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Vzw GTB is in 2008 ontstaan als gevolg van de fusie van de vijf Vlaam-

se regionale ATB-diensten. De nieuwe bestuurders hebben deze gele-

genheid aangegrepen om samen met de medewerkers de visie en mis-

sie van de vzw uit te klaren. Waarderend onderzoek bij de medewerkers 

vormt de hoeksteen van elk nieuw initiatief binnen de organisatie. Het 

heeft een belangrijke dynamiek van samenwerking tussen directie, me-

dewerkers en andere belanghebbenden (waaronder vakbonden en 

werkgeversorganisaties) tot stand gebracht.  

De strategie van de vzw focust op de lange termijn. Men wil de dienst 

kwalitatief uitbouwen met een professionele groep medewerkers. De 

strategie werd, samen met de medewerkers, op papier gezet en gebun-

deld in een strategieboekje voor elke medewerker. Vzw GTB ziet de ei-

gen medewerkers als interne ondernemers. Binnen een vastgelegd ka-

der krijgen ze zoveel mogelijk autonomie en regelmogelijkheden. Ze 

worden ondersteund door in te zetten op een coachende leiderschapstijl 

en een uitgewerkt leerbeleid.  

Vzw GTB legt de nadruk op samenwerking. Intern met de medewerkers, 

maar ook extern. Zo is er een zeer nauwe samenwerking met de VDAB, 

werkt de vzw samen met collega-organisaties in Europa, de sociale 

partners, bedrijven en scholen. 

Het waarderend onderzoek bij de medewerkers en de projecten op ba-

sis daarvan hebben een aantal belangrijke effecten. Zo ervaren de geïn-

terviewden onder meer een betere kwaliteit van de dienstverlening, een 

grotere beleidsmatige impact van de vzw en een sterkere betrokkenheid 

van de medewerkers bij de organisatie.  

1. De organisatie 

GTB staat voor Gespecialiseerde Trajectbepaling en – Begeleiding en heeft tot doel 

om personen met een arbeidshandicap te begeleiden naar werk. De vzw is ontstaan uit 

een fusie van de vijf voormalige Vlaamse ATB-diensten (ArbeidsTraject Begeleiding). 

In het kader van Beter Bestuurlijk Beleid van de Vlaamse overheid werden de vijf pro-

vinciale ATB-diensten in 2006 administratief overgeheveld van het Vlaams Fonds 

(Welzijnsector) naar de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

(VDAB). Vervolgens zijn de ATB-diensten gefusioneerd tot één Vlaamse vzw onder de 

naam vzw GTB met vijf provinciale afdelingen. Dit betekende een overgang van vijf 

Raden van Bestuur naar één Raad van Bestuur of van 50 à 80 bestuurders naar 24 

bestuurders voor de gehele vzw. 

Vzw GTB telt momenteel een 200-tal medewerkers. Dit zijn hoofdzakelijk bedienden 

waarvan meer dan 80% minstens een bachelorsdiploma op zak heeft. Ongeveer 10% 

van de medewerkers behoren tot de eigen doelgroep, namelijk personen met een ar-
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beidshandicap. Naast de directeur en zeven stafmedewerkers telt de organisatie vijf 

provinciaal gestuurde teams. Elk team bevat een provinciaal coördinator, een stafme-

dewerker, één of meerdere teamcoaches en 30 tot 40 medewerkers.  

Het algemeen doel van de vzw is het realiseren van een hogere werkzaamheidsgraad 

van personen met een arbeidshandicap Tot de taken van de vzw behoren: 

 Het begeleiden van de doelgroep naar werk, in de eerste plaats naar het nor-

maal economisch circuit. Indien dit niet mogelijk is, wordt er toegeleid naar het 

beschermd circuit (sociale of beschutte werkplaats) of arbeidszorg, 

 In functie van de hoofdtaak netwerken met werkgevers, andere gespecialiseer-

de diensten, sociale partners … Het gaat bijvoorbeeld om het verstrekken van 

informatie aan werkgevers over tewerkstellingsbevorderende maatregelen en 

vormen van verdere loopbaanbegeleiding voor de klanten, 

 Beleidsontwikkeling in de sectoren onderwijs, gezondheid en welzijn. 

 

2. Waarderend onderzoek bij medewerkers als 

hoeksteen 

Sociale innovatie staat bij vzw GTB voor een horizontale organisatiestructuur met korte 

beslissingslijnen en een sterke, waarderende betrokkenheid van de medewerkers bij 

elk nieuw initiatief binnen de organisatie. Veranderingen worden projectmatig aange-

pakt, in samenwerking met de medewerkers. De organisatie ziet de medewerkers als 

interne ondernemers en ondersteund hen via een coachende manier van leidinggeven 

en een uitgewerkt leerbeleid. Ook extern focust de organisatie op samenwerking, met 

klanten en andere belanghebbenden. 

2.1. Horizontaal uitgebouwde organisatiestructuur met 

korte beslissingslijnen 

Bij de fusie in 2008 van de ATB-diensten naar vzw GTB heeft de organisatie er bewust 

voor gekozen om de organisatiestructuur zo horizontaal mogelijk te houden. Iedere 

medewerker heeft een duidelijke plaats in het organigram (zie Figuur 6) en er zijn korte 

beslissingslijnen. 

De centrale stafmedewerkers zijn verdeeld over de vijf provinciale afdelingen waardoor 

de informatiedoorstroom van het management naar de afdelingen en omgekeerd vlot-

ter verloopt. Elke provinciale afdeling bestaat uit een provinciale coördinator, één of 

meerdere teamcoaches, trajectbegeleiders en administratief medewerkers. In elke pro-

vinciale afdeling vinden in dezelfde week, meestal ook op dezelfde dag de provinciale 

vergaderingen plaats. Op de agenda van deze vergadering staan een aantal vaste ru-

brieken waarin de medewerkers geïnformeerd worden over wat besproken en beslist 

werd tijdens het managementoverleg. Op die manier krijgt elk provinciaal team rond 

dezelfde periode ook dezelfde informatie vanuit het management. 
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2.2. Waarderend onderzoek bij medewerkers als basis 

Het startpunt van de veranderingsinitiatieven binnen vzw GTB is een waarderend on-

derzoek bij de medewerkers op basis van het EFQM-model. Dat model werd gebruikt 

om voor vzw GTB verbeterpunten te identificeren binnen 9 domeinen, namelijk (1) lei-

derschap, (2) beleid en strategie, (3) medewerkers, (4) partnerschappen en middelen, 

(5) processen, (6) resultaten bij klanten, (7) resultaten bij medewerkers, (8) resultaten 

in de samenleving en (9) resultaten van de sleutelprestaties. 

Concreet verliep het waarderend onderzoek als volgt. In december 2008/januari 2009 

werd bij alle medewerkers gepolst (1) wat ze vandaag sterk vinden binnen hun wer-

king, (2) wat meer aandacht vraagt en (3) wat hun toekomstwensen voor de organisa-

tie waren. Vervolgens vonden diepergaande teamgesprekken plaats met een 12-tal 

medewerkers per provinciaal team. Tijdens deze gesprekken werd meer feedback en 

informatie verzameld. Per provincie leidde dit tot één of meerdere toekomstbeelden 

voor de organisatie en een aantal „sterke ideeën‟. Tijdens de eerste GTB-dag in 2009 

werden deze resultaten in de vorm van een tentoonstelling binnen de 9 EFQM-

gebieden weergegeven naar sterktes, uitdagingen en toekomstwensen van de organi-

satie. Tijdens rondetafelgesprekken werd samen met de medewerkers beslist over 

welke punten men verder wilde nadenken. Dit resulteerde in een 20-tal projectideeën. 

De stuurgroep Kwaliteit selecteerde daaruit 10 prioriteiten die het komende werkjaar 

zouden worden aangepakt. Naast de directeur is er ook een vertegenwoordiging van 

de stafleden, de provinciale coördinatoren, de administratief medewerkers en de tra-

jectbegeleiders in de stuurgroep. 

Eén van de prioriteiten was het opstellen en uitschrijven van een duidelijke en gedra-

gen organisatiestrategie. Daarnaast ging het over de ontwikkeling van een registratie-

draaiboek, het ontwikkelen van een leerbeleid binnen de organisatie, hoe omgaan met 

de eigen ecologische voetafdruk, het coachen van medewerkers, communicatie als 

bindmiddel binnen de organisatie …  

In december 2009 vond de startdag van de 10 projecten plaats. Tijdens die dag werd 

elk projectvoorstel concreet uitgewerkt in een projectfiche door een projectgroep. Elke 

projectgroep bestaat uit een mix van verschillende teamleden uit de verschillende pro-

vinciale afdelingen met een sterke interesse om aan het project te werken. De eindda-

tum van alle projecten was de volgende GTB-dag, namelijk 23 april 2010. In de project-

fiche werd een duidelijke structuur uitgewerkt: aantal mandagen, concrete 

doelstellingen, enzovoort. Elke projectfiche werd aan één andere projectgroep voorge-

steld. Suggesties vanuit deze groep werden in de projectfiche opgenomen. “We erva-

ren de projectmatige aanpak als een krachtige manier van werken. De leden van een 

werkgroep krijgen niet het gevoel ergens alleen aan te werken, maar realiseren samen 

een concreet doel. De aanpak om telkens eerst een visie van vzw GTB over het thema 

uit te werken, zorgt voor een gedragen en onderbouwd resultaat. Alle gestarte project-

groepen hebben ook concrete resultaten opgeleverd” ervaart Wannes Marivoet, staf-

medewerker vzw GTB.  

We bespreken vervolgens enkele van de resultaten van de projectwerking, namelijk het 

uitwerken van de organisatiestrategie, een gedragen visie op intern ondernemerschap 

en een coachende manier van leidinggeven en een uitgewerkt leerbeleid.  
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2.3. Het strategieboekje 

Uit het waarderend onderzoek bij de medewerkers bleek dat het uitwerken van een 

duidelijke organisatiemissie en -strategie één van de prioriteiten was waaraan moest 

worden gewerkt. “De fusie van de vijf ATB-diensten in 2008 bracht een aantal grote 

wijzigingen voor de organisatie met zich mee. Zo gingen we van vijf verschillende Ra-

den van Bestuur naar één Raad van Bestuur. Ook de medewerkers stelden zich vra-

gen over wat er met hen zou gebeuren. Door de fusie konden we als vzw GTB als het 

ware van een wit blad vertrekken. We hebben dat aangegrepen om onder meer de 

missie en visie van de vzw samen met de medewerkers opnieuw scherp te stellen” 

merkt Luc Henau, directeur, op.  

De missie en de strategie van de organisatie werd samen met de medewerkers uitge-

werkt en goedgekeurd door de belanghebbenden. Een eerste versie van de uitge-

schreven missie en strategie van de organisatie werd door de directeur opgemaakt. 

Vervolgens werd binnen alle provinciale teams om feedback gevraagd. Op basis van 

de kritieken en suggesties uit de verschillende teams werd de visie- en strategietekst 

herwerkt en opnieuw nagelezen door drie medewerkers uit alle provinciale afdelingen. 

Daarnaast werd elke individuele medewerker uitgenodigd om te reageren op de nieu-

we versie. Op basis van de binnengekomen reacties heeft het kader tijdens een twee-

daagse de visie- en strategietekst opnieuw herschreven. Na een laatste voorlegging 

van de tekst aan de medewerkers, werd de missie- en strategietekst goedgekeurd door 

de werkgeversorganisaties, de vakbonden en de klanten binnen de Raad van Bestuur.  

De missietekst is terug te vinden op de website van de vzw. De strategie van GTB vzw 

is uitgewerkt in een strategieboekje op basis van de 9 EFQM-gebieden en werd tijdens 

een GTB-dag aan elke medewerker bezorgd. De strategie stelt expliciet dat betrokken-

heid van de klanten en medewerkers een cruciaal element is uit de GTB-strategie. 

Maar ook dat de lange termijnstrategie binnen de organisatie concreet wordt uitgewerkt 

in projecten met een duidelijke focus. Elk project wordt uitgevoerd in samenwerking 

met de medewerkers. 

2.4. Interne ondernemers en coachende leidinggeven-

den 

De uitwerking van elk project bij vzw GTB verloopt volgens eenzelfde stramien. Een 

belangrijke eerste stap is het ontwikkelen van een visie op het thema om zo een ge-

meenschappelijk en breed draagvlak binnen de organisatie te creëren. Op basis van 

deze visie worden vervolgens concrete acties ondernomen. 

Medewerkers worden binnen vzw GTB gezien als interne ondernemers. De organisatie 

tekent een duidelijk kader uit over wat de taken zijn van de medewerkers. Daarbinnen 

krijgen de medewerkers de verantwoordelijkheid en bevoegdheid om zoveel mogelijk 

aspecten van hun job zelf in te vullen, bijvoorbeeld de eigen planning en tijdsbesteding. 

De trajectbegeleiders worden bij het uitvoeren van hun taken en hun functioneren on-

dersteund door de teamcoaches en de organisatie heeft een leerbeleid uitgewerkt.  

2.4.1. Teamcoaches 

Afhankelijk van de grootte van de provinciale afdelingen zijn er één of meerdere perso-

nen die halftijds zijn vrijgesteld als teamcoach. Hun taak is de trajectbegeleiders coa-
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chen, zowel op inhoudelijk vlak als hun algemeen functioneren. Dit gebeurt al dan niet 

op vraag van de trajectbegeleiders.  

Ook op het vlak van teamcoaching werd eerst, samen met teamcoaches en provinciaal 

coördinatoren, een algemene visie ontwikkeld. Die visie stelt dat coaching bij vzw GTB 

vertrekt vanuit de sterktes van de medewerker. Dat betekent dat soms de coördinator, 

soms de teamcoach het best geplaatst is om de medewerker te coachen. Om een ka-

der te ontwikkelen voor dat samenspel tussen de provinciaal coördinator en de team-

coach(es) in het begeleiden van teams, werd een oefening gemaakt om af te bakenen 

welke taken zeker wel en zeker niet tot de functie van de teamcoach/provinciaal coör-

dinator behoren en de grijze zone daartussen. In de praktijk stemt het kernteam, be-

staande uit de provinciaal coördinator, de teamcoach(es) en de stafmedewerker, af wie 

wat voor zijn/haar rekening neemt.  

De teamcoaches worden ondersteund door een teamcoach-overleg en intervisiemo-

menten. Het teamcoach-overleg vindt een vijftal keer per jaar plaats. Tijdens deze bij-

eenkomsten overlopen de teamcoaches de vragen die ze krijgen van de trajectbege-

leiders en bespreken hun eigen coaching. Wanneer er belangrijke thema‟s naar boven 

komen, worden er intervisies georganiseerd die door externen begeleid kunnen wor-

den.  

2.4.2. Leerbeleid  

De werkgroep “leerbeleid” heeft zich in de eerste plaats toegespitst op het maken van 

een onthaalmap en inwerkbrochure voor nieuwe medewerkers. Daarnaast heeft de 

werkgroep het leerbeleid van de organisatie uitgeschreven met de organisatiedoelen 

als basis. Het leerbeleid stelt drie uitgangspunten centraal: 

1. GTB werkt aan de kwaliteit van dienstverlening voor onze klanten door inzet 

van deskundige medewerkers, 

2. GTB wil een organisatie zijn waar verantwoordelijkheid en ondernemerschap 

belangrijk zijn, 

3. GTB wil een organisatie zijn met een open leercultuur, waarbij van mekaar 

wordt geleerd.  

Tien krachtlijnen geven het leerbeleid verder vorm, waaronder “Leren is GTB-

medewerkers klaar maken voor de veranderingen en evoluties waar GTB voor staat”, 

“GTB werkt aan een leerbeleid met ruimte voor diverse leervormen en methodieken” 

en “GTB ondersteunt het leerbeleid met de nodige middelen en de efficiënte en effec-

tieve aanwending ervan”.  

De verantwoordelijkheden op het vlak van leren werden voor elke actor binnen de or-

ganisatie vastgelegd: van elke GTB-medewerker, tot de vakbonden en de Raad van 

Bestuur. Zo is elke GTB-medewerker medeverantwoordelijk voor de eigen leertrajecten 

en het formuleren van eigen leerbehoeften en maakt elke leidinggevende met zijn di-

recte medewerkers jaarlijks een leerplan op. Het werknemersoverleg volgt de budget-

stromen en de sociale balans mee op en worden betrokken in de ontwikkeling van het 

leerbeleid en het opstellen van het leerplan; de Raad van Bestuur keurt het leerplan 

goed en bepaalt welke middelen worden vrijgemaakt.  

Naast het leerplan, worden de individuele leervragen beoordeeld op 4 criteria, namelijk: 
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1. Het belang van de leeractiviteit voor de huidige of toekomstige werking van 

GTB, 

2. De relevantie van de opleiding voor de functiehouder, 

3. De effectiviteit van de leeractiviteit, 

4. De kost van de opleiding. 

Afhankelijk van de beoordeling op deze criteria kan GTB de opleiding toestaan of in 

overleg met de aanvrager een andere oplossing zoeken of de opleiding gedeeltelijk 

financieren. 

Naast het leerplan en de individuele leervragen, krijgt het leerbeleid vorm via interne 

lerende netwerken en functionerings- of coachingsgesprekken. Momenteel wordt nog 

gewerkt aan een leertool op het intranet dat in september 2011 zal worden gelanceerd. 

Via deze leertool zullen medewerkers onder meer toegang krijgen tot documenten zo-

als de competentieprofielen en het competentiewoordenboek, maar ook de kwaliteits-

audit, financiële informatie over de organisatie, enzovoort. De leertool zal elke mede-

werker ook een overzicht bieden van de gevolgde opleidingen, geplande opleidingen, 

opleidingsaanvragen, informatie over opleidingen en studiedagen, enzovoort.  

Intervisie en interne lerende netwerken 

De GTB-visie stelt dat “de medewerkers worden uitgenodigd om actief te leren”. Leren 

gebeurt binnen GTB niet enkel via het volgen van opleiding en vorming. De medewer-

kers worden gestimuleerd om te leren door intervisie met directe collega‟s, het bespre-

ken van klantendossiers met collega‟s uit het ruimere team, door regelmatige uitwisse-

lingen met collega‟s uit andere provincies, door contacten met andere organisaties … 

Binnen de organisatie zijn er verschillende interne lerende netwerken. Zo komen alle 

provinciale coördinatoren regelmatig samen voor besprekingen rond een bepaald the-

ma dat te maken heeft met leidinggeven, bijvoorbeeld “hoe ga je om met 9-tot-5-

medewerkers als je dat zelf niet bent?”.  

GTB heeft daarbij tot doel om “medewerkers te laten meebouwen aan de eigen sociale 

organisatie, maar ook de kans te geven zich binnen een maatschappelijk zinvolle job te 

ontplooien”. 

Functionerings- en coachingsgesprekken  

Nieuwe medewerkers krijgen bij hun indiensttreding een startverslag met daarin hoe de 

onderneming naar de medewerker kijkt, hoe de persoon leert en waarop aan het eind 

van de proefperiode geëvalueerd zal worden. Dat is steeds een mix van houdin-

gen/attitudes en technische vaardigheden. De medewerker geeft in dat startverslag 

ook zelf aan waar hij/zij naartoe wil, wat daarin beperkingen kunnen zijn, enzovoort. Bij 

een negatieve evaluatie aan het eind van de proefperiode wordt ook steeds gekeken of 

de medewerker alle kansen heeft gekregen binnen de organisatie. 

Alle medewerkers hebben minstens één keer per jaar een functioneringsgesprek met 

de provinciaal coördinator of een coachingsgesprek met de teamcoach. Hierover is in 

een werkgroep eerst een visietekst uitgeschreven.  

Voor beide types van gesprekken is één basisdocument uitgewerkt. Wanneer een me-

dewerker de basisfunctie goed uitvoert, het minimum aan verantwoordelijkheidsgebie-
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den goed invult en over het minimum aan nodige competenties beschikt, wordt hier 

tijdens het gesprek niet telkens jaar na jaar opnieuw bij stilgestaan. Er wordt dan gefo-

cust op de drijfveren van de medewerker en hoe de organisatie deze kan ondersteu-

nen. Het functionerings- of coachingsgesprek is bedoeld als een exploratief gesprek 

waarin wordt teruggekeken naar de vorige gesprekken, waarin gepolst wordt naar de 

arbeidstrevredenheid, de werk-privébalans, de relatie met de klanten, enzovoort. Er 

worden ook “droom- en leervragen” gesteld: Welke vorming wil de medewerker vol-

gen? Hoe ziet hij/zij de verdere loopbaanontwikkeling? …  

De trajectbegeleiders werken, indien mogelijk, met focussen. Sommige trajectbegelei-

ders doen het liefst begeleidingen naar de open arbeidsmarkt (privésector, social profit, 

overheid), andere verkiezen begeleidingen naar beschutte en sociale werkplaatsen of 

arbeidzorg (zonder arbeidsovereenkomst). Afhankelijk van de voorkeuren van de tra-

jectbegeleiders kunnen ze meer worden ingezet voor bepaalde begeleidingen maar 

een trajectbegeleider kan nooit enkel voor één groep werken. Dit kan tijdens het ge-

sprek aan bod komen. Sommige medewerkers kiezen ervoor om hun basisfunctie goed 

uit te voeren, maar willen daarbuiten geen extra taken of verantwoordelijkheden binnen 

de organisatie. Anderen willen daar bovenop nog meewerken aan bepaalde projecten, 

op basis van hun eigen drijfveren. Tijdens een functionerings- of coachingsgesprek 

wordt dit samen besproken. “Belangrijke kenmerken van de gesprekken zijn dat het 

gaat om 2-richtingsverkeer en gesprekken die in een informele sfeer plaatsvinden” 

merkt Wannes Marivoet, stafmedewerker vzw GTB, op.  

2.5. Streven naar voortdurend verbeteren in samenwer-

king met de medewerkers, de klanten en andere be-

langhebbenden 

De focus van vzw GTB ligt op het leveren van een kwaliteitsvolle dienstverlening. Dat 

wil zeggen een persoonsgerichte dienstverlening. Niet het percentage uitstroom van de 

doelgroep naar het regulier economisch circuit is daarbij het belangrijkste. Voor indivi-

duele leden uit de doelgroep kan een kwaliteitsvolle dienstverlening erin bestaan dat 

de persoon begeleid wordt naar vrijwilligerswerk, naar het volgen van opleiding, … in 

plaats van uitstroom naar het normale economische circuit. Kwaliteit van de dienstver-

lening vanuit de doelgroep gaat voor op streefcijfers wat betreft uitstroom. Deze kwali-

teitsvolle dienstverlening wil de vzw in de eerste plaats bereiken samen met de mede-

werkers. “vzw GTB streeft naar een voortdurende innovatie en verbetering van de 

werking. Het uitgangspunt hiervoor is de kwalitatieve uitbouw van de dienstverlening 

met een professionele groep medewerkers”. Daarnaast zet de organisatie ook in op 

samenwerking met andere belanghebbenden. Vooreerst is netwerking met werkge-

versorganisaties, gespecialiseerde diensten, sociale partners, bedrijven de basis voor 

het vinden van geschikte jobs voor de doelgroep. 

De kwaliteitswerkgroep werkt momenteel aan een project waarin de feedback van de 

klanten als basis zal dienen voor aanpassingen in de werking van de organisatie. Om-

dat een standaardenquête bij de klanten enkel positieve antwoorden opleverde en wei-

nig input gaf voor mogelijke verbeteringen, zal er in de toekomst extra gewerkt worden 

met focusgroepen van gebruikers om bepaalde thema‟s diepgaander te bespreken.  

De organisatie werkt ook samen met diverse andere belanghebbenden, waaronder: 
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 VDAB: Er is bijvoorbeeld een zo groot mogelijke inbedding van vzw GTB bij de 

VDAB via de werkwinkels. Toch blijft GTB een autonome vzw met aandacht voor 

toegankelijkheid en privacy voor de doelgroep, 

 Collega-organisaties in Wallonië en in het buitenland. Zo zijn er verschillende 

projecten samen met Waalse, Brusselse en Europese organisaties, 

 Netwerking met Scholen, bijvoorbeeld samenwerkingen met het bijzonder on-

derwijs zodat het afwerken van de schoolloopbaan niet volledig gescheiden blijft 

van de trajectbegeleiding maar het ene logisch volgt op het andere, 

 Bedrijven en organisaties als werkgevers, bijvoorbeeld bij de organisatie van de 

Duodagen waarin personen met een arbeidshandicap een dag meedraaien in de 

bedrijven.  

 

Als ondersteuning van het waarderend onderzoek in de eigen organisatie, nam vzw 

GTB deel aan een lerend netwerk “ontwikkelen vanuit talent en bezieling”. Tijdens ver-

schillende meerdaagse bijeenkomsten werd theoretische ondersteuning gecombineerd 

met leerwerkgroepen waarin de eigen praktijken van de deelnemers verder vorm kre-

gen.   

2.6. Effecten op performantie en kwaliteit van de arbeid 

“Effecten van een dergelijke organisatieverandering moeten steeds op lange termijn 

bekeken worden. Nu focussen we vooral op het vormgeven van de organisatie op ba-

sis van de positieve drive die ontstaan is door het waarderend onderzoek bij de mede-

werkers” stelt Wannes Marivoet, stafmedewerker. Toch ervaren de directeur en de 

stafmedewerker al een aantal belangrijke effecten. Zo zijn het verloop en het absente-

isme sterk verbeterd. Er wordt binnen de organisatie veel meer geleerd, over de gren-

zen van de provinciale afdelingen heen. De organisatie is financieel sterker geworden 

en de kwaliteit van de dienstverlening is verhoogd: een meer uniforme dienstverlening 

vanuit éénzelfde visie en met éénzelfde registratiesysteem. Uit de recente klantenbe-

vraging blijkt dat men zeer tevreden is over de werking van de vzw. De klanten hebben 

ook het gevoel dat ze inhoudelijk kunnen meedenken via hun vertegenwoordiging in 

het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur. Op die manier kunnen de klanten mee 

de evolutie van vzw GTB bepalen. 

Beleidsmatig waren er volgens de directeur snelle en belangrijke effecten. Op diverse 

beleidsniveaus kan de vzw meedenken en wordt door de anderen au serieux geno-

men. Daardoor is de impact van de vzw GTB veel groter dan de vroegere vijf ATB-

diensten.  

“Ook voor de medewerkers is er door het uitwerken van een gedragen missie en stra-

tegie een eenduidig beleid gekomen. Ik heb het gevoel dat we het angstelement dat bij 

de medewerkers leefde door de hervormingen hebben kunnen weghalen. Het waarde-

rend onderzoek en het projectwerk zorgen er ook voor dat de eigen stem van de me-

dewerkers een veel groter draagvlak hebben binnen de organisatie dan voordien” er-

vaart Luc Henau, directeur vzw GTB. 
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2.7. Betrokkenheid van medewerkers en sociaal overleg 

In de eerste maanden van de organisatieverandering zijn de twee vertegenwoordigde 

vakbonden (ACV en ABVV) naar de teamvergaderingen binnen de provinciale afdelin-

gen geweest. Dit gebeurde zonder de aanwezigheid van de directeur en had tot doel 

om na te gaan wat de bezorgdheden waren bij de personeelsleden. Het belangrijkste 

punt waren de grote verschillen in het personeelsstatuut tussen de verschillende pro-

vinciale afdelingen. Samen met de vakbonden en medewerkers werd er op vier maan-

den tijd eenzelfde statuut voor alle medewerkers uitgewerkt. Dit statuut was voor de 

meerderheid van de medewerkers een verbetering. 

De medewerkers gaven mee vorm aan het nieuwe statuut. Zo werd het voorstel van 

het managementteam voor cafetariaplanning verworpen. Er werd gefocust op gezins-

vriendelijke keuzes omdat 85% van de personeelsleden jonge moeders zijn. De keuzes 

voor extra verlofdagen, maximale benutting van wettelijke mogelijkheden voor bijvoor-

beeld tijdskrediet, … zorgen dat werk en privé zo goed mogelijk gecombineerd kunnen 

worden. Daarnaast zijn ook persoonlijke aanpassingen mogelijk voor de medewerkers 

die tot de doelgroep behoren en een specifiek aangepast uurrooster kunnen krijgen.  

Via de Raad van Bestuur hebben de vakbonden een belangrijke inspraak in de organi-

satiebeslissingen. Daarnaast werd er een OR-structuur opgezet binnen de verschillen-

de provinciale afdelingen, zodat elke provinciale afdeling vertegenwoordigd is.  

Tijdens een gesprek met één van de vakbondsvertegenwoordigers, kwamen volgende 

bedenkingen en opmerkingen over de bovenstaande initiatieven naar voor: 

 Tijdens de eerste GTB-dag zijn de medewerkers bevraagd over wat zou moeten 

veranderen of waar nood aan is binnen de organisatie. Daaruit bleek dat mede-

werkers nood hadden aan een duidelijke en gedeelde visie van de organisatie. 

Het samen opmaken van deze GTB-visie was belangrijk voor de medewerkers. 

Het is bijvoorbeeld niet altijd duidelijk wat wel en niet tot de taak van vzw GTB 

behoort. De gedeelde visie geeft een duidelijke richting aan, hoewel er steeds 

een grijze zone zal blijven.  

 In verschillende werkgroepen wordt op een projectmatige manier gewerkt aan 

thema‟s of praktische problemen die uit de bevraging van de medewerkers naar 

voor zijn gekomen. Het deelnemen aan die werkgroepen heeft ervoor gezorgd 

dat medewerkers uit de verschillende provinciale afdelingen elkaar beter hebben 

leren kennen. Het heeft gezorgd voor een soort van GTB-gevoel onder de me-

dewerkers en een betere doorstroom van informatie van het management naar 

de medewerkers en omgekeerd.  

 Omdat de werkgroepen heel projectmatig werken, behoudt elke werkgroep een 

duidelijke focus. Elke werkgroep start voor één jaar, telkens op de GTB-dag, met 

een duidelijk doel voor ogen. Dat zorgt ervoor dat het geen eindeloze werkgroe-

pen worden, maar werkgroepen die concrete resultaten kunnen voorleggen. 

 De omvorming van het intranet dat momenteel nog bezig is, heeft gezorgd voor 

een dynamiek waarin medewerkers nagaan wat in hun provinciale afdelingen ge-

deeld kan worden met de andere afdelingen. Bijvoorbeeld een brochure over hoe 

solliciteren met een arbeidshandicap die in de afdeling Vlaams-Brabant werd op-

gemaakt. Deze instrumenten zullen via het intranet voor alle afdelingen beschik-

baar worden.  
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 Er is bij de overgang naar vzw GTB bewust gekozen voor een zo horizontaal 

mogelijke organisatie. De vakbonden waren hier voorstander van omdat dit zorgt 

voor een vlottere communicatie en een grotere betrokkenheid bij het uitwerken 

van het beleid van de organisatie. 

 Voor de trajectbegeleiders is er weinig veranderd door de overgang van de 5 

ATB-diensten naar vzw GTB. Maar de organisatie is wel sterk veranderd. De or-

ganisatie is veel slagvaardiger geworden. Vzw GTB is gekend en de trajectbege-

leiders zijn niet meer zo sterk afhankelijk van hun eigen netwerking. Vzw GTB 

heeft een duidelijk beleid opgemaakt en een PR-strategie geïntroduceerd. De or-

ganisatie staat nu veel sterker. “Dit ervaren we ondermeer in het beleid dat de 

VDAB voert, waarin veel meer dan vroeger rekening wordt gehouden met vzw 

GTB en de doelgroep van vzw GTB" stelt Mark Vanhamme, vakbondsafgevaar-

digde ACV. 

 Het nieuwe statuut wordt als een verbetering ervaren door elke medewerker.  

 De dienstverlening is breder geworden doordat projecten die goed lopen in be-

paalde afdelingen, ook door andere afdelingen worden overgenomen. Bijvoor-

beeld loopbaanbegeleiding en begeleiding van mensen die nog aan het werk 

zijn. 

 Er wordt veel aandacht geschonken aan het sociale aspect binnen de organisa-

tie. Er wordt voor gezorgd dat collega's elkaar regelmatig fysiek tegen komen, 

bijvoorbeeld tijdens teamvergaderingen.  

 Het sociaal overleg binnen de organisatie focust op wat goed is voor de organisa-

tie en de medewerkers. Er is een open discussiecultuur die zorgt voor gedragen 

beslissingen.  

2.8. Toekomst 

In de toekomst wil vzw GTB verder investeren in waarderend onderzoek binnen de 

organisatie. Twee medewerkers zullen daarvoor in het lerend netwerk stappen en erva-

ringen met andere organisatie delen. In 2012 zal een nieuwe bevraging bij de mede-

werkers plaatsvinden waarin men zal polsen naar welke toekomstwensen voor de or-

ganisatie nog steeds aanwezig zijn en hoe medewerkers de toekomst van vzw GTB 

zien. “We willen de positieve dynamiek die in de organisatie is ontstaan behouden en 

nieuw leven inblazen. Het sterk projectmatig werken heeft zijn vruchten afgeworpen en 

wordt verder gezet” stelt Wannes Marivoet, stafmedewerker. 

 

3. Wie werd geïnterviewd? 

 Luc Henau – directeur vzw GTB 

 Wannes Marivoet – stafmedewerker Vzw GTB 

 Mark Vanhamme – vakbondsafgevaardigde ACV 



vzw GTB 

4. Overzichtstabel vzw GTB 

 GTB Vlaanderen vzw 

Aanleiding  

 In 2008 fusioneerden de vijf Vlaamse ATB-diensten tot één Vlaamse vzw onder de naam vzw GTB. Dit werd door de 

nieuwe bestuurders aangegrepen om, samen met de medewerkers, de visie en missie van de organisatie scherp te stel-

len. Waarderend onderzoek bij de medewerkers vormt daarbij de basis. 

Aspecten van sociale 

innovatie 

 

Strategie en manage-

mentvaardigheden 
- Missie/visie samen met de medewerkers opgesteld en goedgekeurd door belanghebbenden 

- Langetermijnstrategie met focus op betrokkenheid van medewerkers, klanten en andere belanghebbenden 

- Samenwerking met VDAB, werkgevers, sociale partners, gespecialiseerde diensten, scholen, Europese collega-

organisaties, werkgevers …: zowel voor basiswerk, als voor (vernieuwende) projecten. O.a. organiseren van Duoda-

gen. 

-  

Organisatiestructuur, be-

stuursstructuur en organi-

satiebeleid 

- Horizontaal uitgebouwde structuur met provinciale teams en korte beslissingslijnen 

- Visie van intern ondernemerschap van elke medewerker: kader waarbinnen medewerker verantwoordelijkheid en be-

voegdheid krijgt om zoveel mogelijk aspecten van de eigen job in te vullen (bv. eigen planning en tijdsbesteding) 

Competenties van het 

personeel 
- Functioneringsgesprekken focussen op basisfunctie en in samenspraak met de medewerker staan de drijfveren van 

de medewerker centraal 

- Uitgeschreven leerbeleid, 

- Lerende netwerken binnen de organisatie, bv. lerend netwerk van trajectbegeleiders over de verschillende provinciale 

afdelingen, lerend netwerk van coördinatoren (leidinggevenden), … 
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 GTB Vlaanderen vzw 

- Projectwerk op basis van talenten van medewerkers, 

Bedrijfscultuur en interne 

arbeidsverhoudingen 
- Door focus op competenties en talenten van medewerkers diversiteit integreren (10% van de medewerkers hebben 

een arbeidshandicap), 

- Vakbonden maken deel uit van de Raad van Bestuur en zijn sterk betrokken, 

Gezondheidsmanagement - Werkgroep opgestart rond “hoe omgaan met de eigen ecologische voetafdruk?”, 

- Opleiding rond agressie op het werk van klanten: niet-fysiek geweld 

Doelstellingen en effec-

ten 

 

Bedrijfsperformantie - Beleidsmatig snel een sterk effect: op diverse beleidsniveaus meedenken en au serieux genomen worden, veel grote-

re impact dan voorheen, 

- De klanten (“doelgroep”) bepalen via de inbreng in Dagelijks Bestuur en Raad van Bestuur sterk mee de evoluties van 

GTB Vlaanderen vzw 

- Verloop en absenteïsme zijn gedaald, 

- Betere kwaliteit van dienstverlening: meer uniform over de verschillende provinciale afdelingen, 

Kwaliteit van de arbeid - Angstelement door hervormingen bij de medewerkers grotendeels kunnen wegnemen, 

- Eenduidig en duidelijk beleid voor de medewerkers, 

- De stem van de medewerkers heeft een groter draagvlak dan voordien, 
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