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Competenties in
Competitie

Voorwoord

Deze titel is een uitdaging. Als ondernemer ondervindt u alle dagen dat de competitie bikkelhard
kan zijn. De competitie speelt zich af binnen een sociaal-economische realiteit die het ondernemen niet
altijd zo gunstig gezind is, en die u uitdaagt op talent, inzet, creativiteit en doorzettingsvermogen. De
competitie met uw concurrentie, welke u verplicht om het telkens weer nog beter te doen, uzelf steeds
opnieuw en beter uit te vinden. Maar vooral de competitie met uzelf. Ben ik als ondernemer - en is mijn
onderneming als organisatie - er klaar voor om binnen deze uitdagingen te ondernemen?

Vandaag en morgen weer opnieuw? Blijven wij goed in conditie? Investeren wij voldoende in
onze ontwikkeling, in onze competenties? Investeer ik als werkgever voldoende in de competenties van
mijn medewerkers, mijn team, zij die het met mij en voor mij moeten waarmaken?
UNIZO kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Naar uw toekomst. KMO’s koesteren hun personeel immers als één van de belangrijkste succesfactoren. De sterke punten van het personeelsbeleid binnen
de KMO’s zijn gekend: menselijke verhoudingen, nabijheid, hoge betrokkenheid, een gunstige work-life
balans. U mag daar terecht fier op zijn.
Een KMO-personeelsbeleid met een systematische zorg voor deze natuurlijke sterktes, dat maakt mee het
verschil. Méér tijd en middelen uittrekken voor vorming, méér investeren in overleg en participatie, méér
communicatie, méér kansen geven aan creativiteit en talentontwikkeling stuwt de KMO naar succes.
UNIZO ondersteunt reeds lang KMO bedrijfsleiders om hen sterker te maken in deze competitie. In dit
denk- en doeboek nodigen wij en een handvol van uw collega’s ondernemers u uit tot deze boeiende
oefening die uw ondernemerschap versterkt.

Dit boek staat niet alleen.

Het vergezelt een ruim aanbod aan hulpmiddelen en
instrumenten onder de inmiddels vertrouwde koepel ‘HRM Coach’ en tal van initiatieven
voor vorming, ontwikkeling en eerstelijnsadvies. Waar het kan, staan hierbij netwerking,
ervaringsuitwisseling en informatieverwerving centraal. Voor UNIZO blijven de zelfstandige
ondernemers de onbetwistbare motor van de economie. En daar zetten we ons elke dag
graag voor in.

We wensen u veel denk- en doegenot
met dit boek in uw buurt!

Karel Van Eetvelt, Gedelegeerd Bestuurder
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Inleiding
U kan dit denk- en doeboek lezen van A naar Z. Het volgt
immers een logische lijn: een functiebeschrijving op competenties gebaseerd, komt voor het invoeren of houden
van functioneringsgesprekken en deze sturen dan weer
het gevoerde loonbeleid aan.
In de realiteit beantwoordt deze logische volgorde niet
altijd aan uw behoefte. U wil een antwoord op een dringende vraag. Of u pakt dat aspect van uw personeelsbeleid aan, waar u met een concreet knelpunt geconfronteerd wordt. U kan uw redenen hebben om het opmaken
van degelijke functieprofielen nog even te laten rusten,
en toch de noodzaak aanvoelen om dringend te sleutelen aan uw loonbeleid. Zo laten ook de ‘105 inspirerende
voorbeelden’ van competentiebeleid die door de SERV
werden samengebracht een grote diversiteit aan insteken, prioriteiten en accenten zien.
Beginnen waar de behoefte zich manifesteert, verhoogt
de kans op succes. Elk van de hoofdstukken kan daarom
ook als alleenstaand gelezen worden. Of u kan naargelang
uw interesse heen en weer reizen tussen de verschillende
hoofdstukken.
Weet dat uw personeelsbeleid wint bij een goed samenhangende ontwikkeling. Dit boek nodigt u uit om niet enkel een oplossing te zoeken voor een urgent probleem,
maar uw personeelsbeleid te blijven ontwikkelen tot er
een sterke lijn zit doorheen uw ganse praktijk.

De praktische bruikbaarheid is afgetoetst bij een proefgroep ondernemers, waaruit we concrete voorbeelden
putten.
We onthouden ons zo veel mogelijk van het geven van
voorschriften, maar geven liever doordenkertjes en inspirerende ideeën: we laten zien hoe het kan, maar u hebt
telkens ruimte om ‘iets gelijkaardigs’ te doen, dat beter
past bij de specificiteit van uw bedrijf, uw cultuur. We geven u liever geen vis, maar zien u graag leren vissen!
We zetten geen model van competentiemanagement
centraal, maar plukken uit verschillende stromingen in
het personeelsbeleid die interessante sporen hebben nagelaten, en nodigen u uit permanent open te staan voor
creatieve en innovatieve invloeden.
Nog even dit. In al onze HRM-instrumenten zijn respect,
gelijkwaardigheid en het bannen van elke discriminatie
in houding en gedrag belangrijke waarden. Toch hebben
we om de vlotte leesbaarheid niet te hinderen niet voortdurend de hij/zij constructie gebruikt. Bij elke aanduiding
van ondernemer, medewerker, leidinggevende, consultant, ... waar de mannelijke vorm gebruikt wordt, geldt
ook de vrouwelijke evenknie en omgekeerd. Verder houden deze waarden ook een inclusieve benadering in, naar
alle kansengroepen. Diversiteit is voor bedrijven die hierin
het voortouw nemen pure voorsprong in de competitie!
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Ondernemingen
met competenties
aan de slag
Dit denk- en doeboek is mee tot stand gekomen op basis van de ervaringen en reacties van
een aantal ondernemers en HR-verantwoordelijken. Zij lieten ons delen in hun zoektocht om
hun personeelsbeleid steeds beter te ontwikkelen. U zal hen hier en daar tegenkomen met
fragmenten praktijkgetuigenissen. Zij inspireerden dit boek en onze dank gaat naar hen uit.

Opel Willy

Clearmedia
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GEBO

Van Cauteren

Plastic Dekeyser bvba

Qualiphar

X-trans
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O n d e r n e min ge n m e t c o m p e t e n t ie s a a n d e s l a g

Clearmedia / Internet Architects
Sector: Informatica
Activiteiten: ICT bedrijf
Aantal werknemers: 10
ClearMedia biedt hosted oplossingen met uitstekende
service. ClearMedia is een ICT bedrijf dat sinds 2004 professionele hosting oplossingen levert, met focus op online back-up, virtuele servers en hosted applicaties zoals Hosted Exchange, Hosted Sharepoint en Hosted CRM.
De hoofdvestiging bevindt zich in Antwerpen en de technische infrastructuur bevindt zich in Diegem, Antwerpen en
Nederland. ClearMedia is actief in de Benelux en biedt haar
diensten aan via een netwerk van erkende verdelers en strategische partners.
Contact
Olivier Malherbe
Sluizenstraat 47 • 2900 Schoten
Tel. 03 658 00 36 • Olivier.malherbe@clearmedia.be

Comforthome
Sector: Dienstenchequebedrijf
Activiteiten: huishoudhulp
Aantal werknemers: 110 arbeiders en 4 bedienden
Huishoudhulpbedrijf Comforthome werd een tweetal jaren
geleden opgestart met de bedoeling een familiale werkomgeving aan te bieden waarbij de huishoudhulpen centraal
staan. De grote waaier van klanten uit de privé sfeer bestaat
uit jonge gezinnen, alleenstaanden, bejaarden, gehandicapten. Zij worden geholpen door de medewerkers met een zeer
persoonlijke benadering. Comforthome ziet het als een uitdaging om het familiale, persoonlijke karakter te blijven behouden zowel bij de werknemers als bij de klanten.
Contact
Ingrid De Potter
De Lannoylei 7 • 2930 Brasschaat • Tel. 03 651 90 97
Augustijnslei 39 • 2930 Brasschaat

Establis
Sector: Bouw
Activiteiten: Studiebureau
Aantal werknemers: 14
Establis is gespecialiseerd in het ontwerpen van allerhande
bouwkundige constructies. Het bedrijf kan een brede
waaier oplossingen aanbieden wat garant staat voor
een optimale aanpassing aan specifieke eisen en
omstandigheden. Zo biedt Establis onder meer de
volgende diensten aan:
• aanbestedingsdossiers ruwbouw
• berekeningen gebruik makend van de laatste stand van
de techniek op het vlak van software en rekenmethodes
• funderingsstudies
• bepalen van de meest geschikte materialen (beton, staal,
hout,...)
• verbindingen van staalconstructies
• ontwerp van houtconstructies
• ontwerp van constructies in aardbevingsgebied
• optimalisatie
• prijsaanvraag en vergelijking
• werfopvolging
• infrastructuurstudies
• bouwaanvragen
Establis nv is ISO 9001:2000 gecertificeerd.
Contact
Frederik Moortgat
Beversesteenweg 612 • 8800 Roeselare
Tel. 051 43 12 00 • www.establis.be
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De Noordboom

Huishoudhulp Van Cauteren

Sector: Hout
Activiteiten: Schrijnwerkerij
Aantal werknemers: 21 werknemers, 3 vennoten

Sector: Huishoudelijke dienstverlening
Activiteiten: Dienstenchequebedrijf
Aantal werknemers: 4 bedienden 100 huishoudhulpen

De filosofie van het maatschappelijk verantwoord ondernemen spreekt de Noordboom bijzonder sterk aan. Het bedrijf
werkt reeds jarenlang met gecertificeerd hout, afkomstig uit
verantwoorde kap. Het bedrijf is gespecialiseerd in fabricatie
en plaatsing van FSC gelabeld buitenschrijnwerk (ramen en
deuren), renovatiewerken, interieurafwerking en houtskeletbouw. De Noordboom heeft de ambitie, om voor wie bouwt of
verbouwt, herinricht of verfraait, het verschil te maken. Uitgebreide aandacht en tijd wordt besteed om de wensen van de
klant te begrijpen. De grondstoffen worden weloverwogen,
kritisch en milieubewust uitgekozen. De woningen die worden gerenoveerd of gebouwd moeten comfortabel en efficiënt zijn. De grondslag van die klemtonen is steeds opnieuw:
zuinig en zorgzaam te werk gaan.

Huishoudhulp Van Cauteren is een familiaal dienstenchequebedrijf met een hart voor mensen en oog voor diversiteit. Door
het verlenen van een klantvriendelijke service, verricht door
goed opgeleide, goed begeleide en tevreden medewerkers
streeft het bedrijf naar een langdurige samenwerking zowel
met de klanten als met de eigen medewerkers.
De klant heeft de mogelijkheid op voorhand kennis te maken
met de huishoudhulp en krijgt tevens de garantie dat de huishoudhulp opgeleid en begeleid wordt. Hiervoor wordt beroep
gedaan op zowel interne als externe opleidingsverstrekkers.
Door het familiale karakter van het bedrijf is er geen groot
verloop van medewerkers, waardoor een vertrouwelijke
band opgebouwd kan worden met zowel de directie als met
de klanten.

Contact
Peter Suys
Beekstraat 36 • 9600 Ronse • 055 23 76 76
www.denoordboom.be

Contact
Mevr. Marie-Christine Van Cauteren
Abelebaan 40 / Berkenlaan 5a • B-2520 Broechem • Ranst
03 294 37 67 • www.hvancauteren.be

GEBO
Sector: Bouw
Activiteiten: Putboringen voor watervoorziening en
geothermische toepassingen.
Aantal werknemers: 35

Opel Willy
Sector: automobile en aanverwanten
Activiteiten: distributie en herstellingen
Aantal werknemers: 38

GEBO is een familiebedrijf met 60 jaar ervaring in het uitvoeren van grondboringen voor grondwaterwinningen en energietoepassingen. Met meer dan 6500 boringen in Belgie, Nederland, Duitsland, Engeland en Frankrijk is GEBO een grote
speler op de markt van de grondboringen voor wateronttrekking en energietoepassingen. Innovatie en nieuwsgierigheid
maken GEBO toonaangevend in verschillende marktsegmenten. De installaties worden gekoppeld met tal van toepassingen. Vanuit het standpunt van de klant wordt bronzijdig de
meest duurzame oplossing gezocht. De opwarming van de
aarde, de productie van broeikasgassen en de uitputting van
de fossiele brandstoffen zijn onderwerpen die GEBO nauw
aan het hart liggen. Daarom investeert GEBO al meer dan
10 jaar intensief in het ontwikkelen van toepassingen van
duurzame en hernieuwbare energie. De koploper positie in
de sector is daar een logisch gevolg van.

Gestart op 1 maart 1966 als éénmans-garagebedrijf, kwam
de definitieve doorstart er in 1978 met de aankoop van een
terrein van 8000 vierkante meter in het nieuwe industriepark
te Eke. prachtig opvallend langs de weg Gent-Oudenaarde.
Drie jaar na de opening van de nieuwe zaak werd de kandidatuur om Officieel Opel Dealer te worden goedgekeurd.
In 1989 kent het bedrijf een volgende uitbreiding: Delta Car &
Truck Rental is geboren. Een service van verhuur op korte en
lange termijn van personen- en bedrijfswagens met kantoren
over het hele land. In 1996 wordt de showroom verdriedubbeld. In 1998 neemt het bedrijf het Opel dealership te Wetteren over.
Het bedrijf is actief zowel in het segment personenwagens
als bedrijfswagens. Zowel naar particulieren als B2B. Het
heeft een sterke structuur uitgebouwd van directie, sales
team, fleet en B2B; after sales, parts, werkplaats, administratie en kwaliteitsdienst.

Contact
Katrien Geboers, HR Verantwoordelijke
Gebo BVBA • Stenehei 2 • 2480 Dessel • Tel. 014 37 71 25
www.gebo.be

Contact
Katleen Van Driessche
Begoniastraat 12 • 9810 Nazareth
09 385 71 15 • www.opelwilly.be
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Plastic Dekeyser bvba
Sector: kunststofverwerkend
Activiteiten: distributie, fabricatie, assemblage
en veredeling van kunststofproducten
Aantal medewerkers: 43
Plastic Dekeyser startte in 1960 met een handel in kunststofproducten. De eenmanszaak groeide uit tot de Bvba Plastic
Dekeyser, opgericht in 1975. Als handelsonderneming legt
Plastic Dekeyser bvba zich hoofdzakelijk toe op de toelevering aan constructeurs van ramen en deuren. Daarnaast levert
de firma een volledig gamma EPDM dakbedekkingsfoliën en
daktoebehoren. Tenslotte fabriceert het bedrijf ook rolluiken,
sierluiken, voorzet- en opbouwrolluiken, poorten, zonwering ...
In 1988 werd de spuitgietafdeling te Langemark opgestart,
waar zowel voor derden als in eigen beheer bouwspecialiteiten, hobbyproducten, huishoudartikelen en industriële
toepassingen geproduceerd worden. In 2007 werd een lakinstallatie aangeschaft om de producten te kunnen aanbieden
in om het even welke kleur.
Contact
Dhr. Jurgen en Dhr. Jochen Dekeyser
Langemarkstraat 67 • 8980 Zonnebeke • 051 77 78 13
www.plasticdekeyser.be

Qualiphar
Sector: Farmaceutische Nijverheid
Activiteiten: productie en distributie van
farmaceutische producten
Aantal werknemers: 207
Qualiphar staat in voor de commercialisering, productie en
distributie van farmaceutische en parafarmaceutische producten. Qualiphar is een 100% Belgisch farmaceutisch familiebedrijf. Het gamma farmaceutische producten omvat
ondermeer: keeltabletten, siropen, anti-parasitaire middelen,
ontsmettingsmiddelen en nog vele andere …
Contact
Christiaan De Page, Fin. & Adm. Manager
Rijksweg 9 • 2880 Bornem • 03 889 17 21
www.qualiphar.com

X-trans
Sector: transport
Activiteiten: Wegtransport op vaste trajecten.
Aantal werknemers: 12
X-trans werd als onafhankelijk transportbedrijf opgericht in
april 2004. Het startte als onderaannemer voor het internationaal gekende koerierbedrijf DPD, maar bedient ook andere
klanten. Het bedrijf beschikt over een wagenpark van 12
vrachtwagens, 10 aanhangwagens, meer dan veertig containers verspreid over de verschillende vaste bestemmingen en
2 bestelwagens. De transporten gebeuren meestal ’s nachts
om fileleed en de file-kost te voorkomen, en spelen zich
voornamelijk af in de Benelux en Duitsland.
De hiernavolgende jaren wil het bedrijf verder uitgroeien tot
een gezonde en succesvolle onderneming waar het goed en
aangenaam werken is voor elk individu.
Contact
Mieke Vertriest, zaakvoerder
Leon Bekaertlaan 1B • 9880 Aalter • 09 226 63 53
www.x-trans.be

ZENITO
Sector: sociale verzekeringen
Activiteiten: ZENITO is het 2de grootste sociaal verzekeringsfonds en zorgt voor de sociale zekerheid van zelfstandige ondernemers. Men int de sociale bijdragen van zelfstandigen
en vennootschappen, stort deze door naar de overheid en
betaalt zelf (enkele) van de sociale uitkeringen uit. ZENITO
tracht in deze dienstverlening verder te gaan dan andere
fondsen door te investeren in belangenverdediging en een
doorgedreven persoonlijk advies met betrekking tot de sociale zekerheid van de zelfstandige. ZENITO is ook het enige
fonds die voorziet in rechtsbijstand voor de klanten.
Zenito is verder de belangrijkste dienstengroep voor starters,
zelfstandige ondernemers en beoefenaars van een vrij beroep. Van voor de start tot na het pensioen kan de ondernemer bij Zenito terecht voor professioneel advies en een
kwalitatieve administratieve ondersteuning.
Contact
Alexis Devlies, HR-verantwoordelijke
Spastraat 10 • 1000 Brussel • Tel.: 02 230 07 08
www.zenito.be
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Mieke Vertriest, X-Trans
Leidinggeven doe je niet
alleen. Er ontstaat
een tussenstructuur, van
vrachtwagenchauffeurs die
voor ‘de ploeg’ wat meer
verantwoordelijkheid
opnemen: inzake vorming,
inzake werkplanning, enz..
Het is belangrijk te
investeren in de
ontwikkeling van de
leidinggevende
competenties.

Waar staan we?
Hoe zijn we bezig?

Wa a r s ta a n w e ? H o e z i j n w e be z i g ?

A Competenties in de kijker
Hoe wij in onze bedrijven medewerkers inschakelen en hun
inspanningen aansturen om bij te dragen aan de realisatie
van de bedrijfsdoelstellingen is aan voortdurende veranderingen onderhevig.
Deze veranderingen worden beïnvloed door de heersende
mensbeelden en opvattingen, de maatschappelijke normen
en groeiende menswetenschappelijke inzichten.
U zal zich wellicht wel herkennen in het beknopt overzicht
aan markteisen die zich sedert de jaren ’60 van vorige eeuw
manifesteerden. Het zijn cummulatieve eisen, omdat nieuwe
aandachtspunten zich telkens bij de oude voegden, zonder
iets af te doen van het reeds bestaande.
Zo werden de jaren ’60 gekenmerkt door de nadruk op ‘productiviteit’. Massaproductie, grote volumes tegen zo laag
mogelijke kost. Dit bracht veel aandacht mee voor thema’s
als automatisering en standaardisering. En dit bepaalde meteen wat aandacht genoot in de aansturing van de arbeid.
Arbeidssplitsing, standaardisering van de werkprocessen,
uitbanning van alle ruimte voor creativiteit en initiatief. De
ketting dicteerde.
Sedert de jaren ‘70 voegde zich bij de markteisen de aandacht voor ‘kwaliteit’. Met de introductie van ‘kwaliteit’ kwam
de roep om nieuwe en aanvullende competenties bij de medewerkers op de voorgrond: kwaliteitsbewustzijn, kwaliteitszorg als attitude, zelfcontrole, streven naar voortdurende ver-

B

betering. Kwaliteitskringen experimenteerden met nieuwe
vormen van betrokkenheid van de medewerkers.
De jaren ‘80 voegden nog een nieuwe dimensie toe: ‘flexibiliteit’. Just in time, flexibele uurroosters, snelle omschakeling tussen kleinere series, vraag naar meer polyvalentie, ...
zijn arbeidsthema’s die hun oorsprong vinden in deze nieuwe
markteis.
In de jaren ‘90 kwam de aandacht voor ’innovatie’ op de
voorgrond. En dus veel interesse in het aanspreken van onontgonnen competenties bij medewerkers: creativiteit, initiatiefname, entrapreneurship.... Mee nadenken, leren, veranderen, ... zijn de extra verwachtingen die de werkgever heeft
naar zijn medewerkers toe, bovenop de fit voor de functie.
Het bedrijf is wat de médewerkers er van maken...
En sedert de eeuwwisseling is er de aandacht voor ‘duurzaamheid’. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, oog
voor ‘people’ en ‘planet’, naast de ‘profit’.
Productiviteit + kwaliteit + flexibiliteit + innovatie + duurzaamheid.... Deze complexe eisen waaraan u als onderneming met uw producten en diensten moet voldoen, laten zien
hoe het werk en de inschakeling van mensen die dit werk
moeten leveren grondig beïnvloed werd. Er is één zekerheid:
we kunnen vandaag niet en morgen zeker niet meer werken
zoals gisteren.

Competentiedenken		

Een verworvenheid van al deze ontwikkelingen is de noodzaak
om vanuit competentiedenken te vertrekken om de arbeid en
medewerkers op een geschikte manier te benaderen.
We zetten de voornaamste kenmerken van dit competentiedenken op een rijtje en nodigen u meteen uit om deze kenmerken te toetsen aan uw eigen opvattingen:
• Ben ik het daar mee eens?
• Is dat herkenbaar in de manier waarop in ons bedrijf met
medewerkers wordt omgegaan?
1 Competenties zijn een complex aan mogelijkheden op

vlak van attitude, kennis en inzicht en vaardigheden
die mensen kunnen verwerven en ontwikkelen. Zij kunnen deze aanwenden in functie van hun concrete werksituatie en in functie van persoonlijke en maatschappelijke
activiteiten.

2 Competenties zijn grondig te onderscheiden van ‘poten-

ties’ doordat zij ontwikkeld zijn en bovendien waarneembaar zijn in gedrag: zij worden dus effectief gebruikt en
ingezet. Als een medewerker vaardig is in het besturen
en hanteren van een logge boormachine door een diversiteit van bodemsamenstellingen, dan kan je dat zien.
Diezelfde operator heeft misschien de potenties om zijn
vakmanschap over te brengen aan een nieuweling, ... alleen, ... dit zal nog moeten blijken.
Als een medewerker van een dienstenchequebedrijf
de kunst verstaat om met een knorrige klant toch een
relatie op te bouwen en tevredenheid te kweken om
geleverde prestaties, dan valt dit op. Of deze sociaal
vaardige medewerker ook in staat is om werkschema’s
en planningen voor collega’s op te maken.... dat weten we
niet meteen.
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3 Toch is er ook een grote verwantschap tussen beide begrip-

pen: het competentiedenken is uitermate geïnteresseerd
in de reserves, de potenties waarover mensen beschikken in die nog niet ten volle zijn ontwikkeld en/of waarop
de arbeidsorganisatie vooralsnog nog geen beroep doet.
Competentiemanagement is daarom een instrument om
de organisatie en de mensen in samenhang te ontwikkelen
en de organisatie voor te bereiden op veranderingen.
4 Het tot stand komen van producten en diensten vereist,

naast de inzet van andere productiemiddelen, voornamelijk de inzet van welbepaalde competenties. Het komt er
op aan een goede afstemming te bewerkstelligen tussen
de voor het productieproces vereiste competenties en de
inzet van medewerkers die hierover beschikken, of deze
competenties kunnen verwerven.
5 Daar is op zich niks mis mee, maar.... In deze enge zin is

competentiemanagement nogal beperkt en instrumenteel:
mensen worden gekozen en krijgen ontwikkelingskansen
in functie van hun opdracht. Er wordt nogal eenzijdig vanuit het bedrijf naar de medewerker gekeken. Een rijke
opvatting van competentiemanagement voegt hier een
zestal belangrijke elementen aan toe en tilt daarmee het
functioneren van de organisatie op een hoger niveau:
a) Onder de attitudes is er één zeer belangrijke en zeer
persoonlijke variabele die zich slechts in beperkte mate
laat sturen, en dat is ‘goesting’. De meeste competenties
gaan over ‘kennen en kunnen’. Deze gaat over ‘willen’: Het
persoonlijk levensproject van elke individuele mens - elke
medewerker. Bent u geïnteresseerd om als bedrijfsleider
deze competentie (er met volle goesting voor gaan...!) bij
uw medewerkers terug te vinden? Dan is het interessant
de rollen even om te keren: in welke mate is de job, de
werkomgeving, uw bedrijf een goed ‘instrument’ voor uw
medewerkers om hun persoonlijke ambities en ontplooiingszin te realiseren? U begrijpt onmiddellijk dat het feest
is, als u er in slaagt een ‘match’ tot stand te brengen - en
te houden - op dit niveau!
b) Het tweede element is de permanente dialoog. De
kwaliteit van de te realiseren producten en diensten van
uw bedrijf doet voortdurend beroep op nieuwe of sterker
ontwikkelde competenties bij de medewerkers. Medewerkers veranderen ook voortdurend, niet in het minst in de
verwachtingen om zich ‘met goesting’ blijvend te willen
inzetten voor uw ondernemingsproject.
Het feest blijft slechts duren als alle partijen dit zingevend
en uitdagend blijven ervaren en er dus goed geïnvesteerd
wordt in een blijvende afstemming. Gesprekken hierover
zorgen voor de nodige betrokkenheid. De ondernemer is
niet enkel geïnteresseerd in de medewerker omdat hij
een goede stielman is die hij voor bepaalde taken ‘kan

gebruiken’, maar omdat hij zijn partner is in de realisatie
van de bedrijfsdoelstellingen. De werknemer is niet enkel
geïnteresseerd in het bedrijf omwille van het loon of de
werkzekerheid, maar omdat hij zich sterk identificeert
met de missie en de realisatie van de doelstellingen. En
dit is nooit een definitief gewonnen positie.
c) Talent verandert de organisatie. Het is niet enkel het
bedrijf dat groeit, zich aan de markt aanpast,... en daardoor kansen schept voor tewerkstelling en doorgroei van
haar medewerkers. De dynamiek draait soms helemaal
om. De groei in competenties bij de medewerkers creëert
een interne druk in uw onderneming om bijvoorbeeld te
groeien, nieuwe markten aan te boren, nieuwe producten te ontwikkelen, ... zodat medewerkers hun ‘goesting’
blijven vinden in het ondernemingsproject. Competentiemanagement is daarom niet louter een HRM-instrument,
maar ook en in de eerste plaats een instrument van organisatie-ontwikkeling.
d) De context van de ganse werkgemeenschap wordt
uitermate belangrijk. U vormt samen een lerende organisatie. Oplossingen voor uitdagingen liggen niet enkel in
de individuele ontwikkeling van competenties van medewerkers, maar eveneens in nieuwe manieren waarop
u de arbeid deelt en organiseert. Als u mekaars complementariteit optimaal benut door u daarop te organiseren,
kan u meer en beter met de beschikbare competenties
en talenten.
e) Verlaat zo veel mogelijk het ‘gap’ denken: de mismatch als uitgangspunt voor een remediërende benadering. (Wat doet de medewerker mis? Wat kan hij nog
niet aan? Waar moeten wij bijsturen?) Denken in termen
van tekorten en remediëren heeft ons leidinggeven zeer
diep doordrongen. Het is niet gemakkelijk maar wel een
levensgrote uitdaging om méér en meer te vertrekken
vanuit de mogelijkheden van mensen.
f) Sommige competentiemanagers komen uit bij heel
veel aandacht voor de hoogvliegers, de zogenaamde high
potentials. Veel slimme en maatschappelijk verantwoorde ondernemers hanteren deze zienswijze om ook met
een open en zoekende blik te kijken naar de kansengroepen. Niet naar wat zij niet kunnen, maar naar hun
mogelijkheden. Zij ontdekken op die manier een boeiend
stuk arbeidsmarkt om zinvol mee aan de slag te gaan!
6 Doordring de aanpak van uw personeelsbeleid met

deze uitgangspunten. Met andere woorden: zet de
toon en geef ‘ja-maar’-reacties geen kans.
“Allemaal mooi en wel, met hoger opgeleiden zie ik dat
wel zitten, maar ik werk voornamelijk met arbeiders”.

Wa a r s ta a n w e ? H o e z i j n w e be z i g ?

Da’s helemaal anders.
“Mooie theorie, maar ik zit met een paar oudere
medewerkers, ... eerlijk gezegd, goesting betekent
voor hen: zo min mogelijk ongemak en belasting,
zo veel mogelijk ‘gerust gelaten worden’. ... En daar zou
dan het feest voortijdig eindigen!
Uiteraard lost het competentiedenken niet alle problemen
op en zal u niet in elke context en met elke medewerker
even ver geraken. Maar ga minstens op weg en breng
verandering. It takes two to tango. Dat klopt. Maar
kijk vooral naar de manier waarop u de dans leidt...
Dan hebt u de sleutel tot een succesvolle prestatie in
handen. Competentiemanagement staat of valt met uw
leiderschap.

C

7 Maak uw personeelsbeleid krachtiger en geloofwaardiger

door de sterke samenhang van uw instrumenten. In veel
KMO’s zijn de personeelspraktijken tot stand gekomen op
momenten dat er zich een urgente nood voordeed: een
rekruterings- en selectieprocedure, een functiebeschrijving, ... Gevolg is dat één en ander nog verder moet evolueren naar samenhang, volledigheid en consistentie. De
keuze voor competentiemanagement kan dit enkel bevorderen.
Als u het in eens bent met deze uitgangspunten en u ziet
er nieuwe mogelijkheden in om uw bestaande personeelsbeleid te heroriënteren of te versterken, dan bent u
klaar om aan de slag te gaan.

Oefening: Toets uw opvattingen over het belang
van competentiemanagement in uw KMO

Met deze eenvoudige vragenlijst kan u snel nagaan of uw
‘mindset’ wel klaar is om het competentiedenken als uitgangspunt te nemen voor uw personeelsbeleid.
In de eerste kolom geeft u aan of u zich met de uitspraak
akkoord kan verklaren, of dat u op één of andere “ja-maar”

weerstand zit te broeden. De tweede kolom helpt u aan te
geven of het bij een mooie opvatting blijft, dan wel of u van
de toepassing van dit principe reeds iets kan terugvinden in
de concrete praktijk van uw bedrijf.

Kenmerk

Akkoord?

Herkenbaar?

Competenties zijn mogelijkheden op vlak van attitude, kennis en inzicht
en vaardigheden die mijn medewerkers kunnen verwerven, ontwikkelen en
aanwenden in hun concrete werksituatie.
Competentiedenken leert mij interesse te hebben in de reserves waarover
medewerkers beschikken die nog niet zijn ontwikkeld of waarop mijn bedrijf
vandaag nog geen beroep doet.
Producten en diensten komen tot stand door inzet van competenties. Ik moet
een goede afstemming realiseren tussen de vereiste competenties en de
inzet van medewerkers die hierover beschikken, of deze competenties kunnen
verwerven.
De belangrijkste competentie is ‘werkgoesting’. Deze houding toont of mijn
medewerkers via deze job, deze werkomgeving, dit bedrijf ook hun persoonlijke
ambities en ontplooiing kunnen realiseren.
Competentiemanagement zet mij aan tot permanente dialoog. Afstemming
tussen job en medewerkers verandert voortdurend. Zij moeten hun werk als
zingevend en uitdagend blijven ervaren. Dit zorgt voor de nodige betrokkenheid.
Talent verandert mijn organisatie. Door de groei in competenties bij
medewerkers ontstaat er een druk om te groeien, nieuwe markten aan te boren,
nieuwe producten te ontwikkelen. Competentiemanagement doet mijn bedrijf
ontwikkelen.

+
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Kenmerk

Akkoord?

Herkenbaar?

De ganse werkgemeenschap is belangrijk. Competentiemanagement brengt
mij tot nieuwe manieren om de arbeid te delen en te organiseren.
Competentiemanagement laat mij vertrekken vanuit de mogelijkheden van
mensen, niet vanuit hun tekorten.
Competentiemanagement wijst me op de creatieve benutting van de
mogelijkheden van kansengroepen.
Competentiedenken is niet vrijblijvend. Ook als het moeilijker gaat, blijven de
uitgangspunten overeind.

Resultaat

Héél mijn personeelsaanpak en alle instrumenten en procedures moeten
hiermee in overeenstemming gebracht worden.

Resultaat
• Deze oefening heeft u een spiegel voorgezet en doen
nadenken over uw opvattingen en over de manier
waarop u nu de competenties van uw medewerkers
aanstuurt.
• Schrijf voor uzelf op waar u een afwijkende opvatting
heeft en waarom.
• Het is nuttig om uw opvattingen in vraag te stellen
en in discussie te brengen met uw leidinggevenden,
met uw medewerkers, desgevallend met een
externe consultant door wie u zich wil laten

D

begeleiden. Zelfgenoegzaamheid is immers een
slecht vertrekpunt om dingen te veranderen en te
verbeteren!
• U hoeft zeker niet met alles voluit akkoord te gaan
vooraleer u verder kan. Het belangrijkst is dat u
bereid bent uw uitgangspunten en uw praktijk
regelmatig kritisch te bekijken en te evalueren op
hun effecten: Krijgt u op de manier dat u bezig
bent die gemotiveerde, betrokken en competente
medewerkers waar u van droomt?!

Verken de leer- en ontwikkelingsdoelstellingen van uw onderneming
inzake competentie-gebaseerd personeelsbeleid

Uw startpunt
Elke onderneming heeft een voorgeschiedenis. Soms van
slechts enkele luttele jaartjes sedert de oprichting, zoals bij
de dienstenchequebedrijven Comforthome en Huishoudhulp
Van Cauteren. Soms zijn er reeds enkele generaties overgegaan sedert de oprichting, zoals bij het Plasticbedrijf Dekeyser of het bedrijf gespecialiseerd in putboringen Gebo.

bedrijf nu is, waar het staat en vooral waarvoor het staat en
waar het naar toe wil. Dit is uw vertrekpunt en kleurt uw
agenda in met het werk dat te doen staat.
U begint nooit met een onbeschreven blad. Uw personeelsbeleid is onlosmakelijk verbonden met de voorgeschiedenis
en met het strategisch en operationeel beleid van uw onderneming.

Een geschiedenis van oprichting en groei. Een aaneenrijging
van uitdagingen en kansen, van afwegingen maken en beslissingen nemen. Deze geschiedenis heeft reeds ‘groeven
getrokken’: zij heeft geleid tot de huidige toestand. Wat uw

Het is nuttig om bij deze geschiedenis - hoe kort ook - stil te
staan en grondig na te denken wat u in uw onderneming wil
veranderen en hoe u het gaat aanpakken.
Het uitgangspunt is steeds uw huidige situatie en hoe deze

Wa a r s ta a n w e ? H o e z i j n w e be z i g ?

tot stand gekomen is. Hiertoe hebben we een set vragen samengesteld, zodat u voor uzelf aan slag kan.
U kan er ook voor kiezen om deze verkenning onder begeleiding van een externe consultant te maken. Wellicht zal hij
u dit, of een gelijkaardig instrument voorleggen. Belangrijk
is dat u een gedetailleerd zicht krijgt op waar u staat en wat
u daaraan wenst te veranderen, te versterken, te verbeteren. Welke ontwikkelingsdoelen u zich stelt voor uw bedrijf
en voor uzelf. Ingeval u zich hierbij laat begeleiden door een
consultant, helpt deze oefening uw begeleider om uw onderneming beter te leren kennen en de begeleiding af te spreken
die u nodig heeft.
Verwerf steeds dieper inzicht in uw personeelssituatie
U kan deze verkenning op verschillende niveaus doen.
1 Voor een start van een begeleiding volstaat het als u per
hoofdtitel een algemene stand van zaken geeft.
2 U kan naar een volgend niveau gaan door ook de onder-

1

3

4
5

6

liggende vragen of aandachtsgebieden grondig te beantwoorden.
In een volgende stap geeft u naast deze situatie-beschrijvende antwoorden ook aan of dit al dan niet de door u
gewenste situatie is.
Vervolgens kan u trachten de gewenste situatie te omschrijven.
U kan er desgevallend voor kiezen om één welbepaalde
rubriek uit te diepen en de rest even links te laten liggen.
Tenslotte bepaalt u voor uzelf de graad van urgentie, rekening houdend met de realiseerbaarheid: snel, op korte
termijn, op middellange of op lange termijn.

Het is alsof u laagje per laagje van een ui afpelt en steeds
dichter bij de kern komt. U houdt daaruit tenslotte een zeer
concreet ontwikkelingsprogramma voor uw personeelsbeleid over.

Uw bedrijf

In dit eerste deel staat u stil bij uw bedrijf zoals het nu is en
functioneert. Sommige vragen zijn makkelijk te beantwoorden. Zij vragen naar feitelijke gegevens. Andere vragen veronderstellen enige reflectie..
Huidig

Mocht u dat nog niet of nog niet voldoende gedaan hebben,
dan is dit nu een goede gelegenheid. Of u kan het even overslaan en opnemen in een to-do-lijstje voor later! Laat nog
even de kolom ‘Prioriteit’ onaangeroerd.
Gewenst

To do

Prioriteit

Uw bedrijf
• naam
• juridische vorm
• eigenaarsstructuur
Oprichting
•
•
•
•

datum
historiek
grote mijlpalen
toekomstprognoses

Sector waarin u actief bent
• product of dienst
• markt
• marktpositie
Competenties van uw bedrijf
• sterkten: waar bent u goed, .. uniek in?
• zwakten: waar bent u minder goed in,
vergeleken met uw concurrenten?

+
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Huidig

Gewenst

To do

Prioriteit

Missie -visie
•
•
•
•
•

Wie zijn we (als bedrijf)?
Waar staan we?
Waar willen wij geraken?
Wat moet/wat willen we eerst?
Hoe gaan we dat doen?

Aantal werknemers
Organogram
• wijze waarop de interne bedrijfsprocessen
van mekaar zijn afgesplitst
• wijze waarop deze onderdelen met elkaar
zijn verbonden
Andere relevante algemene
ondernemingsinformatie

Reflectie
> Zijn er vragen die u moeilijk kon invullen?
> Is het omdat het gegeven waarnaar gevraagd wordt
voor u niet duidelijk is?
> Hebt u advies nodig bij het vinden van geschikte
antwoorden op maat van uw bedrijf?

2

> Of hebt u er wel intuïtief ideeën over en hebt u enkel
assistentie nodig om deze helder geformuleerd te
krijgen?
> Is het nuttig deze oefening te doen samen met uw
medewerkers?

Uw personeelsbeleid: de huidige en de gewenste situatie

Met deze vragen komen we dichter bij uw HRM praktijk. Ook
dit lijstje bevat verschillende soorten vragen. Er zijn de vragen

naar feitelijke gegevens. Andere nodigen u uit vanuit bepaalde
invalshoeken naar uw medewerkers te kijken.
Huidig

Dit is onze huidige bemanningssituatie
• Het aantal medewerkers in totaal en per afdeling
• … indien wenselijk of relevant:
per professionele groep,
• … naar soorten en niveaus van kwalificaties
• … naar anciënniteit
• … naar leeftijdsgroepen,
• … naar aantal ‘hoofden’ en naar FTE

Gewenst

To do

Prioriteit

+
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Huidig

Gewenst

To do

Prioriteit

Wij hanteren volgende kengetallen - zo mogelijk per
relevante subgroep (bijvoorbeeld: per afdeling, per
niveau, of per werknemersgroep)
• ziekteverzuim
• verloop
• verhouding m/v…
• andere
Leg het verband met uw missie, visie, en ga in op de
uitdagingen die u ziet .
Welke noden naar aanpak, verandering, prioritaire
bekommernissen dringen zich op voor uw
personeelsbeleid?
• Groei?
• Inkrimping?
• Verandering van technologie en
competentievereisten?
• Ontwikkeling van leiderschap?
• Aflossing?
• Andere veranderingen?

Reflectie
> Zijn er vragen die u moeilijk kon invullen?
> Welke?
> Is het omdat het gegeven waarnaar gevraagd wordt
voor u niet duidelijk is?
> Of misschien vindt u de vraag voor u op dit moment
niet zo relevant?
> Hebt u advies nodig bij het vinden van geschikte
antwoorden op maat van uw bedrijf? Ziet u waar u

3

deze ondersteuning kan vinden?
> Of hebt u er wel intuïtief ideeën over en hebt u enkel
begeleiding nodig om deze helder geformuleerd te
krijgen?
> Zijn er medewerkers in het bedrijf met wie het nuttig
is deze oefening te delen?

Uw HR-instrumenten

U krijgt hier weer feitenvragen en vragen die u doen nadenken.
Waarbij u zich soms afvraagt: heb ik dat wel nodig?
Helpt me dit nu vooruit of niet?
Huidig
Is er binnen uw onderneming iemand
verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het
beheer, het waken over het goede gebruik van
het HRM instrumentarium?

Door dit soort overwegingen en afwegingen wordt
zowel uw huidige HRM praktijk als uw persoonlijke
ontwikkelingsbehoeften rond uw HRM aanpak helder.
Gewenst

To do

Prioriteit

+
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Is deze persoon hierop aanspreekbaar en biedt
hij/zij ondersteuningscapaciteit?
• aan de bedrijfsleiding
• aan de leidinggevenden
• aan de medewerkers
Stand van zaken inzake functiebeschrijvingen/
functieprofielen
• Welke verschillende functieprofielen
hanteert u?
• Namen van de bij u gangbare functies/
functiegroepen?
• Zijn deze alle beschreven?
• Hoe gebeurt de opmaak?
• De actualisering?
• Betrekt u de medewerkers bij de opmaak/
actualisering van hun functiebeschrijving?
• Hoe?
• Beschikken medewerkers over hun
functiebeschrijving?
• Gaat u bij de beschrijving uit van de
benodigde competenties?
• Hebt u voor deze competenties duidelijke
definities en gedragsindicatoren?
• Is er sprake van taken
• ... van resultaatgebieden?
• Wordt de plaats in het organigram
aangegeven?
Inzake rekrutering, selectie
• Hoe loopt het proces van
‘bemanningsbehoefte’ naar de beslissing tot
een ‘vacature’?
• Hoe gebeurt de opmaak van de vacature?
• Hoe gebeurt het proces van functieprofiel
naar werving en selectie?
• Welke wervingskanalen gebruikt u? Zijn deze
toereikend?
• Zijn er goede afspraken rond de
selectieprocedure? Welke?
• Voorziet u vorming in interviewtechnieken
voor de selecteurs?
• Kiest u soms/steeds bij kandidaten voor
leerbaarheid en leerbereidheid? Of enkel voor
onmiddellijke inzetbaarheid?
• Maakt u gebruik van de mogelijkheden van
een diversiteitsbeleid? Hoe?
• Maakt u gebruik van externe deskundigheid?
• Voor welke stappen in dit proces?
• Maakt u gebruik van overheidstussenkomsten
voor bepaalde doelgroepen?

Huidig

Gewenst

To do

Prioriteit

Wa a r s ta a n w e ? H o e z i j n w e be z i g ?
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Huidig

Gewenst

To do

Prioriteit

Inzake het onthaal, de eerste opleiding voor
nieuwe medewerkers
• Hoe gebeurt het onthaal en de inwerking?
• Gebruikt u een brochure/documentatie?
• Houdt u rekening met de wettelijke
bepalingen (CAO’s)?
• Programma/procedure?
• Beschouwt u het onthaal als iets voor
de eerste dag, de eerste uren,
of voor een inwerkperiode?
• Voorziet u in follow-up gesprekken
tijdens de inwerkperiode en bij de
afronding ervan?
• Werkt u met peter/meterschap?
• Hebt u een specifiek aangepast
onthaal voor uitzendkrachten?
Inzake het houden van
functioneringsgesprekken,
evaluatiegesprekken
• Worden gesprekken gehouden?
Door wie?
• Volgens een vast schema?
• Voorbereid door medewerker en
leidinggevende?
• Voorziet u in vorming inzake
gesprekstechnieken voor de
beoordelaars?
• In verslaglegging en opvolging?
• Zoekt u in de gesprekken de balans tussen
aandacht voor prestatiesturing en voor de
kwaliteit van de arbeid?
Inzake het vertalen van beoordelingsresultaten
naar opvolgingsacties
• SMART formuleren van de feedback
(specifiek, meetbaar, acceptabel,
realistisch, tijdsgebonden)
• Vormingsbehoeften gedetecteerd?
• Functieveranderingen, doorstroming, …
• Andere opvolgingsacties? Naar taakinhoud,
naar ondersteuning, naar aansturing?
• Aangepaste inhoud naargelang langere
anciënniteit/leeftijd medewerker (loopbaan,
eindeloopbaan, …)?

+
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Inzake vorming, training en opleiding
Hebt u een vormings- en opleidingsbeleid voor
uw medewerkers?
• Wie neemt het initiatief?
• Bedrijfsintern of ook extern?
• Voor alle medewerkers?
• Verplicht of vrij aanbod?
• Opmaken Pop’s (persoonlijke
ontwikkelingsplannen)
• Opmaken gemeenschappelijke
opleidingsplannen
• Versterken ‘training on the job’
• Wordt dit geregistreerd?
• Opgenomen in de sociale balans?
Inzake veiligheid en gezondheid
• hebt u terzake een gestructureerd overleg?
• hebt u een preventiebeleid?
• zijn thema’s gezonde voeding, voldoende
beweging, antistressbeleid, ergonomie...
aandachtsgebieden?
Inzake beloning en verloning
• Is er systematiek in uw loonbeleid, zo ja
welke?
• Zijn de uitgangspunten voor een coherent
loonsysteem goed gedefinieerd?
• Beloont u wat u wil bereiken?
• Maakt u gebruik van de mogelijkheden inzake
extra-legale voordelen?
• Evaluatie gehanteerde loonsysteem? Voldoet
het voor u? Voor de medewerkers?
• Transparant en duidelijk?
Inzake loopbaanmanagement
• Investeert u in levenslang leren, flexibiliteit,
veranderingsbekwaamheid?
• Maakt u werk van het detecteren en coachen
van talent naar doorgroei?
• Voert u een bewust beleid inzake retentie
naar oudere werknemers, …?
• Houdt u er rekening mee dat in de loop van
de carrière de behoeften inzake werk/privégezin balans voortdurend wijzigen?
• Houdt u exit-gesprekken met medewerkers
die de organisatie verlaten?

Huidig

Gewenst

To do

Prioriteit

Wa a r s ta a n w e ? H o e z i j n w e be z i g ?

Reflectie
> Opnieuw, bij al deze vragen is het essentieel dat
u vertrekt van de situatie zoals zij is. Vanuit deze
feitelijke situatie stelt u zichzelf de vraag: is het zo
goed? Moet het anders? Kan het beter? Hebben
bepaalde knelpunten in het functioneren van mijn
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bedrijf en in het functioneren van mijn medewerkers
te maken met het feit dat dit aspect niet goed
geregeld is?
> Hoe wil ik het dan hebben, in de toekomst?
> En hoe prioritair is het dat ik hier werk van maak?

Uw management en leiderschap

Het personeelsbeleid voeren, is niet de taak van een
personeelsverantwoordelijke. Het is de verantwoordelijkheid
van alle leidinggevenden. Zij koppelen de realisatie van de
bedrijfsdoelstellingen met de zorg voor de mensen die zij
Huidig

hierbij nodig hebben en hun persoonlijke doelstellingen.
Hoe willen we dat de dingen hier lopen?

Gewenst

To do

Prioriteit

Hoe steekt uw intern
communicatiebeleid in elkaar?
• Wie
• Wat (waarover)
• Wanneer
• Hoe
• Houdt u rekening met vb. vakbond, vereisten
van sociale dialoog, ….?
• Is het resultaat ‘betrokkenheid’?
• Hebt u een communicatieplan als u aan uw
HRM-beleid gaat sleutelen?
Cultuur en Klimaat
• Benoem de waarden die bij u belangrijk
zijn (Vertrouwen, openheid, gedragenheid
(acceptatie), betrokkenheid, van acceptatie
naar motivatie, respect….….)
• Doe dit in termen van ‘is’ (bestaande
toestand) en van ‘gewenst’
• Wat doe je om dit te meten, bespreekbaar te
stellen, …

+
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Huidig

Gewenst

To do

Prioriteit

Investering in leiderschapscapaciteit
• Is er een cultuur van kennisen ervaringsoverdracht?
• Als er veranderingen moeten doorgevoerd
worden of plaatshebben (zoals
bijvoorbeeld in de manier van werken,
van communiceren, van aansturing via
competentiemanagement, ….), schenkt u
daar dan bewust aandacht aan? Doordacht,
met stappenplan?
• Met oog voor weerstand?
• Zijn er voldoende coachingkwaliteiten
aanwezig en worden deze actief ingezet
(peter/meterschap)?
• Is er sprake van delegerend leiderschap?

Resultaat

• Van inspirerend leiderschap?

Resultaat: een ontwikkelingsplan voor uw personeelsbeleid
• Tijdens de verkenning hebt u opgelijst waar u
verandering wenst in de bestaande toestand. Bekijk
vooral in eerste instantie uw totale to- do lijstje.
• Kan u voor uzelf hierbij ook aangeven hoe dringend
en hoe belangrijk dit is? (Prioriteiten leggen).
Gebruik nu de prioriteitenkolom!
• Misschien hebt u reeds aangegeven hoe dit zou
kunnen aangepakt worden.

• Vertaal dit prioriteiten lijstje in een actieplanning.
• Dat betekent dat u er een planning van
activiteiten op een tijdspad en een toewijzing van
verantwoordelijkheden aan toe voegt.
• Vertaal dit actieprogramma in een concretisering van
uw begeleidingsvraag, indien u hierbij het comfort
van externe deskundige begeleiding op prijs stelt.

Wa a r s ta a n w e ? H o e z i j n w e be z i g ?

Enkele praktijkvoorbeelden laten zien dat de actieplannen zeer verschillend kunnen zijn:
X-trans
Vanuit de nood naar een aangepast onthaalbeleid
is X-trans ook aan een aangepast opleidingsbeleid
beginnen werken, mét aandacht voor de aanwezige
competenties bij nieuwkomers. Samen met enkele
werknemers, allen vrachtwagenchauffeurs, heeft
X-trans een realistisch opleidingsplan opgesteld. De
chauffeurs hebben het getoetst in de praktijk. Het plan
is een oplijsting van technische aspecten die men
nodig heeft om de job uit te oefenen, maar ook van
belangrijke ‘menselijke’ eigenschappen die noodzakelijk
zijn. Bij nieuwkomers wordt vanaf dag één met een
opleidingsplan gewerkt. Het plan loopt 10 weken en bevat
ondermeer evaluatiegesprekken. Door het werken met
deze opleidingsplannen werd het competentiedenken bij
alle werknemers versterkt. De werknemers begonnen
spontaan competenties bij zichzelf en anderen te
herkennen.
ZENITO heeft de ambitie om het beste sociaal
verzekeringsfonds te zijn en te blijven. Competente,
geëngageerde en tevreden medewerkers zijn dan ook
essentieel om deze ambitie te realiseren. Door een sterke
expansie de laatste jaren is ook de noodzaak gegroeid om
op een meer systematische wijze aan het HR-beleid te
werken. Op dit moment wordt dan ook prioritair aandacht
besteed aan het ontwikkelen van standaardprocedures, de
opmaak van functiebeschrijvingen, de invoering van een
uniforme evaluatiemethodiek en de hervorming van het
loonbeleid.

Het huidig project ‘Informatisering van Personeelsbeleid’
bij Qualiphar (opvragen van persoonlijke gegevens
met de mogelijkheid tot doorgeven van wijzigingen;
online afwezigheden aanvragen; e-loonbrief; raadplegen
loonpakket; Intranet Qualiphar met allerlei personeelsinfo
zoals verslagen van de OR tot het raadplegen van
de hospitalisatieverzekeringspolissen en dit van op
de thuiscomputer met eigen login + paswoord en
e-mailadres), loopt naar zijn einde. We starten nu het
project ‘Opleidingen’: de opleidingsplannen en opleidingen
voor het personeel worden opgemaakt, zowel voor
interne als externe opleidingen. De voortdurende vorming,
hertraining en up to date blijven van het personeel is een
vereiste die past binnen het farmaceutisch verhaal van
GMP (Good Manufacturing Practise). Daarbij aansluitend
zullen de functieomschrijvingen en organogrammen
worden aangepakt wat zal helpen bij het daarop
volgend project ‘Competentie & Evaluatiebeleid’. Dit
nieuw project zal concreet worden aangepakt via het
trainen van de verantwoordelijken in het voeren van
functioneringsgesprekken. De verdere uitwerking moet
hier nog gebeuren.
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Werken met uw missie,
visie, strategische
doelstellingen en waarden
in uw onderneming

Katrien Geboers, Gebo (2de van links)
De goede werking van Gebo is te danken
aan de inzet van elke medewerker.
Waarden gelden als richtsnoer: Kwaliteit,
Klantvriendelijkheid, Flexibiliteit, Zelfstandigheid,
Integriteit. Elke medewerker wordt gevraagd dit
concreet te vertalen in zijn functie.

W e r k e n m e t u w mi s s ie

Zinvol werken met missie, visie, strategische doel
stellingen en de waarden van uw bedrijf kan u helpen
om de dagelijkse routine en bekommernissen te
overstijgen. Daardoor krijgt het ondernemen voor u
een diepere zin en betekenis. En het geeft aan uw
medewerkers een belangrijke motiverende kracht.
Nog niet zo gek dus, om hier zorgvuldig aandacht
aan te besteden. Veel praktijkvoorbeelden laten
ons echter onbevredigend achter. Het lijkt er vaak
op dat de bedrijfsleiding naar aanleiding van een
managementseminar gepoogd heeft om volgens de
regels van de kunst een tekst te produceren. Deze is
nauwelijks leesbaar en in een gammel Nederlands
opgesteld. Hij is niet gekend bij de medewerkers,
laat staan gedragen. Zo moet het niet, dus.

A

De oefening waartoe we u hier uitnodigen om uw mission
statement op te stellen of te herzien, daagt u uit om te
reflecteren over uw onderneming. Een goed resultaat
versterkt de identiteit van uw onderneming, werkt
inspirerend en biedt houvast voor gedragsregels.
We nemen bij de oefening twee belangrijke
elementen mee:
• aandacht voor de externe omgeving waarin u werkt.
• aandacht voor uw interne omgeving,
uw bedrijfsorganisatie.
Daardoor versterkt u de koppeling met uw
belanghebbenden of stakeholders en met uw
sterkten/zwaktenanalyse.

Uw missie vertelt de bestaansreden van uw bedrijf

Een aantal vragen helpen u dit
onder woorden te brengen:
• Wat is onze ‘business’?
• Waarom doen we wat we doen?
• Wat is onze markt?
• Wat willen we bereiken?
• En voor wie?
• Met welke belanghebbenden houden we allemaal
rekening: mijzelf als ondernemer, mijn partner en
gezin, onze medewerkers, klanten, leveranciers, onze
concurrenten, de omgeving….
• En wat betekent dat dan, …’rekening houden met…’?
Naargelang u uw missie afstemt op meer of andere stakeholders kan uw verhaal grondig wijzigen zonder dat er evenwel
conflicten mogen optreden.

Kijk ook naar de externe omgeving van uw bedrijf:
de mogelijkheden en bedreigingen
• Wat is de context waarmee u rekening moet houden
vanwege de ‘overheid’ (regelgevend kader)?
• Waarmee moet u rekening houden vanuit uw fysische
omgeving? (vestiging, ruimte, milieu, mobiliteit en
bereikbaarheid...)
• Hoe beweegt de sociaal economische omgeving van uw
bedrijf? (markt, prijzen, grondstoffen, arbeidsmarkt, …)
• Met welke gegevens in de socio-culturele omgeving

moet u rekening houden? (verandering van waarden,
smaken, mentaliteit zowel bij uw klanten als bij uw
werknemers, …)
• Welke ontwikkelingen in uw technologische omgeving
zijn relevant (impact van nieuwe materialen, nieuwe
productiemethoden, communicatiemogelijkheden, …)

En u kan zich al deze vragen stellen voor ‘de dag van
vandaag’, maar evenzeer voor ‘de dag van morgen’:
• Wat wijzigt, wat komt er op ons af?
• Zullen deze veranderingen noodzakelijk opgedrongen
worden door de externe omgeving?
• Of kunnen zij ook het gevolg zijn van eigen beslissingen?
Enkele voorbeelden van externe invloeden op de KMO:
• Wat de overheid doet inzake mobiliteit (wegenvignet,
tolheffingen op toegang tot steden, … ) heeft een
impact op wagenverkoop en gebruik, heeft impact op de
transportsector.
• De terughoudendheid van de banken op het vlak van
kredietverschaffing aan bedrijven heeft in tijden van crisis
heel wat gezonde KMO’s in moeilijkheden gebracht.
• De hele klimaatswijziging én de ecologische hype
brengen voor tal van producten (en dus KMO’s) grondige
verschuivingen in de markt teweeg. Sommige producten
zijn uit den boze, terwijl voor andere producten en diensten
zich nieuwe mogelijkheden aandienen.
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• Plastic en aluminium hebben in bouwtoepassingen
flink wat marktaandeel afgenomen van klassieke
houttoepassingen.
• Negatieve berichten in de pers over gesjoemel in sommige
dienstencheque-bedrijven zijn niet leuk voor (gelukkig de
meerderheid!) bonafide bedrijven in de hele sector.
Lijken de vragen u vanzelfsprekend en duidelijk?
Vergis u niet…
• Een restauranthouder herdefinieerde zijn business als
‘mensen verwennen’. Deze nieuwe definitie leidde
tot een zaak die naast voeding ook elementen van
‘entertainment’ zoals een podium waar life muziek
werd gemaakt, annex een kleine dansvloer, en een

B

Uw visie vertelt hoe u de dingen wil bereiken

Het is als het ware het antwoord dat u biedt aan uw omgeving, de uitdagingen en kansen:
Ook weer hier passen een aantal vragen.
• Op welke uitdagingen gaan we in?
• Welke kansen negeer ik bewust door duidelijke
keuzen te maken?
• Welke weg slaan we in?
• Hoe gaan we dat doen?
• En hoe onderscheidt dit ons van onze concurrenten?
• Wat is de rol van ieder afzonderlijk hierbij?
Visie en uw sterkten en zwakten
• Waar zijn we goed in? (En hoe komt dat?
Wat moet er gebeuren om…?)
• Wat zijn onze echte competenties: de know-how,
de traditie, de naambekendheid, het competitief
voordeel in de markt?
• Hoe ‘klaar’ is ons bedrijf om welke uitdagingen aan te
gaan? En wat moet er gebeuren om ons bedrijf hiertoe uit
te rusten?

C

bowlingroom. De man zat meteen in een ander gegeven,
een minder concurrentiële markt.
• Een waterput-boorder herdefinieerde zijn business als
bodemboorder, en vond nieuwe toepassingen.
• Een architect keerde terug naar zijn roots: hij tekende niet
enkel meer gebouwen, ruimten in een zeer concurrentiële
markt, maar herdefinieerde zichzelf als vormgever. Hij
ontwerpt nu ook voor al zijn projecten de inrichting,
het meubilair, en weet zich zo een nieuwe plaats te
veroveren.
• Een groot concertorganisator (TW) zat op een verzadigde
markt aan te kijken, maar wist met de formule ‘WerchterClassic’ een totaal nieuwe markt aan te boren.

• Hebben we onze ‘sterkten’ voldoende gecultiveerd,
bijvoorbeeld door kwaliteitscertificering, door onderlinge
vergelijking met concurrenten?
• Hebben we rond deze sterkten interne
opleidingstrajecten, ‘sleutelmedewerkers’ op
sleutelposten?
• Hoe benader ik onze ‘zwakten’?
Domeinen van introspectie…
U kan de vraag ‘waar bent u goed in?’ zeer algemeen beantwoorden. Maar een grondiger introspectie kan u méér leren!
Focus daarom niet enkel op uw bedrijf in het algemeen, maar
pas de vragen zo veel mogelijk toe op alle belangrijke bedrijfsaspecten:
• De kernprocessen in uw productie
• Het commerciële aspect: verkopen, klantenopvolging,…
• Service
• Logistiek
• HRM
• Communicatie
• ...

De strategie geeft antwoord op belangrijke keuzen

Enkele voorbeelden maken duidelijk wat strategische
beslissingen zijn:
• Concurreren op prijs, of op dienstverlening
• Groeien of niet
• Afslanken of niet
• Herorganiseren
• Een bijkomende vestiging openen...
• Alle activiteiten hergroeperen op één vestiging.

• Een oud product naar nieuwe (geografische)
markten brengen
• Een oud product naar nieuwe doelgroepen-markten
brengen
• Nieuwe prioriteiten bepalen
• Investeren, zo ja, in wat?
• Blijven of herlocaliseren
• Samenwerken of doorgaan op eigen kracht, …

W e r k e n m e t u w mi s s ie

D

Waarden als kompas

Met het waardenverhaal maakt u het voor uzelf -terecht- extra uitdagend. Waarden hebben -negatief gesteld - te maken
met ‘breekpunten’, dingen waar het écht op aankomt, waar u
de grens trekt van wat kan en niet kan….
Positief gesteld kunnen waarden ook uitpakken als een motiverende motor, een edel nastrevenswaardig iets… Niet voor
niets pakte UNIZO enkele jaren geleden uit met de slogan:
een maatschappelijk verantwoorde ondernemer is een sterkere ondernemer!
Katrien Geboers over de bedrijfswaarden: De goede
werking en prestaties van GEBO zijn te danken aan
de inzet van elke medewerker. 5 waarden gelden als
richtsnoer voor het denken en handelen van GEBO:
Kwaliteit, Klantvriendelijk, Flexibiliteit, Zelfstandigheid,
Integriteit. Op zich misschien niet uniek of origineel, maar
het wordt wel wat als je er mee gaat werken, en elke
medewerker vraagt zich hier concreet in zijn functie en zijn
functioneren en verantwoordelijkheid op af te toetsen.
• Meestal is een minimum aan ‘waarden’ reeds gegeven
door de regelgeving: correct zakendoen naar alle
betrokkenen (klanten, leveranciers, partners, …). U
gewoon aan de wet houden. Let op, deze norm behalen,
is in veel gevallen al héél wat!

E

• Benoem de waarden die uw zakendoen bepalen en er
een eigen kwaliteit aan geven.
• Loop om het benoemen van deze waarden heel het rijtje
langs van uw stakeholders:
> welke zijn de waarden ten aanzien van mijn
leveranciers (correct betalen; feedback over dienst en
kwaliteit, duurzame relatie i.p.v. voortdurend shoppen
op de markt, …)
> welke zijn de waarden ten aanzien van mijn klanten,
medewerkers, concurrenten, omgeving, milieu, ….
• Let op, u kan als ondernemer aardig in
‘waardenconflicten’ terecht komen: blijven zij solide
overeind, ook als zij éénmaal onder druk komen te staan?
Enkele voorbeelden:
• Ik voer een beleid waarbij afdanken van medewerkers
een mislukking is, en dus geen optie. Wij willen steeds
het beste uit mensen naar boven halen. Mooi. Maar wat
indien het niet ‘pakt’?
• Ik wil correct zaken doen, maar ik merk dat het
merendeel van de concurrentie in mijn branche mij
onderuit haalt, omdat zwartwerk daar schering
en inslag is…

Reflectie en voorbeeld

Richt u niet al te zeer en al te vroeg naar een aantal klassieke
vormelijke aanbevelingen: een mission statement moet kort
en bondig formuleren, geen overbodige woorden, moet het
na te streven ideaal weergeven, ….
Veel belangrijker dan het eindresultaat dat op papier komt is
het proces en wat hiervan ‘tussen de oren’ achterblijft:
• De reflectie en de communicatie hierrond binnen uw
bedrijf.
• Waarbij u als bedrijfsleiding laat zien waar u van wakker
ligt, hoe u met uw bedrijf bezig bent.
• Dat u pienter en alert de omgeving én uw eigen
bedrijfscontext in de gaten houdt.
• Dat u uw medewerkers door de juiste vragen te stellen,
uitnodigt om dit samen met u te doen.
• Waarbij u bewust betrokkenheid creëert.
• En waarbij u een gezaghebbende, vertrouwenwekkende,
maar vooral inspirerende koers uitzet…

Establis:
• ons streefdoel is kwalitatief hoogstaand werk af te leveren,
binnen de afgesproken termijnen, met oog voor de eisen
van de klant maar ook voor de specifieke eisen van de
uitvoerder
• we zullen zoeken naar optimale oplossingen; daarom zal
voldoende aandacht besteed worden aan de praktische
uitvoerbaarheid van onze studies en plannen, rekening
houdend met de uitvoeringsmogelijkheden van de
aannemer of fabrikant; een goede communicatie met de
klant en de uitvoerder is hiertoe noodzakelijk
• wij zijn ervan overtuigd dat wij onze positie op de markt
slechts kunnen behouden en verbeteren door het afleveren
van duidelijke, op de uitvoeringsmethodes afgestemde
studies en plannen binnen de afgesproken termijn
• het doel van ons kwaliteitssysteem is een werkomgeving
te creëren welke ons zal toelaten zo efficiënt mogelijk onze
doelstellingen te bereiken, op peil te houden en regelmatig
te toetsen
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• als graadmeter voor het systeem wordt de
klachtenopvolging gehanteerd; dit zijn zowel de externe
schriftelijke of telefonische klachten als de interne;
de behandeling van deze klachten dient aanleiding te
geven tot een continu verbeteringsproces waarbij een
voortdurende terugkoppeling dient te gebeuren van de
opgedane ervaringen
• ons kwaliteitssysteem zal ons imago naar de klant toe
positief beïnvloeden en zal onze concurrentiepositie, ook
op de buitenlandse markt, verbeteren

• het handhaven van ons kwaliteitssysteem is in het belang
van ons bedrijf en dus van alle medewerkers; daarom zal
er blijvend op toegezien worden dat hiertoe de nodige tijd
en middelen ter beschikking gesteld worden
• op de veertiendaagse iso vergaderingen zullen de
doelstellingen en de betekenis van het kwaliteitssysteem
regelmatig toegelicht en verklaard worden
• eenmaal per jaar (tijdens de directiebeoordeling) zullen
meetbare doelstellingen en objectieven vastgelegd worden
waaromtrent regelmatig de nodige feedback zal verstrekt
worden.

F	Tip
Tenslotte nog één belangrijke tip. Het doorlopen van de mission-oefening vraagt een eerste keer bijzonder veel energie.
Maar als het resultaat goed is, geeft het uw onderneming
ook ontzettend veel energie. De wereld verandert echter
voortdurend aan hoge snelheid. Neem daarom uw missieen visietekst regelmatig opnieuw door en toets hem op zijn
actualiteitswaarde, zijn accuratesse, zijn scherpte.
Doe dit met uw leidinggevenden en zo mogelijk met al uw
medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding van een
teambuilding-activiteit. Zo wordt dit een levend en dynamisch/dynamiserend gebeuren.

Dhr. Hendrik Schepers, oprichter en zaakvoerder van
Kwadro-Vilvoorde (plaatsen van ramen en deuren) had
reeds een aantal uitgangspunten voor zijn missie en
visie op papier gezet. Toch voelde hij, gezien de groei en
noodzaak tot toenemende structurering en delegering
de behoefte om één en ander door te praten met zijn
leidinggevenden. Hij organiseerde een teambuildingdag
in het Huis van de Toekomst, waarbij de missie, visie,
doelstellingen, waarden oefening centraal stond. Dit
leidde tot sterkere identificatie, draagvlakverbreding,
verdieping en concretisering van de visie en tot een sterk
uitgesproken betrokkenheid. Hij verkoos zich hierbij extern
te laten begeleiden.

W e r k e n m e t u w mi s s ie

NOTA’S
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Wa a r s ta a n w e ? H o e z i j n w e be z i g ?

Ingrid De Potter, Comforthome
Ons streven naar een langdurige
samenwerking vereist open en eerlijke
communicatie. De grote diversiteit aan
werkkrachten (mensen van
verschillende culturen, leeftijd en
achtergrond) zorgt voor een breed
inzetbare ploeg, maar vraagt ook voor
een intense begeleiding.

4
Bouwen aan een
competentiegerichte
organisatiecultuur

Bouwen aan een competentiegerichte organisatiecultuur

Missie, visie, waarden vertellen hoe u wenst dat uw bedrijf is. Cultuur vertelt u hoe de organisatie écht is. Het 7de
gebod van het HRM beleid volgens Fons Leroy, topman van de VDAB, inspireert waar het in een dynamiserende
bedrijfscultuur om gaat: “Vlucht de grijzepakkendans. Een standaard personeelsbeleid voor alle medewerkers
sluit niet meer aan bij de individuele verwachtingen van uw medewerkers. Lever een HR-maatpak waarbij de
medewerker een evenwichtige balans werk-privé kan realiseren. Schep flexibiliteit voor bedrijf en personeel.”

A

Cultuur- en waardenverschillen

Uw organisatiecultuur is voor een groot deel reeds voorgekleurd door de algemene maatschappelijke cultuur. Deze kan
van land tot land, zelfs van streek tot streek verschillen.
In de Westhoek krijgt u bijvoorbeeld dingen voor elkaar op
een manier die in Brussel niet zou lukken… Bedrijven in de
grensstreek met Frankrijk of Nederland of zelfs Wallonië ondervinden welke rol cultuurverschillen spelen bij het aantrekken en inzetten van medewerkers.
Binnen deze algemene cultuur bestaan subculturen: een arbeiderspubliek reageert op een aantal zaken totaal anders
dan hoger opgeleide jongeren. Binnen bepaalde beroepen
leeft een zeer sterke oriëntatie op geld en op status. Daar

houdt u dan best rekening mee bij het uittekenen van uw
loonbeleid.
Zelfs deze algemene maatschappelijke cultuur is dus niet
eenduidig en laat vaak spanningen zien. Hoe ‘verdraagzaam’
wij zijn voor verschillen, bijvoorbeeld, en elk individu en elke
maatschappelijke organisatie - ook een bedrijf wordt vroeg
of laat uitgedaagd te laten zien hoe met culturele verscheidenheid omgesprongen wordt.
Volgend schema gebaseerd op Kluckhohn-Strodtbeck kan
een aanzet zijn om na te denken over waardedimensies en
cultuurverschillen die we ook in onze bedrijven aantreffen.

Waardedimensie

Variaties

Relatie tot de omgeving

Men beschouwt zich als
dominant ten aanzien
van de omgeving.

Men streeft naar een
harmonieuze relatie met
de omgeving.

Men ziet zich als onderworpen
aan zijn omgeving.

Oriëntatie op tijd

Verleden

Heden

Toekomst

Mensbeeld

Mensen zijn
fundamenteel goed.

Gemengd

Men gaat uit van het slechte in
de mens.

Oriëntatie op gedrag

“Zijn”, wie men is, is
belangrijk

Beheersen, niet
opvallen, niet te veel
tonen.

Doen: wat men doet is
belangrijk.

Oriëntatie op
verantwoordelijkheid

Individualistisch

Groepsgericht

Hiërarchisch

Oriëntatie op ruimte

Privé

Gemengd

Openbaar
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We kunnen dit schema nog aanvullen met enkele waarden die voor cultuurverschillen in het bedrijf kunnen zorgen

Waardedimensie

Variaties

Oriëntatie op bezit,
op geld

Sober

Rechtvaardig

Graaicultuur

Oriëntatie op arbeid

Plicht: werken moet nu
eenmaal.

Arbeid is middel. Een
instrument om andere
dingen te kunnen doen,
kopen…

Ontplooiingskans

Oriëntatie op zekerheid

Risicomijdend

Mits indekking

Risico zoekend

Oriëntatie op leren en
ontwikkeling

Niet meer: leren is
afgesloten met de
studietijd.

Instrumenteel:
bijstuderen wanneer
noodzakelijk.

Levenslang en levensbreed

B

Oefening: Verken het belang van algemene cultuurverschillen

• Welke van de variaties van de waardedimensies is voor u
het sterkst van toepassing?
• Welke van de variaties is volgens u het sterkst van
toepassing op groepen van uw medewerkers?
• Klopt dit? U kan het hen ook zelf vragen of voorleggen.
Dit levert boeiende stof op voor zingevende gesprekken want
de bestaande variaties op verschillende van deze waardedimensies zijn de ‘dragers’ van de houding ten aanzien van
heel wat arbeidsgerelateerde thema’s.
• Met een set aan gerichte vragen tilt u dit gesprek hoog
uit boven vrijblijvende kantine-filosofie:
> Is dat zo?
> Waarom?
> Moet dat zo zijn?
> Waarom is dat soms verschillend van persoon tot
persoon?
> Begrijpen, respecteren we mekaar in deze verschillen?
> Is een andere klemtoon in de oriëntatie en meer
gemeenschappelijkheid wenselijk?
> Is deze oriëntatie heilig en onveranderbaar, of is er
marge voor beweging? - Wat moet er gebeuren om dit
in beweging te krijgen?....
• Natuurlijk moet het niet altijd over alles gaan. Het kan
zijn dat u er bijvoorbeeld de oriëntatie op leren en
ontwikkeling uitpikt om daar een grondig gesprek rond te
voeren, ...omdat dat nu eenmaal aan de orde is!

Relevant? In de gesprekken met ondernemers in
het lerend netwerk kwamen voortdurend thema’s
binnenwaaien die geworteld zijn in de maatschappelijke
cultuurbegrip
> de beslissing om als oudere te blijven werken of toch
maar te gaan voor dat brugpensioen...
> gretig inpikken op geboden kansen tot ontwikkeling,
of dit een verstoring vinden van de bestaande
comfortzone...
> de combinatie tussen gezin en werk - de
mogelijkheden om 4/5 werken in te voeren
> hoe verschillend het kan zijn per bedrijfssector om een
draagvlak te vinden voor een loonbeleid dat rekening
houdt met competenties en prestaties
> of men open staat voor vorming en ontwikkeling
> of men open staat voor meer verantwoordelijkheid en
uitdaging in het werk
> niet in het minst moe men reageert op het gegeven
‘economische crisis’
Uiteraard drongen ook een aantal actuele samenlevingsthema’s zoals het omgaan met het dragen van de hoofddoek,
de balans tussen eerlijkheid en verantwoordelijkheid (inzake
controle op de arbeidstijd, ..) de gesprekken binnen.

Bouwen aan een competentiegerichte organisatiecultuur
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Uw bedrijfscultuur

De organisatiecultuur zou u kunnen omschrijven als de gedragsindicator van uw missie, visie en waarden.
Het is de barometer die vertelt in welke mate uw bedrijf deze
ook werkelijk waar maakt, of er van afwijkt.
Cultuur heeft te maken met waarden, principes, uitgangspunten die afleesbaar zijn in het gedrag van groepen. Deze
worden niet altijd uitdrukkelijk geformuleerd, maar zijn wel
herkenbaar aanwezig. De cultuur wordt vrij vlug aangevoeld
door iedereen die met die organisatie in aanraking komt. Zij
wordt ook uitgedragen door iedereen die de organisatie vertegenwoordigt, zelfs informeel in de wijze waarop hij over
zijn organisatie vertelt.
Cultuur is een kracht als zingevend geheel, maar kan ook
een krachtige tegenkracht zijn. Neem een algemeen gekend
voorbeeld: de culturen van de lokale politie, de gerechtelijke
politie en de rijkswacht waren bijzonder uiteenlopend, wat
vaak ook aanleiding gaf tot zeer onproductieve rivaliteiten.
Sedert de hervorming van de politiediensten in dit land zou
dit verdwenen moeten zijn. Maar jaren na de hervorming

D

wordt binnen de politie nog vaak aangevoeld wie een exrijkswachter is en wie vanuit andere geschiedenis in de organisatie staat. Ook bedrijven die een fusie achter de rug hebben weten hoe hardnekkig cultuurverschillen kunnen blijven
doorwerken. Bedrijfsleiders die een tweede vestiging op een
andere locatie openen, wijzen er ook regelmatig op dat er
zeer vlug verschillen ontstaan: wij - zij. Bij ons gaat dat zo....
• Bedrijfscultuur definieert grenzen: de manier waarop uw
bedrijf zich van anderen onderscheidt. (er bij horen of
niet)
• Cultuur geeft de medewerkers een stukje identiteit.
• Cultuur vergemakkelijkt het besef van betrokkenheid bij
iets dat groter is dan het eigenbelang.
• Cultuur vergroot de stabiliteit van het bedrijf.
• Cultuur geeft richting aan wat medewerkers zeggen en
doen.
• Cultuur is een zingevings- en beheersingsmechanisme.
• Cultuur heeft directe effecten op productiviteit,
betrokkenheid en (vermindering van) personeelsverloop.

Oefening: Verken tien componenten van uw bedrijfscultuur

• U kan hierbij op dezelfde manier tewerk gaan als bij de
vorige oefening om uw medewerkers te betrekken en het
gesprek de nodige diepgang te geven.
• Bekijk voor elk van deze componenten op een continuüm

van laag naar hoog waar u (uw management, uw
medewerkers...) uw eigen organisatie plaatst.
• Verschillen in perceptie leveren boeiende discussiestof op
voor een interne opleidingssessie.

1. Initiatief: de mate waarin uw individuele medewerkers vrijheid,
onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid krijgen om initiatieven te
nemen. Gerichtheid op ontwikkeling eerder dan op controle.

Laag

Hoog

2. Risico-tolerantie: de mate waarin uw werknemers ervaren dat
durf, vernieuwing, nemen van risico worden aangemoedigd.
Wederzijds vertrouwen.

Laag

Hoog

3. Sturende leiding: de mate waarin u door de geformuleerde
doelstellingen en de verwachtingen omtrent prestatie-resultaten,
duidelijkheid creëert. Openheid en gedeelde informatie.

Laag

Hoog

4. Integratie: de mate waarin afdelingen of verschillende functies
worden aangemoedigd om met elkaar af te stemmen.

Laag

Hoog
+
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5. Ondersteuning: de mate waarin de leiding door communicatie,
aanspreekbaarheid, hulp, de medewerkers bijstaat. Teamwork en
samenwerking.

Laag

Hoog

6. Respect voor regels: aantal en soort regels, wat geregeld is, de
communicatie ervan en het toezicht op de naleving.

Laag

Hoog

7. Identiteit: mate van identificatie van de medewerkers met uw bedrijf.

Laag

Hoog

8. Beloningsbeleid: de mate waarin dit afgestemd is op de geleverde
prestaties en competenties.

Laag

Hoog

9. Verdraagzaamheid: mate waarin er respect is voor verschillen,
verschillende meningen en medewerkers aangemoedigd worden om
deze naar buiten te brengen. Aandacht.

Laag

Hoog

10. Communicatie: de mate waarin er gecommuniceerd wordt, zowel
via formele gezagslijnen als via parallelle kanalen en informeel.

Laag

Hoog

Het resultaat van deze oefening is:
• meer inzicht in de heersende bedrijfscultuur
• expliciteren, versterken van de gewenste bedrijfscultuur
• inzicht en begrip voor individuele verschillen
• respect voor individuele verschillen
• betrokkenheid bij het onder woorden brengen van het
gemeenschappelijke
• sterke beleving van dit gemeenschappelijke en het
onderscheiden van de anderen (Dit refereert ook een
beetje naar het begrip ‘employer branding’.)
Ingrid De Potter, Comforthome: De werknemers
bepalen zelf hun werkdagen en -uren zodat er een
goede afstemming is met de privétijd. Door hun
grote betrokkenheid bij het vinden van de gepaste
werkomstandigheden (type gezinnen, soort van
huishoudelijke taken, minimale afstand woon/werk…)
wordt een groot verantwoordelijkheidsgevoel meegegeven
die bepalend wordt voor de dagelijkse werkvreugde. Vanuit
de kantoororganisatie wordt heel wat tijd en aandacht
besteed om een perfecte match te vinden in de relatie
huishoudhulp - gezin.
Ons dagelijks streven naar een langdurige samenwerking
en kwalitatieve dienstverlening vereist een open en
een eerlijke communicatie. De grote diversiteit aan
werkkrachten (mensen van verschillende culturen, leeftijd,
en achtergrond) zorgt enerzijds voor een breed inzetbare
ploeg van hulpen maar vraagt anderzijds ook voor een
intense begeleiding van bepaalde medewerkers.

De grote waaier van klanten uit de privésfeer (jonge
gezinnen, alleenstaanden, bejaarden, gehandicapten, …)
worden geholpen door onze huishoudhulpen die permanent
ondersteund worden en regelmatig bijgestuurd dmv
opleidingen en overlegmomenten.
De familiale band die we hebben met onze medewerkers
en de persoonlijke benadering naar de klanten toe, zorgt
ervoor dat we een grote klantentevredenheid hebben en
permanent groeien als organisatie.
De Noordboom: Nadat de zaakvoerder en de
medewerkster personeelsbeleid de opleiding HRM Coach
bij UNIZO volgden, startte het bedrijf met een onderzoek
naar de bestaande bedrijfscultuur waarin alle werknemers
werden betrokken. De resultaten van dit cultuuronderzoek
vormden een belangrijke basis voor het opstellen van
de missie en visie van het bedrijf. Vervolgens heeft het
bedrijf de verschillende functies in kaart gebracht. Samen
met de werknemers werkte het bedrijf vervolgens de
functiebeschrijvingen en competentieprofielen uit. Het
cultuuronderzoek was de vertrekbasis.
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11 Tips om uw bedrijfscultuur aan te sturen

Op basis van de voorgaande oefening wordt u wellicht geconfronteerd met bepaalde elementen waar u verandering in
wil aanbrengen, welke u wenst te optimaliseren.
U kan bijvoorbeeld vaststellen dat uw medewerkers aangeven dat er slechts een kleine risico-tolerantie bestaat. Terwijl
u er best toe bereid bent een iets grotere foutenmarge te
accepteren in ruil voor wat meer initiatiefname, durf en creativiteit. Op voorwaarde dat er ook bereidheid is om uit de
gemaakte fouten te leren.
Kan u cultuur aansturen? Volgende toetsingslijst geeft een
aantal aandachtspunten en tips mee.

Toetsingslijst: Stuur op cultuur
1 De eerste bron van bedrijfscultuur is de oprichter van de

organisatie. De manier waarop hij of zij het missie-visiewaarden huiswerk gemaakt heeft en er over gecommuniceerd heeft, maakt het verschil. De stempel van de
oprichter is vaak nog generaties later voelbaar.
Ondernemers die niet zelf de oprichter van hun bedrijf
zijn, maar de tweede of derde generatie in de opvolging,
weten hierover maar al te goed mee te praten.
Soms is deze stempel nog op zo’n manifest (positieve)
manier voelbaar, dat hij terecht een deel van de ondernemingswaarde uitmaakt. Indien de elementen uit
deze cultuur nog krachtig, relevant en waardevol zijn,
benoem ze. Gebruik ze. Vermeldt ze in toespraken, in
brochures, ...
Indien zij niet meer nuttig zijn of zelfs contraproductief in
de huidige context, duidt dan indien nodig de verdiensten
ervan in hun tijdskader en duidt de nieuwe (gewenste)
cultuur als zijnde de herformulering van de oude waarden
en principes, aangepast aan de nieuwe omstandigheden.
Communiceer vooral de nieuwe - gewenste waarden.

3 Er is een ontzettend belangrijk onderscheid tussen ‘sterke’

en ‘zwakke’ culturen. Sterke culturen zijn nadrukkelijker,
wat het gevolg is van bewuste beleving en cultivering.
Het sturend effect hiervan op het individueel gedrag van
elk lid van de organisatie is dan ook zeer sterk. Bewuste
beleving maakt immers ook dat u mechanismen van
beloning en bestraffing veel bewuster en consequenter
hanteert.
Katrien Geboers: Ik kwam slechts enkele jaren geleden
in de functie van HRM verantwoordelijke bij Gebo na
eerst een loopbaan in het onderwijs. Ondanks het feit
dat ik iedereen in het familiale bedrijf uiteraard zeer
goed kende, was ik bijzonder verrast van enkele typische
cultuurkenmerken: vooreerst de uitermate zorg en tijd
die er besteed wordt om belangrijke beslissingen te laten
rijpen door er voortdurend met zo veel mogelijk mensen
over te praten. Het kan soms lang duren, maar ééns
genomen geeft dat een geweldige kracht bij de uitvoering.
Een tweede verrassend kenmerk is de flexibiliteit van
functies: medewerkers kunnen zich vrij soepel in het
bedrijf bewegen naar werkinhouden waarbij ze zich echt
ook goed voelen. Daarmee hangt samen een grote mate
van kansen en ruimte geven. Ik stond soms verbaasd van
het geduld dat aan de dag werd gelegd. Maar, het werkt!
4 Selectie speelt een belangrijke rol: mensen worden vaak

binnengehaald niet enkel omwille van hun competenties
maar vooral ook omdat zij ‘passen’ in de bedrijfscultuur.
Omgekeerd kan u zeer bewust, ter ondersteuning van
een veranderingsproces, dit automatisme doorbreken en
op zoek gaan naar mensen die de waarden nà de verandering beter belichamen. Hoe u de mogelijkheden van
selectie dus hanteert, hangt af van het feit of u bestaande
sterke en positieve cultuur wenst te bekrachtigen, dan
wel of u verandering beoogt.

2 Een tweede bron is de nauwe interactie tussen de op-

richter en de eerste leden van de organisatie. Zij brengen een aantal basisveronderstellingen en waarden mee
vanuit hun meer algemene, maatschappelijke cultuur en
streven naar het vinden van voldoende gemeenschappelijkheid. Samen met de oprichter vormen zij de pioniers,
een hecht blok. Ook hiervan schat u best eerst de waarde
in voor uw bedrijf vandaag: is hun boodschap en visie
nog steeds waardevol en relevant? Speel de kracht van
de traditie uit. Belichamen zij een oude, versleten cultuur,
herinterpreteer en herformuleer naar de huidige context.

5 Het gedrag van de top. Dit geldt als voorbeeld, als

richtpunt. Gebruik de waardendimensies om duidelijk te
bepalen welke de variante is die past binnen de cultuur
van uw bedrijf. Communiceer dit uitdrukkelijk maar geef
vooral het goede voorbeeld. De waarneembaarheid van
uw gedrag is duizend maal sterker dan uw woorden. Dat
is waar uw medewerkers u op afrekenen. Walk your talk.
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6 Socialisatie is zeer belangrijk om een sterke bedrijfscul-

tuur te krijgen: de zorg die besteed wordt aan het inwerkingsproces van nieuwelingen. Het onthaal en de voorzieningen er rond zijn zeer belangrijk. Vergeet zeker niet
de inhoud en de procedures van uw onthaal aan te passen aan eventuele doelstellingen van cultuurwijziging.
7 Cultuur wordt bekrachtigd en overgedragen door middel

van verhalen. Verhalen over de oprichting, over bepaalde
mijlpalen, overwonnen crisissen van het bedrijf, over helden en heldinnen. Cultuurverandering wordt dan weer
gestimuleerd door het creëren van nieuwe verhalen,
nieuwe helden.
Een mooi voorbeeld is terug te vinden op de publieke
website van Opel Willy. Met trots wordt de historiek
van het bedrijf vertelt van bij de oprichting door de 21
jarige snaak Willy Van Driessche, die zeer herkenbaar zijn
éénmansbedrijfje opstartte in de garage van zijn ouders,
snel uit zijn voegen barstte, en door hardnekkig te gaan
voor kwaliteit en service een mode dealership wist uit te
bouwen. De wijze waarop elke dienst zich vandaag op de
website (en niet alleen daar, ...) presenteert, straalt deze
gedreven en luisterbereide klantvriendelijkheid uit. Een
ander voorbeeld bij De Noordboom: Sterk als ploeg: Gestart
als coöperatieve ‘pur sang’ staan vandaag 3 vennoten
en 18 medewerkers ten uwen dienste. Bezorgdheid
en verbondenheid, inspraak en verantwoordelijkheid,
arbeidstijd op maat, beperkte loonspanning; kortom
‘samen een ploeg vormen’, blijft in De Noordboom de basis
voor een gezonde en efficiënte bedrijfscultuur.
Of nog met een totaal andere cultuur bij Clearmedia welke
rust op een gepassioneerd team: ClearMedia medewerkers
hebben niet alleen chique diploma’s of voldoende
praktische ervaring, ze zijn compleet gepassioneerd door
hosting. En net dat maakt hen de “techies” waaraan de
klant zijn kritische diensten durft toevertrouwen.
8 Rituelen zijn belangrijk om de cultuur verder te onder-

steunen en uit te dragen. Hoe gaat u om met personeelsfeesten, met jubileum-vieringen?
Op welke wijze wordt aandacht besteed aan promoties,
aan belangrijke gebeurtenissen in het privéleven. Ook
weer hier kan het vinden van krachtige nieuwe rituelen
een cultuurveranderingsproces ondersteunen. Wat dacht
u bijvoorbeeld van de organisatie van een viering naar
aanleiding van het behalen van een bijkomend getuigschrift door een medewerker?
Naar aanleiding van 2 jaar (twéé jaar!) bestaan van
het Huishoudhulp Van Cauteren kregen we een
uitnodiging voor een viering. Klanten, medewerkers,
zakelijke relaties, lokale politieke verantwoordelijken,
medewerksters en familie waren uitgenodigd op een

bijzonder gezellige viering en receptie. Toespraken hadden
het over het maatschappelijk belang van het verrichte
werk, de waardering voor de professionaliteit van de
medewerksters, de betekenis inzake tewerkstelling. Maar
ook over respect, professionaliteit, de rijkdom van de
diversiteit aan talenten... Sommige talenten (muzikaal,
schilderkunst, ...) kwamen verrassend aan bod. Eén van
de hoogtepunten was een felgesmaakte fotoshoot van
alle medewerksters met allerhande attributen uit hun
werk. Alles ademde betrokkenheid en maatschappelijke
inbedding, maar in een licht-leuke sfeer van gezelligheid.
9 Materiële symbolen: de (grootte van) bedrijfswagen,

de kantoorinrichting, bedrijfskledij, … vertellen heel
wat over wat in uw bedrijf belangrijk gevonden wordt.
Wat dacht u er bijvoorbeeld van om de meest geschikte
parkeerplaatsen voor te behouden aan medewerkers die
carpoolen, in de plaats van aan de directie?
10 Taal: de manier waarop men bij u over mekaar, over

klanten, over bezoekers … praat. Respectvol? Met aandacht? Het vakjargon, … . Denk ook aan beeldtaal en het
non-verbale. Het logo, de beschildering van de bedrijfswagens, de bedrijfskledij, de onthaalbalie van het bedrijf,
de huisstijl.
Zo was een franchise-ondernemer bijzonder fier over
een nieuwe panoramische bedrijfsfoto, genomen op een
bijeenkomst op niveau van de groep. In een mooi groen
landschap stond een indrukwekkende waaier van keurig
opgestelde bedrijfsvoertuigen met daarvoor een groepsfoto
van medewerkers: miniscuul en niet herkenbaar op het
beeld. Door bespreking besloot hij een nieuwe foto te
laten maken op niveau van zijn vestiging, met eveneens
als achtergrond enkele bedrijfsvoertuigen in een groen
decor, maar als zeer nadrukkelijke voorgrond en duidelijk
herkenbaar zijn ploeg medewerkers. Verander de taal en u
verandert de loop der dingen.
11 Participatie en dialoog. Cultuur werkt in twee richtin-

gen. Een sterke cultuur die de gewenste waarden belichaamt ondersteunt heel krachtig de prestatiegerichtheid, de betrokkenheid en identificatie en dus de motivatie. Een sterke cultuur die oude en niet de gewenste
waarden belichaamt, werkt even krachtig als weerstand
tegen die gewenste verandering. De waarden benoemen
en de medewerkers actief betrekken bij het in vraag stellen van de oude cultuur en de noodzaak tot veranderen,
helpt om de oude gewaden af te leggen en de nieuwe te
accepteren.
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Wa a r s ta a n w e ? H o e z i j n w e be z i g ?

5

Katleen Van Driessche, Opel Willy
We hebben een nauw uitgewerkt systeem
van vergaderingen en overlegmomenten.
We houden deze op vraag van de
medewerkers zo functioneel mogelijk.
Dit creëert een grote betrokkenheid.

Zorg voor een
sterke interne
communicatie

Z o r g v o o r e e n s t e r k e in t e r n e c o m m u ni c at ie

A

Een communicatiemodel

Bedrijfsleiders en leidinggevenden bedienen zich van ‘communicatie’ om vier hoofddoelstellingen te realiseren: de missie, visie en waarden doorgeven, zorgen dat de inspanningen
die iedereen levert goed op mekaar afgestemd zijn, zorgen
dat iedereen zich er wel bij voelt en zorgen dat er ingegrepen
en bijgestuurd wordt waar het nodig is. Elk van die vier doelstellingen wordt via drie stappen gerealiseerd.

1

U geeft uw waarden en visie door aan alle
medewerkers, zodat iedereen weet wat
binnen uw bedrijf belangrijk is, dit onderschrijft en er door geïnspireerd geraakt

• Dit begint bij uw gevoeligheid voor uw omgeving. Hoe
beïnvloedt uw bedrijf uw omgeving? Welke veranderingen
komen vanuit uw omgeving op u af en moet u voorzien om
tijdig met verandering te anticiperen? Hebt u het huiswerk
van uw sterkten-zwakten analyse naar behoren vervuld,
dan is dit de basis van uw communicatie. Hebt u dit nog
slechts vluchtig gedaan, dan is het nu wel tijd om hier
grondig in te investeren.
• U ontwikkelt een inspirerende, afdwingbare visie. Dit
betekent dat uw bedrijf helder ziet in haar doelstellingen
en de wijze waarop u deze wil bereiken. Het gaat om
een toekomstvisie, geformuleerd met een in de realiteit
geworteld optimisme en zelfvertrouwen.
• En u bent een overtuigende bedrijfsleiding. Uw visie
moet tot leven komen en leiden tot effectiviteit en
motivatie bij uw medewerkers. U zorgt er voor dat al
uw medewerkers uw visie delen en liefst meer zelfs:
er enthousiast en vol energie hun bijdrage voor willen
leveren. U moet hen ‘goesting’ doen krijgen. Dit is het
gevolg van uw leiderschap en hun betrokkenheid bij het
ontwikkelen van die visie.

2

Communicatie bundelt de inspanningen van
uw medewerkers. Zij brengt synergie teweeg:
iedereen werkt in dezelfde richting.

• Een deel van uw communicatie is gericht op de coördinatie
van uw bedrijfsactiviteiten.
• Dit kan door directe supervisie uit te oefenen op de
werkzaamheden, of door de onderlinge afstemming ter
realiseren via overleg, of nog door communicatiestrategieën
die er op gericht zijn de gewenste input helder te stellen,

de werkprocessen zeer precies te beschrijven of via
sturing op de gewenste resultaten. Welke ook de methode
is die u toepast, een vlot draaiend raderwerk moet er het
gevolg van zijn.
• Communicatie wordt enorm bevorderd door een
behulpzame lay-out. Organiseer de fysische ruimten
waarin de bedrijfsprocessen zich afspelen zodanig dat
zij contacten en uitwisseling bevorderen tussen mensen
en diensten.
Garage Willy: Bij Garage Willy hebben we een zeer
nauw uitgewerkt systeem van vergaderingen en
overlegmomenten uitgewerkt. Een belangrijk element uit
de ‘cultuur’ van onze medewerkers is dat niemand ‘tijd’
wenst te verliezen voor besprekingen die het eigen werk
niet onmiddellijk raken. Voor sommige zaken is dit jammer,
want een beetje visie op het geheel en begrip rond wat
er zich in andere delen van het garagebedrijf afspeelt
heeft zeker een meerwaarde. Maar in de regel houden
we rekening met dat cultuurgegeven en zijn de meeste
meetings zeer functioneel: naar wie er bij hoeft te zijn op
basis van wat er inhoudelijk besproken wordt. Gezien we
op twee vestigingen opereren (Nazareth en Wetteren) is
het gevolg dat we dit dan nog eens voor het overgrote deel
ontdubbeld hebben.Dit is een zeer zware investering in
communicatie en overleg, maar het werkt wel.
Ingrid De Potter van Comforthome: Een goede en
regelmatige communicatie is inderdaad zeer belangrijk,
maar tegelijkertijd niet eenvoudig voor een bedrijf als het
onze: medewerksters gaan direct naar de klant en van
daar weer naar huis, dus als je niks organiseert dan heb
je soms dagen of wekenlang geen contact. Ik zit veel in
de wagen, en heb me de gewoonte aangekweekt om
regelmatig met al mijn medewerkster te bellen vanuit
de wagen. Onmisbaar voor hen en voor mij, deze korte
gesprekken om uit te wisselen hoe het er mee gaat, of er
niks speciaal te melden is enz.
• Zorg voor een goede neerwaartse communicatie. Het
gaat om alles wat betrekking heeft op regels, procedures,
kwaliteitsnormen, objectieven, directieven. Welke kanalen
hebt u om snel en betrouwbaar alle sleutelinformatie van
boven naar beneden te krijgen?
Marie Christine Van Cauteren: ook ik zit met het
probleem dat als we niet goed oppassen, wij onze
medewerkers onvoldoende regelmatig zien omdat zij van
huis uit naar de cliënten gaan. Hoe breng je dan dingen die
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belangrijk zijn zoals je missie en visie over? Ik had het idee
opgedaan om bij de loonbrief die ze sowieso elke maand
ontvangen en opendoen een beknopt briefje toe te voegen
met een belangrijke boodschap: één of ander aandachtspunt
uit ons missiestatement, bijvoorbeeld. Het werkt.

3

Communicatie zorgt er voor dat de kwaliteit
van de beslissingen optimaal is, zodat uw
bedrijf als geheel goed en snel reageert op
mogelijkheden en bedreigingen vanuit
de ruimere omgeving.

• U investeert in een goede opwaartse informatiestroom.
Van de medewerkers op de vloer tot bij u. Dat gebeurt
niet vanzelf en in veel oudere ondernemingen is men
nooit gewend geweest om met opwaartse communicatie
om te gaan. Creëer een cultuur in uw bedrijf waarbinnen
informatie spontaan opborrelt. Methoden als opwaartse
rapportering, een politiek van aanwezigheid van de
leidinggevenden op de werkvloer en personeelsenquêtes
kunnen helpen.
Mieke Vertriest, X-trans. Goeie opwaartse communicatie
is zeer belangrijk. Open staan en mijn transporteurs de
gelegenheid geven hun verhaal te doen is iets waar ik
zeer veel aandacht aan schenk. Ik ben er niet aan toe om
systematische functioneringsgesprekken in te voeren. De
indicator hiervoor zijn mijn medewerkers zelf. Zij klappen
zeer vlug dicht bij een formeel kader, ook al is dat ‘maar’
het bureau. Ik krijg veel meer gesprek als ik naar hen toe
stap, op de parking naast hun voertuig als zij vertrekken
of binnenkomen, spontaan en onaangekondigd. Maar het
betekent wel dat ik zeer goed voorbereid moet zijn om
binnen dat ogenschijnlijk informele kader toch ter sprake
te brengen wat nodig is. Onlangs hebben we met een
cliënt onderhandeld over een nieuw opdracht, een nieuwe
route. We hebben de medewerker die op deze route zou
rijden uitdrukkelijk betrokken, en het traject bij wijze van
proef gereden. Het was de medewerker die ons overtuigde
op bepaalde punten van het traject een wisselcontainer te
voorzien, om een optimaal rendement te kunnen halen.
• Zorg voor een passende administratie: Dat wil zeggen:
niet te veel, geen bureaucratie, traagheid en inefficiëntie,
maar tevens ook geen blinde vlekken. Op zoek gaan naar
een juist volume en vorm van administratie is een bijzonder
interessant aspect van uw ganse communicatiebeleid.
• Investeer in de communicatievaardigheden van uw me
dewerkers: Goed communiceren is een kunst. Deze wordt
dan ook best aan de medewerkers aangeleerd en op peil
gehouden. Het gaat om thema’s als: goede zelfwaarneming,
assertiviteit, actief luisteren, leiderschap, methodische

benadering van probleemoplossing en besluitvorming,
counseling, omgaan met niet-opbouwende medewerkers,
trainingsvaardigheid, creatieve schrijfvaardigheden, mon
delinge communicatievaardigheid, enz... Niet alleen voor
het leidinggevend of lager-leidinggevend personeel maar
ook de niet-leidinggevende medewerkers moeten deze
competentie bezitten.

4

Met communicatie bouwt u een gezonde
werkgemeenschap. U hebt aandacht voor de
kwaliteit van de sociale verhoudingen, u gaat
uit van de zorg dat de mensen graag (blijven)
werken met en voor uw bedrijf.

• Via communicatie bereikt u een hoge mate van vertrouwen: Vertrouwen appelleert aan betrouwbaarheid. Vertrouwen kan u immers niet vragen of eisen. Dat krijgt u,
of beter gezegd, dat moet u verdienen door betrouwbaar
te zijn. ‘Vertrouwen’ moet instaan voor het feit dat wat
gezegd ook geloofd wordt. Belangrijk is uw reputatie, uw
integriteit. Fairheid, rechtvaardigheid, correctheid, conse
quentie in gedrag en beslissingen, doordesemd van realiteits- en verantwoordelijkheidszin. Beschaamd vertrouwen zet de klok ver terug. Vertrouwen komt immers te
voet, maar vertrekt te paard!
• Geef vooroordelen geen kans. Vooroordelen kunnen
slaan op rassen, op sociale klassen, op geslacht, op
geloofsovertuiging, op diploma, op part-time enz. Dergelijke houdingen roepen agressie en destructie op. Communiceer actief dat u vooroordelen niet op prijs stelt en
geef zelf het goede voorbeeld in niet discriminerende
communicatie.
• Stimuleer het werken via ondersteunend teamwerk.
In een gezond bedrijf weet ieder zich naast zijn eigen
taken tevens verantwoordelijk voor de effectiviteit van
de anderen. Dit veronderstelt respect voor individuele
verschillen. Waar deze verschillen op onverdraagzaamheid
stoten gaat energie verloren. Waar zij geaccepteerd
worden, kunnen zij daarentegen gevaloriseerd worden.
Dirk Dupont van Dupont Kookboetiek N.V. investeert
reeds enkele jaren in teambuilding: een groot woord
voor een gezellig uitje met het personeel. Dit jaar werd
een stapje verder gegaan: ook de partners van de
medewerkers werden uitgenodigd. De verrassingstrip
leidde hen naar Poperinge waar zij ondermeer een deel
van hun dag besteedden aan het samen koken met
personen met een handicap in een opvanginstelling.
Hiermee speelde de ondernemer in op een formule van de
Tijdbank. Van het samen iets extra doen voor anderen gaat
een sterke teambuildende kracht uit.

Z o r g v o o r e e n s t e r k e in t e r n e c o m m u ni c at ie

We zetten alles nog eens samen in een overzichtelijk schema.

Gedeelde
visie

Afstemming van
inspanningen

Gevoeligheid voor de
omgeving

Passende coördinatie
opzetten

Inspirerende visie
ontwikkelen
Overtuigend naar buiten
komen

B

Kwalitatieve
beslissingen

Gezonde organisatie

Zorgen voor goede
opwaartse informatie

Hoog vertrouwen door
vertrouwens-waardigheid

Zorgen voor een
helpende lay-out

“Passende” administratie

Afwezigheid van
vooroordelen

Zorgen voor goede
neerwaartse informatie

Communicatie- vaardige
medewerkers

Ondersteunend
teamwerk

Werkinstrument: Rooster voor het interne communicatieplan

U kan dit rooster gebruiken om uw huidige interne bedrijfs
communicatie in beeld te krijgen en af te meten aan de
gewenste bedrijfscommunicatie. Lijst op waar u een
kloof ziet tussen uw huidige communicatiepraktijk en
de gewenste. Geef vervolgens prioriteiten op basis van
urgentie en belangrijkheid.

Sleutelwoorden:
• Randvoorwaarden voor een performante
communicatie: Betrouwbaarheid, authenticiteit,
openheid, duidelijkheid, volledigheid
• Effecten van een kwaliteitsvolle interne
bedrijfscommunicatie: Begeesterend, vertrouwen,
betrokkenheid, fierheid

Toelichting bij het gebruik van de kolommen:

1

Waarover:

• We onderscheiden in het rooster de organisatiegebonden
communicatie, functiegebonden communicatie en per
soonsgebonden communicatie. De reeds ingevulde items
in deze kolom zijn er slechts bij wijze van voorbeeld en
zeker niet limitatief. De eerste stap die u zet is het oplijsten
van alle mogelijke informatie-aspecten binnen deze drie
hoofdvormen die u relevant vindt in uw bedrijf.
De meeste ondernemers hebben wel voldoende oog voor
al wat functiegebonden is, omdat dit met het onmiddellijke
rendement van de medewerker te maken heeft. Hebt u
evenveel aandacht voor organisatiegebonden en voor
persoonsgebonden communicatie?

> Economische en financiële informatie
> Structurele wijzigingen in de organisatie
> Welzijn op het werk en daarbuiten
> Vorming en opleiding
> Personeelsaangelegenheden
• Niet alles moet altijd helemaal gecommuniceerd worden.
Soms is het nuttiger om communicatie in onderdelen
op te bouwen, rekening houdend met de behoefte, de
verwerkbaarheid, de fase van een proces waarin uw me
dewerkers zitten.

2

Waarom?

• U kan hier aanduiden welke van de vier hoofddoelstellingen
van de communicatie u hiermee wil bereiken: delen
van een inspirerende visie, de coördinatie bevorderen,
het bevorderen van een goede werkgemeenschap, het
onderbouwen van de beslissingen.

3

Hoe?

• Moet de communicatie over dit item individueel en
persoonlijk gebeuren, of kan deze in groep of subgroep?
(afdelingsniveau, teamniveau, … projectgroep, … )
• Gebeurt deze communicatie best schriftelijk of
mondeling?
• Is ze per definitie vluchtig, tijdsgebonden en kan ze dus
op een vluchtige drager (e-mail, ad valvas, …) of is ze
meer consistent en moet zij ook ‘raadpleegbaar’ zijn
(intranet, interne gedrukte documenten en brochures, …)
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• Is het wenselijk dat deze top-down gebeurt, dan wel dat
zij precies bottom up dynamiek teweeg brengt.?
• Is het wenselijk dat deze herhaald wordt in verschillende
communicatiekanalen*?
• Is het wenselijk deze communicatie informeel te houden,
dan wel formeel?

4

Wie?

• Wie is de meest geschikte communicator: uzelf die
als bedrijfsleider uw medewerkers toespreekt? Of de
schriftelijke boodschap ondertekent? Of is het de direct
leidinggevende?
• Ga ook voor elk informatie/communicatie-element na
wie allemaal de ontvanger moet zijn: een afvaardiging,
de leidinggevenden, een bepaalde afdeling, een bepaalde
categorie, of iedereen?

5

Wanneer?

• Bij sommige communicatie-acties - bijv. jaarlijks terug
kerende hoogtepunten - kan u zeer concreet aangeven
wanneer de communicatie moet plaatsvinden. Bij andere
communicatie-acties kan u slechts een periodiciteit of
frequentie aangeven. Nog andere communicatie-acties
‘wanneer het moment zich voordoet’.

Wat-waarover?

Waarom?

1. Organisatiegebonden communicatie
Missie - Visie - Waarden

Economische en financiële
informatie van de onderneming

Info over algemene
vooruitzichten van de
onderneming

Structurele veranderingen van
de onderneming

Hoe?

6

Rapportering?

• Vooral bij mondelinge communicatie is er nood aan een
schriftelijke neerslag. Vergaderingen zijn communicatiemomenten waar niet alleen informatie wordt uitgewisseld,
maar ook besluiten worden genomen, afspraken worden
gemaakt. Een schriftelijke neerslag dringt zich op.
• Systematische en uitgebreide rapporteringen monden
vlug uit in administratieve overlast. Denk goed na en zorg
voor de juiste keuze inzake stijl en beknoptheid. Vaak is
een to-do lijstje of afsprakennota het nuttigst.

7

Te nemen acties?

• Todo’s om uw communicatiepraktijk te verbeteren.
• Deze kolom kan u op verschillende niveau’s gebruiken:
a) aanstippen dat deze communicatie-actie relevant is
voor uw onderneming, b) aanstippen dat deze actie moet
uitgevoerd worden, c) aanstippen dat om de actie goed
te kunnen uitvoeren, een instrument moet ontwikkeld
worden d) de bestaande instrumenten zouden best eens
geëvalueerd worden …

Wie?

Wanneer?

Rapportering?

Te nemen
acties
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Wat-waarover?

Waarom?

Hoe?

Wie?

Wanneer?

Rapportering?

Te nemen
acties

Info over de evolutie van
de tewerkstelling in de
onderneming

Info over beroepsopleiding en
omscholing

Arbeidsveiligheid

Milieumaatregelen

Kwaliteit vanrbeid

Organisatie-klimaat

Algemene info loonbeleid

Info diverse personeelsaspecten
(feesten, fonds, …)

Sociale balans

2. Functiegebonden communicatie
Organisatie van het werk

Werkinstructies en procedures

+
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Wat-waarover?

Waarom?

Veiligheidsvoorschriften

Kwaliteitsvoorschriften

Arbeidsomstandigheden

Communicatie- en
coachingvaardigheden
leidinggevenden ontwikkelen

Leiderschap ontwikkelen

Functiebeschrijvingen

Competenties

3. Persoonsgebonden communicatie
Onthaal

Arbeidsreglement

Welzijn op het werk

Hoe?

Wie?

Wanneer?

Rapportering?

Te nemen
acties
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Wat-waarover?
Functioneringsgesprekken

Beoordelingsgesprekken

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Loopbaangesprekken

Medewerkerstevredenheid

Combinatie werk en gezin

Werksfeer

Communicatievaardigheden
ontwikkelen

Exitgesprekken

Waarom?

Hoe?

Wie?

Wanneer?

Rapportering?

Te nemen
acties
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Oefening: Communicatiekanalen en communicatiedragers

“Alles is communicatie.”
Deze slogan is natuurlijk waar, maar sommige communicatie
wordt bewust verspreid of aangebracht zodat zij het meeste
kans heeft om zonder ruis of kwaliteitsverlies de ontvanger
te bereiken. Onderstaand overzichtje kan helpen om eens af
te toetsen met de communicatiekanalen en /of communicatiedragers die in uw bedrijf gangbaar zijn.

• Strategievergaderingen
• Algemene personeelsvergadering
• Algemene personeelsmomenten (nieuwjaar,
pensioenvieringen, personeelsfeest, …)
• Informele momenten (casual Friday, …)
• Stafvergadering
• Teamvergadering
• Teambuilding momenten
• Toolbox-meetings
• Overlegvergaderingen met
werknemersvertegenwoordigingen
• Individuele gesprekken (formeel)
• Individuele gesprekken (informeel)
• Ombudsfunctie
• Vertrouwenspersoon

•
•
•
•
•
•
•

Maak ik er gebruik van?
Zijn deze kanalen goed?
Maak ik er meest efficiënt gebruik van?
Speel ik voldoende op het herhaal-effect?
Met welk effect?
Komt dit overeen met het effect dat ik bedoelde?
Maak ik voldoende gebruik van herhaling?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Email
Intranet
Brochures
Affiches
Cockpit-borden
Nota’s
Verslagen
Personeelsblad
Valvas - mededelingen
Enquêtes
Opinion surveys
Organisatie-klimaatsmeting
Meting kwaliteit van de arbeid
Ideeënbussen
Wedstrijden

• Lay out

D

Medewerkers spreken zich uit: het begin van een rijke communicatie

Bedrijfsleiders zijn gewend te weten wat zij willen en dit door
te geven aan hun medewerkers. Zij vertrekken vanuit hun eigen competentie, en het komt er vooral op aan hun verhaal,
hun visie, hun grote gelijk verkocht te krijgen en anderen hiermee te inspireren.
“Tell and sell.” Zeg de anderen uw mening en verkoop ze.
Competentiemanagement haalt de bedrijfsleiding weg van
deze eenzame hoogte, en spreekt ten volle de aanwezige
competenties aan van alle medewerkers. “Learn to listen”.
Communicatie betekent dan minder spreken en meer luisteren. De UNIZO HRM Coach bevat een aantal toetsingslijsten die
de ondernemer hulpmiddelen aanreiken om méér luisterend te
communiceren: functioneringsgesprekken in de KMO, Werkoverleg in de KMO, motiveren van medewerkers, communicatie inzake leeftijdsbewust personeelsbeleid, het loopbaan-

gesprek. De meeste van deze modellen hebben het over communicatie in een één-op-één situatie, of in de kleine groep.
Aanvullend willen we in dit hoofdstuk over communicatie een
waardevolle techniek aanreiken: bevraag - bij tijd en wijlen
- uitdrukkelijk en systematisch de ganse groep van al uw medewerkers over belangrijke aangelegenheden.
In grote bedrijven wordt reeds lang en vaak rond allerlei aangelegenheden met dergelijke interne enquêtes gewerkt. Het
proces krijgt daar verschillende benamingen: people’s survey,
tevredenheidsonderzoek, onderzoek naar het arbeidsklimaat,
onderzoek naar de kwaliteit van de arbeid, enz.
Ook allerlei instanties, zoals ondermeer de SERV hier in Vlaanderen onderzoeken op geregelde tijdstippen via vragenlijsten
bepaalde aspecten van de kwaliteit van de arbeid en de arbeidsbeleving. In principe is alles wat verband houdt met de
arbeidssituatie voor bevraging vatbaar.

Z o r g v o o r e e n s t e r k e in t e r n e c o m m u ni c at ie

Waarom u een interne bevraging op zet
• Opvattingen over en belevingen van de arbeidssituatie
beïnvloeden in sterke mate het gedrag (de motivatie, de
inzet, … ) van uw medewerkers.
• Ga er niet vanuit dat uw eigen opvattingen en oordelen
over de arbeidssituatie per definitie overeenstemmen met
deze van uw mensen.
• Ga er ook niet van uit dat opvattingen en belevingen voor al
uw medewerkers dezelfde zijn. Zeer specifieke individuele
verschillen komen in de coaching en de individuele func
tioneringsgesprekken naar boven en kunnen daar aan de
orde gesteld worden.
• Maar doorheen de individuele verschillen zijn er algemeen
gedragen opvattingen en trends: de algemene delers, die
via gemeenschappelijke maatregelen en communicatie
kunnen beïnvloed worden.

Zo zet u een interne bevraging op
• De enige manier om daar achter te komen is het de me
dewerkers zelf te vragen: leg alle mensen diezelfde vragen
voor waarop u een antwoord zoekt, liefst op een gesloten
manier, en vraag hen in alle eerlijkheid te antwoorden.
• Biedt uw medewerkers de gelegenheid om in alle veiligheid
te antwoorden. Dit is een reden waarom dergelijke afname
meestal anoniem gebeurt, wat vaak in de kleinschalige
KMO niet kan. Afname, verwerking, rapportering en for
muleren van de conclusies en aanbevelingen door een ex
terne consultant kan deze handicap opvangen.
• Verwerk de antwoorden.
• Waar mogelijk, vergelijk met gelijkaardige enquêtes: in de
eerste plaats bij uzelf (vorige onderzoeken) om evoluties
te kunnen aflezen en effecten van bepaalde maatregelen.
• Vergelijk ook met eventuele gelijkaardige enquêtes in
andere bedrijven, in uw sector, enz. Het zou kunnen dat
u deze vergelijkbaarheid dermate waardeert, dat u er
de voorkeur aan geeft gebruik te maken van bestaande
instrumenten, eerder dan uw eigen vragenlijst te ont
werpen.
• Dergelijke enquête heeft slechts zin als u zich op voorhand
onvoorwaardelijk hebt geëngageerd om iets te doen met
de resultaten. Zelfs anoniem afgenomen, wekt de enquête
bij uw medewerkers de verwachting op dat er iets positief
zal ondernomen worden.
• Opvolging bestaat minimaal uit feedback over de resul
taten en de conclusies die er uit getrokken worden, als
ook uit het nemen van maatregelen om aan kennelijke
probleemsituaties grondig aandacht te besteden en de
situatie te verbeteren.
• Komt deze opvolging er niet, dan is de ontgoocheling groot
en krijgt uw geloofwaardigheid een flinke knauw.
• Gezien mensen betrokken zijn bij de enquête gaan zij er
ook meestal van uit dat zij eveneens en zo direct mogelijk
betrokken worden bij de uitwerking van de opvolging.

Ontgoochel hen hierover niet. Betrokkenheid is immers
niet alleen van hen uit een legitieme verwachting, maar
voor uzelf en uw beleid een onschatbare meerwaarde.

Cultuuronderzoek bij De Noordboom.
Peter Suys: Na een aanloopperiode startten wij met
een onderzoek naar de bestaande bedrijfscultuur.
De externe consultant heeft de medewerkers tijdens
een vergadering uitleg gegeven over het doel van
de vragenlijst, wat bedrijfscultuur betekent en hoe
het cultuuronderzoek zou worden aangepakt. De
vragenlijst werd door de externe consultant samen met
de medewerkers afgenomen. De zaakvoerders vulden
dezelfde vragenlijst eveneens in met hun ideaal-bedrijf
voor ogen. De gegevens werden verwerkt en vertaald naar
twaalf kenmerken die de organisatiecultuur beschrijven.
Tijdens een teamvergadering werden de resultaten van
de medewerkers en de zaakvoerders besproken. Dit
leidde tot een consensus over actiepunten. Deze werden
gebundeld in actiefiches die mee de basis vormen
voor het opbouwen van het personeelsbeleid. De drie
belangrijkste actiefiches waarvan we eerst werk maken
gaan over de taakverdeling, de teamvergadering en de
aanwezigheid van de leiding om medewerkers aan te
sturen en te ondersteunen. Samen met de medewerkers
wordt voor elke actie uitgeschreven welke resultaten
worden verwacht, wie de acties zal ondernemen en
welke valkuilen er zijn. De opvolging gebeurt tijdens de
teamvergadering die 4 keer per jaar plaatsvindt. Een
belangrijk verschil met vroeger is dat de uitwerking van
acties nu niet meer alleen door de zaakvoerder gebeurt
en de medewerkers enkel worden geïnformeerd. Alle
medewerkers zijn verantwoordelijk voor een aantal
actiepunten.

Inspirerende lijstjes vragen?
• Een interessante test is het Organisational Culture Asses
sment Instrument, gratis ter beschikking gesteld door de
Kikkergroep (www.kikkergroep.nl) De test peilt naar en
kele dimensies van de organisatiecultuur.
• De arbeidstevredenheidstest van 123test groep uit Neder
land is eveneens gratis en kan inspirerend werken:
www.123test.nl/arbeidstevredenheid.
• Kijk desgevallend ook op www.internetspiegel.nl Het
gaat om een organisatie en een instrument die in opdracht
van de Nederlandse overheid ontworpen zijn.
• Inspireren de vragenlijsten vindt u ook in het boek: ‘Anders
organiseren & beter werken’ van Geert Van Hootegem
e.a. Zij zijn geïnspireerd op de klassieke indeling van de
kwaliteit van de arbeid: arbeidsinhoud, arbeidsrelaties,
arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden.
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Een uitgewerkt voorbeeld:
De volgende vragenlijst is één manier om naar de arbeidstevredenheid te peilen. Vooraf enkele aanbevelingen hoe u
hiermee tewerk gaat.
• Zorg voor anonimiteit: deze verhoogt de oprechtheid van
de antwoorden.
• Verwerk alle antwoorden door ze samen te voegen en de
gemiddelden te berekenen. Het is deze totaalscore die
van tel is.
• Desgevallend kan u, wanneer relevant en wanneer er
voldoende medewerkers in elke subgroep zitten, de
scores uitsplitsen over verschillende subgroepen of
categorieën medewerkers (arbeiders, bedienden,…)
of afdelingen. Enkel daartoe dienen de beknopte
identificatiegegevens.
• De medewerkers beantwoorden elke vraag twee keer:
in de eerste kolom - belangrijkheid - duiden zij met een
scorecijfers tussen 1 en 10 (niet tot zeer belangrijk) aan
hoe belangrijk zij de uitspraak vinden.
• In de tweede kolom geven zij een oordeel: hoe goed
beoordelen zij dat hun bedrijf het er van terecht brengt,
op het aangebrachte punt. Zo kan het zijn dat de

•

•
•

•

•
•

medewerkers de kansen op vorming en opleiding als
zeer belangrijk aanziet, maar de effectief ervaren kansen
in de praktijk maar een lage waardering geven. U heeft
dan op dit punt duidelijk een probleem. Indien men
aangeeft dat het loonsysteem niet in prestatiegebonden
verloning voorziet, maar tevens aangeeft dat men daar
weinig belang aan hecht, stelt zich geen probleem.
Een knipperlicht indicatie is dus het gevolg van twee
gegevens: een lage score voor het bevraagde item, maar
nog belangrijker de discrepantie tussen deze lage score
en het belang dat men aan het item hecht.
Duidt aan welke knipperlichten u vaststelt en hoe u in
eerste instantie denkt hierop actie te ondernemen.
Koppel de resultaten samen met uw besluiten en
actievoorstellen terug naar uw medewerkers. Dit gebeurt
best mondeling, omdat het materiaal slechts een basis is
voor gesprek, dialoog.
Geef uw medewerkers vooral de kans om de besluiten en
actievoorstellen aan te vullen, te wijzigen, prioriteiten aan
te geven, uit te werken.
Werk de actieplannen uit in volle betrokkenheid. Zoek
hierbij naar enkele quick-win’s.
Volg op!

Arbeidstevredenheidsmeting
Identificatiegegevens:
Arbeider / bediende / kader

M / V		 Afdeling: ..........................................................................................................................

Aspect arbeidssituatie
Ik weet waar mijn bedrijf naar toe wil en dit geeft me vertrouwen in de
toekomst.
Het is duidelijk wat het bedrijf van mij verwacht.
Mijn functiebeschrijving is helder en klopt met de realiteit.
Er zijn procedures en werkinstructies die me helpen en toch voldoende
ruimte laten om het werk uit te voeren zoals ik het zelf verkies.
Ik krijg regelmatig feedback over de mate waarin mijn prestaties aan
de verwachtingen beantwoorden.
Als er zich veranderingen in het bedrijf voordoen die invloed hebben op
mijn werk word ik daar tijdig en goed over ingelicht.
Als er zich veranderingen voordoen in het bedrijf die invloed hebben op
mijn werk word ik daar tijdig en goed op voorbereid.
Ik geniet regelmatig opleiding en vorming.
Ik word gestimuleerd om mijzelf verder te bekwamen en te
ontwikkelen.

Belang (1 tot 10)

Oordeel (1 tot 10)

Z o r g v o o r e e n s t e r k e in t e r n e c o m m u ni c at ie

Aspect arbeidssituatie
Ik kan mijn interesses inzake vorming en opleiding bespreken.
Ik werk volgens een brede uitvoeringscyclus: werkvoorbereiding,
uitvoering, onderhoud, kwaliteitscontrole.
Ik bepaal zelf in zekere mate mijn werktempo, pauzes.
Ik werk in teamverband.
Het team lost heel veel zaken op zonder dat tussenkomst
van mijn chef vereist is.
Mijn leidinggevende coacht mij.
Ik heb regelmatig de kans om werkgebonden thema’s te bespreken.
De werkorganisatie (arbeidstijd, uurregeling) is aangepast/aanpasbaar
aan mijn privésituatie.
De flexibiliteit die van mij gevraagd wordt, is redelijk. (Overuren,
weekendwerk, …)
Ik heb een vlotte vakantie en verlofregeling
Als ik flexibiliteit verlang (omstandigheidsverlof, soepelheid in
werkuren, …) komt men daar redelijkerwijze aan tegemoet.
Ik heb inzicht in het loonsysteem van mijn bedrijf.
Ik word ondermeer aangestuurd door regelmatige
functioneringsgesprekken.
Ik heb jaarlijks een evaluatiegesprek.
Ik ben tevreden met het loon en de extra voordelen die ik verdien.
Ik word betaald volgens mij competenties.
Ik word betaald volgens mijn resultaten, mijn prestaties.
Ik kan nog verder doorgroeien in dit bedrijf.
Ik ervaar regelmatig een hoge tijdsdruk.
Het werk is zeer belastend.
Er zijn belastende omstandigheden (splits eventueel uit in verschillende
vragen naargelang de aspecten naar uw gevoel relevant zijn: lawaai,
tocht, temperatuur, licht, stof, vuil, belastende houding…)
Mijn werk gebeurt in optimaal veilige omstandigheden.
Ik beschik over een aangename refter, kleedkamer, arbeidskledij.
Ik zie hier nog verdere loopbaanmogelijkheden.
De sfeer onder de medewerkers is aangenaam.

Belang (1 tot 10)

Oordeel (1 tot 10)
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Wa a r s ta a n w e ? H o e z i j n w e be z i g ?
Jurgen en Jochen Dekeyser,
Plastic Dekeyser
We hebben naar aanleiding
van vernieuwing en
verbetering van de productielijn mogen ervaren welk effect
dit heeft op individuele functies en werkposten. Er moet
veel aandacht en begeleiding
gaan naar dit veranderingsproces. Maar dit is nodig om
iedereen terug mee te krijgen.

6
Leren veranderen

Leren veranderen

Competentiemanagement invoeren is verandering invoeren. Succesvol veranderen is evenwel afhankelijk van
een goede methode van aanpak. Dit hoofdstuk geeft u enkele inzichten mee die uw veranderingsaanpak kunnen
versterken.

Change has come...

Veranderen zal het

Jarenlang leek er geen beweging te zitten in het Amerikaanse beleid. Tot Barak Obama voluit op de veranderingsbelofte
inzette, de verkiezingen won en systematisch werk maakt
van het omzetten van zijn verkiezingsbeloften in realiteit.

Volgend citaat uit het boek ‘Winst voor welvaart: ondernemers
zonder taboe’ van Karel Van Eetvelt illustreert dit treffend:

Een personeelsbeleid uitbouwen dat gebaseerd is op competentiedenken, brengt grote veranderingen met zich mee.
Verandering op het niveau van uw bedrijfsvoering, maar ook
verandering voor uzelf en voor elke medewerker. En verandering is een bijzonder moeilijk grijpbaar gegeven. Enerzijds
veranderen wij allen voortdurend, vaak zelfs onbewust, en
zeer ingrijpend, zonder dat we er blijkbaar iets bijzonder
voor moeten doen. Kijk maar naar de zeer korte tijdspanne
waarbinnen technologische vernieuwingen zoals GSM’s, Internet, Microgolfoven, GPS de status van ‘onmisbaarheid’ in
ons leven hebben verworven. Anderzijds stellen we dagelijks
vast dat een gewenste verandering doorvoeren ook bijzonder
moeilijk kan zijn. Veranderen is helemaal moeilijk, als we samen met anderen moeten veranderen: ik als ondernemer, de
onderneming als dusdanig en de medewerkers als groep en
ieder afzonderlijk.
Veel veranderingspogingen stranden dan ook op de klassieke
weerstanden. Nieuwe strategieën worden niet goed geïmplementeerd, overnames bereiken niet de verwachte synergie,
herorganisatie duurt lang en kost te veel, saneringen leveren
onvoldoende op, kwaliteitsprogramma’s geraken met veel
lawaai gelanceerd, maar verdwijnen met stille trom voor ze
zichtbare resultaten hebben opgeleverd.
Herkenbaar? Het kan ook anders.

“Aanpassen om te overleven. Op bijeenkomsten met leden
ontmoet ik grosso modo twee soorten bedrijfsleiders. De ene
doet niets dan klagen. Je vraagt je soms af waarom ze het
blijven doen als het toch allemaal zo zwaar is. Die ondernemers zouden misschien beter trachten ergens als werknemer
aan de kost te komen, zodat ze elke avond om vijf uur naar
huis kunnen en alle zorgen achter zich laten. Dan is er de
andere groep. Met dezelfde problemen als de eerste groep.
Met dezelfde vraag om voor verandering te zorgen. Maar met
de vaste wil er ook zelf iets aan te doen. Als je de eerste
groep ondernemers bekijkt, merk je dat het gaat om bedrijven waar niets verandert. Ze doen nog steeds hetzelfde als
vroeger. Er zijn kruideniers die klagen over supermarkten die
zich in hun buurt zijn komen vestigen en klanten afpakken.
Er zijn slagers die stug hetzelfde blijven doen als vroeger. Zij
zien hun klanten verdwijnen. Terwijl bij innovatieve collega’s
lange rijen aanschuiven. De eerste groep kunnen we niet
echt helpen. Zij kunnen hoogstens zichzelf in stand houden.
De beste dienst die we hen kunnen bewijzen, is vlakaf zeggen dat ze zich moeten leren aanpassen aan de veranderde
omgevingsfactoren. In de tweede groep kun je als organisatie wel investeren. Ze willen hun eigen baas zijn, zijn alert
voor veranderingen. Ze zoeken uitdagingen en staan open
voor veranderingen. Zij vragen aan ons te strijden voor een
leefbaar klimaat en doen de rest zelf. Machiavelli zei al: “Ondernemerschap is obstakels en opportuniteiten herkennen
en beide in uw voordeel gebruiken”
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A

Veranderen kan geleerd worden

Het is altijd goed eerst te kijken naar de oorzaken waarom
iets niet lukt, om daaruit te leren.

Acht redenen waarom samen veranderen zo
moeilijk is
• Ik ben de baas, ik weet het best. Een sterke overtuiging
van het eigen gelijk, maakt dat u als ondernemer meer
met uw doelstellingen bezig bent, dan met het proces.
Te veel met het product en te weinig met de mensen.
Te sterk de focus op het resultaat, te weinig op de
draagkracht.
• Ik krijg het zelf wel voor elkaar. U investeert te weinig
in het vormen van een groep voortrekkers en dragers van
de verandering. Dit hoeven niet noodzakelijk enkel uw
leidinggevenden te zijn. Wel mensen doorheen heel uw
bedrijf die verandering genegen zijn.
• Ik steek te weinig energie in het helder krijgen van
mijn visie. Ondernemers gaan vaak af op intuïtie, het
beruchte ‘buikgevoel’. Zij zijn vaak reeds in actie op basis
van een ‘vermoeden van de goede richting’. Waar moet
het precies naartoe? En waarom? Wat levert dit op?
Deze vragen leiden tot het preciesheid. Visie inspireert en
mobiliseert de energie die nodig is.
• Ik communiceer mijn visie te weinig. U denkt te
vlug dat een enkelvoudige communicatie volstaat. Wat
medewerkers nodig hebben is een bad, een dagelijkse
douche aan communicatie die hen doordrenkt.

B

• Ik heb te veel respect voor hindernissen. U steekt
uw energie liever niet in het opruimen van obstakels, en
loopt er liever in een bochtje om heel. “De weg van de
minste weerstand’. Maar de hindernis blijft bestaan en
duikt vervelenderwijs weer op als u de verandering echt
wil implementeren.
• Hebt u de klassieke ‘ja-maar’ oprispingen al eens nader
bekeken? Uw gesprekspartner geeft u ogenschijnlijk
gelijk, en volgt u in de verandering: dat is zijn ‘ja’. Direct
gevolgd door zijn ‘maar’, die alles weer onderuit haalt.
De ‘maar’ wint het altijd, zeker als de verandering
een engagement en inspanning verwacht van uw
medewerker. U kan aan de verandering liggen trekken als
aan een dood paard.
• Ik ga voor het grote doel, de grote verandering. Mooi,
maar de meeste veranderingen komen langzaam. Gras
groeit niet door er aan te trekken. Een berg wordt stap
voor stap beklommen. Een grote verandering is vaak een
aaneenrijging van kleine veranderingen. Onderschat de
waarde van kleine successen niet.
• Ik verwaarloos het nieuwe te verankeren. Niks is zo
hardnekkig als oude gewoonten. Terugval ligt dan ook
genadeloos op de loer. We hebben het nu één keer even
anders gedaan, ’t is mooi geweest maar nu: ‘Over naar
de orde van de dag.’

Visies op verandering

Kijk ook even naar de motor, de dynamiek waar u van uitgaat om verandering op gang te brengen. De bron, waar u de
werkzame energie van verwacht.
Uw aanpak van veranderingsprocessen zal nogal grondig
verschillen naargelang de visie op verandering die u aanhangt. Soms zegt deze iets over uw persoonlijke voorkeur.
Soms is de keuze van de uitgangsvisie bewust gemaakt, geïnspireerd door de analyse van de problematiek, de urgentie
om te veranderen, de omstandigheden.

• Machtsdenken: verandering wordt afgedwongen door
macht: zo en niet anders. Van bovenaf opgelegd en
gecontroleerd. Het moet.
• De kracht van de rede: vanuit deze visie gaat men
op zoek naar goede argumenten, sterke analyse, een
doordachte uittekening van hoe de gewenste toestand
er uit moet zien en een zorgvuldige planning van het
stappenplan daar naartoe. Anderen krijgt men mee in de
verandering door de kracht van de intelligente analyse en
de vertrouwenwekkende logica van de geplande aanpak.
U krijgt hen overtuigd.

Leren veranderen

• De kracht van de betrokkenheid: deze visie gaat er
van uit dat mensen enkel veranderen wanneer zij dat
zelf willen. Daarom veel aandacht voor participatie,
betrokkenheid en ruimte om zelf invulling te geven aan
de verandering. Een beetje zoals Lao Tse zei: ‘De leider is
pas geslaagd als de mensen zeggen: dit hebben we zelf
gedaan.’

• Tenslotte is er het chaosdenken. Een begrip waarvan
u wellicht huivert. (Management heeft toch alles met
beheersing en niet met chaos te maken?!). Deze visie
op verandering gaat focussen op het creëren van goede
randvoorwaarden: ruimte voor experiment, zoeken
en uitproberen. Uiteindelijk komt er wel wat zinvol te
voorschijn. Schep creatieve ruimte. Durf los te laten!

• De kracht van het leren: Ook deze visie stelt mensen
centraal, maar benadert hen via vorming en opleiding.
Mensen veranderen doordat zij inzichten en nieuwe
vaardigheden verwerven, en duwen zo de organisatie zelf
voort in haar ontwikkeling.

Ook hier is er geen dogmatische waarheid, geen goed of
slecht. Elk van deze visies heeft zijn waarde. Beschouw ze
als een rijk en onderling complementair palet. Laat van een
aantal feitelijkheden (urgentie, belang, reeds opgebouwde en
bestaande betrokkenheid, verwachte weerstand, … ) afhangen vanuit welke visie u uw benadering van veranderingen
laat inspireren.

C

Stappenplan om succesvol veranderingen aan te pakken

Dit stappenplan is bruikbaar om welke verandering dan ook
door te voeren. Het is daarom ook bruikbaar bij het invoeren
van competentiemanagement.
1 Vooraleer u een verandering initieert, bezin zeer

goed in deze nul-fase. Is de verandering werkelijk nodig? Hebben we goed ingeschat welke inspanningen zullen moeten geleverd worden? Hebben we de moed, de
kracht, de middelen om deze op te brengen? Elke belangrijke verandering is een test voor uw leiderschap. Elke half
afgebroken of teruggeschroefde verandering maakt de
daarop volgende pogingen alleen maar moeilijker. Dit wil
niet zeggen dat onderweg geen bijsturingen mogelijk zijn.
2 Investeer in het ontwikkelen van veranderingsbe-

reidheid. Zorg dat het urgentiebesef niet alleen bij uzelf
zit, maar dat dit wijd verspreid is. Markt- en concurrentieonderzoek, crisissen, potentiële crisissen, kansen die zich
voordoen…. Het blijven te veel bekommernissen die zich
in uw hoofd afspelen, en waarmee u uw medewerkers
niet wil belasten, zolang u de antwoorden niet gevonden
heeft. Begrijpelijk, maar op het moment dat uw eigen inzichten gerijpt zijn, ligt u mijlenver voorop. U kan moeilijk
verwachten dat uw medewerkers u in één twee drie bijbenen. Plant tijdig het zaad van de ‘onrust’ in de geest
van uw medewerkers (Zijn wij hier wel goed bezig, op wat
langere termijn bekeken?), zodat de veranderingsbereidheid kan groeien. Haal met andere woorden uw medewerkers weg uit hun comfortzone! “There is no learning in the
comfortzone, there is no comfort in the learning zone.”

Inzake competentiemanagement betekent deze fase dat
u voldoende stil gestaan hebt bij de evaluatie van uw
HRM systemen, dat er een aangevoelde behoefte bestaat
of wakker gemaakt wordt om deze op hun mérites te
evalueren en te optimaliseren en dat u voldoende tijd en
kosten hebt ingeschat om hiermee door te gaan.
3 Vorm een veranderingsteam. Creëer desnoods een

nieuwe structuur, een werkgroep die liefst zo breed mogelijk is samengesteld (qua niveau’s, qua functies of afdelingen). Zoek hierbij vooral deze mensen die positief
reageren als het op urgentiebesef aankomt. Maak hen
tot stuurgroep, of beter nog, pilootgroep. Er moet immers
een onmiskenbaar engagement in deze groep zitten om
de gewenste veranderingen, ééns ze geïmplementeerd
worden onvoorwaardelijk zelf toe te passen, een voorbeeldrol op te nemen.
Inzake competentiemanagement betekent dit dat u zeker
uzelf als bedrijfsleiding, maar ook uw leidinggevenden,
de persoon die verantwoordelijk is voor personeelsaangelegenheden en eventueel enkele uitvoerende medewerkers samenbrengt om het project te trekken.
4 Ontwikkel een visie en strategie. Een paar elementen

van organisatiecultuur zijn hierbij essentieel: in elk geval
vraagt competentiemanagement om een cultuur die fouten toestaat, gericht is op leren, gericht op samenwerking
en wederzijdse ondersteuning, gericht op durven beoordelen en aanspreken op ontwikkelingspunten, op open
communicatie.
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Ook op vlak van leiderschapsstijl is competentiemanagement geen vrijblijvende oefening: er moet ruimte komen
voor coaching, voor aansturing op resultaatgerichtheid,
op persoonlijke groei.
5 Communiceer de veranderingsvisie. Hoe sneller en

hoe meer de veranderingsvisie in uw reguliere communicatie-aanpak en kanalen de toon zet, hoe beter. Al zal
verandering vaak dermate ingrijpend zijn dat boven op
de normale communicatieprocedures extra inspanningen
zullen moeten geleverd worden: waarom is het nodig te
veranderen, waar gaan we naar toe, wat zal dat van ieder van ons verwachten, hoe zal je hierbij ondersteund
worden, welk vertrouwen hebben we in de toekomst, wat
zijn de win’s van de verandering. Dit zijn de thema’s die
voortdurend aan bod komen.

Gebo ging eveneens met zeer veel weerstand gepaard:
waarom is dit nodig, waartoe moet dit leiden? Het is toch
altijd prima gegaan zonder dit alles?
Ook de leiginggevenden zelf begonnen ondanks alle
uitleg, voorbereiding en ondersteuning slechts met heel
veel vraagtekens aan deze verandering. Vooral met het
zelf feedback geven op het eigen functioneren hadden
heel wat medewerkers het lastig. In het eerste gesprek
werd voornamelijk het accent gelegd op het op punt
stellen van de functie-omschrijving. De ervaring van deze
eerste functioneringsgesprekken bleek zowel voor de
leidinggevenden als voor de medewerkers positief. Bij
de tweede reeks kwam het accent al een stuk meer te
liggen op de jobuitoefening. Mee door het sterk coachende
perspectief bleef de ervaring positief en groeide het
zelfvertrouwen bij de leidinggevenden om in deze
gesprekken als een nuttig instrument te hanteren.

6 Investeer in de verander-bekwaamheid en de betrok-

kenheid van al uw medewerkers en werk zo aan de
verbreding van het draagvlak. Communicatie met tekst,
met affiches, met een interne nieuwsbrief, ad valvas, …
of mededelingen kan slechts een startpunt zijn. Het heeft
alle nadelen van top-down, en maakt de medewerkers
enkel receptief.Communicatie die de discussie zoekt, de
uitnodigt om mee te denken... creëert betrokkenheid en
dat is wat u nodig heeft om in beweging te komen.
Veranderingen inzake competentiemanagement zijn
zeker van aard om medewerkers angstig te maken. Zij
raken onmiddellijk aan het zelfbeeld, zetten oude zekerheden op de helling.
“Mijn oude job kende ik, met alle ongemakken die er
bij hoorden. Ik wist wat ik er aan had. Maar zal ik de
verandering aankunnen? Er wordt me wel voorgespiegeld
dat het uitdagender, boeiender zal zijn, dat ik mijn talenten
meer en beter kan ontplooien, … maar toch. Zal het zo wel
zijn? Kan ik dat wel aan? En wil ik dat wel echt?”
Plastic Dekeyser investeerde vorig jaar fors in een
nieuwe productielijn voor het vervaardigen van ramen en
deuren. Veel sterker computergestuurde processen, veel
performanter machines, geschakeld in een logischer lay
out. Uiteraard bracht dit een fundamentele verandering van
de verschillende werkposten met zich mee. Ondermeer
een verhoogde polyvalentie van taken. Ondanks het
goede doorpraten, de voorbereidende informatie en
vorming en de investering in vorming en opleiding bleek
voortdurend bijsturen belangrijk. Niet in het minst omdat
sommige medewerkers met meer angst en gebrek aan
zelfvertrouwen tegen de veranderingen aankeken. Heel
belangrijk bij het overwinnen van de weerstand was het
voorbeeldgedrag van enkele werkmakkers: het gevoel te
kunnen terugvallen op elkaar.
De invoering van de eerste functioneringsgesprekken bij

Workshops, vormingssessies scherpen de nieuwe vaardigheden aan die uw medewerkers in de toekomst nodig zullen
hebben. Maar zij zetten eveneens krachtige signalen uit: we
menen het, we hebben u nodig, we geloven in u, we vinden
het (de verandering) en u de moeite waard om in te investeren.
7 Creëer korte termijn successen. Een ‘grote’ verande-

ring is meestal het gevolg van vele, kleine veranderde
stapjes. Het komt er op aan de spankracht en de energie
te kunnen blijven losmaken om het verandertraject sterk
op de voorgrond te houden, of uw bedrijf zakt terug weg
in “business as usual”: de beslommeringen van alledag.
Kleine, zichtbare stappen en successen helpen de vaart
er in te houden.
Het opmaken van een competentieprofiel voor elke
functie met directe inbreng van de functiehouders kan
al een revolutionair nieuw gegeven zijn. Of de invoering
van een ontwikkelingskaart, waar door het voor organisatie, leidinggevende en medewerker duidelijk wordt dat
er voortaan op een bewuste manier aan vorming en opleiding gedaan wordt. Twee kleine, concrete stapjes die
voelbaar maken dat het ruimere project ‘Competentiemanagement’ wel degelijk uitgerold wordt. Kies daarom
voor eerste korte termijn successen op domeinen waar
medewerkers zelf verlangen naar verandering. Daar is de
weerstand het minst.
8 Veranderingen consolideren en meer verandering tot

stand brengen. Het gebeurt te vaak dat de eerste competentieprofielen wel mooi op papier komen, maar dat de
energie ontbreekt om alle profielen in het bedrijf beschreven te krijgen. Geen goed voorbeeld van ‘consolidatie’.
Of de competentieprofielen, eens opgesteld geraken niet
dynamisch aangepast. Ook geen verduurzaming van de
verandering. Zorg er voor dat deze vervolgfase er komt.
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turft op de vooropgestelde gedragscriteria, en zijn beslissingen terug zoals vroeger ‘vanuit het buikgevoel’ argumenteert.
Sta niet toe dat men een zorgvuldig doorgesproken en
uitgebalanceerd loonsysteem dat rekening houdt met
competenties en prestaties van de medewerkers, onderuit haalt door toch ‘à la tête du cliënt’ afwijkingen te gaan
installeren.
Tot uw nieuwe communicatie, verhalen, rituelen en symbolen binnen het bedrijf er voor gezorgd hebben dat de
‘verandering’ geen verandering meer is, maar gewoon
‘de manier waarop we de dingen hier doen’… is grote
alertheid en zorg nodig om terugval te voorkomen.

En zet een stappenplan uit om de competentie-aanpak
uit te breiden naar de andere personeelsinstrumenten
zoals bijvoorbeeld de beoordeling en uw loonbeleid
9 Veranker de nieuwe benaderingen

in de organisatiecultuur.
Wees alert dat de organisatie niet afschuift naar de oude
gewoontes. Zorg er daarom voor dat u alles wat u geleerd
hebt omtrent organisatiecultuur en communicatie uit de
kast haalt en permanent en consequent inzet op de verandering. Hoe?
Sta niet toe dat men functioneringsgesprekken - eens ingevoerd - op de lange baan schuift, verwaarloost, of op
een verkorte en minder grondige manier aanpakt.
Sta niet toe dat men bij selectiegesprekken niet meer

D

Individu en verandering

U kan de verandering ook bekijken vanuit de individuele
medewerker. Elke grotere verandering doet beroep op de
individuele competentie om met veranderingen om te gaan.
Een zeer belangrijke competentie want verandering zal in de
toekomst meer regel zijn dan uitzondering. Een aantal veranderingen in de werkomgeving zullen door de medewerker
zelf geïnitieerd en gewild zijn en leveren dan ook geen grote
problemen op: verwerven van nieuwe competenties, een carrièrestap zetten... Alhoewel, soms is er een grote kloof tussen
het ‘willen’ en het kunnen’. En vaak stopt dit soort zelf gewilde positieve veranderingen op een bepaalde leeftijd, terwijl
de organisatie een verderzetting verwacht. Denk maar aan
vorming en opleiding voor oudere werknemers.
De veranderingsbereidheid en -bekwaamheid wordt meest
op proef gesteld wanneer de verandering niet door het individu zelf gewild is. Er treedt weerstand op en het lijkt wel of
de medewerker zijn energie steekt in het behouden van de
oude toestand eerder dan op het positief benaderen van de
nieuwe uitdaging.
Veranderingen kunnen te maken hebben met de mobiliteit
van de medewerker in de onderneming. Promotie, maar
ook horizontale bewegingen zoals mutatie naar een andere
functie op hetzelfde niveau, eenzelfde functie op een andere
locatie, functieverbreding of -versmalling zonder daarom de
functie volledig te veranderen. Deze veranderingen zijn noodzakelijk voor de blijvende inschakeling van de medewerker in
het bedrijf, maar zij worden niet altijd zo graag gezien. U kan
met ongewilde veranderingen omgaan door:
• te investeren in vorming en opleiding en hierbij de
investering in meer algemene competenties zoals de

vaardigheid om met veranderingen om te kunnen niet te
vergeten. Meestal blijven vormingsinspanningen technisch
gericht, praktisch aansluitend bij de concrete opdracht.
• Coach! U gesteund weten, scheelt een flinke slok op de
borrel.
• Verwerf inzicht in het proces dat iemand bij een
ongewenste verandering doormaakt en begeleidt de
medewerkers vanuit deze inzichten.

Rouwen om wat was,
om het nieuwe te kunnen omarmen
Jacquelyn Wonder nodigt ons in het boek ‘Flexibel omgaan
met veranderingen’ uit deze situatie te bekijken als een rouwproces. Het individu wordt uitgedaagd afscheid te nemen van
de oude vertrouwde situatie. Of het nu om een reorganisatie van de dienst gaat, of het gaat om invoering van nieuwe
technologieën die nieuwe werkprocessen veronderstellen, of
het gaat om een functieverandering, ... de medewerker moet
afscheid kunnen nemen van de vertrouwde situatie om deze
te kunnen loslaten en zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Als dit afscheid nemen niet behoorlijk is voltooid, zal
vernieuwing niet kunnen plaatsvinden.
Succesvolle verwerking en succesvolle overgang van bij verandering loopt over vijf cruciale fases.
1 De fase van ontkenning.

•
•
•
•

“Het zal toch niet waar zijn dat, .....”
“ Dat gaan ze toch van mij niet meer vragen? .....”
“Zoiets kunnen ze niet maken!”.
“De soep zal toch nooit zo heet gegeten worden als zij
wordt opgediend.”
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• Dit zijn alle uitingen van ontkenning, de eerste fase waar
men doormoet als men een ongewenste verandering
meemaakt.
• We hebben als leidinggevende te veel de neiging om het
nut van deze fase te negeren en hier onmiddellijk met
rationele argumenten tegenin te gaan.
• “Jawel, die nieuwe machines komen er, en dat zal nog
snel zijn ook: In maart geïnstalleerd, en in april zullen we
al volop volgens die nieuwe methode draaien...”
• Beter is het om de behoefte tot ontkenning te erkennen,
en enige ruimte te laten. “Inderdaad, niet te geloven hé.
Als ze mij drie jaar geleden zouden gezegd hebben dat
wij ooit nog eens zouden overgenomen worden door onze
voornaamste concurrent, ik zou ze zelf voor gek verklaard
hebben.”
2 De tweede fase is woede.

• Dat is het signaal dat het besef is doorgedrongen dat de
verandering onontkoombaar is. De energie richt zich niet
meer op ontkenning en afwijzing, maar op de vermeende
‘schuldige’.
• ‘Hadden ze verdomme maar tijdig .... dan had dit kunnen
vermeden worden!’
• ‘Waarom moest dan nu zo gelopen zijn?’
• Opnieuw, het heeft weinig zin om daar zeer rationeel
tegen in te gaan, of erger nog, uzelf op uw beurt boos te
maken. Al is dit vaak wat we mensen in een natuurlijke
aandrang zien doen. Dit maakt de kloof enkel groter.
• Beter is de gevoelens van woede toe te laten, er begrip
voor op te brengen.
• De medewerker weet zich beluisterd en voor een deel
begrepen.
• Hij moet zich niet schuldig voelen om zijn boosheid, maar
krijgt de bevestiging dat het volkomen normaal is dat
hij niet gelukkig is met de situatie. Boosheid is op zich
positief, want dat betekent dat de verandering niet meer
ontkend wordt.
3 Er komt een onderhandelingsfase.
• Betrokkene richt zijn pijlen niet langer meer op ‘de
schuldigen’, maar probeert de onontkoombaarheid van de
gevolgen van de verandering in vraag te stellen.
• Misschien valt er wel een deal te sluiten.
• De nieuwe technologie zal ingevoerd worden, maar kunnen
de gevolgen voor mijn functie niet ingeperkt worden?
• Is het niet voldoende dat die jonge collega’s in vorming en
opleiding gaan en het werk doen waarvoor dit allemaal
nodig is? Er blijft nog genoeg over van de oude manier
van werken, zodat ik niet noodzakelijk mee moet in die
vernieuwing?
• Coachend leiding geven kan er in bestaan om enerzijds de
simpele vluchtwegen (ik ga niet mee in de verandering)
systematisch af te sluiten, maar anderzijds open te
staan voor alle reële creatieve en positieve alternatieven,

tussentijdse oplossingen, overgangsregelingen. De energie
van het individu spat in drie richtingen uit elkaar:
> de vluchtweg, wat een terugval is in de ontkenning,
welke best afgesloten wordt,
> een gedeelte acceptatie, wat best bekrachtigd en
aangemoedigd wordt
> en het creatief zoeken van alternatieven. Dit laatste
kan best met een kritische welwillendheid en openheid
benaderd worden. Welwillendheid, omdat elk goed
creatieve alternatief kan helpen de verandering te
realiseren. Kritische oplettendheid, want soms wordt
een vluchtweg handig verpakt als alternatief.
4 Berustingsfase of neerslachtigheid, gelatenheid.

• Dit is een eerste, onrijpe en gevaarlijke fase van aanvaarding.
De medewerker begrijpt dat verandering onontkoombaar
is, de woede is uitgewerkt en de onderhandeling heeft
tot duidelijkheid geleid wat de verandering voor de
medewerker wel en wat niet inhoudt.
• Maar het individu is nog geen eigenaar van de verandering
geworden.
• Hij ondergaat, gelaten, de verandering.
• Er komt nog geen positieve energie vrij.
• Opnieuw komt coaching er in deze fase op neer om het
individu niet te forceren. Het verlies van het comfort van de
vertrouwde situatie is ingrijpend. Het oude was zeker niet
helemaal fout en bevatte zeer veel waardevolle dingen.
Niet gemakkelijk om los te laten. Erkenning hiervan helpt
deze bladzijde om te draaien.
5 Aanvaardingsfase. Pas als het individu de vier vorige

fasen goed heeft doorworsteld, kan er sprake zijn van
een positieve aanvaarding.
• Er kan energie vrijkomen om te ontdekken welke
positieve elementen in de nieuwe situatie zitten:
groeikansen, verwerven van nieuwe competenties,
nieuwe uitdagingen, deelgenoot worden van de ambitie
om de organisatie nà de doorgevoerde veranderingen
opnieuw en beter nog in haar missie te doen slagen...
Op dit moment is de verandering helemaal verwerkt en
ontstaat er een nieuwe dynamiek.
• Een positief doorgemaakte verandering heeft nog een
extra effect.Het individu heeft niet alleen die specifieke
‘crisis’ opgelost, maar heeft tevens geleerd dat het niet
nodig is om bij volgende veranderingen onmiddellijk in
paniek te slaan. De medewerker is in staat om beter met
veranderingen van buitenaf om te gaan. Hij heeft een
waardevolle extra competentie verworven!
Katrien Geboers (Gebo): Dit schema heeft me preciezer
inzicht en aanvoelen gegeven van iets wat ik inderdaad
zie gebeuren in het bedrijf. Wij maken namelijk een zekere
generatiewissel door. De oudere garde heeft het er dubbel
moeilijk mee: aan de ene kant is er de nieuwe, meer

Leren veranderen

professionele wind die waait dooreen de bedrijfsvoering,
en aan de andere kant is er het gegeven dat zij geleidelijk
ook het bedrijf verlaten - moeten loslaten. Zeker in een
familiaal bedrijf waar deze generatie medewerkers zich

E

nog alle zeer sterk ‘ondernemer’ voelt is dat niet evident.
Inzicht in deze dynamiek helpt om dit zijn tijd te gunnen en
niet door ongeduld foute dingen te doen.

Oefening en toetsingsschema

U kan onderstaand stappenplan gebruiken als oefening om
aan te voelen hoe de dynamiek van dit stappenplan werkt.
Zo leert u beter een individuele verandering te begeleiden,
wanneer u zekere weerstand onderkent.
U kan uiteraard ook het stappenplan gebruiken op het moment dat u concreet met een dergelijke situatie geconfronteerd wordt.
1 Haal u een medewerker voor ogen die net een vrij drasti-

sche verandering heeft opgedrongen gekregen:
> met nieuwe machines moeten werken
> een belangrijke verandering in de functie
> met nieuwe collega’s ploeg moeten vormen
> ....
2 Schrijf neer wat de verandering voor die persoon inhield.
3 Bepaal met het 5 stappen-verwerkingsscenario voor

ogen in welke fase de medewerker zich nu bevindt:
> Ontkenning?
> Woede?
> Onderhandeling?
> Berustende aanvaarding?
> Positieve aanvaarding?

4 Haal u voor de voorbije verwerkingsstappen en de hui-

dige fase het gedrag of uitspraken van de medewerker
voor ogen welke deze fase illustreren. Schrijf ze neer.
5 Haal u voor ogen hoe u reageerde op dit gedrag van deze

medewerker.
Hoe zou u anders kunnen gereageerd hebben, met het
inzicht omtrent het verwerkingsproces voor ogen?
6 Bekijk ook wat u nu kan doen, als coach, om de veran-

dering verder constructief te ondersteunen of te consolideren.
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Wa a r s ta a n w e ? H o e z i j n w e be z i g ?

Alexis Devlies, Zenito
We werken de
competentieprofielen
uit met vier gradaties:
junior, senior, expert,
authoriteit.

7
Werken met
competenties

W e r k e n m e t c o m p e t e n t ie s

Er loopt in ons bedrijfsleven wellicht geen enkele medewerker rond, of de functie die hij uitoefent heeft een naam.
Anders is het gesteld met wat die functie nu precies inhoudt... de functiebeschrijving of het functieprofiel. In een
aantal beroepen zorgen SERV, VDAB of het paritaire comité voor functieprofielen, maar in veel gevallen is het aan
de ondernemer zelf om precies te omschrijven wat hij van de medewerker in die functie verwacht.
Binnen KMO’s durven uitgewerkte functieprofielen wel eens afwezig blijven. Het is een uitdaging om zeker op dit
punt de informele cultuur in te ruilen voor een meer zakelijke en professionele aanpak die u tal van voordelen zal
doen ontdekken. Competentiemanagement is een specifieke manier om functieprofielen te benaderen.

A

Competenties staan centraal

Competentiemanagement is geen personeelsinstrument,
maar een organisatie-verander-instrument. Dat betekent dat
de grondslag waarop uw bedrijf het realiseren van haar doelstellingen bouwt, fundamenteel anders is dan bij het meer
traditioneel aansturen van de organisatie.

De belangrijkste van deze grondslagen zijn:
• Definieer in de eerste plaats de competenties die uw be
drijf heeft/nodig heeft, om haar doelstellingen te kunnen
realiseren.
• Deze competenties zijn hoofdzakelijk competenties die u
bij uw medewerkers moet gaan zoeken.
• De zoektocht naar en het inzetten van competenties wordt
vereenvoudigd door ze te groeperen in samenhangende
clusters, die functies vormen. Let wel, deze clusters lig
gen niet voor de eeuwigheid vast: door verschillend de
nadruk te leggen op polyvalentie dan wel specialisatie
bijvoorbeeld, kunnen andere functies ontstaan.
• Ga bij medewerkers dus steeds uit van hun mogelijkheden,
talenten en ontwikkelingsmogelijkheden eerder dan vanuit
een strikte taakstelling en controle.
• Doe dit consequent: zowel bij aanwerving, als bij aanstu
ring en leidinggeven, bij de benadering van vorming en
opleiding, bij het beloningsbeleid enz.
• Bouw aan een cultuur van ontwikkeling, nemen van verant
woordelijkheid, leren van fouten, stimuleren, feedback ge
ven en ontvangen.
• Zorg dat de leidinggevenden daarom uitgaan van coaching
eerder dan vanuit toezicht, controle.
• Zelfsturing, teamwerk en dergelijke komen veel meer voor.
• Vorming en opleiding worden niet aan toevalligheid of
aan de noodzaak van het moment overgelaten, maar
worden systematisch aangepakt en volgen zowel het
ontwikkelingspotentieel als de belangstelling van elke
medewerker.
• Pas alle bestaande systemen (leiding, coördinatie, werving
en selectie, opleiding, loonbeleid, …) zo aan dat zij bo
venstaande dynamiek ten volle ondersteunen.

Competenties gebruiken als uitgangspunt in uw personeelsbeleid helpt om niet op de man, maar wel op de bal te spelen,
en wel zo precies mogelijk. Het verzakelijkt de gesprekken
over en met de medewerkers, en het helpt de doelgerichtheid en de doeltreffendheid van heel wat beslissingen die te
maken hebben met de inzetbaarheid van deze medewerkers.
U en uw medewerkers ontwikkelen daardoor een gemeenschappelijke taal die zeer direct en concreet is.

1 Welke competenties zijn in

mijn onderneming relevant?
Er bestaan heel wat competentiebibliotheken: overzichten
van denkbare competenties, vaak met een definitie en
gedragsindicatoren toegevoegd.(wij stellen er u zelf één ter
beschikking op www.hrmcoach.be)
Beschouw een dergelijke competentiebibliotheek als een
overvolle supermarkt waarbinnen u zelf gaat kiezen wat voor
u relevant is. Maar zorg dat u bij het shoppen niet met véél
meer buitenkomt dan wat op uw boodschappenlijstje stond!
Er wordt aanbevolen dat de meeste bedrijven met zowat 25
tot 35 competenties volstaan. Veel is afhankelijk of men zich
tot de algemene competenties beperkt, dan wel of men de
specifieke vaktechnische competenties ook gaat oplijsten.
Voor de meeste beroepen is dit wel nodig.
Hier vindt u - alfabetisch gerangschikt - een (niet uitputtende)
lijst van competenties die we schikken onder een klassieke
indeling:
> houding (attitude)
> vaardigheden
> kennis en inzicht
Sommige benamingen zijn zeer sterk verwant, maar hebben
we laten staan om u de keuze te laten. Betrouwbaarheid eerlijkheid - integriteit bijvoorbeeld.
Sommige competenties komen in enkele van de rubrieken
terug. Zo zal een zelfstandig naamwoord (Motivatie, Nauwkeurigheid, Samenwerkingsgerichtheid) vaak wijzen op de
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ingesteldheid, de attitude. Terwijl het verwante werkwoord
(Motiveren, Precies werken, Samenwerken...) meer gaat kijken naar de vaardigheid die nodig is om deze ingesteldheid
ook effectief om te zetten in de praktijk.
Houdingen -attitudes
• Arbeidsvolume/ Ambitie/ Anticiperen/ Assertiviteit/
Authenticiteit/ Betrokkenheid/ Betrouwbaarheid/
Dienstvaardigheid/ Discipline/ Doorzettingsvermogen/
Durf/ Eerlijkheid/ Flexibiliteit/ Goesting/ Initiatiefname /
Integriteit/ Inzet/ Klantgerichtheid/ Kwaliteitsbewustheid/
Leerbereidheid/ Loyaliteit/ Motivatie/ Nauwkeurigheid/
Omgevingsbewustzijn/ Onafhankelijkheid/
Ondernemerschap/ Openheid van geest/ Organisatiebewustzijn/ Participatieve houden/ Polyvalentie/
Resultaatgerichtheid/ Samenwerkingsgericht /
Stiptheid/ Teamgeest/ Rekenschap vragen en
geven /Vasthoudendheid/ Veiligheid en hygiëne/
Veranderingsbereidheid/ Verantwoordelijkheidszin/
Voortgangscontrole/ Waarden en doelen /
Zelfontwikkeling/ Zelfstandigheid/ Zin voor orde en
netheid.
Vaardigheden
• Aanpassingsvermogen/ Administratieve competenties/
Arbeidsvolume/ Assertiviteit/ Beheersing van
complexiteit/ Besluitvaardigheid/ Bewerkingstechnieken/
Bureautica/ Coachen/ Commerciële vaardigheden/
Communicatieve vaardigheden/ Conflicthantering/
Confronteren/ Creativiteit/ Delegeren/ Didactische
vaardigheid/ Emotioneel evenwicht/ Energie/ Extravertie/
Frustratietolerantie/ Goederenbehandeling/ Groepsgericht
leiderschap/ ICT-vaardigheden/ Inlevingsvermogen/
Informatiebeheer/ Innovatief handelen/
Leiderschap/ Luistervaardigheid/ Machinebesturing/
Machineonderhoud/ Managementvaardigheid/ Mondelinge
uitdrukkingsvaardigheid/ Motiveren/ Netwerken/ Offertes
(bestekken) behandelen/ Organiseren/ Omgaan met
details/ Onderhandelen/ Overtuigingskracht/ Planlezen/
Plannen/ Presenteren/ Probleemoplossend vermogen/
Projectsturing/ Samenwerking/ Sociale vaardigheid/
Stresshantering/ Supervisie/ Taalvaardigheden/
Tactisch gedrag/ Teamwerken/ Technische
competenties/ Tijdsbeheer/ Uitdrukkingsvaardigheid
(mondeling) / Uitdrukkingsvaardigheid (schriftelijk) /
Veranderingsmanagement / Veranderingsleiderschap /
Vergaderingen leiden/ Verkoopstechnieken beheersen/
Zelfsturing

Kennis en inzicht
• Analystisch denkvermogen/ Beroepskennis/
Conceptueel denk vermogen/ Financieel bewustzijn/
ICT-kennis/ Kritisch/ Kwaliteitszorg/ Leervermogen/
Marketing/ Synthetisch denkvermogen/ Langetermijn
focus / Strategische oriëntatie / Probleemanalyse/
Oordeelsvermogen/ Opzoekingsvaardigheid /
Specifieke vaktechnische kennis / Technologische of
wetenschappelijke kennis/ Visie/ Waarden en doelen/
Werktekeningen/ Zelfkennis

2 Definieer
Vervolgens geeft u de door u gekozen competenties een definitie. U kan de standaarddefinitie gebruiken die uit één of
andere bibliotheek komt, of u kan deze naar uw eigen gangbare terminologie aanpassen.

3 Omschrijf in gedragsindicatoren
Vervolgens werkt u deze definitie verder uit in waarneembaar gedrag waardoor de functiehouder werkelijk laat zien
dat de competentie aanwezig is. Deze omschrijvingen noemt
men gedragsindicatoren. Deze laatste kunnen helpen bij het
fijner communiceren wat u met een bepaalde competentie in
een welbepaalde functie precies bedoelt, en welk bijpassend
gedrag u verwacht. “Klantvriendelijkheid voor de telefoniste
betekent dat zij de telefoon niet langer dan 4 keer laat rinkelen” - bijvoorbeeld. Zij helpen dan ook bij de beoordeling of
een bepaalde competentie bij een medewerker of sollicitant
al dan niet aanwezig is. De omschrijvingen in de competentiebibliotheken blijven meestal algemeen. U kan best eigen,
meer aan uw situatie aangepaste waarneembare gedragsindicatoren beschrijven. Een goed passende, heldere definitie
met aansluitende gedragsindicatoren opstellen, is niet altijd
eenvoudig. Gun uzelf en uw medewerkers de tijd om hier in
te groeien. Bij een eerste poging zal de beschrijving wellicht
nog wat stroef zijn. Aarzel niet om aan de definitie en gedragsindicatoren geleidelijk te sleutelen, naarmate u meer en
meer vertrouwd raakt met het werken met competenties. Het
kan bijvoorbeeld helpen dat u de competenties nogmaals ter
hand neemt, wanneer u uw functieprofielen hebt opgemaakt.
Op dat moment ziet u doorheen de competenties een reëel
functieprofiel zoals het in uw bedrijf voorkomt, wat helpt om
definitie en gedragsindicatoren van de relevante competenties scherper te omschrijven.

W e r k e n m e t c o m p e t e n t ie s

4 Differentieer
U zal soms zien dat er een gradatie zit in de manier waarop
deze gedragsindicatoren omschreven zijn. Laat dit voor u een
uitnodiging zijn om systematisch op zoek te gaan naar meerdere gedragsindicatoren van onderscheidende niveau’s.

Vlakke functies vertonen wel degelijk een groeicyclus in ervaring, welke duidelijk te onderscheiden graden van maturiteit
vertonen. U hebt bijvoorbeeld een beginnend technisch ingenieur die al zijn benodigde competenties mee heeft, maar
als ‘junior’ in zijn functie nog heel wat aansturing en controle
nodig heeft. Met wat ervaringsjaren evolueert hij naar een
ruimere zelfstandigheid, een volwaardig expert op zijn terrein. Sommigen spreken van een categorie ‘medior’. Met een
verdere evolutie beheerst hij niet enkel alle uithoeken van
zijn functie, maar is hij in staat om bijvoorbeeld verbeteringen
aan te brengen (senior) en uit te werken, of wordt hem ook
regelmatig de ‘autoriteit’ toegemeten om intern te adviseren
en te assisteren bij ingrijpende vernieuwingstrajecten. Elke
graad van maturiteit vraagt dan ook om andere gedragsindicatoren, terwijl de competenties dezelfde zijn.
Alexis Devlies - ZENITO. Bij het opmaken van nieuwe,
aangepaste functiebeschrijvingen voor onze medewerkers
hebben we dit aspect onderkend. Wij werken met vier
gradaties: iemand is junior, kan evolueren naar expert, naar
senior en tenslotte authoriteit.
Dit onderscheid in competenties helpt ons meteen een
aantal andere zaken scherp te stellen: het groeipad voor
een horizontale functie wordt duidelijker omschreven.
De relatie tijd-ervaring hebben we ook beter kunnen
omschrijven. Zo blijft een medewerker in principe één
jaar, maximaal 2 jaar op juniorniveau. Mocht hij na 2
jaar het niveau van expert niet bereikt hebben dan is dit
een ernstige indicatie dat hij fout zit in die functie. De
procedure om te evolueren binnen het ‘normale’ groeipad
wordt eveneens helderder: zij is een mix tussen het
element functie-ancienniteit die nodig is om ervaring
op te doen enerzijds, en anderzijds een zeer gefocuste
beoordeling of de extra competenties van het volgende
functieniveau wel degelijk aanwezig zijn. Het geheel is
bovendien basis voor de hertekening van ons loonsysteem.
5 Functies oplijsten en omschrijven
Best begint u met alle verschillende functies die in uw bedrijf
voorkomen op te lijsten. Dat op zich is een boeiende oefening, waarbij u zich niet mag verslikken in detailverschillen.
De secretariaatsmedewerkers op de boekhouding, hun
collega’s op het secretariaat van de verkoopsafdeling, op
een productie-afdeling, … zullen allicht met verschillende
inhouden en taken geconfronteerd worden, maar zijn de
vereiste competenties voor deze functies ook zo wezenlijk
verschillend?

Maak het dus niet complexer dan het al is en ga slechts over
naar een andere functiebenaming als er werkelijk van een
duidelijk verschil sprake is. Bij kleinere verschillen volstaat
het soms om hetzelfde functieprofiel te nemen, maar een beperkt specifiek luik toe te voegen.

6 U maakt uw functiebeschrijvingen (competentieprofielen) op door te verwijzen naar de essentiële competenties
die vereist zijn om deze functie met succes te kunnen uitoefenen. Best start u met de uitgebreide lijst te overlopen,
en gewoon de naam van de competentie aan te vinken die u
belangrijk acht.
Overigens vraagt dit om een procedure op zich: u doet dit
best niet helemaal alleen, maar betrekt er de afdelingsverantwoordelijke, de leidinggevende van een dergelijke bewuste functie én één of meerdere functiehouders zelf bij.
Zo ontstaat een ‘gedragen’ gamma aan functiebeschrijvingen gebaseerd op overeengekomen competenties. Draagvlak creëren is inzake personeelsaangelegenheden stééds
een zeer belangrijk punt. Waar wenselijk werkt u de redactie
van de functiebeschrijving nauwkeuriger uit door de definitie
van de competenties op te nemen alsook de gedragsindicatoren. Het is immers belangrijk dat deze formuleringen niet
vervreemdend klinken maar heel herkenbaar in de context
van uw bedrijf. De beschrijvingen uit competentiebibliotheken zijn soms net iets te algemeen of gebruiken een andere
taal dan deze gangbaar in uw bedrijf. U past deze best aan.
Het is niet de bedoeling dat u zich opnieuw zou verliezen in
‘zo veel mogelijk competenties’ - want dan verliest de benadering van haar kracht. Het komt er op aan per functie de
werkelijke sleutelcompetenties te benoemen. Op het niveau
van één functie wordt aanbevolen er naar te streven om 6 tot
maximaal 9 sleutelcompetenties aan te vinken.

Tim Claes, Manager van ‘The Outfit Factory’:
Vooreerst brengt competentiemanagement structuur
in het HRM beleid door het invoeren van functies en
functiebeschrijvingen. Bijkomend voordeel hiervan
is dat ik bij nieuwe vacatures eenvoudig en snel de
benodigde functiebeschrijving met alle details kan
opvragen en publiceren. Een ander voordeel is dat door
de welomschreven competenties de medewerker weet
waarop hij/zij moet letten en waar de medewerker nog in
kan groeien.
7 Functiebeschrijvingen die zo op punt werden gesteld, vor-

men een interessant en objectiverend instrument dat voor tal
van HRM beslissingen een basis vormt. Een advertentie voor
een vacature kan zeer scherp opgesteld worden en zo beter
de geschikte kandidaten aantrekken. U neemt de functiebeschrijving als uitgangspunt bij de selectie van medewerkers:
is de competentie aanwezig en/of ontwikkelbaar en waaruit
blijkt dit?
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U kan ze ook later, bij het functioneren zelf, gebruiken als
aandachtspunten ter voorbereiding van functioneringsgesprekken en later als beoordelingscriteria in beoordelingsgesprekken. In welke mate geeft de medewerker blijk van
de benodigde competenties en waar is bijsturing nodig?
Deze functiebeschrijvingen zijn eveneens de noodzakelijke
vertrekbasis om tot een loonsystematiek te komen die uw
competentiebeleid ondersteunt.
8 Bijsturing is vaak een kwestie van goede coaching. Een

functiebeschrijving die op punt staat, zal de leidinggevende
helpen om in het observeren van de medewerker de competenties in het achterhoofd te houden. De gedragsindicatoren
werken de objectivering in de hand: wat is het gedrag van
de medewerker, en wat is het meer wenselijke gedrag. Zo
wordt de leidinggevende geholpen om heldere en concrete
boodschappen en feedback te geven aan de medewerker,
waar deze echt iets mee aan kan.

B

9 Bijsturing is vaak ook een kwestie van vorming en oplei-

ding en training. Het formuleren van de VTO-doelstellingen
in competentie- en gedragstermen helpt bewustere keuzen
te maken en deze achteraf op hun effecten te evalueren.
10 U kan de volledige competentielijst ook ‘post-factum’

gebruiken: het is niet omdat een bepaalde competentie niet
in de functiebeschrijving is opgenomen dat zij niet relevant
kan zijn. De competentie ‘verbale communicatievaardigheid’
kan in het functieprofiel van een technisch medewerker niet
weerhouden zijn, terwijl er zich toch op dat vlak problemen
voordoen. Het teruggrijpen naar de lijst kan helpen de bewuste competentie te benoemen, met gedragsindicatoren
het gewenste gedrag te verduidelijken en daar leerdoelstellingen aan te koppelen.

Competentiegericht selecteren

“1ste gebod: bovenal gebruik klare taal”.
We beginnen dit hoofdstuk graag met het 1ste van de 10
geboden van de VDAB: “Vermijd opgeblazen HR-jargon, wees
realistisch, in klare taal, met een precieze functieomschrijving. Vermeld de wijze van contacteren en bied bijkomende
warme info aan op website of via telefoon”.

verschillende dingen. Probeer daarom zo veel mogelijk
informatie over werkelijk gedrag te bekomen. Dat kan
op twee manieren: vooreerst door de kandidaat zo veel
mogelijk te vragen beweringen te illustreren en concreet
te maken. Aanvullend geeft de observatie van het gedrag
in het selectie-interview zelf ook informatie.

Bij werving komt het er op aan duidelijk te maken wat in de
openstaande functie van de medewerker verwacht wordt.
Selectie van nieuwe medewerkers is gericht op het vaststellen van de aanwezigheid van de vereiste competenties, van
functierelevante ervaring en van de mogelijkheid en de bereidheid van de kandidaat tot het ontwikkelen van nieuwe
competenties. Als u uw huiswerk goed gemaakt hebt, beschikt u voor de aanvang van het selectieproces over geschikte functiebeschrijvingen.

• Ga uit van een wederzijdse selectie. Te veel interviews
verlopen nog volgens het scenario waarbij de werkgever
wil weten of de kandidaat geschikt is. Dat is nogal eenzijdig. Het is nuttig om voldoende informatie aan te reiken
over het bedrijf, de missie, de cultuur, ... opdat ook de kandidaat een gefundeerde keuze kan maken: is dit wel wat
ik wil, wat ik zoek, waarvoor ik wil gaan?

Enkele algemene tips over het selecieproces
• Werk per campagne met een beperkt maar gericht selectieteam: uzelf als bedrijfsleider, de rechtstreeks leidinggevende, desgevallend de persoon die verantwoordelijk is
voor alle personeelsaangelegenheden. Zorg hierdoor voor
draagvlak, voor een verbreding van het oordeel.
• Een selectie-interview heeft steeds het nadeel dat er wordt
‘gepraat over’ de competenties. Hoe iemand praat over de
dingen of hoe hij zich in werkelijkheid gedraagt, zijn twee

• Overweeg een doelgerichte opdracht aan een deskundige consultant. Veel KMO bedrijfsleiders zien vaak
op tegen de kost en hebben te weinig vertrouwen in de
meerwaarde: ik moet het tenslotte toch zien zitten met de
kandidaat?! Een professionele selecteur biedt wel degelijk
meerwaarde in het inschattingsproces van de competenties van een potentiële medewerker. U hoeft ook niet altijd
het ganse selectieproces uit te besteden. In sommige gevallen doet de ondernemer de werving en selectie zelf, tot
enkele geschikte kandidaten voor een ultieme beoordeling
doorgestuurd worden naar een selectiebureau. In andere
gevallen loopt het net omgekeerd en laat de ondernemer
het selectiebureau alle werk opknappen tot enkele geschikte kandidaten worden weerhouden. De ondernemer

W e r k e n m e t c o m p e t e n t ie s

zet de laatste stappen. In elk geval ligt de eindbeslissing
bij u. U zal vrij vlug merken dat de investering meer dan de
moeite waard is door de kans op een foute aanwervingsbeslissing te verkleinen. Het verdient aanbeveling in deze
aangelegenheden een vertrouwensrelatie uit te bouwen
met een welbepaalde deskundige of bureau. Hoe beter zij
uw bedrijf leren kennen, hoe beter hun dienstverlening.

En dan het interview...
• Het interview blijft een belangrijk instrument in het
beslissingsproces. Veel ondernemers selecteren vanuit het
‘buikgevoel’ en steken te weinig tijd in de systematiek van
het selectiegesprek, om zo de echt relevante thema’s aan
bod te laten komen. De vergelijkbaarheid van verschillende
kandidaten voor eenzelfde functie is moeilijk omdat elk
gesprek zijn eigen logica heeft gevolgd.
Een ‘standaard’ formulier dat opgebouwd is vanuit het
competentieprofiel kan helpen
> om te bewaken dat al wat relevant is in het gesprek aan
bod komt,
> de beoordelaars met dezelfde criteria aan de slag gaan,
> de oordelen na elk gesprek onmiddellijk worden vast
gelegd,
> en op die manier een sterke vergelijkbaarheid van de
kandidaten te bekomen,
> wat de deliberatie over de geschiktheid en de aanwerving
objectiveert.
• In een aantal gevallen kiest de ondernemer voor een
standaard vooraf: een selectieformulier dat door de kan
didaat op voorhand wordt ingevuld. Samen met de
sollicitatiebrief en het CV levert dit gegevens op voor een
eerste selectie. Bovendien vormen de documenten de
basis voor het gesprek met de kandidaten die weerhouden
zijn voor deze volgende stap.
• Het formulier dat we hier voorstellen dient om het ge
sprek te helpen structureren, notities te nemen, en
de besluitvorming te objectiveren. Het werkt als een
sjabloon dat u vooraf verder klaar maakt op basis van het
specifieke competentieprofiel van de vacante functie. De
huidige invulling met competenties is slechts bedoeld als
voorbeeld!
• Bezorg elke interviewer evenveel formulieren als er kan
didaten zijn, en gebruik de onafhankelijke scores en be
merkingen voor de deliberatie.
• Pluk de sterretjes, ... een goed memotechnisch middel
en een vrij gemakkelijk te oefenen interviewtechniek
is de STAR methode. Deze is er op gericht om met
een 4-tal gerichte (groepen van) vragen een vrij be
trouwbaar beeld krijgt of de ‘vertelde’ competentie ook
effectief aanwezig is.
Veronderstel dat je meer te weten wil komen omtrent het
al dan niet aanwezig zijn van de competentie ‘zin voor

initiatief’ bij een kandidaat. Met het klassieke ‘Hebt u zin
voor initiatief?’ en het antwoord ‘Oh ja, natuurlijk mijnheer’,
staat u geen stap verder.

De STAR methodiek graaft dieper.
1 (S staat voor situatie, uitgangssituatie, probleemstelling).
Geeft u mij eens één situatie in uw laatste job waar uw
zin voor initiatiefname werd op de proef gesteld?
• Vertel wat er bijzonder was aan deze situatie?
• Geef beknopt de feiten?
• Hoe is deze situatie ter sprake gekomen?
• Wie had er last van?
• Waarom moest er wat gebeuren?
• Hoe had jij er mee te maken? ....
2 (T staat voor taak, of doelstelling: wat moest gebeuren,

gezien de situatie)
Vertel eens in verband met die situatie, wat dan de oplossing zou moeten zijn?
• Wat moest er precies gedaan worden?
• Hoe speelde ‘initiatiefname’ hierbij een rol?
• Was er wel sprake van ‘initiatief’ of eerder van een
opdracht?
• Wat was het beoogde resultaat? ...
3 (A staat voor actie: wat is de concrete handelswijze)
Vertel eens hoe u dit precies hebt aangepakt?
• Wat hebt u dan vervolgens gedaan?
• Was er overleg, een plan van aanpak?
• Ging het om een éénmansactie, of waren anderen
betrokken?
4 (R staat voor resultaat)

En wat is er uiteindelijk van deze actie voortgekomen?
• Was het probleem opgelost?
• Wat zegden anderen van de oplossing?
• Was ze duurzaam?
• Hoe weet je dat men er inderdaad tevreden over was?...
5 Wij voegen aan dit geijkte rijtje nog een laatste belang-

rijke vraag toe:
En wat was precies uw persoonlijke bijdrage hierin?
• Dit omdat veel mensen participeren in teams waarbij
het niet helemaal meer duidelijk is waar de persoonlijke
bijdrage dan wel in gelegen was.
Als u zich deze methode van vragen stellen eigen maakt en
combineert met de sleutelcompetenties welke u wil inschatten, dan zal u vlug merken dat dit vlot loopt, zeer natuurlijk
overkomt en veel diepgaander en betrouwbaarder informatie
oplevert.
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Oefenen!
Deze vijfstap-benadering om een rijker en betrouwbaarder
beeld te krijgen van ‘gedrag’ dat op dat moment niet observeerbaar is en enkel via gesprek aan de orde kan gesteld
worden, is een interessante vaardigheid. U kan deze in verschillende contexten toepassen: bij selecties, zoals hier aan
de orde is, maar ook bij het coachend leidinggeven, bij het
voeren van functioneringsgesprekken, bij het verkennen van
de mogelijkheid/wenselijkheid om iemand te promoveren of
nieuwe verantwoordelijkheden toe te kennen....

C

Al deze situaties zijn geschikt om te oefenen:
• Kies één of twee belangrijke gesprekken die u binnenkort
moet voeren, om deze methode van gespreksvoering te
proberen.
• Bereid uw gesprek voor door aan de hand van de vijf
basisvragen, een aantal passende, bijkomende vragen te
formuleren.
• Voer het gesprek.
• Evalueer het resultaat van het gesprek op grondigheid,
volledigheid, betrouwbaarheid van de aldus verkregen
informatie.
• Evalueer het resultaat van het gesprek op vlak van
interactie: ervoer uw gesprekspartner dezelfde effecten
inzake grondigheid, volledigheid, betrouwbaarheid van
de informatie? Ervoer hij deze aanpak als storend of
integendeel erg professioneel?

Selectieformulier competentiegericht interview

Te begeven functie: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Kandidaat: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Selecteur: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Datum: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Score op de diverse competenties: - / +- / + / ++
- voldoet niet
+- voldoet matig, overtuigt niet echt
+ voldoet
++ geeft op deze competentie een zeer sterke indruk

Competentie
Verbale communicatie
Vaardigheden

Organisatorische kwaliteiten

Score

Bemerkingen (star)
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Competentie
Zelfstandigheid

Zin voor initiatief

Creativiteit

Talenkennis

Informatica-kennis

Educatieve kwaliteiten

Administratieve kwaliteiten

Teamwerker

Attitude - keuze voor de job

Score

Bemerkingen (star)
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Toevoeging score op de schriftelijke proef:

Competentie

Score

Bemerkingen (star)

Schriftelijke communicatieve vaardigheid

Redeneervermogen

Voorstel van beslissing:

Score selectieformulier competentie schriftelijke vaardigheden
A. Taalbeheersing
Competentie
Duidelijk formuleren

Bondig formuleren

Correctheid van zinsbouw,
woordkeuze en spelling

Logisch structureren
van een tekst

Toegankelijkheid schrijven
voor de doelgroep

Score

Bemerkingen
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B. Inzicht, redeneerkracht, analytisch vermogen
Criteria

Score

Bemerkingen

Sterkte van de
argumentatie
Helderheid van de
probleem-analyse

Gemiddelde eindscores schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid - over te dragen naar selectieformulier:
A
B
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Wa a r s ta a n w e ? H o e z i j n w e be z i g ?

Marie-Christine Van Cauteren,
Huishoudhulp Van Cauteren
Ik vind belangrijk dat de
functiebeschrijving vertrekt
vanuit de basiswaarden en de
missie van het bedrijf. Zij legt
de noodzakelijke band met de
vereiste competenties, vooral
inzake houding. Ik let hier nu
meer en systematischer
op bij de selectie
en aanwerving.

8
Coachend
leiding geven

C o a c h e n d l e id in g ge v e n

We openen met als citaat het 10de gebod van de VDAB omtrent HR-beleid: “Begeer nooit de chef zijn kwalen. Zorg
ervoor dat uw goeie medewerkers niet vertrekken. ‘Slechte’ chefs blijken hierbij een cruciale rol te spelen. Zorg
dat deze kanker uw organisatie niet binnendringt. Investeer dus continu in coachend leidinggeven. “
Hiermee wordt op een leuke manier geparafraseerd op een
oud Engels gezegde: “People join their companies, they leave
their bosses.” U mag de aantrekkelijkste missie hebben, als
’t leiderschap niet deugt, raakt u die aantrekkelijk getalenteerde en gemotiveerde medewerkers vlug weer kwijt. Of
erger nog: zij blijven gedemotiveerd en gefrustreerd zitten!

ties leiding moet kunnen geven. Competentiemanagement
vraagt overwegend naar een leiderschapsstijl en -vaardigheid die het coachen van de medewerkers centraal stelt. Uit
de praktijk weten we dat de coachende attitude en de vaardigheden om anderen te doen groeien veel minder voorkomt
dan we eigenlijk wel zouden willen.

U hebt het reeds begrepen. Leiderschap doet zich in allerlei
stijlen voor. Maar de keuze voor competentiemanagement
houdt een niet te ontwijken uitdaging in om eens kritisch
naar de gangbare leiderschapsstijl in uw bedrijf te kijken:
bij uzelf en bij uw medewerkers met leidinggevende verantwoordelijkheden.

In het bestek van dit denk- en doeboek kunnen we u deze
houding en vaardigheid niet in een knip bijbrengen. Zo iets
vraagt tijd en training. Wel willen we u even aan het denken zetten, en een spiegel voorhouden. Met de zelfscan voor
coachend leiderschap willen we u vooreerst bewust doen
worden van uw eigen leiderschap. Door de keuze van de
vraaggebieden houden we u tegelijkertijd toch al concrete
aandachtsgebieden voor, waar u voor uzelf kan uitmaken
meer of minder aandacht aan te besteden. Op zich is dit
geen spectaculaire verandering van de wijze waarop u leiding geeft, maar het zal u helpen nieuwe aandachtspunten
bij uw leidinggeven te betrekken.

Wij doen geen negatieve uitspraken over andere types van
leiderschap zoals bijvoorbeeld een directieve of begeleidende stijl die in bepaalde situaties gepast kan zijn. Wel is het
bijzonder nuttig om over een gevarieerd palet te beschikken,
gewoon omdat u in een grote verscheidenheid aan situa-

A

Zelfscan voor coachend leiderschap ten opzichte van
individuele medewerkers

Sleutelbegrippen: luisterbereidheid - groeibevorderend
- investerend in zelfvertrouwen - investeren in veiligheid positieve feedback-bevestiging

Aandachtspunten voor
het leidinggeven

Hoe doet u
dat nu?

Naar wie/
naar wie
niet?

Effecten: groei, durf, openheid, initiatief, zelfstandigheid

Is het effect Verandering
hiervan
van aanpak?
succesvol?

Met wie?

Wanneer
en hoe?

1. Vaardigheid om begeleidingstechnieken toepassen
Ik word door mijn
medewerkers aanvaard als een
betrouwbare coach.
Checkt u dit?
Ik luister meer dan dat ik
praat bij het bespreken
van de prestaties van mijn
medewerkers.
Checkt u dit?

+
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Aandachtspunten voor
het leidinggeven
Ik blijf vaak als leider in de
schaduw en geef medewerkers
de gelegenheid zelf te
experimenteren.
Checkt u dit?
Medewerkers aanvaarden het
als ik opmerkingen heb op hun
gedrag.
Checkt u dit?
Met het stellen van vragen
dwing ik medewerkers zelf na
te denken over hun presteren.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?
Ik pas mijn stijl van
leidinggeven aan, aan de
persoonlijke behoeften van
elke medewerker.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?
Ik ‘verkoop’ mijn verwachting
van betere prestaties aan mijn
medewerkers zoals ik een
product zou verkopen aan een
klant.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?
Ik steek bewust tijd in
het ontwikkelen van
zelfvertrouwen bij mijn
medewerkers.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?
Bij mijn coachen investeer ik
voornamelijk in het veranderen
van het gedrag dat het meest
bijdraagt aan resultaten.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?

Hoe doet u
dat nu?

Naar wie/
naar wie
niet?

Is het effect Verandering
hiervan
van aanpak?
succesvol?

Met wie?

Wanneer
en hoe?
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Aandachtspunten voor
het leidinggeven

Hoe doet u
dat nu?

Naar wie/
naar wie
niet?

Is het effect Verandering
hiervan
van aanpak?
succesvol?

Met wie?

Wanneer
en hoe?

2. Bekwaamheid om de situatie en de noden van de medewerkers te analyseren.
Ik ben duidelijk voor mijn
medewerkers in wat ik van hen
verwacht en waarop ik hen
beoordeel.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?
Ik heb een goed zicht op wat
mijn beste medewerkers
precies onderscheidt van mijn
andere medewerkers.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?
Ik objectiveer mijn oordelen
over medewerkers aan de
hand van goede registratie van
hun functioneren.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?
Ik formuleer naar ieder van
mijn medewerkers duidelijke
doelstellingen.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?
Ik ben duidelijk en direct in
mijn vraag naar productief
gedrag en resultaten.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?
Ik weet precies wat iedere
medewerker nodig heeft, en
zorg voor deze ondersteuning.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?

+
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Aandachtspunten voor
het leidinggeven

Hoe doet u
dat nu?

Naar wie/
naar wie
niet?

Is het effect Verandering
hiervan
van aanpak?
succesvol?

Met wie?

Wanneer
en hoe?

Prestatiebeoordelingen zijn een
hulpmiddel waar ik gebruik
van maak bij het coachen en
stellen van prioriteiten.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?
Ik voel goed aan wat ieder van
mijn medewerkers persoonlijk
motiveert.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?
3. De relationele bekwaamheid om een goede wisselwerking tussen u en uw medewerkers te bereiken. Het
plaatsen van interventies.
Ik ga bij het coachen van
medewerkers uit van
vastgesteld gedrag en
resultaten.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?
Ik geef aandacht aan
medewerkers die bijzondere en
juiste dingen doen, en beloon
hen.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?
Ik stimuleer medewerkers hun
eigen prestaties te monitoren
via eenvoudige grafiekjes en
andere hulpmiddelen.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?
Ik zorg er steeds voor dat 80%
van mijn coaching gericht is op
wat men goed doet, en 20 %
op wat beter moet.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?

C o a c h e n d l e id in g ge v e n

Aandachtspunten voor
het leidinggeven

Hoe doet u
dat nu?

Naar wie/
naar wie
niet?

Is het effect Verandering
hiervan
van aanpak?
succesvol?

Met wie?

Wanneer
en hoe?

Ik beloon prestatieverbetering,
ook al is het wenselijke niveau
nog niet bereikt.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?
Ik praat met mijn beste
medewerkers over hun
presteren als de zaken goed
gaan, en niet enkel als iets mis
loopt.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?
Als ik zwakke prestaties zie,
geef ik onmiddellijk feedback.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?
Ik waak er steeds over het
gedrag dat ik prijs of afkeur
zeer duidelijk te beschrijven.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?
4. Mijn bekwaamheid in het plannen en het stellen van doelen.
Doelstellingen deel ik op in
kleine, haalbare stappen en
communiceer ze zo naar mijn
medewerkers.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?
Ik investeer veel tijd in mensen,
ook zonder directe aanleiding.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?

+
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Aandachtspunten voor
het leidinggeven
Medewerkers hebben
regelmatig de gelegenheid om
mij tijdens het werk mee te
maken.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?
Ik besteed dertig procent van
mijn tijd aan persoonlijke
gesprekken met de
medewerkers.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?
Ik kijk bij het coachen meer
naar de voorbereiding van
nieuwe opdrachten dan naar
afgelopen werk.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?
Iedere medewerker
heeft prestatiedoelen en
ontwikkelingsdoelen, die we
samen regelmatig opvolgen.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?
Ik moedig aan dat mijn
medewerkers onderling
mekaars gedrag coachen.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?
Als ik vergaderingen hou met
mijn medewerkers, zorg ik
dat zij leiden tot goedgerichte
inspanningen.
Checkt u dit?
Bevestigt u dit?

Hoe doet u
dat nu?

Naar wie/
naar wie
niet?

Is het effect Verandering
hiervan
van aanpak?
succesvol?

Met wie?

Wanneer
en hoe?

C o a c h e n d l e id in g ge v e n

• Aandachtspunten voor de leidinggevende: Het resultaat
van coaching moet zijn dat de medewerker zijn gedrag
verandert in de gewenste richting. Bij het coachen moet
de nadruk liggen op de zelfsturing door de medewerker.
Dit versterkt het leervermogen van de medewerker. Ook
het werken in team heeft een versterkende invloed op het
leervermogen, zowel van medewerker als van het team
zelf. Medewerkers moeten blijvend gemotiveerd worden
om prestaties te leveren en zich blijvend te ontwikkelen.
Waardering van en voor het werk van de medewerker is
hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. De ontwikkeling
van medewerkers gebeurt in een werkcontext en is in de
eerste plaats bedoeld ter realisatie van een performante
organisatie. Het coachen moet dus ook organisatiegericht
en resultaatgericht zijn.
• Acties?: Onderneemt u reeds acties in dit vraaggebied of
niet? Welke acties? Op regelmatige, gestructureerde wijze
of occasioneel? Doet u dit bewust of, tot nu toe, onbewust?
Deelt u ervaringen met collega-leidinggevenden?
• Met wie en waarom?: Deze rubrieken helpen u om
in kaart te brengen op wie u zich toespitst in uw acties
en welke overwegingen hier (on)bewust spelen. Zijn
uw acties voornamelijk individueel gericht of meestal
teamgericht of doet u beiden? Richt u zich voornamelijk
op de probleemgevallen, de klagers, de vragers, de goede
medewerkers,…
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• Succesvol?: Evalueert u de effecten van een actie? Waarom
de actie succesvol was of niet? Houdt een onsuccesvolle
actie u tegen om opnieuw acties te ondernemen ten
aanzien van die medewerker specifiek of in het algemeen,
of zet dit u aan om andere acties uit te proberen?
• Te ondernemen acties?: Gaat u actie ondernemen op
dit aandachtspunt.? Waarom wel, waarom niet? Welke
acties? Hebt u een concreet doel voor ogen? Gaat u om
bepaalde doelen te bereiken anderen moeten aanzetten
tot het nemen van actie?
• Met wie en waarom?: Als u actie gaat ondernemen, op
wie gaat u zich richten en waarom? Wat gaat uw keuze
bepalen? Hebt u nagedacht over de effecten die uw keuze
zal hebben? Gaat uw keuze effect hebben op anderen, het
team, de organisatie?
• Wanneer? Eenmalig, regelmatig, op gestructureerde wijze.
Plant u de acties en opvolgmomenten in?
Leiderschap, en dus ook coachend leiderschap, speelt zich
niet enkel af in een één op één relatie. Leiding geven doet u
ook aan groepen mensen die samenwerken in teamverband.
Volgend instrument kan u helpen aan uw leiderschap ten
aanzien van uw groep(en) medewerkers te werken.

Zelfscan voor coachend leiderschap voor het team

Aandachtspunten voor het
leidinggeven aan het team

Hoe doet u
dat nu?

Is het effect
succesvol?

Verandering
van aanpak?

Met wie?

Wanneer en
hoe?

1. Teamgerichtheid
Ik organiseer regelmatig
overlegvergaderingen.
Ik zorg er voor dat dit overleg een
meerwaarde betekent voor ieders
individueel functioneren.
Ik geef regelmatig feedback naar de
groep.
Ik formuleer doelstellingen op niveau
van de groep.
Ik zorg er voor dat het team een
eigen en aantrekkelijke identiteit kan
ontwikkelen.

+
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Aandachtspunten voor het
leidinggeven aan het team
Ik heb zicht op de competenties
binnen het team.
De teamleden hebben zicht op
elkaars competenties.
Medewerkers (MW’s) krijgen de
gelegenheid om coördinerende
opdrachten te vervullen.
Ik geef opdrachten voor wisselende
(sub)teams.
Er is binnen het team tijd om te
vieren.
Ik grijp meteen in bij pesten, bij
andere gedragingen die nefast zijn
voor de groepssfeer.
In mijn team wordt kennisdeling,
kennisoverdracht, gestimuleerd.
Hebben MW’s mogelijkheid tot
informele ontmoetingsmomenten?
Herkennen de MW’s eigen bijdrage
in de teamresultaten?
MW’s hebben kennis van elkaars
werkzaamheden.
Er is op het niveau van het team
voor een vlotte integratie van nieuwe
MW’s gezorgd.
2. organisatiegerichtheid
MW’s hebben zicht op koers van de
organisatie (opdracht - strategie waarden)?
MW’s hebben zicht op hun bijdrage
en deze van het team aan het
geheel.
Ik zorg er voor dat de eigen identiteit
van het team zich perfect inschrijft
in het geheel van de organisatie.
Ik zorg er voor dat het team op
belangrijke momenten in direct
contact is met de algemene
bedrijfsleiding.

Hoe doet u
dat nu?

Is het effect
succesvol?

Verandering
van aanpak?

Met wie?

Wanneer
en hoe?

C o a c h e n d l e id in g ge v e n

Aandachtspunten voor het
leidinggeven aan het team

Hoe doet u
dat nu?

Is het effect
succesvol?

Verandering
van aanpak?

Met wie?

Wanneer
en hoe?

Ik heb zicht op de inzetbaarheid van
MW’s uit mijn team binnen andere
diensten?
Ik organiseer dienstoverschrijdend
overleg.
Ik stimuleer elke gelegenheid voor
samenwerking met andere diensten.
Ik stimuleer medewerkers van mijn
team tot ontwikkeling, ook al brengt
deze hen naar andere delen in de
organisatie.
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Werken met feedback

Feedback geven is een bijzonder belangrijke techniek bij het
coachend leiderschap. Het gaat hier niet om het naast de
zijlijn gaan staan en commentaar te geven op de ander of zijn
prestaties. Via feedback brengt u de ander tot zelfontdekking.
Feedback bestaat er in eerste instantie in de ander te leren
kijken naar het eigen gedrag, en de effecten ervan. Maieutiek
of vroedvrouwkunde heet zo iets. De ‘baby’ (de oplossing, het
antwoord) zit meestal in de ander, dus dat moeten we echt
niet gaan aanreiken. We moeten de ander alleen maar helpen
dit er uit te krijgen. En ook dat is werk dat voor het grootste
deel van hemzelf moet komen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat was de opdracht?
Hoe heb je dit aangepakt?
Was je daar tevreden over?
Waar was je tevreden over en waarover minder?
Hoe komt dit?
Waaraan zie je dat dit niet/wel goed was?
Mocht je terug voor dezelfde opdracht staan hoe zou je
het dan aanpakken?
Welke (betere) resultaten verwacht je daar van?
Wat heb je hier dus uit geleerd?

Dat is zowat het arsenaal aan stimulerende vragen waarover
de coach beschikt om nieuwe inzichten en leereffecten bij de
medewerker geboren te doen worden.
Het leuke voor de medewerker is dat hij met deze stijl van
feedback helemaal zelf verantwoordelijk blijft, en aangesproken wordt op zijn vermogen om zelf een betere prestatie te
leveren.

Door stil te staan bij het al dan niet gewenst zijn van de effecten van zijn prestaties, of het niveau en de kwaliteit er van,
wordt de ander in staat gesteld iets te leren en het gedrag in
de toekomst bij te stellen.

Confrontatie met eigen observaties
Toch volstaat de zuivere maieutiek in veel gevallen niet, en
moeten we de ander op weg helpen door de eigen observaties, beoordeling, interpretatie en dergelijke te delen....
Een moeilijke oefening want we zitten opnieuw zeer snel in
de oude beoordelende en voorschrijvende leiderschapsstijl.
Soms duwt een medewerker ons ook in die rol, want dan kan
hij lekker in de valkuil van zijn comfortzone blijven hangen.

Vertrouwen
Sleutel bij het geven van feedback is het vertrouwen van de
gecoachte medewerker in de leerbedoelingen van de leidinggevende, en het eigen leervermogen. Dat is de zo noodzakelijke veiligheidszone waarbinnen leren kan plaatsvinden.
Dat is ook fundamenteel verschillend van de comfortzone die
weliswaar veiligheid geeft, maar waarvan geen dynamiserend appèl uitgaat.

Direct
Feedback geven weeft zich best doorheen al uw directe
communicatie met individuele medewerkers en met teams.
Feedback kenmerkt zich vaak door het feit dat hij heel direct
kan gegeven worden als reactie op waargenomen gedrag.
Deze onmiddellijkheid en concreetheid geven aan feedback
een groot leereffect.
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Voorwaarde is wel dat de leidinggevende zich zeer bewust
is van het subjectieve karakter van feedback: uw eigen interpretatie van het waargenomen gedrag en uw eigen emoties omtrent de situatie zijn zeer moeilijk te scheiden van de
feiten die waargenomen worden. Goede feedback probeert
zeer zorgvuldig het onderscheid te maken tussen feiten, gevoelens en interpretaties.

Duidelijke boodschappen
Feedback maakt een zorgvuldig onderscheid tussen feiten,
interpretaties, gevoelens en oordelen. En meestal is het best
dat de leidinggevende duidelijk verantwoordelijkheid pakt
voor dit alles, onder de vorm van ik- boodschappen.
Ik zie dat u .... gedaan heeft. Ik hoor u zeggen dat u .....
De ik-uitspraak gecombineerd met een zintuiglijk
werkwoord, helpt u bij de door u waargenomen feiten te
blijven. U checkt dit best af met de medewerker: Klopt
dit? Is dit ook uw waarneming?
Ik denk dat ... Brengt u weg van de feiten, en zet u op
de positie van de interpretatie. Opnieuw nodigt u de
ander uit tot het inbrengen van zijn interpretatie, of tot het
instemmen of verwerpen van uw interpretatie.
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Ik vind dat ... Met deze uitspraak gaat u over tot het
oordelen. Dat houdt in dat u de waargenomen feiten (het
gedrag van de medewerker) en de interpretatie (wat u
bijvoorbeeld denkt over oorzaak/gevolg van dit gedrag,
gaat koppelen aan een waarde-oordeel (dit kan, dit kan
niet, gezien de afspraken, ....) En opnieuw nodigt u de
ander uit om een eigen oordeel uit te spreken, te beamen,
te nuanceren, te verwerpen. De dynamiek en de energie
moet immers vanuit zijn wil tot verandering komen!
Ik voel... Dit is een heel krachtige feedback boodschap
omdat u meteen aan de ander laat weten welke gevoelens
zijn houding of gedrag bij u oproepen. Het is een sterk appel
op de bedoelingen en het verantwoordelijkheidsgevoel
van de ander.
Ik wens ... Opnieuw een zeer krachtige manier om aan de
ander duidelijk te maken wat u van hem verwacht.
Kunnen we afspreken dat ...? Niet op de wijze van Mevr.
Protut uit de serie ‘Het eiland’. Manipulatie maakt ervan
het begrip ‘afspraak’ een karikatuur! De essentie is dat
feedback wordt afgerond met het maken van heldere en
haalbare afspraken waar ook uw gesprekspartner zich in
herkent.

Aandacht voor leiderschapsontwikkeling

Leiderschap in uw bedrijf beperkt zich niet tot uzelf, als ondernemer. Wellicht hebt u een aantal medewerkers in leidinggevende posities gebracht. We geven dan ook via enkele
vragen enkele specifieke aandachtspunten mee.
1 Op welke grond bepaalt u de keuze van uw ‘leiders’: op

vaktechnische bekwaamheid? Op leiderschapskwaliteiten zoals hierboven staan beschreven? Op een goede mix
van beide?
2 Hoe duidelijk maakt u deze leidende rol: zowel voor de

leider zelf, als voor de medewerkers? Wat valt er onder,
wat valt er niet onder? Hoe ver reikt de autonomie van
de leider?

3 Investeert u voldoende in leiderschapsontwikkeling? De

beste vakman is daarom niet de beste leider... Leiderschap is voor de medewerker die doorgroeit een nieuwe
competentie die wellicht wel in kiem aanwezig is, maar
slechts met voldoende zorg tot ontwikkeling kan komen!
4 In geval van moeilijkheden of conflicten - hoe respectvol

laat u de leider in zijn rol? Of ondergraaft uw interventie met de beste bedoelingen - zijn positie in gezag?
5 Coacht u de coach?

C o a c h e n d l e id in g ge v e n

NOTA’S
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Wa a r s ta a n w e ? H o e z i j n w e be z i g ?

9

Christiaan De Page, Qualiphar
Het huidig project ‘informatisering’ van
het personeelsbeleid waarbij heel wat
personeelsadministratieve handelingen
en informatie nu on-line ter beschikking
zijn, loopt af. Nieuwe focus wordt het
opmaken van opleidingsplannen.

Functioneringsen andere
gesprekken houden

F u n c t i o n e r in g s ge s p r e k k e n h o u d e n

Praten, praten en nog eens praten.... maar vooral: doelgericht praten! Deze doelgerichtheid wordt in het competentiemanagement ondersteund via een cyclisch gesystematiseerde aanpak.

A

Het ene gesprek is het andere niet

• De ‘dagelijkse’ gesprekken zijn gericht op de aansturing
en coördinatie van het werk en op de coaching.
• Periodisch - vaak is dit jaarlijks - worden planningsgesprekken voorzien. Accent ligt hierbij op aard en volume
werk, eventuele nieuwe projecten, de te behalen doelstellingen.
• Functioneringsgesprekken leggen de brug tussen ener
zijds het werkpakket en anderzijds de competenties.
Er wordt over de dagelijkse aansturing heen gekeken
naar hoe het loopt met de realisatie van de functie en
de verwachtingen. Er is vooral aandacht voor feedback
en de positieve duiding van wat prima loopt. Er is ruimte
om in alle onbevangenheid te benoemen wat mank of
stroef loopt. Finaliteit is immers het samen onderzoeken
welke maatregelen kunnen genomen worden om ook
daar vlotheid in te krijgen. Het kan zijn dat de taakstelling
en de verwachtingen niet realistisch waren en bijgesteld
worden. Het kan zijn dat werkorganisatorische maatre
gelen moeten getroffen worden. Of dat opleiding en ont
wikkeling van bepaalde competenties dringend meer
aandacht moet krijgen.
• Meestal wordt de cyclus na verloop van tijd - vaak ook
jaarlijks, afgerond met een beoordelingsfase. Doelstelling
is hierbij niet meer de coaching en groei, maar wel de
vaststelling van waar betrokken medewerker nu precies
staat. Aan deze vaststelling kunnen een aantal belangrijke
beslissingen gekoppeld worden: promotie, verloning en/of
bonus, etc.

• Soms wordt ook nog eens gesproken over ‘loopbaan
gesprekken’. Deze gesprekken focussen op de langere
termijn perspectieven die het bedrijf te bieden heeft aan
de medewerker en welke de medewerker voor zichzelf
ziet te realiseren. Met name met het oog op retentie
van ouder wordende werknemers kan het nuttig zijn het
gesprek over de verwachtingen naar het loopbaaneinde
tijdig te voeren.
U kan zelf bepalen hoe geformaliseerd u één en ander aanpakt. Of hoe strikt u plannings- functionerings- beoordelingsen loopbaangesprekken uit elkaar haalt.
Gesprekstechnisch en inhoudelijk verschillen zij niet zo sterk,
wel naar hun doelstelling. Hoe dergelijke gesprekken verlopen vind u in enkele praktische fiches in de bestaande HRM
Coach-map.
Hier reiken wij een stappenplan aan omtrent de invoering van
deze gesprekken. Ondernemers die reeds lang werken met
medewerkers hebben vaak nogal wat weerstand om dit op
te starten, omdat het wat kunstmatig en onnatuurlijk aanvoelt. Vooraleer u functioneringsgesprekken invoert, kan u
zich best even bezinnen aan de hand van volgende vragen.
Goed overwogen en voorbereide invoering kan immers een
behoorlijk motiverend effect op uw medewerkers meebrengen. Hals over kop invoering leidt meestal tot weerstand.
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B	Naar het opzetten van functioneringsgesprekken
Sleutelbegrippen: missie/visie gekaderd, opportuniteit, luisteren, (competentie-)groeigericht, coachend, uitstellen van
het oordeel, jij-wij-ik, afspraakgericht

Stappenplan
Waarom:
• Heb ik een duidelijke doelstelling met functioneringsgesprekken?
• Is deze aan alle medewerkers gecommuniceerd? Helder en duidelijk?
• Is deze geaccepteerd, gedragen?
Wie:
• Is de procedure gelijk voor iedereen?
• Is er een goede voorbereiding / opleiding / begeleiding van diegenen
die de gesprekken gaan leiden? (leidinggevenden)
Wat: Is duidelijk wat aan bod komt tijdens de functioneringsgesprekken en wat niet?
• Is daar een document (voorbereidingsformulier) voor?
• Kunnen beoordelaar en beoordeelde dit zelf voorbereiden/invullen?
• Is dit basis voor gesprek?
• Komen volgende aspecten aan bod:
> Vereiste competenties versus vertoonde competenties
> Groeinoodzaak/groeimogelijkheden inzake competenties
> Het team als context
> Specifieke taken en/of projecten
> Te behalen resultaten
> Randvoorwaarden zoals coaching, vorming en opleiding, uitrustingsmiddelen….

OK?

F u n c t i o n e r in g s ge s p r e k k e n h o u d e n

Stappenplan
Wanneer:
• vaste frequentie en periode?
• In functie van bepaalde beslissingen (na proefperiode, voor functieverandering,
na functieverandering, …)
Hoe:
• Worden de gesprekken aangekondigd, ter voorbereiding?
• Is inbreng van ‘derden’-betrokkenen georganiseerd?
(andere medewerkers, ‘klanten’ van de functiehouder, …)
• Is er controle op het houden van de gesprekken?
• Is er schriftelijke neerslag van het besprokene, de conclusies?
• Is eventueel in een ‘beroep’ voorzien, mocht leidinggevende en uitvoerder
niet tot overeenstemming komen?
• Gebeuren de gesprekken in een rustig kader?
En dan? worden afspraken gemaakt inzake verbeterpunten?
• Afspraken rond wegwerken van minpunten?
• Afspraken rond vorming en opleiding?
• Afspraken rond nieuwe taakstellingen binnen de functie?
• Afspraken rond nieuwe targets binnen de functie?
• Afspraken rond verbetering van ondersteuning/omkadering /uitrusting?
• Afspraken rond coaching?
• Komen financiële aspecten (loonevolutie) aan bod?
• Komen concrete nieuwe loopbaanbeslissingen aan bod?
• Is er follow-up van de naleving van de afspraken - wederzijds?
En nog? Is er een duurzaamheidsperspectief ingebouwd:
• Komen loopbaanverwachtingen op langere termijn aan bod?
• Komen vragen rond work/life balance aan bod?

OK?
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Concrete voorbereiding

Bij het bespreken van het competentiegericht interview verwezen wij naar de STAR-methode om zo goed mogelijk informatie te verkrijgen over gedrag dat op dat moment niet zichtbaar is. Het grote voordeel van functioneringsgesprekken is
dat deze gebaseerd kunnen worden op concreet observeerbaar gedrag van de medewerker in de voorbije periode... tenminste als u of uw leidinggevende de moeite doet om deze
informatie te verzamelen en als uitgangspunt te nemen.
Aanvullend bij de STAR methode wordt in dit verband de
WAKKER- methode aanbevolen:
• W staat voor waarnemen: zorg er voor dat u als
leidinggevende zo veel mogelijk al ziende en al luisterend
aanwezig bent op de werkvloer zodat u het concrete
gedrag van uw medewerkers kan waarnemen. Feiten.
• A staat voor aantekeningen maken: niets zo vluchtig als
uw geheugen. Help het door regelmatig aantekeningen te
maken van uw observaties. Verzamel systematisch feiten.
• K staat voor klassificeren: als u teruggrijpt naar het
competentieprofiel van de medewerker, klassificeert u

D

het geobserveerde gedrag volgens de competenties die
voor de functie vereist zijn en ook volgens het niveau
waarin de medewerker deze competentie waarmaakt.
• K staat ook voor kwantificeren: Hernemen van uw
aantekeningen zal u helpen na te gaan hoe frequente
het gewenste/het te verbeteren gedrag voorkwam: nooit,
zelden, vaak, of altijd?
• Evalueren: kijken hoe de medewerker scoort ten
opzichte van de vereiste competenties , of er evolutie is
en in welke mate...
• Rapporteren. Zowel medewerkers zelf als hun
leidinggevende komen op basis van het functieprofiel
en de observatie van concreet gedrag tot een goede
inhoudelijke voorbereiding van het functioneringscoaching- of beoordelingsgesprek. Deze rapportering
dient vooral om de bereikte stand van zaken op een
bepaald moment in beeld te brengen en om de gemaakte
afspraken rond de verdere evolutie en coaching van de
medewerker vast te leggen.

De essentie voor ogen houden

De bevoegdheid ‘personeel’ rust meestal bij u als ondernemer. Uw arbeidsrelaties kenmerken zich door een zeer
directe betrokkenheid van mens tot mens, is een directe
aanspreekbaarheid voor zowel werk- als persoons- en gezinsgebonden aangelegenheden. In de relatie tussen u en
uw medewerkers zijn formele afspraken en procedures vaak
afwezig. De directheid en nabijheid vangen alles op. Het personeelsbeleid is niet ‘afgesplitst’ van het financiële beleid,
het productiebeleid, de marketing , …of van het algemeen
beleid van uw onderneming en in de gesprekken tussen ondernemer en medewerkers lopen al deze aspecten dan ook
vaak door elkaar.

Klein heeft zo zijn voordelen
Dit informele karakter heeft talrijke voordelen voor de werknemer: hij geniet een hoge betrokkenheid bij het geheel,
waardoor ook van heel wat groeikansen via rechtstreekse
overdracht van kennis en vaardigheden, een hoge menselijke kwaliteit van de onderlinge verhoudingen. Afwezigheid
van regels, procedures en formaliteiten maakt dat sturing,
controle, coaching en probleemoplossing tot stand komen
in directe dialoog en vanuit heel wat gezond ondernemers-

bestand, respect en wederkerigheid. De ondernemer heeft
zijn medewerkers nodig en omgekeerd. De mens achter de
werknemer en de werkgever blijft altijd zeer zichtbaar en
aanwezig.

Klein heeft ook zijn grenzen
Daarmee zijn meteen ook de kwetsbare plekken van dergelijke informele sturing aangegeven:
• Veel staat of valt met de persoonlijke wijsheid en
vaardigheid van de ondernemer. De bedrijfsleider moet
naast de andere drukke bezigheden tijd vinden en
investeren in zijn persoonlijke groei om deze taak naar
behoren in te vullen.
• De schaal van het groeiend KMO bedrijf bepaalt of deze
persoonlijke groei volstaat om dit informele karakter te
behouden, dan wel of meer organisatie en delegatie en
formalisering via vaste afspraken en procedures nood
zakelijk zijn.
• Met de schaal neemt immers ook de behoefte bij de me
dewerkers naar meer duidelijkheid en objectiviteit omtrent

F u n c t i o n e r in g s ge s p r e k k e n h o u d e n

de gehanteerde procedures in de organisatie toe. Het is
belangrijk dat zij er ten volle op kunnen vertrouwen dat
‘informeel’ niet betekent dat er geen regels zijn, maar
eerder de toeval van het moment, of erger nog: willekeur.

Functioneringsgesprekken
Functioneringsgesprekken houden enkele interessante beloftes in bij de zoektocht naar objectivering en meer transparantie van het personeelsbeleid in de organisatie.
Vooreerst komen zij tegemoet aan de grote behoefte aan objectieve feedback bij de medewerkers. De gewone dagelijkse
aansturing en feedback volstaan niet om de behoefte aan
een kompas dat de koers op verdere afstand uitzet, op te
vangen:
• Hoe ben ik bezig?
• Hoe evolueer ik?
• Waar naartoe en hoe snel?
• Hoe draag ik bij aan de resultaten van mijn organisatie?
• Wat zijn mijn verdere ontwikkelingskansen?
Door hun periodiciteit en door hun gestandaardiseerde formulieren en procedures komen zij eveneens tegemoet aan
de hoger genoemde behoefte aan vertrouwen in objectiviteit
en rechtvaardigheid.
Functioneringsgesprekken zouden daarom mijlpaalmomenten kunnen zijn in de loopbaan van de medewerker. Mijlpalen
waarbij de eigen ambities en motivatie van de medewerkers
terug zo scherp mogelijk in lijn gebracht worden met het ondernemingsproject. Een boost voor beide.

vorming en opleiding? In tijdelijke aanstelling met nieu
we verantwoordelijkheden opdat de daarbij horende com
petenties zouden kunnen geoefend worden?
• Functioneringsgesprekken zijn te veel éénrichtingsverkeer.
Het gaat niet enkel over het functioneren van de mede
werker. Als de wijze van leidinggeven, de context én de
ondersteunende voorwaarden niet meegenomen worden,
komt slechts een heel beperkt deel van het plaatje in
beeld. Dit geeft bovendien de medewerker een heel slecht
gevoel.
• De invoering van functioneringsgesprekken vraagt om
een sterk draagvlak. Doelstelling, aanpak, verwachte
dynamiek, verwachte attitude moeten goed doorgepraat
zijn met alle betrokkenen. Twijfel of afwachtende houding
“waar komt de leiding nu weer mee af…” leiden ge
garandeerd tot mislukking.
• Succesvolle functioneringsgesprekken zijn gebouwd op
sterke leiderschapsvaardigheden. Het draagvlak moet
in de eerste plaats bij de leidinggevenden aanwezig zijn en
dit betekent dat zij overtuigd zijn van het nut, en vertrouwen
hebben in hun rol. Goede opleiding is noodzakelijk en dit is
méér dan even een technische instructie.

• Het hele HRM beleid is een samenhangend treintje:
van functieprofiel over taken en objectieven, naar func
tioneringsgesprekken, de coaching van medewerkers
tot vormings- en opleidingsbeleid, loopbaanplanning, en
ja zelfs het loonbeleid en de gewenste afstemming van
gezin en werk doorheen de verschillende levensfasen. Als
er één wagonnetje tussenuit valt, of de koppeling tussen
de verschillende rijtuigen is niet goed, dan valt de trein stil
en blokkeert het spoor.

• De mythe van het onderscheid tussen beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken. Vaak wordt
aangeraden deze twee uit elkaar te houden. De ‘coachingdoelstelling’ die achter de functioneringsgesprekken
steekt, harmoniseert niet zo goed met de ‘sanctioneringsdoelstelling -positief zowel als negatief ‘ van de beoordelingsgesprekken. Het klopt dat het even uit elkaar houden
een beetje kan helpen. Vooral komt het er op aan, als u
beide niet uit elkaar haalt, dat het gespreksthema ‘loon’
slechts op het einde van het gesprek aan de orde wordt
gesteld. Maar medewerkers zijn niet naïef. Het is dezelfde
hand die slaat en zalft. De begeleider van het leerproces
is ook degene die de resultaten beoordeelt. En voor een
medewerker kan er veel op het spel staan: loonevolutie
en bonussen, een verdere loopbaanstap, … De leidinggevende moet geholpen worden om op een creatieve en
geloofwaardige manier met deze dubbele rol om te gaan.
Impliciet verhoogt de praktijk van functioneringsgesprekken de mondigheid van medewerkers en de kwetsbare
opstelling van de leidinggevende. Als deze hier niet goed
mee weg kan, zoekt hij zijn veiligheid in vermijdingsgedrag, ‘grijze’ uitspraken, afspraken zonder uitdaging.

• Functioneringsgesprekken scheppen verwachtingen
en als deze niet ingelost geraken, dan kweken zij ont
goocheling en frustratie. Waren er geen afspraken ge
maakt dat er zou geïnvesteerd worden in de uitrusting van
de medewerker? Dat er voorzien zou worden in bepaalde

• Gebrek aan realistische verwachtingen. Door het enthousiasme bij de invoering van functioneringsgesprekken wordt het verwachtingspatroon zowel bij de leidinggevende als bij de medewerker soms wat te hoog gelegd.
Persoonlijke ontwikkeling, groei, maar ook doorgroei in de

Waarom werkt het vaak zo niet uit?
Heel wat bedrijven beginnen op een bepaald moment enthousiast functioneringsgesprekken in te voeren. Maar vaak
draait het na enkele jaren op een ontgoocheling uit. De praktijk verwatert, de verwachte dynamiek komt er niet uit, de zo
beloftevolle gesprekken leveren meer problemen dan deugd
op. We zetten een aantal beproefde redenen op een rijtje.
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hiërarchie, verhoogde effectiviteit…. KMO’s hebben niet
zo veel niveau’s om groei te vertalen in interessante promoties. Er is niks mis met een soort voldoeninggevende
groei in professionaliteit, betere beheersing van het vak,
waardering voor de diepgang en deskundigheid ‘as such’.
Met de focus op deze essentiële elementen, wordt meteen de ontgoocheling rond overtrokken verwachtingen
vermeden.
• Gemis aan creativiteit. Dit is het grootste ‘verlies’ bij de
overgang van een informele naar een formele cultuur. Leidinggevenden denken niet meer na over wat tijdens een
functioneringsgesprek relevant is en aan de orde moet
worden gesteld. ‘We lopen gewoon het formulier af… ‘ Het
functioneringsgesprek is een verplicht ritueel geworden.
De essentie is echter dat het gesprek specifiek en uniek is,
en focust op wat op die moment met die medewerker aan
de orde is. Zijn het bepaalde competenties die ontbreken,
of verder ontwikkeld moeten worden? Is door een wijziging in de gezinssituatie deze medewerker vragende partij
voor een ander arbeidsregime? Is de motivatie een beetje
zoek, en moeten we samen zoeken naar de oorzaken en
de mogelijke remedie ervan? Zijn er wijzigingen gebeurd
of te verwachten in de functie? Specifieke nieuwe taken?
Worden er concrete te halen doelstellingen geformuleerd
voor de komende functioneringsperiode? Is het geen tijd
om met een ouder wordende werknemer open kaart te
spelen en te bespreken hoe hij de verdere loopbaan ziet?
Is er misschien al een ‘landingshorizon’ ingesteld? Of kunnen bepaalde functiewijzigingen er net voor zorgen dat
een nieuwe drive gevonden wordt?

Het kind met het badwater?
Beter dan het kind met het badwater weg te gooien, kan men
uit voorgaande ervaringen de juiste lessen trekken.
1 Zorg er voor dat uw ‘functioneringsgesprekken’ geen

stand-alone-wondermiddel zijn, maar ingebed in een
consequent personeelsbeleid. Denk hierbij vooruit, en
zorg ervoor dat u klaar bent een antwoord te bieden
op verwachtingen die vanuit een goed gesprek kunnen
rijzen.
2 Maak enkele concrete afspraken, en honoreer deze.

Wacht niet tot het volgende functioneringsgesprek om de
opvolging ervan te bespreken.

3 Niet de medewerker, maar wel alles wat kan of moet ge-

beuren om zijn effectiviteit te verbeteren is voorwerp van
gesprek.
4 De betekenis van functioneringsgesprekken ligt in de eerste plaats bij de gezamenlijke ambitie om de effectiviteit
van het werk te verhogen. Daarin ligt meteen ook zowel
het belang van de organisatie als de voldoening voor de
medewerker. Alle andere mogelijke overwegingen (loopbaan, verloning, … ) staan niet op het voorplan.
5 Communiceer voldoende. Zorg ervoor dat de medewer-

kers een meerwaardegevoel hebben omtrent de functioneringsgesprekken, zodat er een draagvlak voor is.
6 Investeer ruim in opleiding en training voor de leidingge-

venden met een terugkeermoment waarbij zij hun eerste
ervaringen kunnen delen. Succesvolle invoering staat of
valt met het enthousiasme en de competentie van uw
leidinggevenden om dit soort gesprekken te houden.
7 Ervaringsuitwisseling onder leidinggevenden kan erg in-

spirerend werken om de dodelijke valkuil van de bureaucratisering en ritualisering van de gesprekken tegen te
gaan. Vaak zijn het de thema’s die niet op het voorgedrukt
formuliertje stonden en toch besproken zijn, die er net
een goed gesprek van maakten.
Hendrik is een jonge ondernemer in bijberoep en volgt een
opleiding ‘Ondernemerscoach’. Hij werk in hoofdstatuut
in een groot bedrijf. In een sessie over personeelsbeleid
in de KMO komen functioneringsgesprekken ter sprake.
Hendrik heeft de invoering ervan meegemaakt, keek
er vol nieuwsgierigheid en verwachting en ook een
beetje spanning naar uit... eindelijk zou hij eens op een
rustige, complete wijze weten waar hij stond, dit alles
in een duidelijk toekomstperspectief geplaatst. Op een
bepaald moment riep zijn baas hem bij zich. Hendrik, wij
gaan daar allemaal niet aan meedoen, dat is belachelijk.
Wij weten wat we aan mekaar hebben. Ik ben content
van u, en gij weet dat toch en meer moet dat niet zijn.
Voila. Hendrik was zeer diep ontgoocheld en dit heeft er
zeker toe bijgedragen dat hij zo vlug mogelijk volledig
op zelfstandige basis wil werken. En het zeker anders
wil aanpakken de dag waarop hij medewerkers in dienst
neemt.

F u n c t i o n e r in g s ge s p r e k k e n h o u d e n

NOTA’S
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Wa a r s ta a n w e ? H o e z i j n w e be z i g ?

10

Peter Suys, De Noordboom
Een onderzoek naar de bestaande bedrijfscultuur was voor ons de start. We haalden
er concrete actiepunten uit om het personeelsbeleid op te bouwen en te verbeteren.
Zo hebben de eerste prioriteiten te maken
met taakverdeling, de teamvergadering, en
de rol van de leidinggevenden.

Vorming en opleiding:
Investeer in uw bedrijf,
investeer in de ontwikkeling
van uw medewerkers

V o r min g e n o p l e id in g

A

Leren als noodzaak

“3de gebod: Heilig steeds het belang van leren. Blijf niet zoeken naar de witte merel maar leid hem of haar zelf op. Wist
u dat een opleiding op de werkvoer voor werkzoekende - individuele beroepsopleiding in de onderneming in het jargon
- grotendeels gesponsord wordt door de overheid?” Citaat uit
de 10 geboden van het HR- beleid van de VDAB.
Kathleen Van Driessche - Opel Willy
Opleiden is investeren in uw bedrijf. Er moeten nu eenmaal
cursussen gevolgd worden om uw competitieve plaats
in de markt te behouden. De meeste formele opleidingen
die we inrichten liggen binnen het aanbod van de
constructeur of van CEVORA. Cursussen worden gevolgd
naar gelang de noodzaak (inhoud primeert, want cursus
volgen om cursus te volgen is tijdverspilling). Verschillende
medewerkers (daarom niet allemaal binnen de afdeling)
volgen dezelfde cursus om zo de verspreiding van het
aangeleerde naar de andere collega’s te bespoedigen en
om te voorkomen dat met het vertrek van iemand ook alle
knowhow verdwijnt. De idee om geen opleiding te volgen
is op niets gefundeerd, want dit betekent stilstaan. Aan de
functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken wordt
een persoonlijk ontwikkelingsplan gekoppeld zodat de
werknemer zelf zijn groei ziet. Binnen het bedrijf wordt
veel aan informele opleiding gedaan, vooral in de vorming
van meetings waar ervaring van opleidingen worden
uitgewisseld.
Peter Suys - De Noordboom
Voor opleiding maken wij in eerste instantie gebruik
van het aanbod vanuit het sectorfonds voor de bouw
dat samenwerkt met de VDAB en van CEVORA. Wij
ervaren dat we nog iets te weinig systematiek steken
in de manier waarop we met opleidingen omgaan en
hebben dit opgenomen in de lijst met de vooropgestelde
doelstellingen. Nieuwe mensen worden binnen het
bedrijf opgeleid, zowel qua techniek als attitude. Indien
er geen opleiding op de markt is wordt zelf een opleiding
ontwikkeld wat wel tijdrovend is. Nadeel van extern
aangeboden opleidingen is dan weer dat zij niet steeds
up-to-date zijn en dat nadeel is dat vaak mensen van
verschillend niveau samen zitten. De opleiding sluit
niet steeds aan bij de noden. Heel vaak ook worden
opleidingen gevolgd bij de leverancier. Wij werken ook met
IBO omdat we dan zelf kunnen selecteren en zelf instaan
voor de opleiding.
Mieke Vertriest - X-Trans
De interne vorming is gebaseerd op een opleidingsplan dat
door de werknemers zelf is opgesteld. Het opleidingsplan

start vanaf de indienstname en duurt 10 weken. De
meeste werknemers komen in dienst via IBO.
Het plan bestaat enerzijds uit de vaardigheden die men
moet beheersen, anderzijds gaat het over de attitudes en
de waarden die het bedrijf hanteert. Het opleidingsplan
wordt als een competentietool gebruikt. Ook werknemers
die al veel langer in dienst zijn grijpen ernaar terug, en
wijzen elkaar op onvolkomenheden.
Mieke is er van overtuigd dat de overheid bedrijven moet
stimuleren te investeren in opleidingen, zowel voor de
werkgever als de werknemer. Dit heeft grote invloed op
faillissementen.
Frederik Moortgat - Establis
Nieuwe mensen hebben zeker opleiding nodig. In het begin
moet geïnvesteerd worden in de mensen (gezien het een
dienstenbedrijf is komen er weinig machines aan te pas,
en is het grootste kapitaal van het bedrijf de personen
die er werken). Personen die na een jaar ontslag nemen
zijn een verliespost voor een bedrijf. In het begin wordt in
kortlopende opleidingen geïnvesteerd. Wanneer iemand
langer in dienst is, kunnen langere opleidingen gevolgd
worden. Onderdeel van ‘opleiding’ is de ‘begeleiding’:
de projectleider begeleidt nieuwe mensen. Op geregelde
tijdstippen zitten de verschillende “afdelingen” samen om
informatie uit te wisselen, ervaringen die ze opgedaan
hebben bij een project of informeren over een opleiding die
men gevolgd heeft. Op die manier wordt in kaart gebracht
wie welke informatie beschikt, en kan meer efficiënt
gewerkt worden. Omdat de vestiging zal uitgebreid
worden, naar Antwerpen en Leuven, wordt dit nog
belangrijker.
Tijdens het functioneringsgesprek en de evaluatie wordt
uitgebreid ingegaan op de opleidingen, en wordt een
opleidingsplan opgesteld.
Ik ben ervan overtuigd dat een werknemer die informele
opleiding gekregen heeft in ons bedrijf op de arbeidsmarkt
meer waard is dan een werknemer die enkel formele
opleiding genoten heeft.
Levenslang leren staat hoog op de politieke agenda. En terecht, want dit is een kans die iedereen zou moeten grijpen.
Niet alleen werkzoekenden die zich op een nieuwe job oriënteren, maar ook alle medewerkers die zich reeds op de
arbeidsmarkt - in uw bedrijf - bevinden, moeten voortdurend
bijscholen. Dit is zowel voor uw bedrijf als voor de medewerkers zelf van levensbelang. Kennis en vaardigheden onderhouden, zich vervolmaken, tijdig en succesvol omschakelen
en nieuwe competenties verwerven zijn succesfactoren die
een bedrijf concurrentieel houden.
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Gedeelde verantwoordelijkheid
U bent als ondernemer mee verantwoordelijk voor de jobgerelateerde kennis en vaardigheden van uw medewerkers.
Medewerkers die niet mee zijn in de technologische (r)-evolutie remmen uw onderneming in haar groei en verzwakken
haar in haar concurrentiepositie.
Ook medewerkers moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en bereid zijn te investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. Motieven kunnen van uiteenlopende aard zijn:
de huidige job beter kunnen uitvoeren, de algemene kennis
verhogen, uit pure interesse of om betere kansen te creëren
op de arbeidsmarkt.
Weet dat Vlaanderen zich inschreef in de Europese Lissabonstrategie, waarin wordt gestreefd naar een opleidingsdeelname van 12, 5 % voor de totale bevolking tegen 2010. Op
niveau van het bedrijf is de doelstelling nog sterker gesteld: 1
op 2 werknemers zou minimaal jaarlijks aan een opleidingsinitiatief moeten participeren. Dat zou voorlopig nog slechts
rond de 33 % schommelen. KMO’s doen het helemaal niet
slecht. 39 % beantwoordde in 2004 aan deze doelstelling,
terwijl in 2007 66 % van de KMO’s rapporteren om minimaal
1 op 2 werknemers van opleiding te hebben voorzien.
En de doelstelling van Vlaanderen inzake de Lissabonstrategie was nog specifieker geformuleerd: Men zou 1,9 %van
de loonmassa geïnvesteerd willen zien in opleiding. Tot op
heden ligt dit nog slechts rond 1,30 %. Nog een markant
cijfer: ‘slechts’ 17 % van de KMO’s geeft aan over een opleidingsplan voor de medewerkers te beschikken.

Oefening
U kan onmiddellijk nagaan waar uw bedrijf zich situeert op
deze drie parameters
• % werknemers dat jaarlijks minstens 1 opleidingsactie
deelneemt,

B

• % van de loonmassa die jaarlijks naar het vormings- en
opleidingsbudget gaat
• en het beschikken over een opleidingsplan!
De participatie aan vormingsactiviteiten heeft de neiging te
dalen naarmate medewerkers ouder worden. Ook lager geschoolden nemen amper deel aan levenslang leren.

Uit de dubbelzinnigheid
Elke medaille heeft twee kanten. Zo ook het vormings- en
opleidingsbeleid. Opleiding is een zware kost, de medewerker die in opleiding is, is inmiddels niet productief, en ook
andere meer ervaren medewerkers zijn zelf niet productief
terwijl zij hun minder ervaren collega’s van opleiding voorzien. Investeren in vorming en opleiding is riskant, want er is
een grotere uitstroom van gekwalificeerde medewerkers uit
KMO’s naar grote bedrijven dan omgekeerd. Dat voelt bij de
KMO bedrijfsleider aan alsof hij investeert voor anderen.
Dat is één kant van de medaille.
Eerder dan van ‘kost’ zou men van een noodzakelijke investering kunnen spreken. Niet opleiden is immers geen optie.
Dat is de ander kant. Wel zien we prijs- en resultaatsbewuste ondernemers steeds kritischer kijken naar de kostprijs van hun vormings- en opleidingsbeleid, en hun return
on investment.
Er wordt grondig nagedacht over:
• wat eerst?
• wie heeft wat nodig?
• wat verwachten we precies van deze vorming?
• hoe best aanpakken: in huis of buitenshuis?
• in company of inschrijven op een open aanbod?
• hoe voorbereiden?
• hoe opvolgen en zorgen dat het ‘geleerde’ naar de
praktijk gebracht wordt…? Kortom, allemaal aanzetten
om tot een systematische en planmatige benadering van
het VTO beleid te komen. En dat is een goede zaak.

Leren als kans

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste ‘kapitaal’. Investeren
in de groei van deze medewerkers is hierbij één van de belangrijkste maar ook interessantste beleidsmaatregelen die
u ter beschikking staan. Interessant om dat zij een meervoudige ‘win’ opleveren.
• winst voor de medewerker die groeit in competenties.
• winst voor de medewerker omdat de groeikansen zijn
motivatie aanscherpen
• winst voor het bedrijf, omdat ontwikkelde competenties
rechtstreeks het bedrijf ten goede komen. Sommige

bedrijven rapporteren dat de ontwikkeling van het
bedrijf (nieuwe diensten, producten, markten, …)
vooruitgestuwd wordt door de ontwikkeling van hun
medewerkers
• winst voor het bedrijf omdat u tegemoet komt aan uw
maatschappelijke verantwoordelijkheid en uw ‘sociale
balans’- rapportering
• winst in het kader van uw retentiebeleid. Een
medewerker kansen krijgt is minder geneigd om zijn
geluk elders te zoeken.

V o r min g e n o p l e id in g

C

De ontwikkelingskaart

Wij gebruiken bewust de term ‘ontwikkeling’ die veel meer
dan vorming of opleiding. Naast het volgen van cursussen
past de KMO heel wat andere actis toe:
• training on the job;
• laten volgen van studiedagen uit het actuele aanbod
• laten volgen van opleiding door de leverancier bij
lancering van nieuwe producten, machines,
grondstoffen, ...
• toewijzen van uitdagende tijdelijke opdrachten
• omkaderd met een goede mentoring
Daarom maakt u best voor de systematische aansturing van
ontwikkeling van uw medewerkers gebruik van een individuele ontwikkelingskaart .

•
•

•

Zo kan u te werk gaan:
• Maak per medewerker een individuele
ontwikkelingskaart op.
• Met deze ontwikkelingskaart registreert u alle
ontwikkelingsbehoeften én inspanningen die u
concreet onderneemt ten opzichte van deze medewerker.
U start deze kaart op bij de aanwerving, en vult de
gegevens systematisch aan. Zo krijgt u steeds een
snel overzicht van het ganse ontwikkelingspad dat een
medewerker in uw bedrijf doormaakt.
• De eerste functie van de kaart bestaat er in om u, uw
aangestelde leidinggevende en de medewerker zelf te
doen nadenken over de gewenste ontwikkeling.
• Zo bevordert zij het maken van concrete afspraken
rond de aanpak van de ontwikkelingsbehoeften van deze
medewerker.
• De tweede functie bestaat er in dat zij de gedane
inspanningen registreert. Daardoor kan u de reële
competentie-ontwikkeling verder opvolgen.
• Zorg er voor dat zowel de medewerker als de
leidinggevende steeds over een recente kopie van deze
kaart beschikken of er toegang toe hebben (vb. bij
opslag op de server).
• Zorg er voor dat deze ontwikkelingskaart regelmatig ter
hand wordt genomen. Goede momenten hiervoor zijn:
> het functioneringsgesprek en het gesprek over het
persoonlijk ontwikkelingsplan
> planning van een concrete ontwikkelactie (volgen van
een cursus, toewijzing van een uitdagende opdracht,
…)
> beëindiging van een concrete ontwikkelactie (de
evaluatie)
> (geanticipeerde) verandering van functie van de
medewerker (kijken of deze niet best voorafgegaan

•

•

wordt door een vorming of training om succesvol te
zijn)
> na veranderingen in de functie van de medewerker
(evalueren of de nieuwe vereiste competenties zich
ook daadwerkelijk manifesteren)
Registreer zorgvuldig.
Op de kaart registreert u zowel de ontwikkelingsbehoefte
als de effectieve opleidingsinspanning. Zo blijft u ook
goed zicht houden op de spanning (en de afstemming…)
tussen ‘wat gewenst is’ en ‘wat ondernomen wordt’.
De datumkolom helpt mettertijd de chronologie te
volgen en een individueel ‘portfolio’ van ontwikkelde
competenties op te bouwen. Door ook de functieanciënniteit aan te geven, wordt de koppeling tussen
functioneren - opleiding - groei in competenties loopbaanpad veel helderder.
Bij systematisch gebruik is de ontwikkelingskaart
een belangrijke bron om ontwikkelingsgegevens te
verzamelen van al uw medewerkers. Zo krijgt u een
globaal overzicht over alle ontwikkelingsbehoeften
én de gedane inspanningen. Hiermee kan u uw
vormings- en opleidingsbeleid precies en resultaatgericht
uitbouwen. Behoeften die u bij meerdere medewerkers
aantreft kunnen groepsmatig aangepakt worden.
Dergelijk verzameldocument levert de gegevens op die u
nodig hebt voor het invullen van de sociale balans.
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datum 1

Naam medewerker:
Datum indiensttreding:

Ontwikkelingskaart

datum 2

OntWiKKeLingsBeHOeFte

OmscHrijF geWenste
LeereFFect

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

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

OndernOmen
actie

M/V

duur

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

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

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

categOrie

Functie:
Functie:
Functie:

eLementen
KOstprijs

evaLuatie

van: .................................... tot: ...............................
van: .................................... tot: ...............................
van: .................................... tot: ...............................

Functie

Werkblad
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Uitleg bij de rubrieken op de ontwikkelingskaart
Kolom 1: Datum 1 ‘melding’
U registreert de datum waarop een ontwikkelingsbehoefte
besproken werd en overeengekomen werd om een ontwikkelactie te ondernemen. Dat kan de datum van een functioneringsgesprek zijn.
Kolom 2: Datum 2 ‘actie’. Dit is de datum (of periode) waarop voor die welbepaalde ontwikkelingsbehoefte een concrete
actie ondernomen werd. Bij het ontbreken van een datum
in deze kolom is in één opslag duidelijk dat er een ontwikkelingsbehoefte gesignaleerd is, maar dat actie nog steeds
is uitgebleven.
Kolom 3: Competentie - ontwikkelingsbehoefte.
• U registreert een of meerdere ontwikkelingsbehoeften.
Bij meerdere gebruikt u op diezelfde datum verschillende
rijen, telkens één per opleidingsbehoefte.
• U beperkt zich bij voorkeur tot de 3 voornaamste, op
eenzelfde moment. Het heeft weinig zin om veel behoeften
te registreren en weinig actie te ondernemen. Dit leidt
enkel tot frustraties. Spreid liever de acties in tijd. Het
heeft ook weinig zin om aan te veel dingen tegelijkertijd te
werken. Het ontwikkelingsproces van de medewerker kan
daardoor blokkeren.
• Beschrijf de ontwikkelingsbehoefte in termen van de
‘wenselijk te ontwikkelen competenties’ bij de medewerker,
liever dan vanuit een ‘aanbod’ van opleidingsmodules of
opleidingsinhouden. Schrijf bijvoorbeeld: “De medewerker
moet vaardig worden in werk planing en zelforganisatie
om deadlines te halen.” Liever dan: “Een cursus
timemanagement volgen”.
• Weet dat ontwikkelacties het meest rendement hebben
als zij aansluiten bij de motivatie van uw medewerkers.
Weet ook dat competenties die vandaag niet direct
nodig zijn, morgen zeer nuttig kunnen zijn. Maak ruimte
voor ontwikkelacties met een onmiddellijke return én
ontwikkelingen met return op langere termijn.
Kolom 4: Het gewenste leereffect.
Probeer hier, in termen van gedrag, te omschrijven wat de
medewerker beter moet kunnen, als effect van de ontwikkelingsactie. Deze stap is nuttig voor het gesprek met de
opleider, trainer of coach, om aan te kunnen geven wat als
resultaat verwacht wordt. Hoe concreter de verwachting, hoe
beter zij ook als maatstaf dient voor de evaluatie.

Kolom 5: Beschrijf de concrete actie die gewenst/afgesproken wordt.
Denk goed na bij de formulering hiervan. Er bestaan immers
veel meer leerkanalen dan klassikaal onderricht.
• leren op de werkplek via monitoring door een ervaren
collega
• deelnemen aan een interne vormingssessie
• een stage bij een leverancier
• volgen van een formele cursus en/of training buitenshuis
• volgen van een studiedag
• tijdelijke jobrotatie met bedoeling om de polyvalentie te
verhogen
• betrokkenheid op een bepaald project
• toewijzing van bepaalde verantwoordelijkheden
(gekoppeld aan briefing en feedback)
• supervisie- intervisiemomenten
Kolom 6 Categorie: leg de link met de sociale balans.
Geef aan onder welke van de drie rubrieken in de sociale
balans deze concrete actie achteraf moet gerapporteerd worden. De sociale balans kent ‘Formeel voorgezette beroepsopleidingsinitiatieven’, ‘Minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven’ en de ‘Initiële beroepsopleidingsinitiatieven’.
Kolom 7: Duur.
U kan in deze kolom de reële opleidingsduurtijd opgeven.
Gaat het om cursusuren, dan is dit evident. Gaat het om een
interne stage op een andere dienst, of een periode van jobrotatie, registreer dan het aantal mandagen.
Kolom 8: Elementen kostprijs.
Beschouw deze kolom als een ‘reminder’ in functie van de
sociale balans. In dit vak kan u aangeven met welke kostenelementen allemaal moet rekening gehouden worden:
gederfde loon van de medewerker in opleiding, gederfde
loon van de ervaren collega-coach, kosten van zaal, catering,
loonkost van de externe trainer, etc.
Kolom 9: Evaluatie.
Een zwak van heel wat opleidingsinspanningen is dat weinig gecontroleerd wordt ‘of het wat heeft uitgehaald’. Het
is een goede gewoonte om te noteren of de gewenste gedragsverandering ook effectief is opgetreden. Deze rubriek
dwingt u om kritisch naar de werkorganisatie zelf te kijken:
de medewerker heeft nieuwe competenties verworven, maar
benutten wij ze voldoende? Krijgt hij voldoende kans om het
geleerde in praktijk om te zetten? Houden wij de job uitdagend genoeg?
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Een handige verzamelstaat

Beheer de ontwikkelingsinspanningen voor al uw
medewerkers en haal hiermee een beter rendement
Als ondernemer investeert u in de ontwikkeling van al uw
medewerkers. Hebt u er enig idee van wat deze inspanningen u precies kosten, en of u hiermee de resultaten haalt
die u beoogt? Met een nauwgezette registratie zorgt u voor
een doelgerichte sturing van deze inspanningen, en legt u de
basis voor een precieze rapportering in uw sociale balans.
De sociale balans is bedoeld om de opleidingsinspanningen
van bedrijven te meten. Zij wordt als een vervelende administratieve verplichting zonder meerwaarde ervaren. Dit
hoeft het niet te zijn, als u dit als een kans beschouwd om
uw vormingsbeleid degelijk aan te sturen. Meten is weten,
in de eerste plaats voor uzelf. Het vergt organisatie en de
nodige discipline om tijdens het boekjaar de opleidingsmomenten van uw werknemers bij te houden. Het invoeren van
een individuele ontwikkelingskaart was hierbij een eerste
hulpmiddel.
Met een overzichtsfiche brengt u alles samen.
1 Registreer per datum chronologisch elke geleverde op-

leidingsinspanning. Deze informatie kan later nuttig geëvalueerd worden in functie van timing en spreiding als
u wil evolueren naar het ontwikkelen van een echt VTObeleid
2 Geef per opleidingsinspanning aan hoeveel mannen en

hoeveel vrouwen en ook wie deze hebben gevolgd . Dit
simpele gegeven kan u reeds confronteren met de mate
van vrouwvriendelijkheid in uw bedrijf!
3 Maak van meet af aan in uw registratie het onderscheid

inzake de soorten opleidingsinspanningen volgens de
drie categorieën die in de sociale balans voorkomen, zo
vermijdt u dubbel werk:
> Formele voortgezette beroepsopleiding (op voorhand gepland, om kennis te vergroten, of om vaardigheden nodig om de job uit te oefenen te verbeteren.
Volledig of gedeeltelijk door de werkgever gefinancierd.
> Minder formele en informele beroepsopleidingen
zijn ondermeer: on-the-job-training; begeleiding,
coaching, verwerven knowhow; jobrotatie, uitwisselingen, studiebezoek, detachering; deelname vormings -of kwaliteitscirkels; zelfstudie en opleiding op
afstand; bijwonen conferenties, workshops, beurzen
en lezingen.

> De initiële beroepsopleiding: medewerkers onder
leerovereenkomst, stagiairs en andere personeelsleden die in het bezit zijn van opleidingscontracten.
De initiële beroepsopleidingen passen in het plaatje
van alternerend leren: de bedoeling van de lerende
is een officieel erkend diploma te behalen, of een
certificaat. De opleiding moet minstens 6 maanden
duren. Personen die hieronder vallen zijn bezig met
een ondernemersopleidingen of een middenstandsopleiding, of hebben een socio-professioneel inschakelingscontract.
Ook deze verhoudingssleutel levert u boeiende informatie op:
is deze verhouding gezond?
4 Bekijk in functie van uw intern HRM beleid wat u verder

wenst te weten vanuit het globaal overzicht inzake ontwikkelingspanningen.
Werden uw de strategische keuzes om echt werk te maken van het verhogen van de klantvriendelijkheid, het
verbeteren van de vaardigheden om te werken met een
computer, het versterken van bepaalde vaktechnische
kennis, of het versterken van de leiderschapscapaciteiten in uw bedrijf… werkelijk ondersteund door passende
opleidingsinspanningen?
Dan moet uw registratie u in staat stellen daar zicht op te
krijgen.
Nummer deze strategische doelstellingen (Str 1, Str. 2, ...)
en voorzie voor elke doelstelling een kolom waarin u kan
aanvinken of de opleidingsinspanning hiermee verband
hield. Of u wenst te weten of opleidingsinspanningen voldoende gespreid zitten over al uw afdelingen? Organiseer
uw registratie hierop. Voorzie voor elke afdeling (A, B, ...)
eveneens een kolom in uw registratie waarin u kan aanvinken of deze afdeling van dit initiatief genoten heeft.
Doen we evenveel inspanningen naar arbeiders als naar bedienden of kaders?
Het spreekt voor zich dat u uw registratiesysteem verfijnt in
functie van uw nuttige informatie.
5 Registreer àl uw inspanningen. Bij de meeste KMO’s wor-

den zeer veel opleidingsinspanningen verricht die onder
de noemer ‘minder formele en informele beroepsopleidingen’ vallen. Medewerkers die nog niet echt productief
zijn in hun (nieuwe) functie, maar waarin u door coaching
en training on the job investeert. Zowel voor de sociale
balans als voor uw eigen inzicht en de communicatie
hierover met uw medewerkers is het goed dit alles in
beeld te krijgen.
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6 Bij de voortgezette beroepsopleiding (zowel bij de formele

als bij de minder formele en informele beroepsopleiding)
registreert u het aantal gevolgde opleidingsuren die
tijdens de werktijd plaatsvonden.
7 Bij de initiële opleiding bedoelt men met het aantal ge-

volgde uren.
8 Bereken de kost van elke opleidingsinspanning en voeg

die in het overzicht.
Op de sociale balans wordt gevraagd de nettokost voor
de onderneming in te geven. Daaronder wordt verstaan:
de som van de brutokosten rechtstreeks verbonden aan
opleiding, verminderd met subsidies en andere financiële
voordelen toegekend aan onderneming.
Hier lopen de belangen van de sociale balans en uw eigen behoeften aan beleidsinformatie wel een beetje uit
elkaar. Voor de sociale balans maakt u voor het betreffende boekjaar gewag van alle subsidies en tegemoetkomingen die u in het desbetreffend jaar hebt ontvangen
met betrekking tot opleiding en vorming. En brengt u tevens in wat u aan bijdragen in dat jaar gestort hebt aan
collectieve (sectorale) opleidingsfondsen. Het kan zijn dat
deze gegevens betrekking hebben op opleidingen die in
een ander boekjaar hebben plaatsgevonden. Deze informatie kan u verkrijgen van uw sociaal secretariaat.
9 Maak het rapport.

> Hoeveel acties hebt u geregistreerd?
> Hoeveel van deze inspanningen zijn gegaan naar
welbepaalde opleidingen (zoals time-management,
leiderschap, machinebeheersing, taalopleiding, ... enz.)
> Hoe wordt ‘leren’ in onze organisatie ingevuld:
informeel? Initieel? Via formeel voortgezette
beroepsopleiding?
> Hoeveel van uw medewerkers hebben van één of
andere ontwikkelingsactie genoten
> Hoeveel voor mannen, hoeveel voor vrouwen?
> Hoeveel van uw inspanningen ondersteunen
de strategische doelstellingen die u zich hebt
voorgehouden?
> Hoeveel en welke inspanningen gaan naar welke
afdelingen
> Hoeveel uren worden er in totaal besteed aan
opleiding? Eventueel uitgesplitst over afdelingen, etc.
> Hoeveel is de kostprijs die in totaal aan opleiding is
besteed. Maar ook: per elke uitsplitsing die u relevant
vindt.
10 Communiceer dit rapport.

Dit is interessante informatie die u best deelt met uw leidinggevenden, en ter beschikking stelt van al uw medewerkers.

11 Analyseer het resultaat (het rapport )

> Zijn onze opleidingen qua tijdstip goed gespreid over
het jaar?
> Hoe wordt ‘leren’ in onze organisatie ingevuld:
informeel? Initieel? Via formeel voortgezette
beroepsopleiding? Is dit goed? Moeten we daar
verandering in brengen? ....
> Zijn er medewerkers die niet hebben deelgenomen?
Redenen? Moeten we dit aanpakken? Hoe?
> Maakt het geslacht verschil? Redenen?
> Ondersteunen uw inspanningen wel degelijk
de strategische doelstellingen die u zich hebt
voorgehouden, of is er helemaal geen verband? Hoe
komt dit? Zou dit verband niet kunnen versterkt
worden in de toekomst?
> Hoeveel en welke inspanningen gaan naar welke
afdelingen? Komen zij in gelijke mate aan bod? Zo niet
is daar een logische verklaring voor?
> Kunnen we de kost niet drukken door bijvoorbeeld
meer gebruik te maken van de mogelijkheden van ons
sectorfonds, VDAB opleidingen, Cevora, of gebruik te
maken van de KMO-portefeuille en subsidies in het
kader van diversiteitsplannen?
12 Gebruik uw rapport als basis voor het invullen van uw

sociale balans.
13 Gebruik dit rapport en uw analyse vooral voor het maken

van een actieplan opleiding en vorming voor het komende
jaar! Als u deze stap hebt bereikt kan u met gerust gemoed zeggen dat u een visie hebt op het ontwikkelingsbeleid ten aanzien van uw medewerkers en een ferme
aanzet hebt tot een concreet opleidingsplan.
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OpLeidingsactie
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verzamelstaat opleidingsinspanningen
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…

a

B

…

grOep
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KOstprijs
Functie

Werkblad
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E

De sociale balans

Sedert eind 2008 bestaat de volledige sociale balans uit 3
luiken
1 Staat van de tewerkgestelde personen
2 Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar
3 Inlichtingen over de opleidingen voor de
werknemers tijdens het boekjaar

Hier beperken wij ons tot het derde deel: de inlichtingen over
de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar aan
de hand van de tabel uit de sociale balans

Codes

Mannen

Codes

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers
ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers

5801

5811

Aantal gevolgde opleidingsuren

5802

5812

Nettokosten voor de onderneming

5803

5813

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding

58031

58131

waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan
collectieve fondsen

58032

58132

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

58033

58133

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroeps-opleidingsinitiatieven
voor de werknemers ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers

5821

5831

Aantal gevolgde opleidingsuren

5822

5832

Nettokosten voor de onderneming

5823

5833

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers

5841

5851

Aantal gevolgde opleidingsuren

5842

5852

Nettokosten voor de onderneming

5843

5853

Vrouwen
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Maak gebruik van overheidsstimuli

Stimuli voor de werkgever om meer te investeren in het volgen van opleidingen bestaan op zowel het federale als op het
Vlaamse beleidsniveau.
Op regionaal niveau is er de KMO-portefeuille. Ondernemers
kunnen een aanvraag tot subsidie indienen voor ondermeer
opleiding, maar ook voor strategisch advies, advies rond innoveren enadvies rond internationaal ondernemen. De KMOportefeuille raakt stilaan ingeburgerd in de bedrijven. In 2009
waren er tussen 1 januari en 4 mei al 13.389 geopende rekeningen, waarvan 11.795 voor opleiding.

Op federaal niveau spelen de sectorale opleidingsfondsen
een belangrijke rol. Elke werkgever stort elke maand een
bijdrage aan het sectoraal fonds waartoe zijn onderneming
behoort. Deze ‘solidarisering’ via fondsvorming kan drempelverlagend werken voor kleine bedrijven om aan vorming te
doen. Hier blijkt nog speelruimte te zijn, want kleine bedrijven
kennen deze vorm van subsidiëring of financiering van opleiding te weinig of maken er alleszins te weinig gebruik van.
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Wa a r s ta a n w e ? H o e z i j n w e be z i g ?

Olivier Malherbe, Clearmedia
Bij loonbeleid moet je rekening
houden met cultuurverschillen.
In onze doelgroep is het perfect
mogelijk om een groot deel van de
verloning te laten afhangen van zeer
concrete projecten. De band tussen
de individuele inspanning en het
resultaat is zeer zichtbaar.
Omgekeerd is onze cultuur
op dit moment niet zo
happig op pensioenspaarplannen.
Directe boter
bij de vis.

11
Hoe gezond
is uw loonbeleid?

H o e ge z o n d i s u w lo o n be l e id ?

A

Uw loonsysteem vandaag...

Kan u met gerust gemoed zeggen dat u een loonsysteem
hanteert dat samenhangend, logisch, verdedigbaar is en bovendien uw strategische bedrijfsdoelstellingen ondersteunt?
Heel wat bedrijfsleiders zijn daar niet erg zeker over, al zouden zij dolgraag deze kenmerken en effecten in hun verloningsbeleid terugvinden.
De afwezigheid van systematiek is gemakkelijk te verklaren.
Buiten minimumlonen en de lonen die voor bepaalde categorieën werknemers door CAO’s geregeld zijn, is er niet zo
erg veel richtinggevend. En er zijn bijzonder veel factoren die
maken dat er onsamenhangendheid sluipt in de verloning
van medewerkers.
• Het moment van aanwerving verschilt. Of er krapte is naar
welbepaalde profielen dan wel een ruim aanbod, bepaalt
mee welk loon tot stand komt. Na een aantal jaren zit u
met verschillen die hierdoor wel verklaarbaar zijn, maar
niet langer houdbaar.
• Het verschil in onderhandelingsvaardigheid tussen de
medewerkers, zowel bij aanwerving als later, oefent mee
invloed uit op het afgesproken loon. De ene medewerker
zal de vraag naar loonsverhoging vlugger stellen dan
zijn collega, die het initiatief van de werkgever afwacht.
Dit kan leiden tot verschillen waar de werkgever zich
ongemakkelijk bij voelt.
• Subjectieve verwachtingen naar prestaties van nieuwe
medewerkers. De bedrijfsleider meent werkelijk de witte
raaf binnen te halen, ook al wijken de loonsverwachtingen
af van het voorziene budget.... Meestal blijkt de raaf achteraf
toch wat grauwer uit te vallen, ... maar de bedongen ver
schillen in verloning blijven...
• Daarnaast zijn er ook historische verschillen: medewerkers
die nog een loonevolutie kenden op basis van leeftijd,
tegenover nieuwkomers met nieuwe spelregels.
• Of bij groei door overname: het moeilijke punt van de
harmonisering van uiteenlopende verloningspraktijken.

B

Mooie verklaringen, maar de anomalieën zijn er. Dit botst met
het rechtvaardigheidsgevoel. En bovendien is het verloningsbeleid toch een beetje de kroon op het gevoerde personeelsbeleid:
wil het competentiemanagement consequent en geloofwaardig
zijn, dan moet het loonbeleid daarmee in overeenstemming zijn.
Vooral omdat de verloning een erg gevoelige kwestie is.

Terug naar de essentie: waarom verlonen?
Een gezond loonsysteem vervult een complex aantal functies.
• Er is in de eerste plaats de vergoeding, de compensatie
voor de geleverde tegenprestatie.
• Maar het loonpakket bevat best ook elementen die
rekening houden met de competenties en die het verder
ontwikkelen van deze competenties stimuleren.
• Verder zal de ondernemer graag hebben dat het behalen
van resultaten gestimuleerd wordt. Het motiverend effect.
• Het loonpakket moet bovendien de retentie of binding met
het bedrijf stimuleren.
• Uw loonpolitiek bepaalt mee uw reputatie als werkgever en
ondersteunt hij op die manier de instroom: het aantrekken
van nieuwe medewerkers.
• De verloning moet wettelijk correct zijn: fiscaal en parafiscaal.
• De verloning moet bedrijfseconomisch verantwoord te zijn.
Loon is en blijft ook een kost, welke op een verantwoorde
manier beheerst moet worden.
• Verloning is veel ruimer dan enkel het basisloon, maar
bevat allerlei financiële en ook niet financiële elementen.
Met dit geheel aan wettelijke mogelijkheden werken
vraagt enige kennis en creativiteit van de ondernemer.
Enkele ontwikkelingen zoals overschakeling naar competentiemanagement, de krapte op de arbeidsmarkt, de regelgeving
inzake niet-discriminatie op leeftijd en nieuwe mogelijkheden
inzake prestatiegebonden bonussen zijn goede aanleidingen
om de gehele architectuur van uw loonsysteem te herzien.

Het ruimere ‘beloningskader’

De motivatie om een prestatie te leveren en zich te ‘hechten’
aan een bedrijf, hangt zowel van financiële als niet financiële
elementen af. Het is goed zich dat zeer scherp te realiseren,
want het trekt de vraag naar bijvoorbeeld ‘loonsverhoging’
in een juister en breder kader. Het gaat om het geheel van
de ‘lusten’ dat tegenover de ‘lasten’ van de arbeidsinspanning staat.
In het financieel/materiële vlak vinden we de klassieke

indeling in ‘compensations and benefits’. Loonelementen
en extra’s.

Het basisloon
Bij het loon in strikte zin vormt het vast loon de eigenlijke
kern. Het gaat om het functieloon, gekoppeld aan de elementen ervaring en competenties. Verder wordt dit aangevuld
met vakantiegeld en eindejaarspremie. Ook de eventuele
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individuele loonbonus, bonussen op groepsniveau en winstdeelnames horen tot dit pakket.
Niet onbelangrijk gegeven is de automatische indexkoppeling van de lonen in België. Welk indexmechanisme gehanteerd wordt, is dan weer afhankelijk van het paritair comité
waar u deel van uitmaakt.

Benefits
Onder de benefits is er in de loop der jaren een hele waaier
aan mogelijkheden gegroeid.
Meest verspreid zijn de maaltijdcheques, maar inmiddels zijn
er ook de cadeaucheques, de eco-cheques, de cultuurcheques, filmcheques, ... tot de waaier van instrumentjes gaan
behoren die u kan hanteren. Meestal hebben zij als gemeenschappelijk kenmerk dat zij zowel vanuit fiscaal (hoe zij door
de belastingen behandeld worden) als parafiscaal oogpunt
(hoe de sociale zekerheid er naar kijkt) gunstig zijn. Zij zijn
aantrekkelijk voor de werkgever omdat zij hem in staat stellen een hoger netto-effect te geven aan zijn medewerkers,
voor een voordeliger loonkost dan wanneer ditzelfde nettoresultaat via het basisloon zou moeten gerealiseerd worden. Zij
zijn precies omwille van dit onmiddellijke netto-voordeel ook
bij de werknemers populair.
Vanuit het langetermijn perspectief zijn er bedenkingen te maken: het motiverend element zit in de presentatie van het totaal
pakket en de mogelijke vergelijking met andere werkgevers.
Het pakket aan benefits verliest zijn directe motiverende invloed doordat het snel als ‘verworven recht’ ervaren wordt.
Dit is overigens één van de redenen waarom ondernemers
voorzichtig zijn met het toepassen van de niet recurrente
loonbonus. Van nature zou het géén structureel onderdeel
van de verloning moeten zijn, maar in de verwachting van de
medewerkers is dit wel snel het geval.
Een ander nadeel is het feit dat al deze instrumenten niet bijdragen tot de sociale zekerheid, en dus ook niet meespelen bij de
berekening van de vervangingsinkomens (ziekte, pensioen, ...)
Van sommige onderdelen - zoals de maaltijdcheque gaat er
wel een beperkt beïnvloedend effect uit (hier: op het absenteïsme omdat de wet voorziet dat de maaltijdcheque slechts
toegekend mag worden voor elke effectief gewerkte dag).
Van andere gaat helemaal geen sturing uit, omdat de gebeurtenis die aanleiding geeft op het recht helemaal niet gekoppeld is aan de werkprestatie noch aan de competenties.
Onder de benefits treffen we nog een tweede groep aan: de
groepsverzekering en het pensioenplan. Ook weer hier is het
moeilijk appelen met citroenen te vergelijken. Er bestaan
ontzettend veel formules: de hoogte en de inhoud van de
dekking, of de premie geheel dan wel gedeeltelijk door de
werkgever wordt betaald, de formule van kapitalisering dan
wel belegging met een zeker risico etc.
Hierbij is het belangrijk als werkgever een goed inzicht te verwerven in de kost, maar ook de evolutie van de kost op langere
termijn, het onmiddellijke effect op de verloning van de mede-

werker en het resultaat voor de medewerker op langere termijn.
Hierbij enkele opmerkingen:
• Dit instrument kan wel degelijk invloed hebben op de
retentie van medewerkers: het door jaren opgebouwde
voordeel is niet altijd ‘overdraagbaar’ naar een andere
werkgever, wat de medewerker bindt.
• De waardering die medewerkers koesteren voor dit
onderdeel in het verloningspakket is sterk uiteenlopend:
er zijn beroepscategorieën die meer kiezen voor ‘het
voordeel vandaag: wat heb ik cash in de hand?!’ Anderen
zijn dan weer geneigd dit element meer te waarderen. Hou
hier rekening mee.
• Het is een instrument waarmee u de groep van medewerkers
benadert. U kan wel bepaalde groepen afbakenen: kader
functies, bedienden, arbeiders en per groep een ander
instrumentarium ontwikkelen. Vaak ziet men dat dergelijke
systemen eerst opgestart worden bij kaderleden, later in
gevoerd worden bij bedienden en nog later naar de ar
beiders worden uitgebreid. Dit kan ingegeven zijn door een
tweetal overwegingen: de focus van het retentiebeleid op
medewerkers met sleutelcompetenties en de voorzichtigheid
omtrent de beheersbaarheid van de kost.
Onder de ‘benefits’ is er een derde groep: het soort materiële
voordelen en extra’s zoals de internetverbinding thuis, het PC
privéplan waar de werkgever een groot deel van de aanschaf
van de persoonlijke PC thuis betaalt, de GSM, de bedrijfswagen, het occasioneel gebruik van bedrijfsvoertuigen of -uitrusting voor privédoeleinden, de tankkaart, de kosten eigen
aan de werkgever, enz. In deze groep zit heel wat verwarring
en ontwikkelingen en het is maar de vraag of dit alles onder
‘loonbeleid’ valt.
Een aantal van deze posten zou u eerder kunnen beschouwen
als prefinanciering door de werknemer voor de werkgever:
de reële kosten eigen aan de werkgever. Het is echter door
de praktijk dat een aantal van deze kosten ‘ruim’ werden bemeten, of op gulle forfaitaire basis werden vergoed, meestal
bij het ontbreken van duidelijke regelgeving, dat zij ook onder
het aandachtsgebied loonbeleid zijn terecht gekomen.
Belangrijk is bij dit alles de regelgeving op de voet te volgen.
Zo is ondermeer het voordeel van de GSM (toestel en abonnementskost) en het gebruik van de bedrijfswagen in sterke
mate door fiscus en sociale zekerheid gereglementeerd. Het
blijft een alternatieve vorm van uitkeren van verloning, die
precies daarom misschien nog aantrekkelijk is, maar het
extra-legaal ‘surplus’ blijft beperkt: de werkgever en werknemer betalen hierop bijdragen.
We kunnen de KMO-bedrijfsleider daarom enkele zeer belangrijke tips meegeven:
• Maak werk van een degelijk en verdedigbaar loonbeleid en
communiceer hierover duidelijk. Heel wat werknemers
‘waarderen’ bijvoorbeeld het extra pensioenplan of de
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•

•

•

•

groepsverzekering nauwelijks, omdat zij niet weten wat er
precies in zit, hoeveel het de werkgever kost, en dergelijke
meer.
Bespreek zeker elke wijziging (verhoging waarde maaltijdcheques, instap in een groepsverzekering, instap
in een PC privéplan, wijzing van het beleid inzake bedrijfswagens....) grondig met uw medewerkers en hun
vertegenwoordigers. Dit leidt tot draagvlak en een juiste
waardering.
Kies doelbewust een goed sociaal secretariaat en bouw er
een goede samenwerkingsrelatie mee op. Vraag desnoods
jaarlijks een onderhoud om uw volledige loonbeleid door
te praten. De tijd dat een sociaal secretariaat enkel de
loonberekening deed en de sociale documenten afleverde,
is voorbij. Goede sociale secretariaten beschikken over
een studiedienst die trends en regelgeving op de voet
volgt, en perfect in staat is u binnen het gamma van ver
loningsinstrumenten te adviseren, desgevallend de nodige
simulaties uit te voeren.
Onderhoud een goede relatie met uw sectororganisatie.
Bespreek vooral met collega’s in uw sector (desgevallend via
uw sectororganisatie) hoe zij hun loonbeleid vorm geven.
Ook bredere netwerking en het opvolgen van vaktijdschriften
kan u helpen de vinger aan de pols te houden en te weten
welke nieuwe praktijken zich in de markt afspelen. Aarzel
niet om de vragen die bij u rijzen te bespreken met uw
sociaal secretariaat.

Het niet financiële verhaal...
onderbelicht en onderbenut!
De financiële verloning is en blijft een slecht motivatieinstrument.
Het is een hygiënefactor: een ‘ondermaatse’ verloning werkt
demotiverend en is vragen om miserie, maar een hoge geldelijke verloning werkt niet extra motiverend.
Iedereen kent wel verhalen van ‘vetbetaalde baantjes’ in die
of die sector, administratie, of bedrijf, .... waar men daarom
niet harder werkt dan elders. Soms zelfs integendeel. De riante verdienste gaat horen tot de comfortzone van de medewerker en is geen prikkel tot prestatie.
Voldoende, juist, correct, ... zou de norm moeten zijn en als
de vraag komt ‘Mag het een tikkeltje meer zijn?’, dan is de
wedervraag gepast: ’Voor wat hoort wat!?’
De niet - financiële kant van het beloningsverhaal blijkt daarentegen wél een zeer sterke motivator te zijn. Hij bestaat uit
drie grote delen:
Het tegemoet komen aan de work-life balance, de ‘strokes of
bevestiging’ en de kansen op groei en ontwikkeling anderzijds.

In balans
De balans tussen werk en privé is de laatste jaren meer en
meer op de voorgrond gekomen als ruimte waar de onderneming initiatief kan nemen om het verschil te maken. Flexibiliteit in uurrooster, in tele- of thuiswerk, in aantal verlofdagen
en dergelijke zijn elementen die door de medewerker worden
gevraagd en gewaardeerd. Aarzeling bij de werkgever om tot
invoering van thuiswerk over te gaan, heeft vaak nog te maken met de oude reflex inzake controle op het werk.
De cultuur om afspraken te maken omtrent de te behalen resultaten en ook enkel daarop af te rekenen, is nog
weinig ontwikkeld. Toch zitten hier heel wat kansen in tot
motivatie en retentie! (Zie ook hoofdstuk over Ondernemingscultuur).

Feedback
Met de ‘strokes’ bedoelen wij letterlijk de ‘streling’: het
schouderklopje in zijn volle verscheidenheid. Positieve feedback, erkenning, de wijze waarop u uw medewerker als een
deskundige introduceert bij de klant, de aandacht om de
waardering van de klant telkens weer over te brengen op de
medewerker, ... dit alles kost géén geld maar heeft enorme
effecten, zoals bijvoorbeeld op de retentie.
Ooit vonden medewerkers het fantastisch voor dat bedrijf
te werken (omwille van missie, visie, imago etc.) en eigenlijk willen zij nog deel uitmaken van dat verhaal... maar ze
gaan weg omwille van onvoldoende of onjuiste aandacht
en aansturing van hun baas. (Zie hoofdstuk coachend leidinggeven).

Groeikansen
Het belang van de kansen op groei en ontwikkeling voor iedere medewerker hebben we in het vorige hoofdstuk grondig
belicht. Toch willen we dit hier, vanuit de invalshoek ‘beloning’ van medewerkers, nog eens extra benadrukken. De
geboden kans op leren en ontwikkeling is voor heel wat medewerkers en zeker gedurende bepaalde perioden een belangrijk element in de beoordeling van de ontvangen ‘lusten’.
Het bepaalt mee de tevredenheid, dus de ‘goesting’, inzet en
motivatie.
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C

Stappenplan voor de opbouw van een gezond loonsysteem

Dit stappenplan vertrekt van een ‘blanco blad’ en nodigt u
uit om eerst goed na te gaan of er voldoende aanleiding en
draagvlak is om aan het loonsysteem te sleutelen, vervolgens
om uw gewenste situatie uit te tekenen, uw huidige situatie
goed in kaart te brengen en vanuit de vergelijking de nodige
acties op te zetten.
Het is nuttig dat u inzicht en begrip hebt omtrent de oefening
die u te wachten staat. Zo bent en blijft u de regisseur van het
systeem. Maar, ... speel geen leerling tovenaar en schroom
niet de deskundigheid van uw sociaal secretariaat of een andere deskundige consultant in te roepen. En vooral, denk zeer
goed na over de momenten waarop u in dit proces communiceert of betrokkenheid inbouwt van uw medewerkers.
Hou voor ogen dat er meestal 3 belangrijke onderdelen zijn
die het loonniveau kunnen beïnvloeden, al naargelang de beleidsopties die u voor uzelf zo helder mogelijk vastlegt.

Fase 1: voorbereiding

• Veruit het belangrijkste onderdeel is de functie zelf: haar
niveau, haar verantwoordelijkheden, haar bijdrage aan
de organisatie. Zij zal dat ook voor het overgrote deel
bepalend zijn voor het uiteindelijke loon.
• Een tweede onderdeel wordt gevormd door de individuele
competenties: anciënniteit in de functie kan hierbij tot op
zekere hoogte een goede indicator zijn voor de toegenomen
kennis en ervaring. Maar ook extra gevolgde opleidingen
die in de praktijk worden gebracht.
• Een derde belangrijk onderdeel wordt gevormd door de
resultaten: de mate waarin u wenst dat de resultaten van
de onderneming in haar geheel of de resultaten van een
functie of functiehouder hun invloed mogen uitoefenen op
de verdienste. In de uitbouw van het systeem komen we
deze drie onderdelen dan ook tegen.
Sleutelwoorden: rechtvaardig, transparant, competitief, creatief
Resultaten: tevredenheid, dynamiserend

ok?

to do

door wie

wanneer

to do

door wie

wanneer

De behoefte aan een transparant en verdedigbaar loonsysteem is aanwezig.
a) Deze behoefte wordt ruim gedeeld.
b) Er is voldoende zicht op de houding van de sociale
partners
c) Intern is de expertise voor het uittekenen van een systeem
aanwezig.
d) Externe expertise is geprospecteerd en ingehuurd.
e) Er is een timing en een communicatieplan uitgezet, naar
medewerkers en ook naar de sociale partners.
f) Er is een interne werkgroep samengesteld - eventueel in
samenwerking met de externe expert.
g) De interne werkgroep is het eens met aanpak (methodiek)
en timing.

Fase 2: uitbouw van het eigen model
A. Opbouw van de functieclassificatie (1)
a) Alle functies in het bedrijf zijn geïdentificeerd en
benoemd.
b) Voor alle functies bestaat een op competenties gebaseerde
functiebeschrijving.
c) De functies zijn in een classificatie ondergebracht volgens
belangrijkheid.

ok?
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Fase 2: uitbouw van het eigen model

ok?

to do

door wie

wanneer

A. Opbouw van de functieclassificatie (2)
d) Deze classificatie is gebeurd voor gans het bedrijf, over
alle functies en afdelingen heen.
e) De functies zijn, indien de overzichtelijkheid dit vereist,
gehergroepeerd in een hanteerbaar aantal functieniveaus
of functieklassen.
B. Van functieclassificatie naar loonclassificatie
a) Per functieniveau of klasse is een referentiefunctie bepaald
om de rest van het loonsysteem op te ijken.
b) Deze functies zijn onder elkaar geplaatst in een kolom, de
belangrijkste bovenaan.
c) Bekijk per functie of er geen relevante ‘gradaties’ zijn:
(junior, experienced, senior, expert….)
d) Beschrijf de essentiële verschillen van deze gradaties.
e) Naast deze functiekolom - en desgevallend de gradaties
- is in een tweede en een derde kolom, het huidige
basissalaris en de huidige extralegale voordelen gekoppeld
aan deze functie vermeld.
f) De referentiefuncties zijn onderling vergeleken, zowel wat
basissalaris als het voordelenpakket, als wat het geheel
betreft.
g) De referentiefuncties zijn vergeleken met externe
informatie (benchmark sector, …)
h) In een vierde en vijfde kolom is respectievelijk het
wenselijke basisloon en de korf extralegale voordelen
voorlopig vastgelegd, volgens wat u na de onderlinge
vergelijking en de externe benchmark correct lijkt.
i) Indien er per klasse meerdere functies zijn, is de volledige
lijst opgemaakt, en bij elke functie de verscheidene
kolommen ingevuld: huidige basisloon, huidige voordelen,
gewenste basisloon, gewenste voordelen. Tot u een logisch
en naar uw aanvoelen een samenhangend systeem
bekomt.
C. Van basisloon naar reëel loon. (1)
a) De loonvork (minimum/maximum) in elke functie,
desgevallend in elke functiegradatie, is vastgelegd.
b) De principes volgens de welke men van functie graad kan
verspringen zijn vastgelegd. (Automatisch volgens functieanciënniteit, of via evaluaties en competentie-bewijzen)
c) De principes volgens welke u van het aldus theoretisch
toegekende basisloon naar het reëel toegekende loon
wenst te gaan zijn vastgelegd. (Resultaten, prestaties, ….)
d) Deze voorlopige vastleggingen zijn ook extern vergeleken.
(benchmark)

+
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Fase 3: loonsimulatie

ok?

A. Inbreng van de reële gegevens in het voorlopig theoretisch model
a) Alle medewerkers zijn opgelijst naast hun functie, Hoogste
functies bovenaan en zo verder.
b) Aan elke medewerker is basisloon en basispakket
extralegale voordelen uit het nieuwe model toegekend in
een 3de en 4de kolom.
c) Aan elke medewerker is een herrekend loon toegekend op
basis van de aanvaarde criteria.
d) U hebt alle relevante berekeningen gemaakt (per
functieniveau, per afdeling, voor de totaliteit, …) om het
globale benodigde loonbudget te kennen. .
B. Vergelijking met de huidige situatie
a) Voor elke medewerker zet u in bijkomende kolommen het
reële huidige loon en de reële korf extralegale voordelen.
b) In de volgende kolommen maakt u het verschil tussen het
huidige en gewenste loon per medewerker.
c) U hebt de verschillen geanalyseerd vanuit het oogpunt van
het loonpakket van de functiehouders:zijn de verschillen
verwacht? Groot of klein? Verklaarbaar en logisch?
Verdedigbaar? Of zijn er bijsturingen nodig?
d) U hebt de verschillen geanalyseerd vanuit het oogpunt
‘loonbudget’: eventueel per afdeling, per functieklasse, …
Is het geheel betaalbaar?
e) De evaluaties sub c) en d) leiden eventueel tot bijstellingen
van uw theoretisch model: de minimum en maximumlonen
per functie, het aantal stappen tussen beide, ...De
noodzakelijke correcties zijn doorgevoerd, en herberekend
tot u het geheel als evenwichtig, rechtvaardig en haalbaar
beschouwt.
C. Het overgangsscenario is vastgelegd.
a) Test het geheel uit, samen met de verantwoordelijken van
de loonverwerking (sociaal secretariaat).
b) De principes voor de overgang tussen het huidige loon en
het loon dat het gevolg is van de invoering van het nieuwe
systeem, zijn vastgelegd. (stijgen/dalen, …)
c) Doe wat wettelijk nodig is om het nieuwe systeem goed te
(laten) keuren.
d) De leidinggevenden zijn grondig opgeleid in het nieuwe
systeem.
e) Het communicatiescenario voorziet in de collectieve
informatie, tot en met de individuele communicatie met
elke medewerker afzonderlijk.

to do

door wie

wanneer

Functies

Functiegraad

Huidig basislOOn

Huidige
vOOrdelen
geWenste basislOOn

Werkblad 1: ontwerp op competenties en prestaties gebaseerd loonbeleid in de KMO
geWenste vOOrdelen

vOrK
geWenste basislOOn

vOrK
geWenste vOOrdelen
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Functies

graad

Werkblad 2: Loonsimulatie

FunctieHOuder

BasisLOOn

nieuWs reËeL
LOOn

nieuWe
vOOrdeLen

Huidig reËeL
LOOn

Huidige
vOOrdeLen
5-7

6-8

gLOBaaL
verscHiL
BOnusvOrK
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Evalueer aan de hand van de nodige simulaties uw nieuwe
systeem tot het beantwoordt aan de doelstellingen die u met
de wijziging had vooropgesteld. Blijf evenwel niet ‘sleutelen’
aan een aantal elementen, ten einde een resultaat te bekomen dat zo dicht mogelijk bij de bestaande toestand uitkomt.
Het nieuwe, consistente systeem confronteert u ongetwijfeld
ten volle met een aantal spijtige situaties die het gevolg waren van een ondoelmatig loonmodel, reden waarom u deze
rechtzettingsoefening begonnen bent. Moffel de vastgestelde
anomalieën in het loon dan ook niet weg.
Corrigeer tot u tevreden bent over het systeem - niet dat de
uitkomst elke medewerker gelukkig maakt. Ga dus bij de
aanpassingen niet voorbij de principes die u zichzelf gesteld
hebt om tot een coherent, rechtvaardig, verdedigbaar en
transparant loonsysteem te komen. Dit systeem moet immers straks uw houvast en uw referentiepunt worden, ook
als uw medewerkers veranderen.
Problemen situeren zich op individueel niveau: personen
of functies die te hoog of te laag zijn ingeschaald ten
opzichte van wat gerechtvaardigd is.
Leg principes en overgangsscenario’s vast.
Bij wijze van voorbeeld:
1 Niemand die als persoon of als functie te hoog is ingeschaald,

wordt bij de omschakeling effectief omlaag gezet.
2 Hooguit wordt het loon ‘bevroren’ op het huidige niveau

3

4

5
6

7

tot het evenwicht is hersteld. (door indexaanpassingen,
voorziene verhogingen, ...)
Verder wordt er naar gestreefd de functie aan te passen
zodat het hoge loon gerechtvaardigd is: verantwoordelijkheden opvoeren, extra taken geven …
Voor wie te laag is ingeschat, wordt de kloof stapsgewijs
gedicht (met maximale stappen van… en een maximum
duur van … jaren om op zijn niveau te geraken.
Eventueel kan de financiële kloof gecompenseerd worden door niet financiële voordelen (extra dag verlof, …)
Trek desnoods een duidelijke lijn onder ‘het oude regime’
en uw nieuwe lei. Het kan de wet van de minste weerstand zijn, als u uw medewerkers die reeds een tijd onder een bepaald loonsysteem functioneerden, laat verder
genieten van een ‘uitdovend’ beleid. U begint dan vanaf
een bepaalde datum met een propere lei en het nieuw
systeem. Aan te bevelen is dit niet, omdat u wellicht nog
zeer lang met een dubbel systeem zit, maar in sommige
arbeidsorganisaties is dat de prijs die men betaalt voor
de aanvaarding.
Deze principes en overgangsscenario’s zijn interessante
gegevens om te vergelijken met andere bedrijven

U zal zeer zorgvuldig over het nieuwe systeem en de overgang moeten communiceren. In principe komt dit niet helemaal als verrassing, want u hebt van bij aanvang van de

oefening steeds de communicatie en de kansen op betrokkenheid zo optimaal mogelijk bewaakt. Zorg bij invoering
voor collectieve communicatie over het nieuwe systeem: de
logica, de principes. Zorg voor individuele communicatie over
individuele consequenties!
Als het nieuwe loonsysteem goed is ontworpen, zal u dit
merken aan de communiceerbaarheid en de transparantie
en openheid waarmee hierover kan gepraat worden. Maar
uw systeem ondersteunt ook heel sterk de competentie-ontwikkeling en het groeipad van de medewerkers: zij kunnen
uit het systeem als het ware aflezen welke loonontwikkeling
zij mogelijks kunnen verwachten, als gevolg van deze groei.
De zodanig ontstane barema’s refereren niet meer naar leeftijd of anciënniteit ‘an sich’, maar naar deze ontwikkeling. Je
krijgt niet meer betaald omdat je een jaartje ouder geworden
bent, maar je krijgt meer betaald omdat je competenties zijn
toegenomen.

Bewaak...
Niets wordt zo snel overboord gegooid als mooie principes...
Dezelfde ondernemer die zich zeer ongemakkelijk voelde bij
een misgroeide loonpraktijk, staat straks opnieuw onder druk
om af te wijken. Bij nieuwe aanwervingen, blijf bij uw systeem. Anders zit u op de kortst mogelijke tijd opnieuw met
dezelfde chaos.
Evalueer wel ten gepaste tijden het gehele systeem. Om de
vijf jaar of bij fundamentele maatschappelijke veranderingen
is geen overbodige luxe.

Bonussen?...
Naast de loonevolutie die zich aanpast bij de functie-evolutie
en competentie- en ervaringsontwikkeling van de medewerkers, klinkt herhaaldelijk de roep om individuele prestatieverschillen te kunnen belonen met bonussen.
Het klopt dat het werkelijke resultaat van twee medewerkers
in een identieke functie zeer drastisch kan verschillen.Toch
lijkt de roep om individueel onderscheid te kunnen maken
een trendmatig gegeven. Het is een tijdje in de mode, om dan
weer aan belangstelling te verliezen. Begrijpelijk.
We gaan uit van de volgende paradox: de resultaten van
verschillende medewerkers mogen dan al verschillen en
daarom een verschil in verloning verrechtvaardigen, maar tegelijkertijd hebben we al deze medewerkers wel nodig. Met
de prijsbeesten alleen krijgen we de klus niet geklaard. En
via selectie, inwerking, coaching, functioneringsgesprekken
hebben we over de mindere goden toch geoordeeld dat het
nuttig is hen aan boord te hijsen /houden. Zij voldoen aan de
verwachtingen. Wellicht zijn zij voldoende competent en voldoende gemotiveerd om hun best te doen.Te grote verschillen met de toppresteerders werken naar hen toe demotive-
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rend. Erger nog, de medewerker die in aanmerking komt voor
een extra-bonus voor individuele uitzonderlijke prestaties, is
wellicht dezelfde als vorig jaar, of volgend jaar... dat heeft
wellicht heel veel met het individuele talent te maken. Vanuit
oogpunt van de minder resultaat genererende collega’s wordt
de bonus (of de maximale bonus...) dan een onbereikbaar

iets.Hoe goed zij ook hun best doen, het zijn steeds diezelfde
high-flyers die met de premie gaan lopen. Waarom zou je dan
nog je uiterste best doen?
Het collectieve loonbonussysteem dat sedert begin 2009 in
voege is gekomen is in meerdere opzichten interessant. Meer
info in de bibliotheek van www.hrmcoach.be

Een concreet voorbeeld: Hoe bij ZENITO en bij UNIZO zelf de methodiek werd toegepast om tot een transparant
en performant loonsysteem te komen.
Transparanter loonbeleid
Er werd een volledig nieuw loonbeleid uitgetekend. Hierbij
werd er rekening gehouden met de Europese regelgeving
(leeftijdneutraal) en rekening houdend met de functies die

medewerkers uitoefenen. Bij het uitwerken van een nieuw
loonbeleid is de communicatie cruciaal.

Proces ontwikkeling loonbeleid
Ontwikkelen functieprofielen
Functieweging
Vertaling naar loonschaal

Simulatie kostprijs
Een nieuw loonbeleid,
heeft steeds een prijs.
Belangrijk is dus op
voorhand dit te sturen
waar nodig.

Extra-legale
voordelen
loonbeleid
Dit is een belangrijk deel
in het loonbeleid van veel
organisaties. Ook hier
moet er dus een duidelijk
kader rond opgesteld
worden.

Het proces op zichzelf is dus redelijk eenvoudig:
1 ontwikkelen van functiebeschrijvingen en competen-

tieprofielen
2 functieweging: het vergelijken van functies met elkaar

en ze inschalen naar zwaarte
a. welke functie vergt het meeste werk, flexibiliteit,
kennis, …
b. welke functie is cruciaal voor de organisatie
c. welke competenties/kennis is moeilijk verkrijgbaar op
de arbeidsmarkt

Communicatie
Loon is een gevoelig
onderwerp. Daarom
moet er een duidelijke
communicatie rond
gebeuren. Dit werd
trapsgewijs gedaan.

Organisatie dienst
individueel

3 koppelen aan loonschaal

a. hierbij werd gekozen voor een schaal met
trappen, zodat er een doorgroeiperspectief is voor
medewerkers
4 simulatie van systeem

a. berekening kostprijs in de toekomst
b. rechtzetten van fouten: sommige medewerkers zullen
fout ingeschaald zijn, hiervoor moet een oplossing
geformuleerd worden of een rechtzetting gebeuren
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5 beleid extra-legale voordelen

b OP NIVEAU VAN DE DIENST

a. dit is vaak een groot deel van het loonpakket in
bedrijven of organisaties, ook hier moet een beleid
rond uitgestippeld worden
b. onderscheid maken tussen algemeen toegekende
voordelen en voordelen voor specifieke functies, en
hier een duidelijk beleid rond formuleren

Na de brede communicatie werd er per dienst een contactmoment georganiseerd, waarop het systeem tot in
de details werd uitgelegd en de mensen de mogelijkheid
kregen om vragen te stellen. Dit gebeurde in de 2 weken
na het infomoment op organisatieniveau.
c INDIVIDUEEL

6 communicatie: dit is de meest cruciale stap aangezien

Alle medewerkers kregen een individueel gesprek over
hun inschaling en de toekomstperspectieven. Dit moment
werd ook gebruikt om de bekommernissen van mensen
te ondervangen.

loon een gevoelig onderwerp is. Daarom werd er gewerkt
met fases in de communicatie. Er werd gewerkt met 3
verschillende contactmomenten
a OP ORGANISATIENIVEAU

Communicatie over het nieuwe loonbeleid en de gekoppelde functionerings- en evaluatiegesprekken. Het algemeen principe van het nieuwe beleid kwam aan bod aan
de hand van een presentatie.

CATEGORIE 1
Ervaring

A

B

De invoering van het nieuwe systeem is goed onthaald door
de medewerkers, de communicatie is hierbij een belangrijke
factor. Vooral het bieden van inzicht in het loonsysteem, en de
transparantie in het loonbeleid zijn cruciale factoren. Indien
hiermee rekening wordt gehouden en naar gestreefd wordt,
krijg je een motiverend effect. Een beknopte versie van de
loonschaal vindt u hieronder:

CATEGORIE 2
C

A

B

CATEGORIE 1
C

A

B

C
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Loonaanpassingen

Inschaling nieuwe medewerkers

Vroeger werden mensen verloond op basis van leeftijd. Het
evaluatiegesprek leidt nu tot aanpassingen op het vlak van
ervaringspunten = verticale groei. Het functioneringsgesprek
leidt tot het bepalen van aanpassingen in categorie = horizontale groei

Met het invoeren van het nieuwe loonsysteem, is er eveneens
een nieuwe manier nodig om mensen in te schalen. Enkel en
alleen op leeftijd is namelijk niet meer mogelijk (EU-richtlijn).
Daarom is het noodzakelijk hieromtrent een regeling te treffen. Omdat veel kandidaten heel wat ervaring meebrengen,
is het noodzakelijk deze ook te valideren in een systeem zoals hierboven beschreven. Niet alle ervaring is echter even
relevant, daarom wordt de volgende berekening gemaakt op
basis van de CV:

• met andere woorden indien op basis van het
evaluatiegesprek wordt bepaald dat een medewerker
goed of excellent functioneert wordt dit enkel omgezet in
ervaringspunten
• in het functioneringsgesprek wordt er gekeken of de
medewerker niet een hoger niveau van functioneren
heeft behaald en daardoor horizontaal doorgroeit
Indien op het functioneringsgesprek tot de conclusie wordt
gekomen dat een medewerker van niveau verandert of van
categorie verandert, dan wordt dit doorgevoerd samen met
het toekennen van de ervaringspunten, dus er is slechts één
moment van loonsaanpassing op jaarbasis.
De criteria die gehanteerd worden bij het bepalen van het
aantal ervaringspunten zijn de volgende:
• 0 ervaringspunten:
> medewerker is tijdens het werkjaar minstens 2
maal bij de leidinggevende moeten komen om
fundamenteel bij te sturen op opdracht:
– deadline overschreden op prioritaire opdracht of
kernopdracht
– kwaliteit geleverde werk ondermaats
– geleverde werk staat los van opdracht
• 1 ervaringspunt:
> medewerker behaalt goede resultaten op de
kernopdrachten in zijn functie
> medewerker toont progressie in een bepaalde domein
– van zijn werk
– kennisuitbreiding
– betere dienstverlening
• 2 ervaringspunten:
> medewerker toont een groei in competenties en
neemt verantwoordelijkheid binnen het takenpakket
– ontwikkelen nieuwe initiatieven
– nieuwe competenties die het werk ten goede
komen
– verbetering werking binnen dienst/afdeling
– medewerker haalt resultaten over de hele lijn en
doet dit niet ten kosten van andere aspecten
van de job

Pas afgestudeerd
Bij aanwerving van een nieuwe medewerker, gebeurt het bepalen van het brutoloon op basis van:
• functie
• er kan rekening gehouden worden met het
assessmentrapport
Voorbeeld:
Er wordt een 22-jarige aangeworven als administratieve
kracht met verantwoordelijkheid. Deze persoon zou dan
volgens de loonschaal ingeschaald worden: in cat. 1 A
Stel nu dat er voor deze persoon een aantal aandachtspunten
zijn op basis van het assessmentrapport, dan kan ervoor
geopteerd worden de persoon lager in te schalen.
Hiervoor moet er dan wel een duidelijk criterium zijn:
• twee aandachtspunten = -1 ervaringspunt
• drie aandachtspunten = -2 ervaringspunten
Hierdoor kan er dus voor een deel ook rekening
gehouden worden met de groei van de persoon in de
inschaling. Op basis van de functioneringsgesprekken
kan er dan gekeken worden wanneer de persoon deze
aandachtspunten heeft weggewerkt en dus ook de
verloning kan stijgen.

H o e ge z o n d i s u w lo o n be l e id ?

Medewerker met ervaring
Stel er wordt een medewerker aangeworven die uit een andere
organisatie komt. In dat geval zijn er twee mogelijkheden:
• de persoon neemt een functie aan met gelijkaardige
taken en verantwoordelijkheden
• de persoon neemt een functie aan met minder taken en
verantwoordelijkheden
In beide gevallen zal de persoon echter een aantal loonsverwachtingen hebben. Door het koppelen van specifieke functies aan de loonschaal, zal er echter binnen de organisatie
nu ook een norm zijn voor wat de organisatie bereidt is te
betalen voor dat specifieke profiel, los van de verwachtingen
die de kandidaat heeft.
Voorbeeld:
Er wordt een adviseur (bachelor) aangeworven voor de
regio, de persoon is 29 jaar en heeft hiervoor reeds als
adviseur heeft gewerkt. Hij heeft 6 jaar werkervaring,
waarvan 4 jaar relevante ervaring voor de functie .
Ervaring wordt omgezet 4 x 1 voor relevante ervaring
2 x 0,5 voor niet relevante aangezien dit ook een aantal
competenties oplevert en maturiteit
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Wa a r s ta a n w e ? H o e z i j n w e be z i g ?

12

Frederik Moortgat, Establis
Het doel van ons kwaliteitssysteem is
een werkomgeving te creëren welke ons
zal toelaten zo efficiënt mogelijk onze
doelstelling te bereiken, op peil te
houden en regelmatig te toetsen.

Zet in op de best mogelijke
inzet en prestaties van
uw medewerkers

D e HRMC o a c h C o m p e t e n t ie to o l

De HRMCoach Competentietool
Met het beheer van uw op competentiedenken gebaseerd
personeelsbeleid komt heel wat informatie onder de vorm
van documenten en procedures kijken. Standaardiseren en
informatiseren kan hierbij een zeer grote hulp zijn. UNIZO
biedt reeds verscheidene jaren een online softwarepakket
aan dat KMO bedrijfsleiders in staat stelt het beheer van hun
competentiebeleid te ondersteunen. Onlangs moderniseerde
en flexibiliseerde UNIZO op basis van de feedback van ondernemers-gebruikers deze software.
Tim Claes, Manager van ‘The Outfit Factory’:
“De competentietool heeft voor mij en de medewerkers
van Outfit Factory verschillende voordelen meegebracht.
Vooreerst brengt deze tool structuur in het HRM beleid
door het invoeren van functies en functiebeschrijvingen.
Bijkomend voordeel hiervan is dat ik bij nieuwe vacatures
eenvoudig en snel de benodigde functiebeschrijving
met alle details kan opvragen en publiceren. Een ander
voordeel is dat door de welomschreven competenties de
medewerker weet waarop hij/zij moet letten en waar de
medewerker nog in kan groeien.
Door het gebruiken van deze tool zijn wij ook automatisch
gestart met functioneringsgesprekken welke ondersteund
worden door evaluaties en grafieken.
Kortom, een professioneel HRM beleid kan ook in een
kleinere KMO, wanneer je gebruik maakt van deze
gebruiksvriendelijke online tool.”
Frederik Moortgat, Establis N.V.:
“De HRMCoach Competentietool laat mij toe de bij ons
benodigde competenties gemakkelijk in kaart te brengen,
toegespitst op het eigen bedrijf.
De tool laat de medewerkers ook toe om zelf, wanneer het
hun past en op hun eigen ritme, hun eigen evaluatie voor
te bereiden. Door de competenties te doorlopen die bij hun
functie horen, krijgen ze een kapstok aangereikt zodat ze
weten waarop geëvalueerd wordt. Dit laat hen ook toe hun
eigen kunnen beter in kaart te brengen zodat ze weten
waar hun sterktes en zwaktes liggen.
Sinds ik de tool gebruik als evaluatiemiddel heb ik meer
tijd over om echt goeie gesprekken te voeren over het
reilen en zeilen van mijn werknemers”.

Met de HRMCoach Competentietool wordt het aanspreken
van de talenten, de motivatie en de prestaties van uw medewerkers gestructureerd en eenvoudig. Een hoog-competente
en goed aangestuurde equipe… een resultaat dat telt!

Wat doet u allemaal met de HRMCoach
Competentietool?:
U bouwt een competentiebibliotheek op.
Alle competenties die van belang zijn in uw onderneming
worden in een herbruikbaar formaat opgeslagen in een unieke bibliotheek die u doorheen de volledige beheerssoftware
gebruikt. U deelt deze competenties in zoals binnen uw onderneming gebruikelijk is. En u geeft elke competentie een
definitie mee en duidt aan hoe u deze gemeten wil zien.
U beheert de doelstellingen van uw medewerkers.
U kan aan uw medewerkers specifieke doelstellingen (objectieven) meegeven. Als dergelijke aanduiding regelmatig
terugkeert, kan u ook deze doelstellingen vooraf definiëren
en opslaan in de bibliotheek, wat het vastleggen van nieuwe
individuele objectieven bijzonder vergemakkelijkt.
U beheert uw functiebeschrijvingen
De functiebeschrijving bestaat uit de naam van de functie, de
omschrijving ervan, en de koppeling aan een set van vereiste
competenties. Op het niveau van de functiebeschrijving kan u
indien u dit verkiest de competenties een weging meegeven.
“Klantvriendelijkheid” verwacht u wellicht van al uw medewerkers, maar voor bepaalde functies is dit veel belangrijker
dan voor andere. Ook uw functiebeschrijvingen slaat u op in
uw bibliotheek.
U zet de evaluatieprocessen op en beheert het verloop
ervan
Hiermee zit u helemaal in de exploitatie. De competentietool
ondersteunt de evaluatie van de medewerkers. Het function
eringsgesprek en het beoordelingsgesprek worden zowel
door de leidinggevende als door de medewerker zelf grondig voorbereid. Het opstellen van een opvolgingsplan wordt
kinderspel. Het systeem voorziet in alle mogelijke denkbare
rapporteringen. Via een uitgekiende beheersmodule vinden
alle toegekende rollen en verantwoordelijkheden hun plaats
in het proces.
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Met de HRMcoach Competentietool beschikt u
over een krachtige hulpmiddel aan een
toegankelijke tarief
Gezien het gebruik van de software een voortdurende kost
met zich meebrengt aan ‘hosting’ van de gegevens, kan niet
langer volgehouden worden om deze gratis aan te bieden. De
HRMCoach Competentietool wordt momenteel aangeboden
in functie van het aantal werknemers/gebruikers die u in het
systeem beheert en dit tegen een zeer voordelig gebruikstarief, op jaarbasis.
Voor meer informatie neem contact op met UNIZO
KMO-Contact, HRM coach, tel. 02/2380762 of mail naar
info@hrmcoach.be

Verzekerde begeleiding
UNIZO biedt eveneens dank zij samenwerking met zelfstandige HRM consultants een voordelig pakket begeleiding.
Deze begeleiding moet de weg naar de invoering of verfijning van uw competentiemanagement vergemakkelijken,
zodat het gebruik van de tool een effectieve weerspiegeling
wordt van uw interne HRM praktijk. Ook dit gebeurt tegen
KMO vriendelijke prijzen. De bedoeling hiervan is de drempel
te verlagen. Heel wat ondernemers schrikken terug van de
kosten van externe opleiding of consultancy, mede omdat zij
het niet kennen en de meerwaarde ervan nog niet ervaren
hebben. Met het kader dat wij hebben gecreëerd willen we
de drempel verlagen en de kennismaking met deze externe
deskundigheid bevorderen.
De begeleiding focust voornamelijk op deze onderdelen die
een succesvolle ingebruikname van de HRMCoach Competentietool voorafgaan:
• opmaak van functiebeschrijvingen
• definiëren van competenties
• praktijk inzake functioneringsgesprekken

Zij bestaat in:
• het geven van feedback op basis van de ingevulde
vragenlijst omtrent de gewenste/noodzakelijke HRM
ontwikkeling
• advies inzake communicatie en aanpak van de
implementatie van competentiemanagement
• hulp bij de definitie van de kerncompetenties en de
invoering hiervan in de tool
• hulp bij de opmaak van de eerste twee functies en het
invoeren ervan in de tool

UNIZO stelt u een lijst meewerkende dienstenverstrekkers ter
beschikking, waaruit u zelf uw keuze maakt.
Voor meer informatie neem contact op met UNIZO
KMO-Contact, HRM coach, tel. 02/2380762 of mail naar
info@hrmcoach.be

A f k o r t in ge n e n j a r g o n

Afkortingen en jargon
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst. Het is een dwingende afspraak tussen werkgever en werknemers. Deze kan op verschillende niveau’s tot stand gekomen zijn: interprofessioneel, per
sector, soms zelfs per regio, of op bedrijfsniveau. Het voorwerp
van de overeenkomst kan zeer divers zijn: het beleid inzake vorming en opleiding, het beleid tegen pestgedrag, afspraken rond
arbeidstijden, rond lonen, rond alcoholbeleid… De bepalingen
zijn bindend voor alle betrokken partijen.

POP staat voor persoonlijk ontwikkelingsplan. Het is een individueel plan dat voor een medewerker wordt opgemaakt in samenspraak met zijn leidinggevende en dat voor een bepaalde
periode de doelstellingen inzake persoonlijke ontwikkeling van
vaardigheden en competenties bevat, alsook de tijd en de hulpmiddelen om deze doelstellingen te bereiken. Dat kan formele
vormingscursussen omvatten, maar ook training on the job, supervisie bij nieuwe taken en verantwoordelijkheden, stages, ….

EVC Erkenning van verworven competenties, ook wel elders
verworven competenties. Het gaat er om dat mensen via allerlei informeel leren, via het uitvoeren van allerlei opdrachten en
functies al doende competenties verwerven. Deze zijn vaak niet
door klassieke procedures (schools leren, attesten, diploma’s...)
gevalideerd en daarom zijn andere erkenningsprocedures ontwikkeld in het kader van het levenslang en levensbreed leren.

SMART is een letterwoord dat verwijst naar een aantal kenmerken welke maken dat de dingen (doelstellingen, conclusies, opdrachten, feedback, …) zodanig geformuleerd zijn dat
alle betrokken partijen er een eenduidige en concrete houvast
aan hebben. De letters staan dan respectievelijk voor: Specifiek,
Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden.

FTE staat voor fulltime equivalent. Zeker nu het fulltime werken
niet meer vanzelfsprekend standaard is, en meer en meer medewerkers in 4/5 of anderssoortige statuten functioneren, durft
het aantal afzonderlijke medewerkers aardig te verschillen van
het aantal fulltime equivalenten.
HRM is de afkorting van human resources management. Letterlijk: het management van de menselijke hulpbronnen. Al uw
medewerkers dus en hun competenties.
IBO is de afkorting van Individuele Beroeps Opleiding op de
werkvloer. Het is een opleidingstraject dat kan aangevraagd
worden bij de VDAB, ….
KMO kleine en middelgrote onderneming. Onze doelgroep
hierbij zijn de zelfstandige ondernemingen: daar waar de bedrijfsleider met eigen risico en kapitaal verbonden is aan zijn
onderneming.
MVO maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is een manier van ondernemen die geïnspireerd is op een ruimere ondernemingsverantwoordelijkheid die naast de zakelijke belangen
(profit) ook heel veel oog heeft voor de mensen (people) en voor
het milieu (planet). Het veronderstelt een omslag in het denken
waarbij deze twee laatste factoren niet meer als een ‘kosten’plaatje en een neveneffect worden aanzien, maar via een bewuste aandacht leiden tot betere producten, duurzaamheid en
een totale maatschappelijke meerwaarde.
OR ondernemingsraad
PDCA komt van de cyclus ‘plan-do-check-act’, ook wel de Deming Cirkel genoemd naar de gelijknamige kwaliteitsgoeroe.
Het is een eenvoudig methodisch raamwerk om dingen aan te
pakken.

STAKEHOLDER betekent letterlijk iemand die één of ander belang heeft bij het bestaan van uw bedrijf. Dat zijn de aandeelhouders, maar ook de medewerkers, de buren, de leveranciers,
de klanten, … de plaatselijke gemeenschap, … het milieu, …
Het begrip wordt vaak in tegenstelling gezet met ‘stockholders’
dat enkel de aandeelhouders aanduidt en model staat voor een
aandacht dit quasi exclusief op dezen hun rechten focust.
SWOT staat voor strenghts, weaknesses, opportunities and
threats. In het nederlands: sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Meer specifiek staat het letterwoord voor een methodiek
om een situatieanalyse van een bedrijf te maken. Met de eerste
twee termen wordt vooral binnenwaarts gekeken: naar de eigen competenties van het bedrijf en zijn medewerkers. Met de
laatste twee termen wordt voornamelijk nagegaan of de omgevingsfactoren gunstig zijn voor het bedrijf.
VDAB de Vlaamse dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. De traditionele kerntaak blijft inderdaad de dienstverlening aan de actoren op de arbeidsmarkt: werkgevers die
hun vacatures willen ingevuld zien, werkzoekenden die aan slag
willen geraken. Deze kerntaak is met een steeds rijker dienstverlening gaande van screening op competenties, bieden van
vorming en opleiding, tot trajectbegeleiding, zodat de VDAB is
uitgegroeid tot de heuse regisseur op de arbeidsmarkt.

VTO wordt vaak als afkorting gebruikt om het geheel van
inspanningen die een onderneming doet om de competenties
van medewerkers te ontwikkelen aan te duiden. Het staat voor
vorming, training en opleiding, wat meteen aangeeft dat competentieontwikkeling ruimer is dan enkel het volgen van formele
cursussen.
WAKKER is een memotechnisch hulpmiddeltje dat verwijst naar
een systematiek die in functioneringsgesprekken kan gehanteerd worden. Waarnemen van gedrag; aantekeningen maken
van deze waarnemingen, kwantificeren en kwalificeren om
precies te weten over welk gedrag het gaat, om ten slotte te
evalueren en te rapporteren.
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KMO-Contact is de UNIZO-werking voor groei-KMO’s. www.kmocontact.be

