftepeiling gaat na of er opleidingstekorten zijn bij het uitoefenen van de taken.
Op basis van de behoeften en rekening houdend met de productie, kan een planning worden
opgemaakt om de tekorten weg te werken. Behoeftepeiling en planning zijn complementair en
in een actief bedrijfsopleidingbeleid wordt het plan rechtstreeks geschreven vanuit de behoeftepeiling. Een juiste peiling en een goede planning zijn al de helft van de oplossing.
In de praktijk zien we dat de bedrijven in de casestudies - al dan niet formeel - een goed overzicht hebben van de kwalificatiebehoeften. Heel wat bedrijven worden hierbij gestuurd door de
ISO-certificering. In het kwaliteitshandboek wordt gevraagd om een behoeftenpeiling te doen,
functieprofielen uit te werken en deze te confronteren met de beschikbare kwalificaties. Cobot
vzw speelt in het opstellen van functieprofielen een belangrijke rol. Wanneer Cobot vzw een
project gestructureerd opleiden uitvoert, start men steeds met het opmaken van functiebeschrijvingen. Het traject van werkplekopleiden volgt uit de stapsgewijze uitvoering van de lijst
van aan te leren taken. De meeste bedrijven maken gebruik van opvolgingsformulieren om de
vorderingen van de on-the-job training na te gaan. De beoordeling gebeurt met de betrokken
chef en het afdelingshoofd. Ook bij on-the-job opleidingen zijn 4 aspecten van groot belang:
de behoeftenanalyse, het plannen en ontwerpen van de opleiding, het methodisch organiseren
van de opleiding en de opvolging van het opleidingsbeleid.
In de textielsector gebeuren de meeste trainingen on-the-job, zeker voor arbeidersfuncties. De
meest voorkomende vorm is het peterschap. Één bedrijf werkt met eigen instructeurs. In zowat
alle bedrijven worden zittende werknemers bijgeschoold door een coach. Een coach is
meestal een oudere collega en zijn functie is minder formeel dan deze van het peterschap. De
oudere collega is de persoon waarbij je te rade gaat wanneer je een nieuwe taak krijgt of wanneer er zich problemen stellen.
Het opvolgen en evalueren van opleidingen op de werkvloer heeft een kwantitatief en een
kwalitatief aspect. Kwantitatief stelt zich de vraag in welke mate welke kosten kunnen inge-
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bracht worden en hoe de opleidingsuren gekwantificeerd kunnen worden. Het registeren van
opleidingen is belangrijk om een goed opleidingsbeleid te kunnen voeren: meten is weten.
Registratie is ook belangrijk in functie van de sociale balans. Indien het bedrijf een kwaliteitslabel heeft, zal de kwaliteitsmanager deze gegevens gebruiken voor zijn beleid. Over de cijfers
wordt gecommuniceerd in de ondernemingsraad of met de syndicale delegatie.
Een kwalitatieve beoordeling kijkt naar de competentieontwikkeling van de lerende, van de
geleerde vaardigheden en kennis. Opleidingsverantwoordelijken of personeelsmanagers volgen ook de kwaliteit, de efficiëntie en de effectiviteit, van de opleidingen op.
Waarom leren on-the-job?
Leren op de werkplek betekent dat de taken aangeleerd worden op de werkvloer waar ze later
zullen uitgevoerd worden. Er bestaan verschillende vormen van leren op de werkplek, de
meest voorkomende vormen zijn werkplekleren onder begeleiding. Grote bedrijven hebben
soms eigen instructeurs in dienst die zeer gestructureerd nieuwkomers inwerken. Omdat nog
weinig bedrijven full time instructeurs in dienst hebben, werden eigen instructeurs vervangen
door peters. Het peterschap is eveneens een gestructureerde vorm van opleiden. Het peterschap wordt veelal gebruikt voor nieuwkomers of bij de invulling van nieuwe functies. Werknemers die bijgeschoold worden, krijgen hiervoor meestal een coach die hen begeleidt. Het
begeleiden is minder strak georganiseerd, het gaat er om de uitvoering te tonen van de te
vervullen taken en de uitvoering te corrigeren. Peters en coaches worden gekozen uit de beste
vakmensen.
Werknemers kunnen ook zelfstandig leren op de werkplek, al dan niet met behulp van boeken,
handleidingen, notities, enz. Veel wevers maken er een eigen werkboekje van. Bij teamleren
gaat men in werkgroepen met collega’s gezamenlijk nieuwe taken aanleren. Polyvalente werknemers hebben meer leerkansen dankzij een gevarieerd takenpakket.
Welke opleidingsvorm het best past voor welke opleiding hangt af van de specifieke behoeften
en de beschikbare opleidingen op de opleidingsmarkt. Veel opleidingen gebeuren noodgedwongen on-the-job bij gebrek aan specifieke opleidingen bij opleidingsorganisaties. Meestal
maken bedrijven gebruik van verschillende methodieken: on-the-job en off–the-job, intern en
extern. Dit noemt men blended learning, wat eenvoudig betekent dat men de werknemers
opleidt met een pakket aan opleidingsinitiatieven. Zo laat men nieuwe werknemers bij Cobot
vzw een basiscursis textiel volgen, aangevuld met een begeleiding door een peter om de jobspecifieke taken aan te leren. Na het peterschap volgt dikwijls nog een periode met een
coach. Werknemers die omgeschoold worden krijgen dikwijls een coach om hen te begeleiden
naar een andere job binnen het bedrijf. Aanvullend gebeurt er aan werkposten ook zelfstudie
en overleg.
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Welk beleid past bij mijn onderneming?
Welk soort opleidingsbeleid gevoerd wordt, en zelfs de keuze tussen peterschap en instructeurs, is bepaald door verschillende factoren. De belangrijkste zijn:



de aard van de functies (sommige functies lenen zich beter voor peterschap, andere voor
externe klassikale cursussen);



de historiek van het bedrijf (grote bedrijven die na reorganisatie een grote KMO geworden
zijn behouden soms de voor grotere bedrijven meer typische opleidingssystemen);




de arbeidsmarkt (een goed gekwalificeerd aanbod zal omvang en aard van opleidingen
beperken en sturen);
de mogelijke ondersteuning door derden zoals Cobot vzw, VDAB, Syntra, enz.

Naast de vooropleiding van de werknemers is ook de leeftijd van belang: zijn of haar motivatie
en persoonlijkheid kan zorgen voor minimale dan wel maximale competentieontwikkeling.
Personeelsverantwoordelijken in de casestudies stellen dat oudere werknemers dikwijls opzien tegen opleidingen terwijl jongere werknemers veelal voor alles openstaan. Oudere werknemers hebben meer last van ‘het nieuwe’ en de faalangst is groter. Oudere werknemers vragen dan ook een speciale omkadering: meer tijd, meer geduld, meer positieve aanmoediging,
aandacht voor het zelfvertrouwen enz.
Bedrijven in de textiel kunnen met al hun vragen over opleidingen voor hun werknemers terecht bij Cobot vzw en de VDAB. Cobot vzw is de eerste partner wanneer het om textielspecifieke vragen gaat. Beide organisaties werken ook samen om opleidingstrajecten binnen de
bedrijfsmuren te begeleiden.
Unieke verhalen
Dit project gaat in acht casestudies na welke plaats werkplekleren heeft in de Vlaamse textielsector, welke ‘opleidingsmethodieken’ gebruikt worden en wat efficiënt en effectief werkplekleren kan bevorderen.
Niettegenstaande vele gelijkenissen, troffen we in de bedrijven acht unieke verhalen. Sommige bedrijven zetten hoog in op de rekruteringsvereisten, waardoor minder opleidingen georganiseerd moeten worden. Andere kiezen resoluut voor polyvalentie en daarom voor permanente
vorming. We willen daarom de bedrijven niet vergelijken, maar hun sterke kanten beklemtonen. Voor het onthaal van nieuwkomers wordt in alle bedrijven een bepaalde procedure voorzien. Een rondleiding in de betrokken afdelingen en in het bedrijf zijn het meest voorkomend.
In bijna alle bedrijven is ook een onthaalbrochure voorzien. Voor nieuwe werknemers worden
opleidingstrajecten opgezet.
Het opleidingsbeleid in KAISA laat zich kenmerken door een mix aan initiatieven en een vraaggestuurd beleid. KAISA rekruteert heel gericht onder werknemers met ervaring in andere tex-
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tielbedrijven en heeft een duidelijke visie op bedrijfsopleidingsbeleid, maar heeft weinig op
papier. KAISA gebruikt verschillende methodieken: peterschap, een informele interne instructeur, coaching door collega’s en speciale projecten voor groepen. Individuele arbeiders, maar
ook bedienden worden door peterschap of ad hoc door een collega opgeleid. Als meerdere
werknemers eenzelfde opleiding nodig hebben, wordt gekozen voor een projectmatige aanpak. De opleidingsuren worden niet altijd bijgehouden Het bedrijf heeft vroeger nog een project “gestructureerd opleiden” met Cobot vzw uitgevoerd in de ververij, en peters profiteren
hier nog altijd van hun vroegere vorming. In de weverij bestaat dit peterschapsysteem niet,
maar wordt gebruik gemaakt van een ex-instructeur uit een ander bedrijf, gecombineerd met
ondersteuning van collega’s. KAISA is het bewijs dat de opleidingen door Cobot vzw een grotere impact hebben dan een éénmalige tussenkomst in een bedrijf. De kennis wordt meegenomen naar andere bedrijven en gedeeld met afdelingsverantwoordelijken waardoor het een
nieuw leven krijgt. Er bestaat zoiets als een multiplicatoreffect én een langdurige werking.
ALEYNA legt de klemtoon op polyvalentie, kent weinig problemen bij het opleiden van werknemers maar heeft wel problemen bij het vinden van goede techniekers. De opleidingsbehoeften
worden door de productieverantwoordelijken en door de meestergasten gedetecteerd. In overleg met de HRM wordt dan een training opgezet met de eigen instructeur. Voor eenvoudige
beroepen wordt gekozen voor een peterschap door een collega met ruime ervaring. De informatie over het opleidingsbeleid zit zeer verspreid over verschillende personen en er is nog
geen sprake van een eenvormig opleidingsbeleid.
Het opleidingsbeleid in UMIT verloopt gecentraliseerd en sterk gestructureerd. Voor alle soorten functies zijn aangepaste opleidingstrajecten voorzien die opgevolgd worden door de opleidingsverantwoordelijke. Voor de arbeidersfuncties worden instructeurs ingezet. Het bedrijf
beschikt over vier fulltime instructeurs. De follow-up van de opleidingen gebeurt onder toeziend oog van een collega. Er zijn veel werknemers bij het opleidingsbeleid betrokken. Het
bedrijf kiest voor polyvalentie en heeft daarom een uitgebreid netwerk van doorgroeifuncties.
Een werknemer heeft naast de kerntaken steeds een aantal neventaken. Het bedrijf maakt
opleidingsplannen die dynamisch bijgestuurd kunnen worden als dat nodig is. Alle opleidingen
worden opgevolgd en geëvalueerd aan de hand van evaluatieformulieren.
In ROBBE werkt men met vaste peters en die sturen mee de permanente competentieontwikkeling van de werknemers. Polyvalentie wordt gestimuleerd. Het bedrijf werkt aan opleidingshandboeken en die worden als zeer positief ervaren. Er is vraag om voor alle machines een
opleidingshandboek te maken.
Het bedrijf maakt jaarlijks een opleidingsplan dat ook grotendeels gerealiseerd wordt. Vroeger
is nog beroep gedaan op begeleiding door Cobot vzw. Momenteel zijn de peters voldoende
opgeleid.
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In SKODAN zijn de richtlijnen van het kwaliteitshandboek sterk bepalend voor het opleidingsbeleid. De ISO certificering vereist belangrijke initiatieven en schrijft een aantal belangrijke procedures voor in verband met opleiding. Er is geen aparte HRM-verantwoordelijke waardoor de
ISO-richtlijnen een dominante factor worden in het personeelsbeleid. Het bedrijf zat nog in een
opstartfase waardoor er nog geen opleidingsplan en andere formulieren voorhanden zijn.
In LIMAO wordt een opleidingsplan gemaakt in het kader van de sectorale regeling met betrekking tot de opleidingsplannen en het daaraan verbonden trekkingsrecht. Het meest kenmerkende aan het opleidingsbeleid van LIMAO is het streven naar polyvalente medewerkers voor
bepaalde functies. Er bestaan vaste procedures voor het onthaal van nieuwe werknemers en
dit gebeurt zeer uitgebreid. Afdelingsverantwoordelijken worden betrokken bij de aanwervingen en bij de opleidingen.
Bij SHANIT is het opleidingsbeleid behoeftengestuurd en het kwaliteitshandboek heeft een
reële invloed op het competentiemanagement. Er liep op het moment van het onderzoek een
zeer interessant project waarbij interne on- en off-the-job opleidingen gecombineerd werden
met cursussen bij Cobot vzw. Enkele nieuwe ploegleiders komen in intervisiesessies samen
om functieprofielen op te stellen. Het zijn naast hun eigen profielen ook de functieprofielen van
de werknemers die ze leiding gaan geven. Meteen maakt dit deel uit van hun opleiding tot
ploegchef die vervolledigd is met een opleiding leidinggeven bij Cobot vzw.
DENI volgt verregaand alle voorgeschreven procedures van ISO. Jaarlijks wordt het opleidingsplan op de OR besproken en eventueel aangevuld met vragen van de werknemersvertegenwoordigers. Het type opleiding en de doelgroepen worden besproken. De werknemersvertegenwoordigers kunnen verbetervoorstellen formuleren naar inhoud, aantal werknemers en
aantal opleidingsuren. Voor de toekomst worden veel opleidingen verwacht. De OR ziet erop
toe dat iedereen aan bod kan komen. Bijvoorbeeld voor veiligheidsopleidingen, rugschool en
andere algemene opleidingen. De werknemersvertegenwoordigers staan achter het polyvalentie-idee: het biedt werkzekerheid, flexibiliteit bij vervangingen en betere lonen. De opleiding
onder peterschap is ideaal als de peter voldoende opgeleid is en voldoende tijd heeft voor de
trainee. De opleiding door Cobot vzw wordt zeer positief geëvalueerd en meestal wordt het
dubbellopen van de peter met de nieuwe werknemer gerespecteerd. De werknemersvertegenwoordiging ziet het als zijn taak om dit goed op te volgen.
Ten uitgeleide
Alle betrokkenen in de sector zijn zich bewust van de invloed van de technologische en organisatorische innovaties op de competentiebehoeften. Een gespecialiseerde maar tevens polyvalente werknemer is voor de textielsector het profiel van de toekomst. Permanente competentieontwikkeling is de boodschap, welke strategieën men ook gebruikt.
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De Vlaamse overheid voorziet in tal van ondersteuningsmaatregelen voor de opleiding van
werknemers. Voor de textielsector is de steun van Cobot vzw, het sectoraal opleidingsinitiatief,
de belangrijkste partner, maar ook de VDAB biedt opleiding en begeleiding. Het competentiecentrum in Wevelgem en de begeleiders van IBO’s zijn de belangrijkste steunpilaren.
Op sectorniveau zijn de sociale partners van de textielsector zeer betrokken bij het competentiemanagement in de bedrijven. Hierover zijn afspraken vastgelegd in CAO’s en specifieke
opdrachten gegeven aan Cobot vzw.
In de meeste bedrijven in dit onderzoek hebben de werknemersvertegenwoordigers een actieve inbreng in de ondernemingsraad en/of op het comité voor preventie en bescherming op het
werk. Er is regelmatig sociaal overleg op het niveau van de vestigingen. De werknemersafgevaardigden steunen het opleidingsbeleid van hun bedrijf en volgen het kritisch op. Werknemersvertegenwoordigers besteden ook veel aandacht aan de activering van de interne arbeidsmarkt. Steeds in eerste instantie intern rekruteren en promotiekansen voorzien voor
zittende werknemers is de boodschap.
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www.vdab.be De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, alle informatie over opleidingen (onder andere IBO en IO) en aanverwante ondersteuningsmaatregelen
voor bedrijven.
www.vov.be VOV staat voor Vereniging voor Opleidings- en Vormingsverantwoordelijken. Op
de site vind je onder werkplekleren een applicatie ‘Effectiever leren op de werkplek’. Het is
een uitgebreide en informatieve site over de verschillende vormen en methodieken van leren
op de werkplek. Via beslissingsbomen komt u snel terecht op die specifieke informatie die je
nog nodig hebt.
www.vov.be/ opleidingsbeleid en competentiemanagement
www.wordwatjewil.be Word wat je wil - Het overzicht van cursussen en opleidingen voor volwassenen in Vlaanderen.
CAO’s
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 22, afgesloten in de NAR op 26 juni 1975, betreffende
het onthaal en de aanpassing van de werknemers in de onderneming.
Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2001 (uitvoering van het interprofesioneel
akkoord 2001-2002) hoofdstuk IV vorming en opleiding Artikel 15 over 0,20% bijkomende
inspanningen voor opleiding en Artikel 27 over de onthaalprocedure.
CAO van 18.11.2002 Inzake opleidingstijd
CAO 28.02.2003 Het onthaal en de aanpassing van de werknemers in de onderneming.
Algemene nationale collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2005. Hoofdstuk IV Vorming
en opleiding Artikel 20, waarbij 0,20% wordt voorbehouden voor opleiding van risicogroepen.
CAO van 13 juni 2005 betreffende vormingsinitiatieven Hoofdstuk IV opleidingsplannen. Een
gedetailleerde beschrijving van de criteria.
Sociale circulaires van Febeltex
De teksten staan op intranet van Febeltex en zijn bijgevolg enkel toegankelijk voor leden van
Febeltex. De vakbonden ontvangen een exemplaar van de circulaires.
Febeltex (2005) Opleiding en vorming – CAO 2005-2006 – commentaar
Febeltex (2005) Opleidingsplannen trekkingsrecht 2004
Febeltex (2005) Toepassing van het trekkingsrecht in het kader van vorming en opleiding.
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