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5 steden krijgen  
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Aan het begin van een hopelijk warme zomer, geven we je alvast wat 
leesmateriaal mee om tijdens de vakantieperiode van te genieten.Flan-
ders Synergy staat klaar om opnieuw een springplank te nemen in haar 
korte bestaansgeschiedenis. Een sprong die we nemen zonder nieuwe 
structurele financiering, maar hierdoor laten we ons niet kennen. Er 
staat al heel wat in de steigers en dat verneem je volop in dit magazine.

Met dank aan ondernemer Jan Toye krijgen we de kans om onze er-
varing in het onderwijs toe te voegen aan het project Warme Scholen. 
Vanuit de baseline ‘iedereen goed in zijn vel’ krijgen maar liefst 50 scho-
len uit vijf steden begeleiding om zich te organiseren op de talenten 
van kinderen en jongeren. Naast de onderwijssector is het ook alle 
hens aan dek in de zorg, want nog voor de zomer starten we op met de 
twee pilootprojecten van de vernieuwde eerstelijnszones. En ook daar-
bij stopt het niet. Samen met Attentia en Idewe gaan we de komende 
twee jaar, tijdens het GO4GOLD project, de rol van preventieadviseur 
versterken met de kennis van IAO.

Ben je niet van plan om het tijdens de zomermaanden wat rustiger aan 
te doen, dan kan je opnieuw inspiratie vinden bij twee goede praktijk-
verhalen. Dienstencheque-onderneming Puuur en Zonnehoeve Pro-
duction waren bereid om de details van hun verandertraject met ons 
te delen. Daarnaast vind je ook tien praktische tips over hoe je je teams 
moet ontwerpen en een hele tool-KITT die je helpt om meer autonomie 
aan je teams te geven. Meer dan genoeg inspiratie om de zomer te 
overbruggen.

We wensen je veel inspiratie & leesplezier!
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De missie van Flanders Synergy is actueler dan ooit. 
Organisaties en werknemers kreunen onder toene-
mende complexiteit en onvoorspelbaarheid. Men 
komt onder hoogspanning te staan. De meeste recen-
te cijfers vanuit de Werkbaarheidsmonitor laten wei-
nig aan de verbeelding over: de werkdruk neemt met 
rasse schreden toe. Het goede nieuws? 

Flanders Synergy is de afgelopen acht jaar sterk gegroeid en we hebben 
inzichten en hefbomen om de eenvoudige organisaties van morgen, 
waar werkdruk hanteerbaar is, vorm te geven. Er is een brug gelegd 
tussen academische inzichten en de praktijk. Er zijn voorbeeldcases 

tot stand gekomen. Er zijn instrumenten en methodieken ontwikkeld. Er is een 
breed netwerk van organisatieadviseurs opgeleid. Er zijn ecosystemen ontstaan 
van mensen en organisaties die met kennis van zaken en met tonnen enthousi-
asme aan de kar trekken van het anders organiseren. Kortom, we zijn klaar voor 
een volgende stap. En die volgende stap? Die leggen we af zonder structurele 
financiering. Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Philippe 
Muyters, heeft beslist om Flanders Synergy niet langer structureel te financieren 
met als hoofdargument: Flanders Synergy heeft schitterend werk verricht, het 
thema is wijd verspreid en de ‘markt’ zal het nu overnemen.  

Innovatief organiseren. Waarom doen bedrijven het niet spontaan? 
Zal de vernieuwde arbeidsorganisatie - leidend tot zinvol werk voor elkeen - spon-
taan tot stand komen? Zullen bedrijven hun bedrijfsorganisatie voldoende snel 
en adequaat aanpassen zodanig dat een duurzame economische groei kan wor-
den gerealiseerd? Zal het gebeuren, als bij toverslag? 

Dat valt sterk te betwijfelen. Prof Steven D’hondt (TNO-Nederland), tevens de co-
ordinator van het Workplace Innovation Network, stelde in de schoot van de Nati-
onale Arbeidsraad de ietwat retorische vraag: “Als er zoveel voordelen verbonden 
zijn aan het anders organiseren, waarom doen bedrijven het niet spontaan?”. Hij 
identificeert een aantal drempels die verhinderen dat de markt en/of bedrijven 
‘workplace innovation’ spontaan opnemen. Het gaat daarbij om:

• een perceptieprobleem (het bedrijf heeft helemaal geen beeld van de eigen 
positie. Er is dus geen prikkel om te veranderen);

• een inspiratievraagstuk (het bedrijf is zich bewust van de uitdaging, maar 
zoekt naar inspiratie en voorbeelden uit eigen sector/branche);

• een motivatievraagstuk (het bedrijf is zich bewust, maar schat zijn achter-
stand in als hopeloos);

• en tenslotte, een implementatievraagstuk (het bedrijf loopt bij implementa-
tie tegen probleem aan). 

Prof. D’hondt’s conclusie op basis van een Europese landenvergelijking? Bedrij-
ven nemen dit niet spontaan op, gerichte beleidsaandacht is nodig. De meest 
succesvolle voorbeelden vindt men daar waar een goede mix ontstaat tussen 
financiële incentives, een netwerk van adviseurs, een netwerkstructuur die brug 
tussen wetenschap en praktijk legt, wetgevend werk én R&D-middelen die men 
ter beschikking stelt. Niet toevallig een aantal van de activiteiten die Flanders Sy-

Flanders Synergy vraagt een 
publieke investering. Welke?  

1. Het uitwerken van een secto-
rale investeringslijn waardoor 
sectoren die nog geen ervaring 
en/of interesse hebben in inno-
vatief organiseren over de streep 
kunnen getrokken worden om de 
verkenning te maken. Sectoren die 
wél voorbeelden hebben, kunnen 
worden aangemoedigd om een am-
bitieuze strategie errond te ontwik-
kelen. (zie sectornota kader 3). 

2. De oprichting van een R&D-- 
kanaal binnen VLAIO waarin een 
kennisinstelling zoals de onze sa-
men met een groep van bedrijven 

– komende uit industrie, diensten, 
…- een actie- en toegepast onder-
zoeksproject kan indienen. En waar-
bij de looptijd en de hoogte van de 
te voorziene middelen ook toelaat 
om ontwrichtende en onvoorziene 
implementaties te realiseren. 

Zonder beide sporen is een duur-
zame borging, opschaling en ver-
dere ontwikkeling van de kennis 
in Vlaanderen, een regio die een 
voorsprong had genomen op vlak 
van innovatieve arbeidsorganisatie, 
in gevaar.

En garde! 
Voor zinvol werk! 
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nergy in de stijgers heeft gezet de afgelopen jaren. Hoewel wetenschappelijk onderzoek 
aangeeft dat er meer van dergelijke activiteiten dienen gelanceerd te worden, heeft 
Vlaanderen beslist om het innovatief organiseren niet langer structureel te ondersteu-
nen. Ondertussen nemen onze buurlanden een fikse voorsprong door indrukwekken-
de innovatieprogramma’s te ontplooien rond ‘toekomst van werk’ (oa. Finse Tykes pro-
gramma, Duitse ‘Zukunft der Arbeid’, Nederlandse topsectoren beleid). 

Ook de door Flanders Synergy opgeleide en gecertificeerde organisatieadviseurs voelen 
waar de klepel hangt, of beter waar ‘de markt’ faalt. Uit een bevraging - georganiseerd 
begin 2016 - blijkt dat ze volgende verwachtingen koesteren t.a.v. Flanders Synergy: 
• ze wensen dat Flanders Synergy investeert in sensibilisering, zodanig dat een  

groter bewustzijn ontstaat rond anders organiseren;
• ze zijn vragende partij dat wordt geïnvesteerd in het documenteren van de busi-

ness case, die hen in staat moet stellen om bedrijfsleiders te overtuigen omtrent 
de ‘merites’ van het anders organiseren;

• ze kijken naar Flanders Synergy als kennispartner die hen ondersteunt bij moeilij-
ke implementaties;

• en tenslotte rekenen de adviseurs op Flanders Synergy, voor de ontwikkeling en 
het delen van nieuwe instrumenten en kennis.

Zuurstof voor nieuwe kennisvraagstukken
Voor Flanders Synergy is ook in de nabije toekomst een rol weggelegd om academische 
kennis te ontsluiten (red: lees ook het artikel “Stokoud maar springlevend”). Tegelijker-
tijd moet op basis van de ervaring met implementaties zuurstof worden gevonden om 
nieuwe kennisvraagstukken aan te boren. De grootste noden situeren zich bij: inzichten 
en instrumenten om de complexe implementaties tot een goed einde te brengen, ken-
nis omtrent de impact van het anders organiseren op aangrenzende bedrijfsdomeinen 
(IT, HR, leiderschap, ...) en tenslotte het anticiperen op R&D-vraagstukken van morgen. 

Om de innovator-rol van Flanders Synergy duurzaam te borgen, knopen we gesprekken 
aan met de Antwerp Management School. Met hen verkennen we of we van “1+1=3” 
kunnen maken. Daarover meer in het volgende magazine. 

Vele onderzoeksvragen gegroeid uit de praktijkervaring verdienen te worden onder-
zocht. Men mag immers niet onderschatten wat het anders organiseren teweegbrengt. 
Het is geen benadering waarbij wordt ‘geoptimaliseerd’. Het betekent voor bedrijven 
het verlaten van een eeuwenoude traditie van hiërarchisch en functioneel organiseren. 
De benadering is ontwrichtend. Ze verandert de kijk op de mens, de klant, het inrichten 
van de productie, de macht in organisaties, sociale dialoog, … kortom het leidt tot een 
volstrekt nieuw bedrijfskader met veel onbekende en onbeantwoorde vraagstukken. 
Vandaag bestaat er geen enkel generiek, collectief kanaal waarbinnen men toegepaste 
R&D-vraagstukken rond deze thema’s kan indienen. Wij dringen aan bij de Vlaamse 
Regering dat ze dit kanaal creëert (zie kader 1). Alleen dan is het mogelijk om de levens-
ader van het innovatief organiseren blijvend te voeden. 

Wat staat er in de steigers? 
Vanaf dit jaar werken we in een business model dat projectmatig en sterker gebaseerd 
is op een diversiteit van middelen (mix publiek en privaat, met toenemend aandeel 
privaat). Flanders Synergy zal dit doen met respect voor haar maatschappelijke missie 
en de onthechte manier van werken die haar eigen is (zie kader 2).

 Waarden Flanders Synergy?

Flanders Synergy is een netwerkor-
ganisatie met een maatschappelijke 
droom voor ogen en nodigt ieder-
een uit om daartoe bij te dragen. 
Vier waarden zijn leidend en onder-
scheidend. 

1. Waanzinnig expert – een exper-
tisecentrum voor toegepaste, maat-
schappelijk relevante maar weten-
schappelijk onderbouwde kennis.  

2. Waanzinnig delend - we ont-
wikkelen tools in een ‘open source’ 
filosofie, gericht op kennisover-
dracht en het stimuleren van de 
zelfredzaamheid van anderen.  

3.Waanzinnig creërend - we zijn 
gretig om deel te nemen aan ver-
nieuwende initiatieven en meer dan 
anderen bezig met ontwikkeling.  

4. Waanzinnig eigenzinnig - we 
zijn kritische dwarsdenkers en inno-
vatoren met een welbepaald maat-
schappelijk doel voor ogen. 
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Wat mag u van ons de volgende maanden verwachten? Welke nieuwe projecten staan 
er in de steigers? Er zijn zes zwaartepunten.  

1. In de industrie is het startschot gegeven aan WIFI 2020 (Workplace Innovation for the 
Food Industry 2020). Het is een samenwerking met Flanders’ FOOD en Alimento waar-
bij een achttal voedingsbedrijven de handschoen opnemen om het kortcyclisch werk 
terug te dringen en tegelijkertijd de organisatieperformantie op hetzelfde of hoger 
niveau te brengen. Als enkele van deze bedrijven uitgroeien tot toonvoorbeelden, 
dan zullen ze de voedingsindustrie inspireren om het verhaal breder open te trekken.  

2. Met het project ‘Samenwerking in de eerstelijnszone’ wordt een aanzet ge-
geven voor de hertekening van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaande-
ren. Flanders Synergy begeleidt twee eerstelijnszones, regio Dender en re-
gio Zuid-Oost Limburg, die ambiëren om een tot de verbeelding sprekende 
samenwerking te realiseren. De ambitie is om de zorgpartners en het beleid 
te inspireren voor een samenwerking die vertrekt vanuit de regie van de pa-
tiënt, met oog voor kwaliteit van de arbeid van de zorgverstrekkers én orga-
nisatie overstijgend (vanuit een gemeenschappelijk belang voor goede zorg). 

3. In het project ‘GO4GOLD’ krijgen twee preventiediensten, Attentia en Idewe, 
de kans om hun dienstverlening te verrijken met inzichten inzake arbeids- 
inhoud en arbeidsorganisatie. Op die manier gaat Flanders Synergy een pro-
totype van samenwerking met preventiediensten uitbouwen die een duurza-
me impact heeft op preventief werken aan psychosociale belasting en burnout.  

4. In het najaar start het project ‘Warme Scholen’. 50-scholen krijgen de kans om 
zich te herontwerpen tot scholen waarin kinderen en jongeren een groot wel-
bevinden ervaren en ‘zich goed in hun vel voelen’. Het is een opdracht van het 
Fonds GavoorGeluk en wordt uitgewerkt samen met CEGO en Leefsleutels.   

5. Het is een goed moment om de inzichten inzake innovatief organiseren te verta-
len naar andere sectoren, waar weinig of geen ervaring werd opgedaan. Flanders 
Synergy heeft immers de praktische kennis - gebaseerd op wetenschappelijke in-
zichten - en methodieken om tot een bredere verspreiding te komen. Er werd een 
inspiratienota uitgewerkt (zie kader 3). Gesprekken worden aangeknoopt met inter-
professionele en sectorale partners om te kijken of ze hierin willen investeren. Ook 
vanuit de Vlaamse Regering verwachten we een stimulerend beleid (zie kader 1). 

6. Een belangrijk actiepunt is tenslotte, het werken aan instrumentontwikkeling zo-
danig dat de zelfredzaamheid kan worden vergroot en de kennis breder verspreid. 
Volgende werkinstrumenten worden de volgende 12 maand ontwikkeld: een lei-
derschapsprogramma rond collectief en gedeeld leiderschap met aangepaste 
tools (samen met de Antwerp Management School), een instrument dat organisa-
ties begeleidt in het maken van ontwerpbeslissingen (tool-KITT) en teamintervisie 
tools die de groei van teams naar zelfsturing ondersteunen. Door instrumentont-
wikkeling te koppelen aan digitalisering, een nieuw spoor waar Flanders Synergy 
een substantiële investering voor uittrekt, hopen we dat onze droom, nl. een kri-
tische schaal van organisaties die kantelt naar het nieuwe organiseren, een stukje 
dichterbij komt.

Werkbaar werk. Het ontstaat niet vanzelf. Het is een grote uitdaging om meer mensen 
langer mét goesting te laten werken. Flanders Synergy zet er haar schouders onder en 
hoopt - en route de parcours - veel organisaties te mogen verwelkomen die samen met 
haar die weg willen afleggen: “Voor zinvol werk in hoog performante organisaties. En 
garde!”

Sectornota

Een verbreding naar meerdere sec-
toren is een belangrijke hefboom 
om tot een duurzame en brede in-
bedding te komen van de inzichten 
inzake het innovatief organiseren. 
Een overzichtnota met tal van reeds 
bestaande activiteiten in samen-
werking met sectoren werd uitge-
werkt. 

Er worden verschillende fases on-
derscheiden: 
1. Verkenning 
2. Inspiratie en sensibilisering
3. Onderzoek, documentering en 
    opleiding
4. Voorbeeldcases
5. Actie en ontwikkeling
6. Verduurzaming

Dit overzicht laat sectoren toe om 
zich in te schalen: “Waar staan wij?”. 
Het biedt inspiratie hoe men werk-
baar werk op een concrete en tast-
bare manier tot stand kan brengen. 
En hopelijk zet het ook meerdere 
sectoren aan om brede acties te 
ontwikkelen die leiden – zoals van-
daag in de maakindustrie en het 
onderwijs – naar een duurzame in-
bedding. 

Meer informatie? 
www.flanderssynergy.be 
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Goede Praktijken

Het is maandagochtend, maar er heerst al een gezonde nervositeit wanneer ik aankom bij 
Zonnehoeve Production. De doelgroepmedewerkers wachten in volle spanning op de komst 
van een filmploeg. Vandaag staan niet enkel de interviews voor ons ledenmagazine op het 
programma. Samen met IN-C maken we ook enkele filmpjes die we zullen gebruiken om de 
bouwstenen van het IAO-canvas toe te lichten binnen de sociale economie. Karolien Huls-
bosch is blij dat niet alleen zij als directeur in beeld komt, maar dat ook een van de monito-
ren en een doelgroepmedewerker worden geïnterviewd. Want dat is waar het bij haar om 
draait, dat het krediet gaat naar de mensen die het effectief doen.

TEKST: Ann Moerenhout
FOTO’s: Zonnehoeve Production

Zonnehoeve anders! 
Een plek waar ‘mensen kansen  

geven’ centraal staat

FLANDERS   SYNERGY

GOEDE PRAKTIJKEN
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Midden 2015 startte Karolien Hulsbosch als algemene direc-
teur bij Zonnehoeve Production, een maatwerkbedrijf vooral 
actief in verpakkingen en houtbewerking (bedden, lattenbo-
dems, …). Ze kwam vanuit een totale andere sector, de che-
mie, maar een bedrijf leiden in een reguliere economie of in 
de sociale economie maakt voor haar geen verschil. Toen ze 
binnenstapte bij Zonnehoeve zag ze dat er nog heel wat kon 
verbeteren. Ze voelde zich onmiddellijk getriggerd.

Brandjes blussen
Vlak voor haar komst was er net een ESF-project (Anders Or-
ganiseren) goedgekeurd om binnen de beddenafdeling beter 
te kunnen inspelen op de vraag van de markt. Vroeger kre-
gen ze vooral grote orders, maar de 
laatste jaren kwam er steeds meer 
vraag naar verschillende modellen en 
kleinere series. Om hierop flexibeler 
te kunnen inspelen, wilden ze gaan 
werken met zelfsturende teams. 

Naast een veranderende vraag kende 
het bedrijf echter ook heel wat inter-
ne problemen. De organisatie had al 
jaren een zeer hiërarchische struc-
tuur. De mensen op de vloer konden/
mochten niets beslissen en keken voor alles naar de directie. 
Karolien: “Tijdens mijn eerste week vroegen ze me de toelating 
om een zaagblad te kopen, een hele kleine kost voor een hele 
grote machine. Dat zijn geen beslissingen die een directeur 
moet nemen.”

De monitoren en staf waren continu bezig met brandjes blus-
sen en de problemen van anderen op te lossen. Karolien: “Als 
een heftruckchauffeur ziek was, dan zag je de productieleider 
rondrijden. Of je zag het hoofd van de financiële dienst de lege 
drankenautomaat aanvullen.” Omdat ze overdag geen tijd 
hadden om hun ‘eigen’ werk te doen, klopten sommige me-
dewerkers veel overuren en liepen de frustraties soms hoog 
op. Deze situatie liet zich ook voelen bij de doelgroepmede-
werkers. Zij gaven aan dat de monitoren niet altijd vriendelijk 
waren, omdat ze op de toppen van hun tenen liepen. 

In plaats van zich met het ESF-project enkel te concentreren 
op de beddenafdeling, besliste Karolien om de hele organisa-
tie onder de loep te nemen. Samen met het externe advies- 
bureau PvO gingen ze aan de slag.

Eerst de kennis aanscherpen
Ervaring heeft geleerd dat je eerstelijnsleidinggevenden van in 
het begin goed moet omringen. Een van de eerste zaken die 
PvO dan ook opstartte, was een 10-daagse interne opleiding 
voor de monitoren. Deze opleiding bestond uit een aantal ses-
sies rond teamwerk en leidinggeven waarbij de link gemaakt 
werd met innovatieve arbeidsorganisatie, alsook sessies rond 
lean-denken, 5S, werkplaatsorganisatie, … De monitoren wer-

den volop gevoed met kennis zodat ze beter wisten waarover 
ze spraken. “Het was misschien een beetje te veel theorie op 
dat moment”, geeft Karolien toe, “maar het was wel een duide-
lijk signaal dat we het meenden en erin wilden investeerden.”

De visie herbevestigen
Om de bestaande visie onmiddellijk in vraag te stellen, vond 
Karolien het net iets te vroeg. Ze was nieuw in het bedrijf en 
had weinig ervaring in de sociale sector. Bovendien vreesde ze 
dat de mensen hun mening niet durfden geven omdat ze ge-
woon waren om in een heel hiërarchische structuur te werken. 
Aangezien een heldere visie bepalend is voor het traject, werd 
op aanraden van PvO samen met de monitoren en de staf een 

korte workshop gehouden om de vi-
sie te herbevestigen. Eén element uit 
de visie werd daarbij centraal gesteld: 
‘het geven van kansen’. Iets waar ze in 
de toekomst nog vaak naar zouden 
teruggrijpen bij het maken van keu-
zes in hun verandertraject.

Processen in kaart brengen
Een stuurgroep werd opgericht om 
het project te trekken. Zowel het ex-
terne adviesbureau en Karolien, als-

ook de hoofden van een aantal ondersteunende diensten, de 
productieleiders en een vertegenwoordiging van de monito-
ren engageerden zich om deel uit te maken van deze kern-
groep. Als eerste gingen ze de structuur van de organisatie 
herbekijken. 

Door middel van een procesanalyse werden de knelpunten 
gedetecteerd. Deze vormden waardevolle input voor het orga-
nisatieontwerp. “Uit de procesanalyse bleek dat ze op macro-
structuur en microstructuur zich zot aan het maken waren”, 
vertelt Joost Van Driessche, adviseur PvO. “In feite waren er 
drie hoofdstromen: de verpakking (WP7), de houtactiviteiten 
en de enclavewerking (uitwerk in andere bedrijven). Wat ze 
continu deden, was mensen verschuiven over deze drie stro-
men. Daardoor genereerden ze heel veel organisatorische 
problemen en zaten ze vast in een vicieuze cirkel.”

De enclavewerking had namelijk contracten waarbij ze continu 
moesten garanderen dat er elke dag acht man aanwezig wa-
ren in een extern bedrijf. Als iemand in verlof was of ziek werd, 
wat regelmatig gebeurde in hun context, dan moesten ze altijd 
mensen gaan halen uit andere afdelingen die normaal niet op 
verplaatsing werken. Dat veroorzaakte natuurlijk een domi-
no-effect. Joost: “Je maakt een basisplanning op. De enclaves 
komen ’s morgens toe en zien dat ze te weinig personeel heb-
ben. Ze worden onder druk gezet om mensen te leveren en 
liefst nog de beste, maar niet iedereen wil naar een enclave. 
Zo ontstond heel wat ontevredenheid bij de doelgroepmede-
werkers, die onverwacht naar een omgeving moesten die ze 
niet kenden. De monitoren zijn bovendien ontevreden omdat 

Uit de procesanalyse 
bleek dat ze op 

macrostructuur en 
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hun planning weer in duigen valt en 
beloftes aan de klant niet waarge-
maakt kunnen worden.”

Snel enkele quick wins realiseren
Tijdens de procesanalyse hadden ze 
wel 127 knelpunten vastgesteld. Hier-
van werden er onmiddellijk al een 
aantal aangepakt, om zo enkele ‘quick 
wins’ te realiseren. De voornaamste 
was het magazijn van de verpakkings-
afdeling, waar er te veel werk was en 
de gangen bomvol stonden. Een werk-
groep ‘magazijnwerking’ werd opge-
richt om meer structuur te brengen. 
Alles van meer dan vijf jaar oud werd 
weggegooid, er werden rekken aange-

kocht, … In geen tijd hadden ze een goed draaiend magazijn, 
waardoor snel al heel wat frustraties verdwenen.  

Kiezen voor vaste teams binnen één stroom
Verschillende organisatiemodellen werden bekeken, met ook 
telkens mogelijke structuren binnen elke hoofdstroom. De 
stuurgroep ging hiervoor in interactie met alle niet-doelgroep-
medewerkers. Karolien: “In een workshop zijn we samen met 
de monitoren gaan kijken: als we zouden kiezen voor die stro-
men, hoe gaan we die teams dan maken. Wie hoort dan bij 
welk team?”. En zo werd er van grof naar fijn verder gewerkt 
om uiteindelijk in april 2016 te komen tot een nieuwe organi-
satiestuctuur. Met als uitgangspunt dat een team van monito-
ren verschillende teams aanstuurt.

Door niet meer te verschuiven over de drie stromen heen en 
door te kiezen voor vaste teams binnen elke stroom brachten 
ze heel wat rust en stabiliteit in de organisatie. Doelgroepme-
dewerkers zijn minder zenuwachtig want ze weten met wie ze 
elke dag moeten samenwerken. Als monitor kan je effectief in-
zetten op het leren samenwerken van je doelgroepmedewer-

kers waardoor je kan bouwen aan de 
groei van je mensen en de organisatie.

Begin 2017 werd het organisatiemo-
del nog bijgestuurd. Karolien: “Bij de 
enclaves had je heel wat wisselende 
opdrachten: soms vraagt de klant 
vier personen, soms acht personen. 
We zaten altijd met het probleem: 
wat doe je met de mensen die niet 
meegaan? Of als je meer nodig hebt, 
waar haal je die mensen?” Omdat ze 
zagen dat er vooral een wisselwerking 
was tussen de enclaves en WP7, heb-
ben ze na een jaar deze twee entitei-
ten samengevoegd. Joost: “Hierdoor 
wordt de enclavewerking nu ook aan-

gestuurd door Sylvia, de productieleider van WP7. Hoewel ze 
nu een grotere span van coaching heeft, heeft ze veel minder 
stress dan ervoor omdat ze alles beter onder controle heeft.”

Geruisloos opstarten van teams
Ondertussen waren de eerste teams al van start gegaan. Om 
de doelgroepmedewerkers niet ongerust te maken, werden 
de teams opgestart zonder hierover te communiceren. Joost: 
“In plaats van hen te overspoelen met theorie die ze misschien 
niet goed zouden begrijpen, gingen we ze vanaf nu gewoon 
elke dag samenhouden en kijken wat dat gaf.” Als snel ervaar-
den de doelgroepmedewerkers de aanpassing en gaven ze als 
feedback dat ze het zo eigenlijk veel leuker vonden. Zo getuigt 
ook Kenny Verthé: “Vroeger zaten we allemaal door elkaar, 
maar nu zitten we altijd in hetzelfde team. Dat is wel goed 
want we komen er veel sterker uit. We spreken nu soms ook al 
een keer in het weekend af.”

Meer verantwoordelijkheid bij de teams
Vervolgens werd aan de monitoren als regel meegegeven: “Als 
het een uitvoerende taak is en iemand van de doelgroep kan 
het, dan mag je het niet meer zelf doen.” Dat was een hele 
aanpassing, want de monitoren waren gewoon om alles zelf 
snel op te lossen als er iets fout liep in de productie. Om hierbij 
te helpen werden er nieuwe systemen ingevoerd. Zo zijn de 
monitoren fleximatrices gaan opstellen, om nieuwe taken toe 
te wijzen aan hun teams en te kijken wie wat kon en wie nog 
opleiding nodig had. Ook het teambord met bijhorend dage-
lijks overleg werd geïntroduceerd.

Aanvankelijk was er wel heel wat twijfel bij de monitoren: 
‘Gaan ze dit wel kunnen?’ Maar door stapje voor stapje te 
gaan, hebben ze ervaren dat het echt wel werkte. Eerst bij de 
sterke profielen, maar nu ook bij het merendeel van de doel-
groepmedewerkers. Karolien: “In sommige teams gaan de 
doelgroepmedewerkers zelf al de taken verdelen. Ondertus-
sen weten ze zelf wie wat goed kan en gebruiken ze de sterkte 
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van het team om een opdracht goed 
te volbrengen.” 

Uiteraard hadden de doelgroepmede-
werkers in het begin zelf ook schrik, 
maar ondertussen zie je dat ze meer 
plezier halen uit hun werk. Kenny: “Ik 
kwam altijd al graag werken, maar nu 
kom ik nog veel liever omdat je meer 
vrijheid en verantwoordelijkheid hebt. 
Ik mag nu zelf scannen, de banden 
klaarzetten, … Je kan meer dingen zelf 
doen.” Sommige doelgroepmedewer-
kers springen er echt uit als leiders-
figuur. Anderen willen gewoon hun 
werk doen, en dat mag ook.

Zelfde functies, nieuwe taakinhoud
Door de verantwoordelijkheden naar beneden te schuiven 
tot bij de mensen op de werkvloer, zijn ook de taken van de 
productieleiders en monitoren sterk gewijzigd. Een productie-
leider is nu veel meer betrokken bij de commerciële kant van 
de zaak: afspraken maken met klanten, prijsberekening, inno-
vatie, … terwijl die verantwoordelijkheid vroeger enkel bij de 
directie zat. De monitoren helpen veel minder met het uitvoe-
rende werk en zijn nu meer bezig met planning, verlofregeling, 
efficiëntie, het coachen en aanleren van nieuwe taken aan de 
doelgroepmedewerkers, … 

Uiteraard is dit geen evident verhaal. Karolien: “De produc-
tieleiders en monitoren krijgen nieuwe taken erbij die ze zelf 
moeten leren, en tegelijkertijd moeten ze mensen opleiden 
om ‘hun’ taken over te nemen. Dit vraagt enorm veel op een 
gegeven moment. Maar eens de taken kunnen worden door-
geschoven, verloopt alles veel vlotter.”

Elk team op zijn eigen tempo
Alle teams zijn ondertussen opgestart, maar elk team doet dit 

op haar eigen tempo. Sommigen be-
ginnen eerst met de fleximatrix, ande-
ren eerst met het teambord. Karolien: 
“Bij sommigen hangt het teambord en 
de week nadien is het al uitgebouwd. 
Bij anderen hangt er na drie maanden 
nog steeds hetzelfde op.  Eén team wil 
nog geen teambord gebruiken, maar 
wat zie je daar? Dat ze wel al papieren 
beginnen omhoog te hangen aan een 
raam of een muur.” Voor Karolien is 
dat allemaal geen probleem. “Je moet 
dit de tijd geven om te groeien, be-
langrijkste is dat de bal aan het rollen 
is.” Ook het teambord zelf mag er he-
lemaal anders uitzien. Elk team maakt 

zijn eigen teambord, met eigen accenten.

De stuurgroep gaat voor een nieuwe aanpak 
Daar waar de stuurgroep zich in het begin vooral bezighield 
met de structuur, zijn ze nu volop bezig met het begeleiden 
van sprints. Een ideale manier om het tempo erin te houden. 
Samen spreken ze af wat ze de komende zes weken willen ge-
realiseerd zien, bv. de opmaak van een fleximatrix in team A, 
dagelijks teamoverleg in team B, …. 

Indien ze tijdens een sprint merken dat ze tegen een struc-
tureel probleem aanlopen, dan komt er een spin-off met 
een werkgroep waar ze verder gaan werken op een specifiek 
thema. Zo wilden ze met de doelgroepmedewerkers aan de 
slag gaan rond kwaliteit, maar kwamen ze al heel snel tot de 
conclusie dat er geen kwaliteitsnorm was bepaald binnen Zon-
nehoeve. Een werkgroep ‘kwaliteit’ werd opgericht om deze 
norm eerst te gaan vastleggen. 

Momenteel is er ook een werkgroep infrastructuur actief. Een 
nieuwe organisatiestructuur vraagt immers om een nieuwe 
infrastructuur. Karolien: “Als je een team maakt van twee af-
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delingen die super ver van elkaar zitten, dat gaat niet. Dan 
hebben we die bij elkaar gezet.” Als je door de gebouwen 
van Zonnehoeve loopt, merk je dit ook aan de lay-out. De 
afdelingen die al aangepakt zijn, zijn in een nieuw kleedje 
gestoken.

De eerste resultaten
Ondertussen zijn ze anderhalf jaar 
bezig en heb ik voor mij een zeer 
tevreden directeur zitten. Karolien: 
“Het is allemaal veel sneller gegaan 
dan ik verwacht had, en ook met 
veel meer impact. Het mooie aan 
werken in een sociale economie 
is dat je een beslissing kan nemen 
en dat je na een maand al resultaat 
ziet. Het tempo ligt veel hoger om-
dat doelgroepmedewerkers zoveel 
meer in hun mars hebben.”

Door de nieuwe manier van werken zijn de frustraties op de 
werkvloer sterk verminderd. Kenny: “Vroeger waren de mo-
nitoren veel strenger. Nu zijn ze rustig, ze hebben minder 
stress. Ik denk dat het voor hen nu veel leuker is om met 
ons te werken en wij vinden het ook leuker om met hen 
samen te werken.”

Zonnehoeve kan nu veel beter inspelen op de vragen van 
de klant. Een groot verschil met vroeger is dat er veel meer 
nagedacht wordt over de planning. Alles wordt op voorhand 
goed bekeken en beter op elkaar afgestemd. Zonnehoeve 
kan dan ook al zeer mooie resultaten voorleggen. Karolien: 
“Ik had eigenlijk in 2016 verwacht dat we eerst naar bene-
den zouden gaan om dan weer omhoog te gaan. Maar die 
knik is er niet gekomen. Het is niet dat we zoveel meer ver-
kocht hebben, maar onze rendabiliteit is enorm gestegen.”

Ook Joost kan als externe adviseur alleen maar tevreden 
terugkijken op het afgelegde traject: “Het is geen ‘walk in 
the park’. Maar als ik kijk naar hoe ik de eerste keer binnen-
kwam. De drukte en de stress, de bedrukkende sfeer die er 
toen heerste ten opzichte van de dynamiek die je nu krijgt. 
Hoe mensen meer verantwoordelijkheden hebben gekre-
gen, maar nu goed in hun vel zitten. Zonnehoeve is voor mij 
een heel mooi traject om te zien dat waarin we geloven ook 
effectief in de praktijk werkt.”

Nieuwe uitdagingen voor de toekomst
Zonnehoeve had als grote voordeel dat ze van in het begin 
een directeur hadden die erin geloofde. Iemand die ook de 
toekomst met volle moed tegemoet gaat. Midden 2018 zou-
den alle teams zelfsturend moeten zijn. Maar om de teams 

nog robuuster te maken, gaan ze 
nu al inzetten op bijkomende op-
leidingen. Karolien: “Als we ver-
wachten dat mensen andere taken 
opnemen, dan moeten we hen ook 
hiervoor opleiden.” Daarnaast zijn 
ze ook gestart met een ESF-project 
om hun personeelsbeleid aan te 
passen aan de nieuwe organisa-
tiestructuur, door deze meer te 
richten op competenties en team-
werking.

Het bedrijf is ondertussen stabiel. 
Tijd dus om te dromen van een 

volgende stap. Karolien: “Wij hebben ondertussen zoveel 
ervaring met het maken van bedden. Ik zou graag naar de 
toekomst toe zelf met innovaties naar de klant stappen, in 
plaats van altijd te wachten totdat zij tot bij ons komen met 
een idee.”

Heel wat nieuwe uitdagingen, die ook een impact zullen 
hebben op de visie van de organisatie. Iets waar Karolien 
in het begin nog niet te veel wou aan raken, maar met 
de nieuwe ontwikkelingen is de tijd nu rijp om de visie er 
opnieuw bij te nemen. Karolien: “Het bedrijf heeft onder-
tussen zo’n grote stappen genomen, we zijn zo veranderd, 
onze mensen durven veel meer hun mening te geven. Ook 
het kader is aan aan het veranderen. In de toekomst zullen 
wij als maatwerkbedrijf misschien minder kunnen rekenen 
op hulp van buitenaf. Je moet zien dat je dan als bedrijf ook 
nog verder kan.”

Ik kwam altijd al graag 
werken, maar nu kom ik 
nog veel liever omdat je 

meer vrijheid en 
verantwoordelijkheid 

hebt. 



ontwerpen
is
een idee zo ver werpen
dat het veel tijd nodig heeft
om terug te keren
waardoor het ontwerp
-wanneer je het terug in handen krijgt-
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Op zoek naar MIER-goesting 

Een boeiende zoektocht naar een nieuwe organisatiestructuur voor Puuur

‘Meer goesting en autonomie voor de medewerkers’, daar was Puuur in 2015 naar op zoek. Toen nog een strate-
gische prioriteit die verder vorm moest krijgen, ondertussen is het een boeiende reis geworden met een nieuwe, 
innovatieve arbeidsorganisatie als einddoel. Een reis waarbij we ook de komende jaren ongetwijfeld nog heel wat 
uitdagingen zullen tegenkomen.

TEKST: Laura Reumers, Puuur  

Goede Prakijken

FLANDERS   SYNERGY

GOEDE PRAKTIJKEN
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Terug naar het be-
gin, wie zijn we? 
Puuur is een dien-
stencheque-onder-
neming waarvan 
de fundamenten 
liggen binnen de 
grote koepel Ons. 
Ons is een netwerk 
van organisaties en 
verenigingen en de 
meesten van ons 
zijn vrouwen. En 
zij die het niet zijn, 
delen alvast de 

vrouwelijke waarden. En dan hebben we het niet over schoenen 
kopen. Maar over zorg dragen, helpen met groeien, inspireren, 
duurzaam doen en denken, en de toekomst in het oog houden. 
Kansen geven en werkgelegenheid creëren liggen aan de basis van 
onze organisatie. Zorg dragen zit met andere woorden vanuit onze 
‘roots’ in ons DNA.

Vanuit 20 kantoren in heel Vlaanderen en een hoofdkantoor in 
Wijgmaal, biedt Puuur huishoudhulp aan bij meer dan 20.000 klan-
ten. Elk van onze 3.500 medewerkers is in staat tot heldendaden. 
Bij ons werken geen kuisvrouwen, wel huishoudhelden.

Door de sterke groei van de afgelopen jaren waren we qua orga-
nisatiestructuur op een kantelpunt gekomen: zullen we investeren 
in een extra ‘middenmanagement’ of willen we evolueren naar een 
andere, flexibele organisatiestructuur waarbinnen de werkbaar-
heid, autonomie en goesting van onze omkaderingsmedewerkers 
groter is en duurzaam zal zijn op lange termijn?

Om een antwoord te krijgen op deze vragen organiseerden we 
in het voorjaar van 2016 inspiratiesessies met de omkaderings-
medewerkers. Vanuit deze sessies werd al snel duidelijk dat in de 
huidige organisatiestructuur de processen, en het eigenaarschap 
erbinnen, niet altijd duidelijk zijn. Bovendien zijn een aantal pro-
cessen te verknipt. Deeltaken die op elkaar zouden afgestemd 
kunnen worden, zijn verdeeld over verschillende personen en zelfs 
verschillende locaties. De bestaande teams zijn te klein om de pro-
cessen van a-z te kunnen beheren.

We stelden vast dat onze medewerkers op eilanden werken: er is 
weinig gedeelde verantwoordelijkheid tussen de ondersteunende 
diensten in het hoofdkantoor en de regiokantoren en er is een 
scheiding tussen het beleid en de uitvoerders. De kloof tussen de 
verschillende ‘departementen’ in de organisatie is groot. De me-
dewerkers vragen om meer verantwoordelijkheden i.p.v. steeds 
goedkeuring te moeten vragen.

De resultaten van de inspiratiesessies gaven aan dat de mede-
werkers vragende partij zijn om te evolueren naar een nieuwe 
organisatiestructuur waarbinnen er op een andere manier wordt 
samengewerkt.

Gezocht: MIER-goesting
Een betere basis voor het project konden we niet wensen. In het na-
jaar van 2016 werd tijdens een kick-off met alle 110 omkaderings-

medewerkers en onder begeleiding van Flanders Synergy, het 
startschot voor het project MIER-goesting gegeven. MIER-goes-
ting? We dromen ervan dat door deze organisatieverandering 
onze medewerkers met meer goesting komen werken en dit door 
een organisatiestructuur te installeren die veel weg heeft van een 
mierenkolonie. Want in een mierenkolonie daar staan de mieren 
nooit in de file. Als mieren een hindernis tegenkomen, weten ze 
perfect met wie ze moeten samenwerken zonder dat ze richtlijnen 
of instructies nodig hebben. Ze zijn heel efficiënt en wendbaar, de 
hindernis lijkt hun niet van stuk te brengen. Bovendien kunnen ze 
elk obstakel aan omdat ze elkaar vertrouwen en ondersteunen.

Samen bouwen we aan het verhaal van Puuur!
Er is een Afrikaans gezegde dat zegt: “Als je snel wilt gaan, ga dan 
alleen. Als je ver wil komen, ga dan samen.” Dit is voor ons een van 
de belangrijkste doelstellingen binnen dit veranderproject: samen 
met de medewerkers de bouwstenen leggen. Geen verborgen 
agenda maar stap voor stap het verhaal van Puuur uitbouwen.

Dat is ook exact wat we tijdens de kick-off gedaan hebben. Als we 
nu terugblikken heeft deze dag ons heel wat meer opgeleverd! We 
hebben de kracht, de warmte en het enthousiasme kunnen erva-
ren die onze organisatie bezit. Iedereen heeft kunnen merken met 
hoeveel goesting de medewerkers klaar staan voor Puuur.

Tijdens deze ‘denkdag’ zijn we op zoek gegaan naar wat ons ‘zot 
maakt van Puuur’ en wat ervoor zorgt dat we minder gemotiveerd 
zijn? Waar zijn we als organisatie goed in en moeten we dus be-
houden of versterken, en waar kunnen we beter in worden? Wat 
maakt ons als dienstencheque-onderneming uniek? Deze oefenin-
gen leverden heel wat materiaal op dat de basis vormde voor het 
formuleren van de visie en de waarden van Puuur.

Het veranderteam als hart van het verandertraject
Bij het begin van het project werd er een veranderteam samen-
gesteld. Het veranderteam is een groep van medewerkers die 
cross-functioneel gekozen zijn. Iedereen mocht zich kandidaat 
stellen en ook een aantal leden van het managementteam maakt 
deel uit van deze groep. De leden van het veranderteam zijn de 
denkers in het MIER-goesting-project. Zij zijn het hart van het ver-
andertraject.

Ze formuleren adviezen 
voor het management-
team, zijn ambassa-
deur van het project en 
zetten hun schouders 
mee onder activiteiten 
die uitgewerkt moeten 
worden. Of zoals een 
deelnemer van het veranderteam haar rol zelf verwoordt: “Inbreng 
geven vanuit mijn expertise en collega’s warm maken. Ik zie mezelf 
als een miertje dat extra sprankelende steentjes naar de kolonie 
brengt.”

Tijdens de eerste samenkomsten, nog voor de kick-off met alle 
medewerkers,  zijn we ‘en petit-comité’ op zoek gegaan naar onze 
visie en de waarden. En eigenlijk waren we best fier op ons werk 
en het resultaat dat we bereikt hadden. Was het dan wel nog no-
dig om met alle medewerkers ook een visie en waarden oefening 
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te doen? Wat als zij met heel andere ant-
woorden kwamen dan deze die door het 
veranderteam werden geformuleerd? 
Maar onze vrees bleek ongegrond, onze 
collega’s leggen blijkbaar dezelfde accen-
ten.

Visie en missie scherpstellen
Na de kick-off is het veranderteam aan de 
slag gegaan om de visie en missie scherp 
te stellen op basis van al het materiaal dat 
er lag. Hadden we als grote organisatie dan geen missie/visie? 
Zeker, zelfs eentje in een deftig kadertje, eentje dat helaas ver-
dwenen is in de laden van de bureaus. Een mooie tekst, dat wel, 
maar niet gedragen door iedereen.
                              
Onze communicatiemedewerker, die deel uitmaakte van het ver-
anderteam en zo helemaal fan was van het project, bracht alle 
input die we verzameld hadden bij elkaar: de resultaten van de 
oefeningen tijdens de kick-off, de ideeën uit de sessies van het 
veranderteam, de visie en waarden van Ons, research bij andere 
bedrijven, …

We waren op zoek naar een korte tekst, zonder holle begrippen 
zoals bijvoorbeeld klantgerichtheid (uiteindelijk wil iedereen 
die diensten biedt klantgericht zijn …), die ons onderscheidt en 
waarin onze ambitie duidelijk wordt, waar al onze medewerkers 
enthousiast van worden, zich in (h)erkennen en ervan houden.

Oude wijn in nieuwe vaten? Neen, we merken nu dat onze visie 
klopt, het is echt wie we zijn en vooral het is gedragen en gefor-
muleerd door alle medewerkers. Het is de basis van ons bestaan 
en het helpt ons als organisatie te focussen op wat we belangrijk 
vinden. Ieder woord in de tekst is weloverwogen gekozen.

We hebben een krachtige slogan: “Puuur met drie u’s, want bij 
ons draait het om u”. Deze u’s staan voor de klant, de medewer-
ker en onze partners. Maar wie komt op de eerste plaats, op wie 
heeft de eerste u betrekking? Iedere medewerker gaf vanuit zijn 
eigen functie een andere volgorde. Door onze visie helder te for-

muleren, door te bepalen waar onze focus ligt, 
weet iedereen nu dat de klant centraal staat.

Goede waarden, die moeten “kippenvel”  
geven!
De visie is voor ons het uithangbord van Puuur, 
de waarden onderscheiden ons van alle ande-
re dienstencheque-bedrijven. Het maakt ons 
uniek. Daar waar onze visie richting geeft, ge-
ven onze waarden Puuur een identiteit. Ook 
hier werd ieder woord gewikt en gewogen, tot 

we helemaal juist zaten.

Implementatieteam zet de theorie om in de praktijk
Onder leiding van twee deelnemers uit het veranderteam is er 
een implementatieteam samengesteld met medewerkers uit de 
kantoren en de ondersteunende diensten. We hebben ons bij de 
keuze laten inspireren door de kick-off. Verschillende collega’s 
toonden er hun talenten bij hun betoog bij hun keuze van de 
waarden, door hun overtuigingskracht, met hun creativiteit, … Zij 
waren de meest geschikte ambassadeurs om de visie en waar-
den te laten landen in de organisatie en ervoor te zorgen dat 
iedereen de waarden leeft en uitdraagt.

Dit gebeurt in verschillende fasen: communiceren, proeven, im-
plementeren en doorleven. 18/5 was het D-DAY. In een video-
boodschap, gemaakt door het implementatieteam, lanceerden 
we in een gesloten facebookgroep, de waarden en visie aan 
alle medewerkers van de kantoren en de ondersteunende dien-
sten. In de weken voor dit moment hebben we de medewerkers 
nieuwsgierig gemaakt door elke week een mysterieus pakketje af 
te leveren. Vier voorwerpen die telkens een link hadden met de 
waarden.Zonder dat de medewerkers het beseften, begonnen 
de waarden te leven in de organisatie.

Eerste bouwsteen van de IAO-canvas: check!
Met het uitschrijven van onze visie en waarden was de eerste, 
en misschien wel de belangrijkste bouwsteen van het IAO- 
canvas naar een innovatieve organisatie een feit. Vanuit de visie 
is het veranderteam vanaf januari 2017 op zoek gegaan naar de 

Inbreng geven vanuit mijn 
expertise en collega’s 

warm maken. Ik zie mezelf 
als een miertje dat extra 
sprankelende steentjes 
naar de kolonie brengt.
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belangrijkste processen in onze dienstverlening. We weten al-
lemaal wat we dagdagelijks doen in onze job, maar wat is onze 
opdracht als organisatie? Wat zijn onze kernprocessen?

We onderzochten welke processen we kunnen onderschei-
den, welke er belangrijk zijn en welke misschien niet. Geen 
eenvoudige oefening voor een organisatie die met dienstver-
lening bezig is en niet met productie. Eens het kernproces 
helder en duidelijk was, werd het samen met de visie, onze 
kapstok om een organisatiemodel rond op te bouwen.

Met mieren bouwen
Door wat laten we ons leiden bij het opbouwen van een mo-
del? Welke criteria vinden we hierbij belangrijk? We zijn aan 
de slag gegaan door letterlijk te knippen en te plakken en met 
de metafoor van de mierenkolonie in het achterhoofd. Mie-
ren werden samengelegd in verschillende teams, de teams 
werden benoemd, er werd gediscussieerd over welke activi-
teiten en sub-activiteiten er door het operationele team, het 
besturende team en het ondersteunende team werd opge-
nomen. Boeiend om te zien hoe krachtig het is om te werken 
met beelden en metaforen. Het 
helpt om ideeën onder woorden 
te brengen.

Deze oefeningen zorgden voor 
pittige discussies af en toe. Het 
managementteam werd uitge-
daagd om een kader te scheppen 
aan de hand van strategische 
principes zodat de leden van het 
veranderteam dit kader kon in-
vullen. Het is door deze gesprek-
ken in alle openheid te kunnen 
voeren met de directie en de me-
dewerkers van alle diensten, dat je vooruit geraakt.

In rechte lijn naar de volgende denkdag
We staan te popelen om de grote groep van medewerkers op-
nieuw te raadplegen over hun ideeën over een organisatiemodel. 
Zullen zij de mierenhoop op dezelfde manier organiseren als het 
veranderteam gedaan heeft? Tijdens een nieuwe ‘denkdag’ in juni 
gaan we de uitdaging nog een keer aan.

Opnieuw zullen de mieren en de metafoor van de mierenhoop 
die dag een belangrijke rol spelen om alle medewerkers mee te 
nemen in het proces van het verandertraject. Het is maar door 
open te communiceren en resultaten te delen dat je gedragen-
heid creëert.

We zullen de waarden aftoetsen door in een oefening onze mie-
renhoop ermee te versieren. Welke concrete gedragingen koppe-
len de medewerkers aan onze waarden? Hoe zien zij dat Puuur 
dapper, warm, puur en dichtbij is?

Maar ook de binnenkant van de mierenhoop wordt onder de loep 
genomen. Hoe gaan de medewerkers dit organiseren? Welke 
teams zien zij samenwerken en via welke manier? Welke activitei-
ten zullen deze teams opnemen en welke niet?

Uitkijken naar een vruchtbaar najaar
Op basis van de input van het veranderteam en de denk-
dag zullen we nog voor de zomer het organisatiemodel 
of de macrostructuur van Puuur bepalen. En dan is het 
uitkijken naar de volgende stappen: Welk team neemt 
waarvoor verantwoordelijkheid op? Welke rollen en func-
ties moeten we bepalen? Hoe zorgen we ervoor dat men-
sen kunnen rekenen op de hulp en de talenten van hun 
collega’s?

Leren dromen
Het MIER-goesting project heeft ons leren dromen, heeft 
ons uitgedaagd om los te komen van de huidige realiteit. 

Het loslaten is niet altijd gemakkelijk en als we het even niet meer 
zien zitten, dreigen dromen soms nachtmerries te worden.

Het enthousiasme van de medewerkers en de dynamiek die dit 
project veroorzaakt, doen ons er echter in geloven dat we stap 
voor stap dichter komen tot de organisatie waarvan we dromen:  
een organisatie waar autonomie goesting geeft;  
• waar eigen inbreng en talenten van medewerkers nog meer 

een plaats krijgen;
• waar medewerkers ontdekken dat door eigen verantwoor-

delijkheden te krijgen en te nemen, ze mooie dingen kunnen 
realiseren; 

• een eenvoudige en flexibele organisatie waar de kernop-
dracht niet versnipperd is en waar teams samen verantwoor-
delijk zijn voor multifunctionele en complexe opdrachten;

• waar elk team in staat is tot heldendaden. 

Het geheim van buitengewone ondernemingen is immers niet 
om gewone dingen te doen met buitengewone mensen, maar om 
buitengewone dingen te doen met gewone mensen. Sinds april 
kunnen we bij het realiseren van onze dromen rekenen op steun 
van het Europees Sociaal Fonds. Binnen de oproep ‘Anders Or-
ganiseren’ wordt ons project mee gefinancierd door de Europese 
Unie en de Vlaamse Overheid.

Het geheim van buitenge-
wone ondernemingen is 
immers niet om gewone 

dingen te doen met  
buitengewone mensen, 
maar om buitengewone  

dingen te doen met  
gewone mensen.
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gePROJECTeerd

Flanders Synergy heeft het genoegen om mee het vernieuwde eerstelijnszorglandschap vorm te geven. Via het project ‘Samenwer-
king in de eerstelijnszone’ begeleiden we, in samenwerking met Agentschap Zorg en Gezondheid, twee pioniers in hun zoektocht 
naar een optimale samenwerking in hun eerstelijnszone. Deze zones zullen dienen als inspiratie voor het beleid en werkveld, maar 
ook veel meer dan dat: zij zullen invulling geven aan hoe alle eerstelijnszones er in Vlaanderen in de toekomst uit zullen zien! We 
staan aan de start van het project, maar als abonnee blijf je op de hoogte van alle belangrijke mijlpalen.

Dender en Zuid-Oost Limburg worden
 prototypes van de eerstelijnszone in Vlaanderen!

Op 13 maart lanceerden we een oproep waarop geïnteresseerde en gemotiveerde eerstelijnszones 
konden intekenen. We ontvingen zeven projectvoorstellen. Twee eerstelijnszones werden gese-
lecteerd om samen met ons te verkennen welke elementen bepalend zijn voor een goede samen-
werking die de grenzen van de eigen organisaties overstijgt: eerstelijnszones Dender en Zuid-Oost 
Limburg! We stellen ze graag aan jullie voor!

Regio: Eerstelijnszone Dender

Deelnemende gemeenten: Dendermonde & Hamme

Aantal inwoners: iets meer dan 139.000

Partners: 
Bij het indienen van het projectvoorstel onderschreven maar liefst meer dan 50 
partners een verbintenis tot samenwerking in deze zone! Trekkers zijn hier het 
Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN), Samenwerkingsplatform Eerstelijn (SEL), 
Christelijke Mutualiteit en lokale besturen.

Eerdere samenwerking en projecten
De partners in de regio hebben al verschillende projecten samen opgenomen en er is een groot vertrouwen. Vanuit eerdere 
samenwerkingen zijn de betrokken partners al gedurende lange tijd doordrongen van het kernidee ‘op één lijn voor een sterke 
eerstelijn’ om zo te zorgen voor een goed uitgebouwde, toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare ondersteuning en begelei-
ding voor personen met zorg- en ondersteuningsnoden én hun mantelzorgers. 

Uitgangspunten
• Zorgvrager én mantelzorger centraal stellen
• Verbondenheid, met respect voor alle betrokken partnerorganisaties, waarbij elke discipline erkend wordt in zijn/haar rol 

en functie
• Intersectorale, transparante en open communicatie als noodzaak voor een kwalitatieve zorg en ondersteuning  
• Samenwerken over de lijnen heen: gedeelde verantwoordelijkheid (belang van zorgteams)
• Autonomie van de zorgvrager (keuzevrijheid, mee bepalen van behandelplan/begeleidingsplan)
• Zelfmanagement van de zorgvrager (participatie van de zorgvrager in eigen zorg, goed geïnformeerde zorgvrager kan zelf 

heel wat opnemen in zijn/haar zorg)
• Getrapte zorg of het subsidiariteitsprincipe: de juiste zorg, door de juiste persoon, op het juiste moment
• Zorgcontinuïteit (naadloze zorg) 

Doelstellingen
Binnen de eerstelijnszone Dender willen de partners zich inzetten op drie prioritaire taken: 1/ ondersteuning van de kringwer-
king en actief ondersteunen en uitbreiden van kringvorming voor verschillende groepen, 2/ verdere ontwikkeling en ondersteu-
ning van de Huizen van het Kind, om zo ook deze doelgroep te bereiken en 3/ op basis van bestaande projecten, een optimale 
methodiek te ontwikkelen rond geïntegreerde zorgplanning voor personen met een zorgnood. De persoon met een zorgnood 
staat letterlijk mee aan het stuur in deze zone, aangezien zij ook deel zullen uitmaken van het veranderteam.
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Dender en Zuid-Oost Limburg worden
 prototypes van de eerstelijnszone in Vlaanderen!

Regio: Eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg

Deelnemende gemeenten: Bilzen, Hoeselt, Riemst, Tongeren, Herstappe & 
Voeren

Aantal inwoners: 83.000

Partners: 
Bijna 40 partners engageerden zich voor dit project, en deze groep wordt de 
komende periode nog uitgebreid! Trekkers hier zijn onder andere het LMN 
Zuid-Oost Limburg, LISTEL, huisartsenkring, mutualiteiten, lokale besturen en 
de vereniging voor mantelzorgers- en patiënten.

Eerdere samenwerking en projecten
Hoewel de partners in deze regio iets minder ervaring hebben in het samenwerken tijdens eerdere projecten, is er een zeer 
groot enthousiasme en een enorme veranderbereidheid. Een van de eerste stappen die gezet zullen worden is het ontwikkelen 
van een gemeenschappelijke visie, onderschreven door de verschillende partners. Een aantal gemeenschappelijke waarden die 
werden geformuleerd zijn (1) het samenwerken met respect voor elkaar, (2) het detecteren en aanpakken van knelpunten en 
samen naar oplossingen zoeken, (3) elkaars huidige werking leren kennen, alvorens te kunnen veranderen waar nodig en (4) de 
persoon met een zorgnood en zijn of haar mantelzorger erkennen als een waardige partner. 

Uitgangspunten
Een visie en uitgangspunt dat alvast gemeenschappelijk geldt voor alle partners, is dat zorg tot bij de volledige populatie moet 
komen. Ook zorgmijders en zorguitstellers moeten in een vroege fase toegeleid worden naar preventieve en curatieve zorg. 
Hiervoor wil men zich ook richten op informele zorg, om zo proactief de kwetsbare groepen (zoals ouderen, kansarmen, per-
sonen met een beperking, …) te bereiken. Hierin is een zeer grote rol weggelegd voor de lokale besturen en OCMW’s. Er wordt 
gestreefd naar de integratie van de maatschappelijk werker in de wijken, zodat er op een ‘outreachende manier’ gewerkt kan 
worden. 

Doelstellingen
• Zorg- en hulpverleners efficiënter laten samenwerken, door bijvoorbeeld te herbekijken hoe maatschappelijke werkers 

vanuit de verschillende organisaties efficiënt ingezet kunnen worden in de eerstelijnszone. Op deze manier kan een betere 
geestelijke/maatschappelijke gezondheidszorg in de regio tot stand komen 

• Betere opvang- en vervoersmogelijkheden bekomen, met specifieke aandacht voor mantelzorgers
• Multidisciplinaire samenwerking op buurtniveau bewerkstelligen door multidisciplinair overleg en sleutelfiguren per buurt 

(cfr. verschillende toegangspoorten tot zorg)
• Het opzetten van een bevraging bij de zorgactoren om zo de pijnpunten bloot te leggen zodat het project ook hierop kan 

inspelen
• Kwetsbare groepen sneller bereiken en geschikte zorg toeleveren, die afgestemd is op de specifieke behoeften van deze 

doelgroepen. Dit kan bewerkstelligd worden door een goed contact tussen zorg en welzijn, en dit op een zo laag mogelijk 
niveau. Hierbij moet er aandacht zijn voor de zorgconsumptie binnen de buurt en respect voor de keuzevrijheid van de 
personen met een zorgnood

• Het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg in de regio, Noolim, actief betrekken in dit project. Dit zal gebeuren door speci-
fieke GGZ-deskundigheid mee in de wijk/regio in te bedden, zodat er een betere beschikbaarheid is van specialistische zorg. 
Dit zal ook leiden tot een betere preventie en vroegdetectie
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De toekomst is aan 
teams

Zelf aan de slag

Organisaties die geloven in de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie kiezen er door-
gaans voor om zich te organiseren op basis van teams. Om de betrokkenheid van de teams aan 
te wakkeren is het belangrijk dat je de teams goed samenstelt, de juiste verantwoordelijkheden 
geeft en voorziet van de nodige omkadering. We lijsten de tien belangrijkste tips voor jou op. 

Een (her)ontwerp van een goede organisatiestructuur vertrekt steeds vanuit een heldere visie. Je formuleert een antwoord op de 
vraag: waar wil ik naartoe met mijn organisatie? Van zodra de visie en de leidende principes duidelijk zijn, kan je je organisatie be-
ginnen ontwerpen. Op basis van het primaire proces (kernactiviteiten) wordt de organisatie opgedeeld in stromen, afdelingen of 
eenheden. Naargelang de grootte van een organisatie bestaat een stroom uit één of meerdere teams. Hoewel teamwerk een van 
de grootste buzzwoorden is van onze werkende bevolking, is het ontwerpen van goede teams geen sinecure.

Tien tips voor een goede teamstructuur
Goed teamwerk begint bij gemotiveerde mensen. Maar hoe krijg, en nog belangrijker, hoe hou je je medewerkers gemotiveerd? 
De juiste mensen op de juiste plek zetten, is een essentiële eerste stap. Volgende tips helpen je alvast op weg om een goede team-
structuur op te zetten. Om de tips wat concreter te maken, vertrekken we vanuit volgende voorbeeldcase: 
 

Annlie is een familiebedrijfje dat de voorbije jaren een sterke groei heeft gekend. De organisatie maakt 
kippen- en konijnenhokken van gerecycleerd materiaal. Waar vroeger alles binnen één team geregeld 
werd, is dat vandaag niet meer mogelijk. Met de komst van opnieuw twee nieuwe medewerkers, voelt 
Dieter, de eigenaar, aan dat het tijd wordt om een nieuwe organisatiestructuur uit te tekenen die de groei 
ondersteunt. Ze kiezen ervoor om hun organisatie op te delen op basis van de twee productgroepen. De 
organisatie kent dus twee stromen namelijk kippenhokken en konijnenhokken. Aangezien de vraag naar 
kippenhokken groter is, telt deze stroom drie teams. De andere telt er twee.
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3
Creëer multidisciplinaire teams

Multidisciplinaire teams zijn vaak het gevolg van tip twee. Dat wil niet zeggen dat 
iedereen alles moet kunnen, maar wel dat alle kennis die cruciaal is voor het team 
in het team moet zitten. Als je een organisatie herontwerpt, komen vaak mede-
werkers uit verschillende afdelingen in een team te zitten. Bij de start hebben ze 
elk hun eigen vaardigheden, maar probeer ze aan te moedigen dat ze de andere 
teamleden opleiden. Zo krijgen ze een beter zicht op elkaars opdracht, maar ver-
laag je ook de kwetsbaarheid van het team. 

In het team van Chique chick zit een verkoper/tekenaar, meerdere houtbewerkers, 
enkele lassers en iemand die oorspronkelijk in de afdeling afwerking werkte. Samen 
werken ze de nieuwe modellen uit, bepalen ze de planning en zorgen ze voor het af-
gewerkte product. Het verzamelen van gerecycleerde materialen doen ze niet zelf, die 
opdracht wordt centraal georganiseerd.  

Hoe concreter, hoe beter 
Geef elk team een heldere, afgelijnde 
teamopdracht door te antwoorden op 
de vraag: Waarom vormen zij een team? 
Definieer helder wat de kernopdracht 
van het team is, zodat de reden waarom 
mensen moeten samenwerken duidelijk 
is.

Chique Chick is een van de drie teams 
die kippenhokken maken. Zij produceren 
de uitgebreide, zelfs luxueuze hokken. 
Ze zijn verantwoordelijk van design tot  
eindproduct.

1

2
Knip zo weinig mogelijk

Zorg ervoor dat het team alle kennis bezit om haar opdracht tot een goed einde 
te brengen. Alle kennis die je wegknipt van het team en bij een ondersteunend of 
leidinggevend team legt, is een afstemming die je voor het team inbouwt. Hoe meer 
ze kunnen afstemmen binnen het team, des te sneller ze kunnen schakelen en des 
te minder overleg er moet gepland worden.

Waardat vroeger een hok geproduceerd werd in vier verschillende afdelingen (recyclage, 
hout, metaal & afwerking), wordt een hok bij Annlie nu gemaakt in één team waarbinnen 
er vertegenwoordiging is vanuit elke vroegere afdeling. De organisatie is daarmee georga-
niseerd op basis van de producten en niet meer op basis van het proces. Er is met andere 
woorden enkel nog horizontaal geknipt. In de vorige organisatiestructuur was er altijd 
iemand verantwoordelijk voor de juiste communicatie tussen de verschillende afdelingen. 
Die opdracht is vandaag overbodig geworden, want dit gebeurt binnen het team.

4
Ga voor de grootte van 

een voetbalteam
Teams tussen de zeven en twaalf perso-
nen zijn ideaal. Ga je voor teams kleiner 
dan zeven personen, dan zijn ze vaak 
kwetsbaar. Zet je meer dan twaalf per-
sonen samen, dan dreigt het team op te 
splitsen in kleinere subgroepen. Gebruik 
deze tip als vuistregel en niet als dogma. 
Mits een goede verklaring kan je moge-
lijk je team wat uitbreiden of beperken, 
maar denk er dan goed bij na. 
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Laat je team resultaatgericht werken

Voordat je teams van start gaan, moet je helder stellen wanneer 
een team goed heeft gewerkt. Bepaal met andere woorden de 
doelstellingen van het team. Doelstellingen kunnen kwantitatief, 
maar ook kwalitatief zijn. Probeer deze steeds SMART (specifiek, 
meetbaar, acceptabel of haalbaar, realistisch en tijdsgebonden) 
te bepalen.

Chique chick moet jaarlijks acht nieuwe modellen lanceren. Elk model 
krijgt een productietijd van maximum twee weken. Ze streven naar 
een klantentevredenheid van min. 95% en een opperste sfeer binnen 
het team. Ze maken tijd voor elkaar, praten conflicten uit en zorgen 
ervoor dat ze als team groeien.

9
Systemen moeten ondersteunen, geen richting geven

Elke organisatie kiest voor systemen die de werking moe-
ten ondersteunen, verlichten of verbeteren. Jammer genoeg 
krijgen we vaak heel wat verhalen te horen van organisaties 
die zich laten leiden door deze systemen. De kwaliteitsregels 
bepalen wie wat mag doen in een woonzorgcentrum, het 
ERP-systeem bepaalt het proces in de fabriek of de leerdoel-
stellingen bepalen wat een kind mag leren in welke graad. Durf 
out of the box te denken en kies enkel voor die systemen die je 
organisatie beter maken. 

8
Kies voor een minimale hiërarchie

Hoe groter de organisatie wordt, hoe vaker je verschillende 
lagen in de hiërarchie zal tegenkomen. Let op, je hoort ons 
zeker niet zeggen dat hiërarchie slecht is, maar probeer ze 
wel tot een minimum te beperken. We streven naar teams 
die zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van andere afdelin-
gen, teams of bazen voor de organisatie van het eigen werk. 
Anders leg je de verantwoordelijkheid vaak op een ander ni-
veau en dan riskeer je een communicatiebeleid als een wa-
terval. Denk daarom goed na hoe je de rapporteringsstruc-
tuur van het team gaat opzetten.

De medewerkers van team Chique Chick rapporteren recht-
streeks aan Dieter. Eén keer per week zitten ze samen om het 
huidige verloop en de planning van de volgende weken te be-
spreken. 

10
Teams moet je kunnen onderscheiden

Een eigen teamidentiteit zorgt voor een natuurlijke cohesie. 
Laat teams mee of liever zelf beslissen over hun naam, kleur 
en/of outfit. Zo creëer je herkenbaarheid en stimuleer je het 
teamgevoel. 

Heb je nog vragen of kan je wat extra hulp gebruiken. 
Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder!

5
Vergroot het lokaal regelvermogen 

Wanneer je teams echt meer verantwoordelijkheden wil geven, 
moet je ze naast uitvoerende ook zoveel mogelijke regelende ta-
ken geven. Hoe meer het team zelf geregeld krijgt, des te beter 
zijn ze in staat om hun doelstellingen te behalen. Van zodra het 
team afhankelijk is van anderen, zakt het verantwoordelijkheids-
gevoel en meestal ook de betrokkenheid. 

Annlie heeft bewust gekozen om de planningsactiviteiten bij de teams 
zelf te leggen. Waardat er vroeger één iemand centraal de planning 
opmaakte, doen de teams het nu zelf. De teams hebben er zelf een 
beter zicht op, waardoor er minder wijzigingen zijn en de productie 
vlotter verloopt. 

6
Organiseer verticaal en horizontaal

Als je je teams multidisciplinair samenstelt, mag je niet ver-
geten om ook afstemming te organiseren tussen verschil-
lende disciplines. Hierdoor blijft de expertise in de organi-
satie geborgd en ontstaat er een goede coördinatie tussen 
de teams. 

Doordat Annlie de houtbewerkers aan de teams heeft toege-
kend, hebben de specialisten houtbewerking minder moge-
lijkheden om van elkaar te leren. Om dit gemis op te vangen, 
komen ze één keer per maand samen om goede en slechte erva-
ringen met elkaar te delen. 



23

Stokoud maar springlevend:  
organisatieontwerp als discipline

Dit artikel brengt goed, minder goed, en hoopvol nieuws voor het IAO-vakgebied. Om met het 
goede nieuws te starten: dit vakgebied kan steunen op een enorm uitgebreide en mature acade-
mische ruggengraat, en kan rekenen op een bijzonder grote interesse vanuit het bedrijfsleven. 
Niet dat dit echt ‘nieuws’ is, maar recent is dit voor de hele wereld wel zeer makkelijk vast te 
stellen. Australische en Amerikaanse onderzoekers beslisten namelijk een inventaris te maken 
van dit kennisdomein, en de resultaten daarvan werden afgelopen februari gepubliceerd in het 
gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift the Journal of Applied Psychology.

De onderzoekstraditie rond het thema ‘work design’ is hon-
derd jaar oud, en telt in het totaal ruim 17.000 academische 
artikels, met als grondslag de socio-technische systeemtheo-
rie, en het job-demand control model van Karasek. De state-
of-the-art op basis van academisch onderzoek toont aan dat 
organisatiestructuren een belangrijke voorspeller zijn voor 
zowel de prestaties van een onderneming als voor het welzijn 
van medewerkers. Ander goed nieuws is dat er vandaag vanuit 
het bedrijfsleven zeer veel interesse is in deze kennis. Deloitte 
publiceerde net een jaar geleden een studie waarin 7.000 ma-
nagers in 130 verschillende landen bevraagd werden over wat 
volgens hen de prioritaire human capital thema’s zijn voor hun 
organisaties. Organizational design stond met stip op nummer 
1 op die prioriteitenlijst. 

Dit alles zou als muziek in onze oren moeten klinken. Maar er 
is ook minder goed nieuws. Ondanks alle kennis van acade-
mici en alle interesse van bedrijven, blijkt dat de beschikbare 
kennis over arbeidsorganisaties maar zeer moeizaam de weg 
vindt naar de praktijk. In 2015 vulde 44.000 Europese werkne-
mers een vragenlijst, en daaruit bleek dat slechts 31% van de 
mensen die in uitvoerende jobs werken, betrokken worden bij 
beslissingen die hun werk aanbelangen. Ook de meest recen-
te cijfers van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor tonen dat de 
evolutie in veel arbeidsorganisaties eerder de verkeerde dan 
de juiste richting uitgaat in heel wat sectoren. 

En zo zijn er nog meer voorbeelden die aantonen dat de be-
schikbare kennis over arbeidsorganisatie één zaak is, en de im-
plementatie van die kennis een heel andere. De academische 
literatuur blijkt te moeilijk toegankelijk en toepasbaar voor de 
dagdagelijkse organisatiepraktijk. In de markt van de populaire 
managementliteratuur gonst het bovendien van alternatieve 
benaderingen van organisatieontwerp die wel goed bedoeld 
zijn, maar die te vaak geen lessen trekken uit beschikbare aca-
demische kennis. Vaak zijn die benaderingen gebaseerd op 
anekdotische cases, zijn ze aantoonbaar onvolledig, en soms 
geven ze zelfs aanleiding tot veranderingen waarvan bewezen 
is dat ze niet de beoogde verbeteringen opleveren. Daardoor 
blijven structuurwijzigingen in organisaties vaak onder de ver-

wachtingen, soms zelfs in die mate dat organisaties net slech-
tere in plaats van betere plekken worden om te werken. 

Het is niet de eerste keer dat er internationaal veel interesse 
is in thema’s als arbeidsorganisaties en organisatiestructuren. 
Ook in de jaren 70 en begin jaren 80 was er veel te doen rond 
organisatiestructuur als thema, onder andere dankzij Henry 
Mintzberg’s invloedrijke werk over organisatiemodellen in ja-
ren 70. In 1980 zorgden managementgoeroe’s Waterman en 
Peters voor tegengewicht, in een artikel met als titel ‘structure 
is not organization’. In dat model nuanceren zij het belang van 
organisatiestructuur, en lanceren zij in de plaats daarvan hun 
bekende McKinsey 7S-model. In de jaren 80 en 90 is de aan-
dacht en interesse voor arbeidsorganisatie en ‘work design’ als 
thema daardoor sterk geluwd. Er waren alternatieve benade-
ringen, met 7S en lean management op kop, die andere ac-
centen legden en die zichzelf presenteerden als minstens even 
effectief. Het thema ‘arbeidsorganisatie’ speelde daardoor het 
momentum kwijt, en de noodzakelijke investeringen om van 
academische naar toepasbare kennis te gaan kwamen niet, of 
in elk geval veel te weinig, op gang.  

Vandaag is er opnieuw een momentum. De hoopvolle bood-
schap is dat we dit momentum deze keer wel goed kunnen 
benutten om ‘work design’ duurzaam te verankeren in de be-
drijfspraktijk van zoveel mogelijk organisaties en sectoren. Het 
is in het slaan van de brug van academische naar praktische 
kennis dat er nog heel wat belangrijk werk te doen is, en net dit 
is wat Flanders Synergy als missie heeft gekozen. De leercurve 
die we in het brede Flanders Synergy netwerk ervaren zit net 
op dat snijvlak tussen academische en toegepaste kennis. We 
voelen ook dat we vandaag veel verder staan dan ooit. Met 
het IAO-canvas kunnen we ondertussen voorbij het 7S model 
gaan, om het thema van arbeidsorganisatie de zinnige aan-
dacht te geven die het verdient. Ons kennisdomein is stokoud, 
maar, wat ons betreft meer dan ooit springlevend.

Wil je zelf eens door de wetenschappelijke literatuur struinen. 
Neem contact met ons op voor relevante wetenschappelijke  
artikels. 

FactorSynergy



Op bezoek bij 
Barco

Tijdens de vorige bootcamp ‘Betrokkenheid verhogen via een innovatieve arbeids-
organisatie’, gingen de deelnemers onder andere op bezoek bij technologiegigant  
Barco. Naast een indrukwekkend technologisch proces is de organisatie stevig aan het 
investeren in de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie. 

Werk jij in een industriële organisatie en wil je weten wat IAO voor jouw organisatie 
kan betekenen? Schrijf je via onze website in voor de nieuwe bootcamp van het najaar 
en ontdek het aan de hand van vier boeiende praktijkvoorbeelden!
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Boost de autonomie van je teams
Gebruik de tool-KKIT om taken en verantwoordelijkheden 

toe te wijzen aan teams op weg naar meer verantwoordelijkheid

In januari 2015 startte Flanders 
Synergy, samen met Antwerp 

Management School (AMS) en KU 
Leuven, een onderzoeksproject 
om de structurele en psycholo-

gische impact voor leidinggeven-
den in een IAO-herontwerptraject 
in kaart te brengen. Doelstelling: 
organisaties en hun leidinggeven-
den beter begeleiden en onder-

steunen in de kanteling naar een 
nieuwe arbeidsorganisatie. Via 

deze rubriek blijf je op de hoogte 
van de laatste bevindingen & 

ontwikkelde tools.

Zelf aan de slag

De transitie naar een innovatieve arbeidsorganisatie stopt te vaak 
bij het invoeren van multidisciplinaire teams op operationeel niveau. 
Wanneer de rest van de organisatiestructuur niet in vraag gesteld 
wordt, blijven leidinggevenden vasthouden aan bevoegdheden die 
bij de teams horen te liggen en/of blijft men vanop een hoger ni-
veau de teams functioneel aansturen. Een integraal herontwerp is 
noodzakelijk. Zoals beschreven in editie vijf van het ledenmagazine 
(‘De paradox van gedeeld leiderschap’, maart 2016) start deze oefening 
met een strategische intentie, of een duidelijke keuze op het vlak 
van organisatiemodel, teamprincipes én leiderschapsnorm. Een vol-
gende stap is het vormgeven van de besturingsstructuur. Behalve 
het subsidiariteitsprincipe (meer uitleg in de tekst), vinden we in de 
literatuur geen handvatten om deze volgende stap te nemen. Doel-
stelling van het leiderschapsproject was dan ook om een methodiek 
te ontwikkelen die organisaties zou helpen om te bepalen welke ta-
ken en regelactiviteiten aan wie toegewezen worden.

Alles voor het team
Als je als organisatie kiest voor een teamgebaseerde organisatie, moet je goed 
nadenken welke activiteiten je aan welk team geeft. Een team zou in staat moeten 
zijn om zo veel mogelijk, liefst het volledige proces te beheersen, want dat levert 
een hele hoop voordelen op: 
• Het team kan sneller problemen signaleren en oplossen
• De leiding wordt minder ingeschakeld bij operationele problemen en heeft 

meer ruimte vrij om leiding te geven
• Het vergroot de kwaliteit van de arbeid (balans taakeisen, regelmogelijk-

heden) waardoor je kan rekenen op een hoge betrokkenheid en een lager 
stress risico

• Bij problemen zien ze rechtstreeks het effect van de gekozen oplossing, waar-
door er een betere basis is om  te leren en verbeteren

• Het team kan beter inspelen op actuele en specifieke situaties
• Minder kans op informatieverlies of -verminking

Enkel éénmanszaken of erg kleine organisaties hebben de luxe om de or-
ganisatie niet te gaan opdelen in meerdere teams. Het is daarom be-
langrijk om de activiteiten die cruciaal zijn voor het team of de activi-
teiten waar veel afstemming voor nodig is, in het team te behouden.  

LITERATUURSTUDIE

INTERVIEWS MET 49 
LEIDINGGEVENDEN 

UIT IAO

BEGELEIDING VAN 1ste 
LEREND NETWERK:  

4 ORGANISATIES

VALORISATIE &
KENNISTRANSFER

BEGELEIDING VAN 2de 
LEREND NETWERK:  

4 ORGANISATIES
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Wanneer je in de praktijk start met activiteiten toe te kennen 
aan teams stoot je vaak op een hele reeks vragen. 
• Waar mag een team over beslissen? 
• Wat is de inhoud van ‘zelfsturing’ voor een team? 
• Wat is het pad ernaartoe? 
• Hoe begin ik eraan? 

Om een goed antwoord te formuleren op deze vragen, moet je 
meteen ook de rol van je leidinggevende (her)ontwerpen, want 
wat verwacht je nog van de leidinggevende van het team als het 
team meer verantwoordelijkheden opneemt? 
 
Er ontstaat met andere woorden een spanningsveld tussen de 
taken die het team zelf opneemt en de taken die overblijven 
voor de leidinggevende. Ook dat levert heel wat vragen op: 
• Welke vorm van aansturing of besturing is (nog) nodig? 
• Wat is de rol van het ondersteunende team of experten?
• Wat is rol van leidinggevende als een team meer autono-

mie opneemt?

Om organisaties te helpen bij het verdelen of herverdelen van 
taken en verantwoordelijkheden aan teams hebben we een tool 
bedacht. We vertrekken vanuit de gedachte dat een team alles 
kan opnemen, behalve als we een goede reden kunnen toeken-
nen waarom dit niet zo is. Die redenen hebben we opgehangen 
aan de acroniem KKIT: Het team heeft onvoldoende Kennis, 
geen zicht op het volledige Kader, kan de Impact niet inschatten 
en/ of heeft onvoldoende zicht op de juiste Tijdshorizon
.
Net als in het vorige artikel kiezen we weer om het instrument 
helder uit te leggen aan de hand van een case. Deze keer geen 
fictief verhaal, maar bouwen we verder op de case van Vivaldis 
Interim. Vivaldis is een van de acht bedrijven die deelneemt aan 
het leiderschapsproject en daarmee ook een van de testcases 
van dit instrument. 

Vivaldis Interim is een toonaangevende speler in de uit-

zendsector. Vier jaar geleden startten ze als een van de 
pioniers met hun eigen IAO-project. De doelstelling: groei 
realiseren zonder meer druk op de leidinggevende te leggen 
en met een organisatie waarin mensen graag werken. Met 
de slogan ‘Thank God, it’s monday’ kreeg het veranderpro-
ces vorm. Het volledige verhaal lees en bekijk je op onze 
website. In dit artikel leggen we uit hoe zij de bevoegdheden 
hebben verdeeld aan de hand van de tool-KKIT. 

De tool-KKIT
We vertrekken vanuit het idee dat elk team een duidelijk afge-
lijnde, waardetoevoegende opdracht heeft waarbij we zoveel 
mogelijk activiteiten, zo dicht mogelijk bij het team willen orga-
niseren. In de theorie spreken we hier over het subsidiariteit-
sprincipe. Waarbij we met een complex woord proberen te om-
schrijven dat je moet proberen alle activiteiten  zo laag mogelijk 
in de organisatie te plaatsen. Om dat te doen, moeten we eerst 
wat voorbereidend werk verrichten: 

Stap 1: Eerst de opdracht delen om later te herverdelen: be-
paal welke activiteiten we moeten verdelen
Als we teams meer verantwoordelijkheden willen toekennen, 
moet je starten met het in kaart brengen van alle activiteiten 
die geregeld moeten worden zodat het team zijn opdracht kan 
realiseren. We vatten deze samen onder de noemer regelactivi-
teiten, maar het gaat hier om voorbereidende, ondersteunende 
en controlerende activiteiten. Bijvoorbeeld planningsactivitei-
ten, kwaliteitscontroles, administratie, onderhoudswerken, … 
We merken dat deze oefening cruciaal is om nadien het eige-
naarschap van bepaalde activiteiten (opnieuw) toe te wijzen. 
Wanneer je de oefening echt integraal wil toepassen, moet je 
alle regelactiviteiten oplijsten van het bestellen van orders tot 
het uitwerken van de visie. 

Vivaldis had ongeveer 340 taken opgelijst op kaartjes. Deze 
kaartjes werden later in de oefening gebruikt om met de 
teams in dialoog te gaan. 

Stap twee: Neem je organisatiestructuur als uitgangspunt

• Lange en onbetrouwbare doorlooptijden - wachttijden
• Noodzaak tot centrale planning die zelden actueel is
• Voortgang order onzichtbaar voor het team
• Tegengestelde belangen door verschil in ‘lusten en  

lasten’ en het ontstaan van ‘politieke spelletjes’
• Grote afstemnoodzaak
• Moeizame integrale kwaliteitsbeheersing (met hoge 

kwaliteitskosten)
• Moeizame productinnovatie en verbeteringen

• Eigenaarschap – betrokkenheid daalt
• Zelfvertrouwen van de professional in de organisatie 

wordt ondermijnd
• Leidinggevende functioneert als pompier
• Zaakvoerder is ‘storingsbaken’ daar hij moet intervenië-

ren in het proces om de voortgang te borgen
• Operationele problemen worden geëscaleerd tot op CEO 

niveau waardoor die tijd ontbreekt om tactische/strate-
gisch opdrachten in te vullen

 Je hebt tal van symptomen die kunnen aangeven dat je de kritische taken verkeerd verdeeld hebt over je teams.  
Herken je een of meerdere van volgende symptomen, maak dan zeker gebruik van de tool-KKIT:
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Als we weten om welke activiteiten het gaat, moeten we weten 
waar we deze overal kunnen indelen. Hierbij neem je je organi-
satiemodel als uitgangspunt. Om je op weg te zetten, hebben 
we een spelbord ontworpen die je helpt om je organisatiemodel 
eenvoudig voor te stellen. Wees vrij om dit bord als uitgangs-
punt te gebruiken, en het helemaal toe te passen op je eigen 
organisatie. 
Je zal zien dat het spelbord niet enkel rekening houdt met de 

verschillende teams, maar ook vakjes heeft waarin er enkel be-
slissingen genomen kunnen worden in een overleg tussen som-
mige of alle teamleiders. Aan de zijkant van het spelbord vind 
je nog twee vakjes, die niet in de organisatie liggen. Het onder-
ste vakje staat voor de klant. Zo zijn er misschien wel activitei-
ten die je vandaag opneemt, maar die gezien de, bijvoorbeeld 
technologische, evoluties nu beter opgenomen kunnen worden 
door de klant. Een voorbeeld daarvan zie je in de bankensector. 
Waar je als klant vroeger naar het kantoor moest voor diverse 
activiteiten zoals overschrijvingen en het openen van nieuwe re-
keningen, doen we dat vandaag allemaal zelf, thuis van achter 
onze tablet of pc. 

Het bovenste vakje STOP is voorzien voor activiteiten die we 
vandaag nog opnemen, maar waar we om diverse redenen als 
organisatie beter mee stoppen. Een voorbeeld daarvan is de 
verspreiding van de gedrukte Gouden Gids. De kernopdracht 
van de organisatie is nog steeds het verzamelen van gegevens 
van organisaties, maar niet meer in gedrukte vorm. 

Vivaldis heeft er ook voor gekozen om het spelbord toe te 

passen op hun eigen organisatie. Zoals je ziet aan de te-
kening, hebben ze een erg vlakke organisatiestructuur. Elk 
kantoor wordt ondersteund door enkele expertiserollen en 
een coach. Om de kantoren optimaal te laten draaien, zijn 
er daarnaast nog bepaalde stafdiensten aanspreekbaar. 
Ten slotte is er nog het managementteam.

Stap 3: Leg de regelactiviteiten op de juiste plaats

Alle regeltaken die je hebt opgelijst in stap één ga je nu een 
plaats geven op het spelbord. Je start steeds met de vraag: 
“Moeten we deze regeltaak nog uitvoeren?” Zo niet, leg je de 
taak in het vakje STOP. Indien je er nog steeds een meerwaarde 
in ziet, kijk je eerst of het beter is om het bij de klant of een 
externe stakeholder te leggen. Als op beide antwoorden nee 
wordt geantwoord, ga je het een plaats geven in je eigen or-
ganisatie. We vertrekken nog steeds vanuit het bovenvermelde 
subsidiariteitsprincipe. Dat wil zeggen dat we elke regelactiviteit 
toekennen aan het uitvoerende team, tenzij we een goede ver-
klaring hebben om het eruit te halen/ergens anders te leggen. 
Deze verklaring kan je opbouwen aan de hand van de KKIT-ar-
gumenten.

Het uitgangspunt van deze oefening is dat we eenzelfde rede-
nering opbouwen als team. Je kan deze oefening maken met elk 
type team dat je in je organisatie hebt. Zo kan je starten met het 
managementteam om te bepalen wat je als managementteam 
nog wil opnemen en wat beter door anderen in de organisa-
tie zou gedaan worden. Door deze oefening eerst als manage-

KKIT-argumenten: De regelactiviteit wordt opgenomen door het 
team tenzij … 
Kader Het team het vereiste referentiekader niet heeft

Kennis Het team de vereiste kennis en oordelend vermogen 
niet heeft

Impact Het team niet kan evalueren wat de impact is van de 
te nemen beslissingen

Tijds- 
horizon

De tijdshorizon het onmogelijk maakt voor het team 
om de beslissing te nemen
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mentteam te maken, bepaal je het kader voor de andere teams. 
Nadien kan je éénzelfde oefening maken met het operationele 
team. Dit biedt eveneens de mogelijkheid om hun graad van 
autonomie te bepalen. 

Anderzijds kan je starten vanuit het ondersteunende team om 
te bepalen wat bij het ondersteunende team moet blijven en 
waar zij de operationele teams in moeten ondersteunen op weg 
naar meer autonomie. 

Ook bij deze stap had Vivaldis het extra herkenbaar ge-
maakt voor hun eigen medewerkers. Ze hebben de KKIT-ar-

gumenten vertaald naar hun eigen context en in een aan-
trekkelijk hoesje gestoken! 

Stap 4: Bepaal het groeipad van een team
In veel organisaties krijg je dan discussies waarbij je een activi-
teit graag zou willen toekennen aan een team, maar dat ze daar 
vandaag nog niet klaar voor zijn. Om het team stapsgewijs te 
laten groeien in die nieuwe regelactiviteiten of verantwoorde-
lijkheden kan je een groeipad voor elk team gaan bepalen. Je 
start met de activiteiten die kritisch zijn voor de realisatie van 
hun kernopdracht (het opbouwen van vakkennis). Vervolgens 
de activiteiten die zich toelaten om zich te organiseren (werk-
planning, afstemming,…), om te eindigen met regelactiviteiten 
die de structurele werking van het team bepalen. Je maakt met 

andere woorden een TOP op: een Team Ontwikkel Plan. Dit kan 
je als leidinggevend team bepalen, maar kan je ook vormgeven 
in overleg met je team. 

Geen zelfsturing zonder sturing
Op deze manier wordt ook duidelijk voor de ondersteunende 
teams en leidinggevenden waar ze het operationele team moe-
ten in coachen en/of ondersteunen. Wat ze als het ware moeten 
loslaten in het operationele team. Met andere woorden de rol 
van de leidinggevende wordt ook helder gesteld: het juiste refe-
rentieKader helpen opbouwen, bepaalde Kennis en informatie 
overdragen, Impact van beslissingen breder leren inschatten en 
het Tijdskader van het team verbreden.

Het wegwerken van de KKIT-argumenten (zie kader) kan een op-
dracht zijn van coachende of flankerende leidinggevenden: hoe 
minder KKIT-argumenten, des te meer de regelactiviteiten die 
het team kan opnemen, hoe groter de graad van autonomie. 
Om eenheid te behouden in de organisatie, kan je een olym-
pisch minimum bepalen waaraan elk team dient te voldoen. 
Naarmate een team groeit, kan het meer oppakken binnen de 
opgebouwde logica. Je kan er ook een sprint-aanpak op loslaten 
waarbij je aan de leidinggevenden en/of ondersteunende ex-
perten een leidraad geeft over wat en tegen wanneer bepaalde 
activiteiten dienen opgepakt te worden, door de teams compe-
tenter te maken, rollen te verdelen, bepaalde experten toe te 
wijzen aan teams en/of experten in het team te brengen. 

De tool-KITT zit nu in het laatste stadia van ontwikkeling. Alle 
organisaties die deelnemen aan het leiderschapsproject zijn er 
mee aan de slag gegaan en dit heeft ons heel wat feedback ge-
geven om het verder te ontwikkelen en verbeteren. 

De finale tool-KKIT en de andere resultaten van 
het leiderschapsproject  zullen voorgesteld 
worden in het voorjaar 2018. Wil je op de hoogte 
blijven van het leiderschapsproject? Als abonnee 
van Flanders Synergy krijg je elk half jaar een up-
date. 

Wil je nu alvast meer informatie, neem dan con-
tact op met Karen.Wouters@flanderssynergy.be.
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Meer en meer organisaties zijn op zoek naar andere manieren van organiseren, om zo 
aan slagkracht én kwaliteit van arbeid te winnen. Deze innovatieve arbeidsorganisatie 
botst vaak op het bestaande leiderschap. Leidinggevenden zijn gepokt en gemazeld in een 
meer hiërarchisch idee over leiderschap, terwijl IAO zelfsturing en gedeeld leiderschap 
naar voor schuift.

In een onderzoek van Antwerp Management School, Flanders Synergy en KU Leuven werd 
nagegaan hoe organisaties hun leiderschapscapaciteit in een innovatieve arbeidsorgani-
satie kunnen verhogen. De resultaten tonen aan dat sterk leiderschap nodig is om deze 
verandering waar te maken. Leiders van verandering hebben de opdracht om een duide-
lijke leiderschapsnorm te installeren en ‘voorbeeldig’ gedeeld te leiden. Verder leren de 
cases ons dat het traject naar IAO voor de leidinggevenden een emotioneel proces is. Ze 
moeten zichzelf heruitvinden. Niet enkel op vlak van leiderschapsgedrag, maar ook qua 
overtuigingen en mindset. Dit verdient de nodige aandacht. 

Wil je meer weten?  
Lees de volledige inspiratienota in opdracht van Etion op onze website! 

sterk leiderschap voor autonome teams
inspiratienota

De finale tool-KKIT en de andere resultaten van 
het leiderschapsproject  zullen voorgesteld 
worden in het voorjaar 2018. Wil je op de hoogte 
blijven van het leiderschapsproject? Als abonnee 
van Flanders Synergy krijg je elk half jaar een up-
date. 

Wil je nu alvast meer informatie, neem dan con-
tact op met Karen.Wouters@flanderssynergy.be.
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warme 
scholen 
Een initiatief 
van

GavoorGeluk

Dit najaar starten we een nieuw project  
‘Warme Scholen’. Met dit project willen we de 
komende drie jaren scholen ondersteunen 
bij het creëren van de nodige condities om 
leerlingen goed in hun vel te laten voelen, 
en dit op een veilige en warme plek, zodat 
ze veerkrachtiger worden voor de toekomst. 
Het project is een initiatief van het Fonds 
GavoorGeluk, dat ijvert voor de preventie 
van depressie en suïcide in Vlaanderen. Aan 
het woord Jan Toye, één van de stichters van 
het fonds.

FOTO: Jeroen De Vroede
Jan Toye was jarenlang een fervent onderne-
mer. Hij was eigenaar van de brouwersgroep 
Palm. Sinds de dood van zijn zoon heeft hij 
het roer volledig omgegooid. In 2005 richt-
te hij samen met Marc Vande Gucht de vzw 
GavoorGeluk op, waar hij sindsdien heel wat 
van zijn tijd in steekt. In 2010 werd de eer-
ste prijs GavoorGeluk uitgereikt. Sinds 2012 
financiert de stichting een leerstoel aan de 
KU Leuven rond hoogbegaafdheid en het 
welbevinden bij jongeren. Nadat de activitei-
ten van de vzw en stichting in 2014 werden 
ondergebracht in het Fonds GavoorGeluk 
bij De Koning Boudewijnstichting, werd In 
2015 het startsein gegeven voor een nieuw 
project ‘Warme Steden’. Dit najaar start de 
begeleiding van 50 scholen naar een warme 
school.

gePROJECTeerd
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Interview met een maatschappelijk gedreven ondernemer, Jan Toye

Vanuit welke maatschappelijke drijfveren wil jij warme scholen organiseren?
“Ik verloor mijn 21-jarige zoon Christoph door suïcide. Hij was hoofbegaafd, hoogsensitief, perfectionist en introvert, een dodelijke 
cocktail blijkt. Pas nadien kom je tot het besef dat deze wereld aanvaarden voor veel jongeren niet zo evident is. Samen met Marc 
vande Gucht, een andere nabestaande vader, hebben wij ons voorgenomen voor andere jongeren in Vlaanderen te doen wat wij 
voor onze eigen kinderen niet meer kunnen doen. Wij richtten het Fonds GavoorGeluk op bij de Koning Boudewijnstichting. Een 
door GavoorGeluk mede gefinancierd onderzoek heeft aangetoond waarom er in Vlaanderen twee keer meer suïcides zijn dan 
in Nederland: 1/ een Vlaming scoort laag op vlak van emotionele expressievaardigheid, 2/ in Vlaanderen heerst een groot stigma 
t.a.v. een mentale dip, en 3/ psychotherapeutische hulp is bij ons duur want (nog) niet terugbetaald.

GavoorGeluk heeft gekozen niet om branden te blussen maar om aan beleidsonderbouwende universele preventie te doen. 
Wij willen de ‘binnenvetterij’ van de Vlaming aanpakken, emoties bespreekbaar maken, hem aanleren dat emoties uiten en zich 
kwetsbaar opstellen bevrijdend werkt. Want ja, ‘het scheelt als je deelt!’ Daarvoor heeft GavoorGeluk het project ‘Warme Steden’ 
gelanceerd: vijf centrumsteden in Vlaanderen (Brugge, Gent, Leuven, Turnhout en Genk) worden begeleid om binnen de ‘Kader-
methodiek Gezonde Gemeente’ en via integrale aanpak te maken dat elk kind en jongere, van 0 tot 24 jaar, zich goed in zijn vel 
voelt. Het project ‘Warme Scholen’ is daarbij een centraal actiepunt, naast algemene awareness campagnes gedragen door de 
mascotte ‘Warme William’ en met de slogan: “Zit je met iets, praat erover, want het scheelt als je deelt!”

Waarom heb je gekozen voor Flanders Synergy als partner?
“De creatie van een laagdrempelig huis voor jongeren is een belangrijk onderdeel van het actieplan van Warme Stad Gent en 
Flanders Synergy begeleidt daarbij de co-creatie met de jongeren. Daar ontmoette ik Tom Van Acker die mij vertelde hoe Flanders 
Synergy reeds de transformatie (ontwrichting) van 50 scholen naar ‘slimme organisatie’ heeft begeleid. Een open schoolcultuur 
met zelfsturende teams van leraren die zelf goed in hun vel zitten is inderdaad de randvoorwaarde om ook de leerlingen in hun 
‘flow’ te krijgen: goed in hun vel, en met een identiteit en droom die in overeenstemming is met hun eigen talent. Als ondernemer 
had ik via Etion reeds kennis gemaakt met het boek ‘Reinventing Organizations’ van Frederic Laloux. Scholen slim organiseren is 
de vertaling ervan naar de scholen: een kwantumsprong in vernieuwend onderwijs!

Flanders Synergy heeft reeds blijk gegeven van een grote doe-kracht en effectiviteit, en de nauwe samenwerking met de overheid 
werkt ‘beleidsvoorbereidend’. Het klikte en het klopte, in geen tijd kwam het consortium tot stand: Flanders Synergy/pedagogi-
sche begeleidingsdiensten van de netten/CEGO/Leefsleutels/Fonds GavoorGeluk, met een vliegende start onder de leiding van 
Flanders Synergy: in elke Warme Stad een infosessie voor alle scholen in juni en start van de samenwerking met 50 scholen over 
de schooljaren 2017/18, 2018/19 en 2019/20, 10 scholen per stad met telkens per 5 scholen een lerend netwerk.” 

Wat maakt dat jij over drie jaar een tevreden man zal zijn?
“Het project ‘Warme Scholen’ zal geslaagd zijn als het flankerend onderzoek zal aangetoond hebben dat de integrale aanpak 
binnen de school bijdraagt tot de einddoelstelling ‘Ieder goed in zijn vel’, zowel de leerling als de leraar als coach. Met deze inno-
vatieve aanpak hopen wij tevens een bijdrage te leveren aan het scholenbeleid van de toekomst. De beleidsnota van de Minister 
van Onderwijs Hilde Crevits stelt dat het welbevinden van de leerling een kernopdracht is van de school, ook het jaarrapport 2016 
van de schoolinspectie stelt in haar aanbevelingen het welbevinden van de leerling centraal. 

Rector Torfs van de KU Leuven pleit ervoor dat het basis- en secundair onderwijs terug meer ‘humaniora’ wordt met meer aan-
dacht voor de ‘menswording’, voor het aanleren van meer weerbaarheid en veerkracht. De KU Leuven onderzoekt systematisch 
het mentaal welbevinden van de instromende nieuwe studenten. Angstaanjagend zijn de cijfers: 1 op 5 zegt zich niet goed in zijn 
vel te voelen, 1 op 8 zegt er al aan gedacht te hebben ‘voor mij hoeft dit leven niet meer’, 1 op 100 zegt reeds een poging onderno-
men te hebben. Met het project MindMates zet de KU Leuven samen met het Fonds GavoorGeluk in op het mentaal welbevinden 
van de student, maar ook in het voortraject het basis- en secundair onderwijs is nog veel ruimte voor verbetering. 

Ik pleit ervoor dat de overheid veel meer zou inzetten op universele preventie van het mentaal welbevinden van onze jeugd en 
dat het preventiebudget drastisch zou opgetrokken worden in verhouding met deze voorzien voor de preventie van verkeersdo-
den en terrorisme slachtoffers. Als federaal 1,5Mia€ is uitgetrokken voor de strijd tegen de terreur die +/- 40 slachtoffers heeft 
gemaakt, als al decennia consequente campagnes opgezet worden om het cijfer van 350/jr verkeersdoden in Vlaanderen te doen 
dalen, dan wordt in verhouding schrijnend onvoldoende ingezet om de 1200/jr zelfdodingen en 12.000/jr zelfmoordpogingen in 
Vlaanderen tegen te gaan en de honderdduizenden die zich niet goed in zijn vel voelen te helpen. Geen economie zonder mentaal 
sterke burgers. Wij zouden evenveel aandacht moeten hebben voor het BNG (Bruto Nationaal Geluk) als voor het BNP (Bruto 
Nationaal Product). Warme Steden en Warme Scholen willen hierin een grote exemplarische voorzet doen.”
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Brugge

5 warme steden

50 warme scholen 
basis & secundair

10 lerende netwerken 
2 per stad

partners

Gent
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Turnhout

Genk

Leuven

De Kompaswaarde: Ieder goed in zijn vel 
zowel leerkrachten als leerlingen 
accent op welbevinden, betrokkenheid & psychisch gezond functioneren  

De school warm ontwikkelen

De school warm ontwerpen

De school participatief organiseren

in
samenwerking

met De pedagogische begeleidingsdiensten van alle koepels alsook de Tabor-Groep
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Samen voor werkbaar werk 
met externe  preventiediensten 

Werkbaarheid en welzijn
Meer kwaliteitsvolle, werkbare jobs helpen organiseren en 
creëren, dat is onze ambitie. Jobs waarin mensen de moge-
lijkheid hebben om te leren en zichzelf te ontwikkelen, waarin 
werkstress hanteerbaar is, men zich betrokken voelt, en werk 
en privé goed op mekaar afgestemd kunnen worden. Door de 
recente wet ‘Werkbaar en Wendbaar Werk’ (wet-Peeters) zou 
men bijna vergeten dat er eigenlijk al langer een stevig wette-
lijk kader rond werkbaar werk bestaat: de Welzijnswet van 4 
augustus 1996 verplicht elke werkgever om een welzijnsbeleid 
te voeren dat geïntegreerd is in het volledig management van 
de onderneming. ‘Welzijn op het werk’ omvat hierbij zowel vei-
ligheid op het werk, bescherming van de gezondheid van de 
werknemer, psychosociale aspecten van het werk, ergonomie, 
arbeidshygiëne en verfraaiing van de werkplaatsen. Welzijn en 
werkbaarheid zijn dus heel nauw met elkaar verbonden.

Om zich op vlak van welzijn op het werk goed te laten bijstaan, 
moet elke werkgever een preventieadviseur in dienst hebben 
(de opleiding van deze preventieadviseur hangt af van de om-
vang en activiteit van de organisatie). En waar er intern niet de 
nodige expertise voorhanden is, moet een beroep worden ge-
daan op een externe dienst voor preventie en bescherming op 
het werk. Deze externe diensten zijn wettelijk erkend (het gaat 
in ons land om Attentia, Cesi, CLB, Idewe, Mediwet, Mensura, 
Premed, Provikmo, Securex en spmt-arista) en beschikken over 
preventieadviseurs vanuit diverse disciplines: veiligheid, ergo-
nomie, arbeidsgeneeskunde, psychosociaal welzijn, ...

Welzijn en arbeidsorganisatie
Preventieadviseurs zijn in de praktijk voornamelijk bezig met 
het helpen terugdringen en beperken van arbeidsongevallen 
en werkgebonden gezondheidsproblemen, en vaak worden ze 
hierbij in een erg controlerende en/of uitvoerende rol geduwd. 
De focus komt dan in de eerste plaats te liggen op technische 
maatregelen (infrastructuur, persoonlijke beschermingsmidde-

len, ...), zorgsystemen (procedures, instructies, ...), opleiding en 
het inwerken op gedrag(sverandering).  

Arbeidsorganisatie - de manier waarop het werk is georgani-
seerd - sluit in wezen heel nauw aan bij het welzijnsbeleid en 
het werkveld van preventieadviseurs. Een voorbeeld: in een 
productieomgeving kan er een ergonomische risicoanalyse 
worden uitgevoerd van de werkposten; de activiteiten, hou-
dingen, bewegingen en belasting van de betrokken operatoren 
worden onder de loep genomen, de risico’s worden geëvalu-
eerd, om vervolgens de gepaste preventiemaatregelen te gaan 
oplijsten. Er kunnen bijvoorbeeld technische oplossingen wor-
den voorgesteld (denk aan de aanpassing van werkhoogtes, het 
introduceren van hulpmiddelen, ...) en de medewerkers zouden 
kunnen worden getraind in het werken en tillen op een zo ergo-
nomisch mogelijke wijze. 

Maar daarmee is er nog niets veranderd aan de jobinhoud 
zelf. Misschien is een meer evenwichtige taakverdeling tussen 
collega’s mogelijk? Is taakrotatie een optie om een eenzijdige 
belasting te beperken? Is het mogelijk om medewerkers niet uit-
sluitend uitvoerende taken te laten doen, maar het takenpakket 
te verrijken met ook organiserende taken waardoor er meer 
afwisseling ontstaat en de betrokkenheid vergroot? Kan de af-
stemming en samenwerking met andere ploegen en diensten 
misschien ook anders en beter? Advies geven om de werkorga-
nisatie te gaan herbekijken is daarbij één ding, dit dan ook in de 
praktijk toepassen is nog iets anders. Inzichten rond teamont-
werp en -ontwikkeling, met de daarbijhorende systemen, zijn 
hierbij onontbeerlijk. 

Dit voorbeeld geeft aan dat initiatieven op vlak van ergonomie 
niet kunnen worden losgezien van de werkorganisatie. Hetzelf-
de geldt eveneens voor de andere welzijnsdomeinen. Op vlak 
van psychosociaal welzijn vermeldt de vernieuwde wetgeving 
(Wet van 1 september 2014 en het KB van 10 april 2014 betref-

gePROJECTeerd
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fende preventie van psychosociale risico’s op het werk) expliciet 
dat de arbeidsorganisatie en -inhoud moeten worden meege-
nomen in de risicoanalyses en maatregelen.

Synergie
Vanuit Flanders Synergy zijn we er ons van bewust dat er nog 
heel wat synergie mogelijk is met actoren en experten binnen 
het werkveld van preventie en welzijn op het werk. Met de 
toename aan werkgebonden psychosociale problemen zoals 
burnout en de recente zorgwekkende stijging van het aantal 
langdurig zieken in onze samenleving, spelen externe diensten 
en de multidisciplinaire expertise die ze in dat verband in huis 
hebben een cruciale rol. Vanuit die optiek starten we vanuit het 
VLAIO-project GO4GOLD een samenwerking op met Attentia en 
Idewe, twee externe diensten die recent via een aanbesteding 
werden geselecteerd.

Het doel is om een aantal preventieadviseurs van beide externe 
diensten kennis te laten maken met onze sociotechnische in-
zichten, instrumenten en goede praktijken in diverse sectoren. 
Er zullen een aantal risicoanalyses worden uitgevoerd door de 
betrokken adviseurs van Attentia en Idewe, in samenwerking 
met Flanders Synergy. Vervolgens worden een aantal orga-
nisaties uit diverse sectoren verder begeleid door hun exter-
ne diensten en geflankeerd door Flanders Synergy. Op deze 
manier wordt de complementariteit tussen IAO en preventie 
opgezocht: een preventieadviseur kan bijvoorbeeld door een 
organisatie worden ingeschakeld naar aanleiding van een con-
flict binnen een team; bij zo’n case trachten we dan zo goed 
mogelijk de link te leggen tussen de vertroebelde werkrelaties 
en andere onderliggende arbeidsorganisatorische factoren (zo-
als teamdoelstellingen, werkverdeling, afstemming met andere 
teams, ...).

Via deze samenwerking en kruisbestuiving willen we niet enkel 
onderzoeken hoe IAO-inzichten en -tools een meerwaarde kun-
nen bieden en kunnen worden ingebed binnen de bestaande 

dienstverlening van de externe diensten; het is eveneens de be-
doeling om onze huidige inzichten en instrumenten te verrijken 
met de multidisciplinaire benadering en expertise van de exter-
ne diensten. In een laatste fase zullen we dan de inzichten en 
ervaringen verder verspreiden naar de andere externe diensten 
en hun preventieadviseurs. Hier zal Co-Prev, de vereniging van 
externe diensten, mee een rol spelen.

Interesse?
Heb je Attentia of Idewe als externe dienst, en ben je 
benieuwd naar wat het bovenstaande voor jouw or-
ganisatie kan betekenen? Stuur dan een mailtje naar  
lieven.eeckelaert@flanderssynergy.be.

We kijken uit naar het delen van kennis en ervaringen 
rond het thema ‘arbeidsorganisatie’ en de sociotechnische 
benadering. Op die manier hopen we onze huidige aanpak 
te optimaliseren en na te gaan hoe we de IAO-benadering 
meer concreet kunnen integreren binnen onze bestaande 

analyses, rapporteringen en adviesverlening.

Hilde De Man, 
verantwoordelijke discipline psychosociale, Idewe

Bij Attentia koppelen we ons HR-advies altijd aan Well-
being. Dat werkt.

Want tevreden werknemers dat loont: 44% 
minder ziekteverzuim, 43% meer productiviteit ...

De cijfers spreken voor zich.
Door onze samenwerking met Flanders Synergy zijn 
we ervan overtuigd dat onze aanpak en dienstverle-

ning bij onze klanten,
gaande van risicoanalyses tot het implementeren van 

actieplannen, nog sterker zal worden.
 

Lieve Mets 
 Directeur risicobeheersing, preventie &  

bescherming, Attentia
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Nieuwe leden
Om onze missie te realiseren, bouwen we aan een groot ledennetwerk dat samen met ons 
het gedachtegoed van de innovatieve arbeidsorganisatie kan verspreiden. Met trots stellen 
we de laatste nieuwkomers voor.

Ecoso vzw

Ecoso vzw is een maatschappelijk gerichte onderneming ontstaan in 2015 uit de fusie van twee bestaande maatwerkbedrijven in de regio Mechelen- Willebroek. Een van onze belangrijkste doelen is te maken dat mensen graag werken in onze onderneming! Dit doen we dagdagelijks door voorrang te geven aan de ontwikkeling van de talenten van onze medewerkers en de invoering van zelforganiserende principes. Sinds 2014 schuiven we met de verschillende Kringwinkelteams steeds meer op naar zelforganiserende teams, met vallen en opstaan. Een boeiend ontwikkelingstraject voor de organisatie en de mede-werkers. Eén ding is voor ons wel duidelijk “wil je de ontwikkeling van talenten van mensen meer kansen geven, dan is zelforganiserend werken een prachtig middel hiervoor”. Ecoso vzw wil het ambassadeurschap opnemen via Flanders Synergy, om deze mooie resultaten te kunnen delen en anderen te inspireren.

FactorSynergy

Corporate
leden

Things change continuously. 
For billions of years we have 
adapted to change. Change 
is in our DNA. The challenge 

today is the exponential speed 
of change. Dealing with that 

speed is NEW hence requires 
innovative ways of being … 

What better way to learn, than 
joining a Tribe of Innovators 

Wij zijn ervan overtuigd dat organisaties die volop geconfron-
teerd worden met de gevolgen van snelgroeiende schaarste 
op de arbeidsmarkt, langer werken en wijzigende marktbe-

hoeftes een onderscheidend vermogen kunnen creëren door 
meer dan ooit in te zetten op een centrale positie van mede-

werkers als human capital. Vanuit Talent In Huis willen wij ons 
laten flankeren door de expertise van Flanders Synergy om 

ondernemingen en medewerkers te begeleiden in het proces 
naar hun innovatieve arbeidsorganisatie.

FactorSynergy
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Top Tweets
FactorSynergy

Plan op lange termijn, neem stapjes op korte termijn die 
verschil maken. Sterke Tim Van Daele vn @FlandersSynergy in 

#transformationtour17
Jochanan Eynikel – 27/04

Iedereen CEO, daar kan de baas nog wat van leren. Mooi 
initiatief van FS lid @vivaldisinterim en deelnemer FS 

leiderschapsproject met @KoenMarichal 
Flanders Synergy – 06/04 

In @huisvoorjongeren in Gent @FlandersSynergy 
het prototype wordt voorgesteld aan het forum! 

Spannend!
Tom Van Acker – 23/03

Senior consultants in innovatief organiseren met vlag 
en wimpel afgestudeerd @FlandersSynergy  

@AntwMgtSchool
Mieke Van Gramberen – 28/04

Ons nieuwste nieuwsbrief met #inspirerende verhalen van o.a. 
@FlandersSynergy, @klasse_be en @BOS_plus #onderwijs

Veranderwijs.nu – 18/05

Met 4 organisaties op bezoek bij JanssenPharma 
lerend netwerk @FlandersSynergy new deal in 

leiding geven
Koen Marichal – 19/05

In comm Sociale Zaken komen @MiekeVanGram @FlandersSynergy 
en @smet_mieke @JanssenBelgium aan het woord over #BurnOut

NieuwsuitDeKamer – 14/03

Eerste bijeenkomst klankbordgroep @VLAIO_be project 
“samenwerking in de eerstelijnszone” @FlandersSynergy 

#cortexs #integratedcare
Ezra Dessers – 28/04

TE Connectivity inspireert bedrijven op weg naar #iao in 
SBM opleiding. Mini fabrieken bouwen met betrokken 

medewerkers
Frank De Craecker – 21/04

Kringwinkels #Hasselt en #SintTruiden winnen MVO-award met 
gedurfde #zelfsturing in de zorg #arteria @FlandersSynergy 

Veerle Herst – 16/05

Punch Powertrain inspireert #voka 
consulenten Welt: hoe wekelijks 10 nieuwe 

medewerkers integreren binnen teams?
Frank De Craecker – 14/03

500 mensen warm maken voor nieuwe manier 
van werken: bij Familiehulp Brussel weten ze van 

aanpakken! #IAO @PreparedMinds  
@FlandersSynergy

Benny Corvers – 21/04

#wifi2020 kick-off vr voedingsbedrijven op weg nr #iao 
aan de lijve ondervinden dat beknotten autonomie 

frustreert
Frank De Craecker – 04/05

5 pioniers op het vlak van 
#onderwijsvernieuwing. Ontdek wat zij 

willen veranderen en waarom
Klasse – 30/03

Te gast op @vub Een bomvol gastcollege bij Christoph 
Roelen rond #werkbaarwerk @FlandersSynergy. Heb 

dat met veel #goesting gedaan :)
Mieke Van Gramberen – 03/05



Aankruisen in de agenda
Wil je zelf een keer deelnemen? Meer informatie en mogelijkheden tot inschrijven vind je op onze 
website: www.flanderssynergy.be
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Agenda

Bootcamps: betrokkenheid verhogen via innovatieve arbeidsorganisatie
In samenwerking met Agoria lanceren we in het najaar 2017 weer drie nieuwe reeksen bootcamps voor de industrie. In 
deze vierdaagse opleiding krijg je de inzichten van de bouwstenen in een innovatieve arbeidsorganisatie aangereikt. We 
dagen je uit om met de concrete tips aan de slag te gaan en je huiswerk mee te brengen naar de sessies. De eerste reeks 
voor Service- en ICT-bedrijven gaat van start op 07/09. Voor productiebedrijven starten er op 12/09 en 26/09 nog twee 
reeksen op.

07/09

5-daagse basisopleiding onderwijs slim organiseren 
Vanaf 19 september kunnen pedagogische begeleiders en interne verandermedewerkers van scholen opnieuw deelne-
men aan de basisopleiding onderwijs slim organiseren. Gedurende vijf dagen leren ze de basisprincipes van innovatieve 
arbeidsorganisatie in het onderwijs kennen. Naast theoretische inzichten krijgen de deelnemers verschillende getuigenis-
sen vanuit de praktijk te horen en te zien. 

19/09

Teamborden binnen scholen 
Op 26 september organiseren we een ééndaagse opleiding rond het gebruik van teamborden in scholen. Het teambord 
is een ideaal hulpmiddel om teams van leerkrachten te helpen opstarten en zorgt ervoor dat er kort en efficiënt wordt 
vergaderd. Maar hoe ziet een teambord eruit? Hoe zet je een teambord op? En hoe begeleid je een teambordsessie? Dit en 
veel meer kom je te weten tijdens deze opleiding.

26/09

Masterclass innovatieve arbeidsorganisatie 
Op 5 oktober start een nieuwe cyclus van de masterclass innovatieve arbeidsorganisatie. Deze opleiding is een gezamenlijk 
initiatief van AMS-Flanders Synergy en zorgt ervoor dat je van aanpakken weet als het gaat om het ontwerpen en imple-
menteren van sterk verbeterde arbeidsorganisaties. 

05/10

EVC Procedure
Om tegemoet te komen aan de inhoudelijke bagage van zeer ervaren organisatieadviseurs heeft Flanders Synergy 
een EVC-traject (elders verworven competenties) ontwikkeld. Via deze procedure kan de betreffende kandidaat- 
adviseur een gelijkwaardigheidsattest bekomen dat evenwaardig is aan de erkenning via de opleiding tot senior 
consultant in de innovatieve arbeidsorganisatie.

06/10

Dag van de industrie
Op 21 juni organiseren we in samenwerking met Agoria een terugkomdag voor alle industriële organisaties die de 
afgelopen 2,5 jaar hebben deelgenomen aan een bootcamp ‘betrokkenheid verhogen via innovatieve arbeidsorga-
nisatie’. Deze sessie vormt de unieke gelegenheid om te kijken naar wat er ondertussen allemaal gerealiseerd werd 
en om de aanpak van de verschillende bedrijven te bespreken.

21/06
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Masterclass anders en beter organiseren 
Op 27 oktober wordt samen met Escala en de POM West-Vlaanderen een opleiding gestart voor directeurs, HR-verant-
woordelijken, interne organisatieadviseurs, ... van non- en social profit organisaties. Na de introductiedag gaan de sessies 
telkens door op locatie bij een gastorganisatie. Data: 27/10, 24/11, 15/12, 19/1, 23/2, 23/3.

27/10

Flanders Synergy Congres
Noteer alvast 12 oktober in jullie agenda voor de hoogmis van het jaar: ons jaarlijks congres. Meer informatie over 
het programma volgt later.

12/10

Eéndaagse opleiding: proeven van IAO + Ledenavond
Op 23 november kan je deelnemen aan onze ééndaagse opleiding ‘proeven van IAO’. Dit programma biedt een 
eerste kennismaking met de principes en de werking van een innovatieve arbeidsorganisatie. Ideaal voor nieuwe le-
den en/of medewerkers die het veranderproces intern begeleiden. Aansluitend volgt ook een nieuwe ledenavond.

23/11

DANKJEWEL!
Karolien Hulsbosch en Kenny Verthé (Zonnehoeve Production)
Joost Van Driessche (PvO)
Koen Lambrechts (Vivaldis)
Jan Toye (Fonds GavoorGeluk)
Lieve Mets (Attentia)
Hilde De Man (Idewe)

 Om fantastische input te geven zodat we een artikel konden schrijven!

Edwin Van Vlierberghe, Mieke Van Gramberen, Ann Moerenhout, Karl Vanhuyse, Laura Jacobs, Lieze Drees, Seth 
Maenen, Karen Wouters, Frank De Craecker, Lieven Eeckelaert en Laura Reumers (Puuur)

 Voor jullie inzet & werkgoesting aan deze editie! 

Speciale dank gaat naar Lieze Drees en Laura Jacobs voor hun jarenlange inzet voor Flanders Synergy. Ze gaan een 
nieuwe uitdaging aan en we wensen ze bijzonder veel succes. 

2-daagse nascholing instrumenten onderwijs slim organiseren 
Na de 5-daagse basisopleiding onderwijs slim organiseren kunnen pedagogische en interne verandermedewerkers van 
scholen zich verder verdiepen in de principes van innovatieve arbeidsorganisatie. Op een inspirerende locatie worden 
gedurende twee dagen allerlei handvatten en instrumenten aangereikt die vervolgens kunnen toegepast worden in de 
eigen scholen.

22/11




