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Met onze nieuwjaarswens hadden we het al aangekondigd. 2018 wordt 
het jaar van de Goestingarchitecten. Om het jaar goed te starten ont-
vingen al onze leden in avant-première het boek Goestingarchitecten, 
geschreven door Mieke Van Gramberen in kader van de Etion-boeken-
reeks. Ondertussen vond op 8 februari de offi  ciële boeklancering plaats 
in aanwezigheid van onder meer minister van Staat Frank Vandenbroucke.

Na vijf jaar komt er een einde aan ons industrieproject. We blikken 
terug op de verwezenlijkingen en sluiten het project in schoonheid af 
met alweer een geslaagde editie van de Dag van de Industrie. Een hele 
middenkatern, dat je handig uit het magazine kan nemen als aanden-
ken, is hieraan gewijd. Uiteraard betekent dit niet het einde van onze 
activiteiten in de industrie. Een nieuw project staat al in de steigers.

Binnen onderwijs nam het ‘Warme Scholen’-project een vliegende start. 
Meer dan 40 scholen zijn volop in de weer om hun school te veranderen 
naar een plek vol warme nesten. Ook het project WIFI2020 draait op 
volle toeren. De eerste ervaringen van enkele voedingsbedrijven kan je 
in deze editie lezen.

Het komende jaar willen we de groep van (externe) organisatieadviseurs 
terug meer op de voorgrond plaatsen. Een nieuwe praktijkgerichte op-
leiding rond leiderschapstools staat op het programma, alsook een op-
leiding rond Werkblokken, een simulatiespel waarmee je aan den lijve 
ondervindt hoe innovatieve arbeidsorganisatie werkt. Tenslotte stellen 
we in deze editie graag enkele tips voor wanneer je team niet op de rails 
geraakt. Laat je inspireren door het Team troubleshooting instrument.

Veel leesplezier!

Ann

REDACTIE
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Via het project WIFI2020, een samenwerking tussen 
Alimento, Flanders’ FOOD en Flanders Synergy, kunnen 
voedingsbedrijven de meerwaarde van een innovatieve 
arbeidsorganisatie leren kennen. In plaats van traditioneel 
te organiseren in afdelingen vertrekt een innovatieve 
arbeidsorganisatie van het productieproces en geeft ze 
meer autonomie aan werknemers op de werkvloer. Zowel 
werkgevers als werknemers hebben hier baat bij:

 · Hoger rendement, meer kwaliteit en sneller 
reactievermogen

 ·  Een hogere kwaliteit van de arbeid, een hogere 
motivatie en jobfi erheid

Concreet wil het project:
 · Organisaties ondersteunen richting ‘good practice’, 

als inspiratie voor de sector
 · Een business case methodiek ontwikkelen die de 

meerwaarde concreet en hard maakt
 · Een werknemersbevraging ontwikkelen, die ook 

positieve eff ecten bij werknemers nagaat

Het project loopt nu een jaar. Al vijftien voedingsbedrijven 
stapten in. Met heel wat uitdagingen, hoge verwachtingen, 
maar ook veel enthousiasme om het anders aan te pakken en 
de trein te laten bollen. Wie zijn ze?

Nogal wat groeibedrijven, zoals Delino en La vie est belle, 
vonden hun weg naar het project:

 · Flexibiliteit en klantvriendelijkheid deden ons 
groeien. Hoe kunnen we als organisatie fl exibel en 
klantvriendelijk blijven?

 ·  Hoe krijg ik iedereen mee in de groeispurt? Hoe 
zorg ik ervoor dat het niet te veel wordt voor de 
medewerkers en dat ze initiatief (blijven) nemen?

 ·  Wie doet wat? Stel ik leidinggevenden aan, of 
niet? En wat verwacht ik van hen? Kies ik voor 
specialisten als een kwaliteitsverantwoordelijke, 
HR-verantwoordelijke, ... en hoe laat ik ze best 
opstarten?

Maar ook grotere spelers, zoals Vandemoortele, konden 
inspiratie vinden in WIFI2020:

 ·  We hebben noodgedwongen veel regels en 
procedures. Niet iedereen volgt ze altijd. Er is meer 
betrokkenheid nodig van de werkvloer op vlak van 
onderhoud, veiligheid, kwaliteit, ...

 ·  Onze structuur kent ondertussen verschillende 
afdelingen. Valkuilen hier zijn: slechte communicatie, 
moeilijke samenwerking, niet tot oplossingen 
komen, … en daardoor is er soms een slechte 
sfeer. Wellicht heeft dat ook gevolgen op vlak van 
rendement, kwaliteit, fouten, …

 ·  Om onze positie te handhaven of nog verder te 
groeien, zouden we nog een tandje moeten kunnen 
bijsteken. Onze specialisten en leidinggevenden 
moeten zelf te veel regelen, controleren, brandjes 
blussen, … Zo blijft er te weinig tijd voor bijvoorbeeld 
het uitwerken van structurele oplossingen of 
innovatie. Ook op de werkvloer zelf is nog ruimte 
voor verbetering: mensen hebben meer in hun mars 
dan wat ze vandaag doen.

Op de volgende pagina’s kan je lezen hoe WIFI2020 deze 
drie organisaties concreet helpt om te evolueren naar een 
innovatieve arbeidsorganisatie.

Workplace Innovation
for the Food Industry 

WIFI 2020
gePROJECTeerd

Samen aan de kar trekken, resultaten neerzetten en daar fi er over zijn, …. 
Klinkt mooi, maar in de realiteit van elke dag loopt dat wel eens anders? 
Hoe kan je het allemaal blijven draaien? De hoge eisen op vlak van prijs, 

kwaliteit, fl exibiliteit, … en je medewerkers daarin meekrijgen, het beste 
uit hen halen, ze ondertussen ook niet opbranden? Door slimme keuzes te 

maken in je arbeidsorganisatie kan je veel opvangen. 

TEKST: Alimento
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Goede Praktijken

Onder de werknaam ‘GOESTE’ 
ging Delino van start met 
het project WIFI2020. Met 

veel goesting zet dit 
groeibedrijf zijn eerste 

stappen op weg naar 
meer eigenaarschap, 

collegiale samenwerking 
en jobvoldoening.

TEKST: Alimento
FOTO’s: Delino

Onder de werknaam ‘GOESTE’ 

FLA

NDERS   SYNERGY

GOEDE PRAKTIJKEN

Al bijna 35 jaar lang maakt Delino de fi jnste sauzen. Dit familiebedrijf uit Knokke 
tekende voor een langdurig traject binnen het project WIFI2020. Tot 2020 worden 
de zaakvoerders en hun dertigtal medewerkers begeleid om te evolueren naar 
een organisatie met een doordachtere teamwerking en meer jobautonomie.

Delino is in volle expansie en na een forse klim mikt het de komende drie jaar 
op jaarlijks 5% extra groei. Zaakvoerder Stefanie Denys: “We hebben al heel 
wat geautomatiseerd en willen hierin verdergaan. Er komt ook een nieuwe pro-
ductiehal en we moeten meer mankrachten inzetten. We vragen ons af hoe we 
nieuwkomers het best inschakelen en hoe we van onze mensen een echt team 
kunnen maken. Hoe creëer je een context waarin elke medewerker eigenaar-
schap toont, collegiaal samenwerkt en voldoening haalt uit het werk?”

Teamgeest gezocht
De arbeidsorganisatie binnen dit groeibedrijf loopt niet altijd even vlot en daar-
om ging men op zoek naar begeleiding. “Door de uitbreiding en verdere auto-
matisering worden we op het vlak van teamwerking uitgedaagd”, verduidelijkt 
Stefanie. “Het werken in verschillende zones maakt samenwerken soms moeilijk, 
omdat je letterlijk gescheiden bent van je collega’s. Bovendien was er recent 
nogal wat personeelsverloop waardoor het weer zoeken is naar een goede sa-
menwerking. We willen inzichten, tools en praktische tips om problemen samen 
met de mensen zelf aan te pakken.”

Goeste in meer
Na de kick-off  in mei 2017 vloog Delino erin. Er werd een projectteam met me-
dewerkers vanuit alle geledingen samengesteld. Eerst werden de visie en waar-
den scherp gesteld, wat meteen een klinkende slogan opleverde: GOESTE. Dat 
werd de werknaam van hun project om naar een innovatieve arbeidsorganisa-
tie te gaan. ‘GOESTE’ staat voor: Gedreven, Open, Eer, Samen, Talent en Energie. 
De basis was gelegd. Kort daarop werd de productie een dag stilgelegd om ie-
dereen onder te dompelen in een heus ‘GOESTE’-bad.

Delino 
heeft er ‘goeste’ in

GEDREVEN

OPEN

EER

SAMEN

TALENT

ENERGIE
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Elkaar beter kennen
Op de teamdag leerden de werknemers via workshops hoe belangrijk samen-
werken is en wat een andere manier van werken teweeg kan brengen. Zo werd 
onder meer het simulatiespel Werkblokken gespeeld (red.: hierover lees je meer 
in het volgende artikel over Vandemoortele) en werden de visie en waarden con-
creet gemaakt. Belangrijk was ook dat iedereen elkaar beter leerde kennen. Elke 
werknemer kreeg de opdracht om een persoonlijk voorwerp mee te brengen, 
om zo een andere kant van zichzelf te laten zien. Onvermoede talenten, hobby’s 
en interesses kwamen naar boven: van een vrouw met duiken als passie tot een 
man die bijna profvoetballer werd.

De toon werd gezet, maar Delino heeft nog heel wat werk voor de boeg om de 
toekomstige organisatie vorm te geven. Met de uitbreiding van de site probeert 
men trouwens het ijzer te smeden nu het heet is. Het nieuwe gebouw zal zo in-
gericht worden dat het samenwerking ten goede komt. Een mooi en ambitieus 
pad ligt voor hen!
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La vie est belle, 
innoveren kan je 
leren

La vie est belle is een West-Vlaams bedrijf bij Brugge dat biologische 
vegetarische producten maakt, waaronder burgers en falafels. Voor 
zaakvoerder Stefaan Deraeve is duurzaam ondernemen geen modewoord. Het is 
voor hem een weg waaraan hij al ruim 25 jaar timmert, met niet alleen veel zorg 
voor product en proces, maar ook voor zijn medewerkers. 

TEKST: Alimento

Met succes, het bedrijf groeit. De laatste drie jaar ging het van 10 naar 25 medewerkers. En hiermee stelde zich een nieuwe uitda-
ging. Stefaan: “We voelden dat we de sfeer van werken in 2015 aan het verliezen waren. Vroeger, met een kleinere groep, werkten 
we spontaan samen, om alles klaar te krijgen, maar ook om samen nieuwe zaken uit te werken. Zo konden we snel en soepel 
problemen oplossen, en zelfs vernieuwen. Met de groei zijn we meer en meer in silo’s gaan werken: voorbereiding - productie 
- verpakking. Hoe hou je mensen daarin betrokken? Die cultuur van samenwerken, wilden we terug binnenbrengen, ook bij de 
nieuwe medewerkers. Om ergonomische redenen waren we al gestart met roteren en opleiding voor een bredere inzetbaarheid 
van medewerkers, maar er was meer nodig.”

Streven naar meer betrokkenheid
Stefaan maakte kennis met WIFI2020 en nam samen met 
zoon Karel, die ook in de zaak werkt, en zijn productiemana-
ger Jente deel aan het innovatielab ‘Innoveren kan je leren’. 
Dankzij dit innovatielab kregen ze nieuwe inzichten. Karel: 
“We hebben geleerd om terug meer in groep te doen, en 
vooral ook mensen van de werkvloer te betrekken in nieuwe 
ideeën in plaats van die top-down op te leggen.” 

Productiemanager Jente zette al concrete stappen: “Ik laat de 
medewerkers binnen productie nu al meer dingen zelf opne-
men, omdat ik hen dat ook wel zag doen, en je ziet het eff ect. 
Natuurlijke leiders staan op, ze regelen meer onder elkaar. 
Ik sleutelde ook aan onze competentiematrix, een overzicht 
van wie wat kan. Die was te omslachtig en daardoor niet 
bruikbaar. Nu is die dat wel, en vooral, ik heb ook preferen-
ties in kaart gebracht en hou daar zoveel mogelijk rekening 
mee: wie wil wat doen. Voor de mensen is dat belangrijk, dat 
ze het gevoel hebben dat er echt naar hen geluisterd wordt.”

Alles op spoor dan? Karel: “Er zijn zeker nog vragen. De groep 
wil weten hoe ze samen kunnen groeien. Dat moeten we nog 
helder krijgen.” Stefaan wil tot slot nog het volgende kwijt: “In 
WIFI2020 wordt een hogere fl exibiliteit nogal als troef naar 
voren geschoven, en dat is belangrijk, maar nog belangrijker 
voor mij is dat ik leerde hoe ik mijn visie en waarden beter 
kan koppelen aan de organisatie, het DNA kan vertalen naar 
de vloer, hoe je tout court mensen meer kan betrekken.”

Ook interesse? Neem vanaf 16 mei deel 
aan een nieuwe innovatielab ‘Innoveren 

kan je leren’. Via het innovatielab 
kan je zicht krijgen op de eigen 

arbeidsorganisatie en word je op weg 
gezet om je als organisatie effi  ciënter 
en fl exibeler te organiseren, en meer 
betrokkenheid en eigenaarschap te 

creëren op de werkvloer. 

Het is een praktijkgerichte opleiding van 
vier sessies, telkens ‘ten huize van’ een 
productiebedrijf. Elke sessie start met 
een rondleiding bij het gastbedrijf. Het 
programma is opgebouwd rond de acht 
bouwstenen van het IAO-canvas. Tussen 

de sessies door krijgen de deelnemers 
een opdracht mee, om zo gaandeweg een 

analyse van én actieplan voor de eigen 
organisatie te maken. 

Meer informatie vind je op 
www.fl anderssynergy.be.

La vie est belle is een West-Vlaams bedrijf bij Brugge dat biologische 

FLANDERS   SYNERGY

GOEDE PRAKTIJKEN
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Zelf aan de slag

Binnen het project WIFI2020 heeft 
Werkblokken al volop zijn ingang ge-
vonden bij de deelnemende organi-
saties. Vandemoortele Izegem zag er 
onmiddellijk brood in en gebruikte 
het simulatiespel om innovatieve ar-
beidsorganisatie te introduceren bij 
haar mensen.

In Izegem produceren de 240 mede-
werkers van de Vandemoortele-site 
vijf dagen op zeven maar liefst 350 
recepturen. Het bedrijf startte eer-
der al met een leanproject, maar toch 

was er nog vooruitgang mogelijk. Hoe 
kan de werkvloer nog meer betrokken 
worden in de verbeterde werking? De 
bedrijfsleiding schreef zich in voor het 
volledige traject van WIFI2020.

Op 12 januari werd de fabriek een 
dag stilgelegd in kader van een oplei-
dingsdag. Honderdzestig werknemers 
uit alle niveaus werden tot goede sa-
menwerking uitgedaagd via het simu-
latiespel Werkblokken. Aan de hand 
van dit spel zagen ze welke impact ar-
beidsorganisatie heeft op het gedrag 

Organisaties die aan de slag gaan met innovatieve arbeidsorganisatie worden volop 
ondergedompeld in de theorie en allerlei methodieken. Theorie is één ding. Maar hoe kan je 
medewerkers hier praktisch mee laten kennismaken? Daar worstelen organisaties wel eens mee. 
Want zoals het zo vaak gaat bij mensen: geloven doen ze pas als ze het zelf zien. En enkel door het 
zelf te ervaren, krijg je een duidelijk beeld en kan je er zelf mee aan de slag. Werkblokken biedt 
hierop een antwoord. Met dit simulatiespel kan je aan den lijve ondervinden hoe innovatieve 
arbeidsorganisatie werkt. En vooral, wat het oplevert.

TEKST: Alimento & Flanders Synergy
FOTO’s: Vandemoortele Izegem

Aan den lijve ondervinden hoe 
innovatieve arbeidsorganisatie werkt

We leerden dat je best 
veel mag vragen van je 

mensen, op voorwaarde 
dat je ze voldoende vat 

geeft op hun werk. Werk 
werkbaarder maken dus. 

Vandemoortele
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en welzijn van medewerkers, en op de performantie van een 
organisatie. Geen theoretische uiteenzetting dus, maar samen 
werken in een spel waarbij meteen voelbaar is wat een verschil 
in arbeidsorganisatie kan betekenen.

Met de blokjes spelen
In team moesten de deelnemers – van operatoren tot mana-
gers – met blokjes kleine voertuigen in elkaar boksen, op be-
stelling. Klinkt simpel, maar dat geknutsel omvatte heel wat 
componenten en toepassingen … net als bij een echte produc-
tielijn. Bovendien werd men geconfronteerd met onverwachte 
extra orders, zodat er makkelijk iets fout kon lopen. Samen 
moesten ze dit effi  ciënt oplossen. Doel van deze opdracht is 
om bij mensen het besef te laten groeien dat samenwerking 
de sleutel is, en dat die samenwerking naargelang de context 
beter of minder goed verloopt.

Om hen dit aan den lijve te laten on-
dervinden, werden de deelnemers 
ingedeeld in een bedrijf met een tra-
ditionele hiërarchische aanpak en een 
bedrijf met twee autonome teams. Het 
traditionele bedrijf werkte in aparte af-
delingen met onder meer een aparte 
kwaliteitscontrole, logistiek en assem-
bly. Hier kwam frustratie al snel om de 
hoek kijken. Sommigen hadden veel 
te weinig om handen, anderen veel te 
veel. Ondanks de goodwill van iedereen 
was het rendement laag en werd de 
deadline niet gehaald. De deelnemers 
in de teamsetting daarentegen kregen 
veel autonomie en regelmogelijkheden. 
Gaandeweg droeg iedereen bij deze 
aanpak zijn steentje bij. Er stond een 
echt multidisciplinair team op dat ge-
triggerd werd om resultaten te behalen.

Meer regelcapaciteit: minder stress
In de praktijk zien we inderdaad dat 
frustraties en productiefouten vaak te wijten zijn aan de als-
maar kortere batches. Productiebedrijven moeten meer en 
meer productvariaties uitwerken en produceren. Meer com-
plexiteit dus, wat de druk verhoogt en de kans op fouten doet 
stijgen. Vaak zitten werknemers echter vast in een te rigide 
opgedeelde structuur, waarbij men nauwelijks of geen regel-
mogelijkheden heeft. Het gevolg: geen zicht op het geheel, te 
weinig impact, fouten, onvermogen om die op te lossen … en 
stress! 

Vandemoortele leerde aan de hand van Werkblokken dat je 
als werkgever best veel mag vragen van je mensen, op voor-
waarde dat je ze voldoende vat geeft op hun werk. Werk werk-
baarder maken dus. Werknemers in uitdagende jobs kunnen 
ontegensprekelijk meer aan, verzetten meer werk en blijven 
gemotiveerd. Kortom, Werkblokken doet je aan den lijve on-
dervinden dat innovatieve arbeidsorganisatie loont. 

Dubbel zo productief door betere samenwerking
Ook een andere deelnemer van het project WIFI2020, sauzenfabri-
kant Delino, houdt enkel goede ervaringen over aan Werkblokken. 

“Ik vond het spel enorm leerrijk maar ook confronterend. We 
stelden vast dat we ons in hokjes aan het organiseren waren, 
en dat het ook anders kan. Dat we medewerkers op een ande-
re manier kunnen laten samenwerken.”, vertelt Stefanie Denys 
van Delino. Het eff ect van het spel blijft ook nawerken in de 
latere fase van het echte herontwerp. “In onze herontwerpoe-
fening blijkt ook interessant om eens terug te verwijzen naar 
het spel. Het spel kan je in die zin gemakkelijk vertalen naar je 
eigen productieproces, en op die manier kan je toekomstige 
scenario’s beter objectiveren en gaan afwegen. Het helpt ons 
uit onze comfortzone stappen en nieuwe dingen te proberen.” 

Werkblokken als kennismakingstool voor een innovatieve 
werkgever
Werkblokken is niet enkel bedoeld als inspiratie voor orga-
nisaties die bezig zijn met een herontwerpoefening. Het kan 
ook nuttig zijn voor organisaties die klaar zijn met hun her-

ontwerp en (nieuwe) medewerkers met 
de nieuwe manier van samenwerken 
willen laten kennismaken. HR-manager 
Koen Lambrechts van interimkantoor 
Vivaldis faciliteert Werkblokken intus-
sen regelmatig als onboarding-training 
voor nieuwe medewerkers om hen de 
innovatieve werking van Vivaldis te la-
ten ontdekken. Koen: “Bij de trainees en 
mezelf als facilitator is het spel zeer in 
de smaak gevallen. Het helpt de deel-
nemers concreet om de theorie naar de 
praktijk te vertalen.”

Een uniek instrument voor 
de gereedschapskist van 
organisatieadviseurs
Organisatieadviseurs kunnen dit in-
strument gebruiken bij het begeleiden 
van hun eigen klanten, en hen zo op 
een laagdrempelige manier de begin-
selen van organisatieontwerp laten le-
ren kennen. Om organisatieadviseurs 

het spel te leren faciliteren, hebben we speciaal voor hen een 
praktijkopleiding ontwikkeld. In twee dagen dompelen we hen 
onder in de werking, de spelregels, de opstelling en de theorie 
achter het spel.

Ik vond het spel enorm 
leerrijk maar ook 

confronterend. We 
stelden vast dat we 

ons in hokjes aan het 
organiseren waren, en 
dat het ook anders kan. 
Dat we medewerkers 

op een andere 
manier kunnen laten 

samenwerken. 

Delino

Wil je Werkblokken eens in je eigen 
organisatie spelen of wil je het als 

organisatieadviseur leren faciliteren 
voor klanten? 

Surf dan naar 
www.werkblokken.be
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Astrid Lindgren, schrijfster

“Ik heb het nog nooit gedaan, 
dus ik denk dat ik het wel kan.” 

FactorSynergy

Donderdag 8 februari 2018, Lamot Mechelen. In een volle zaal 
treedt onze algemeen directeur Mieke Van Gramberen wat ze-
nuwachtiger dan anders naar voren. Ze werd zonet - door Niels 
Janssens van LannooCampus - aangekondigd als bouwmeester. 
Waarom bouwmeester, hoor ik je al denken. Een bouwmeester 
zet de lijnen uit voor een of meerdere generaties architecten. Ze 
doet dit op een inspirerende en weinig dwingende manier, opdat 
nadien elke architect gewoon zijn goesting kan doen. 

Het is vandaag een speciale dag. Het is de lancering van het 
boek Goestingarchitecten, dat Mieke schreef in het kader van de 
Etion-boekenreeks. Voor de eerste keer heeft ze zelfs ‘spiekkaart-
jes’ gemaakt. Dat doet ze anders nooit. Maar je schrijft natuurlijk 
niet elke dag een boek. “Komt dat wel goed?” Dat is hoe minister 
van Staat Frank Vandenbroucke reageerde toen Mieke, in een vo-
rig leven nog zijn kabinetschef, hem afgelopen zomer opbelde. 
Hij klonk verbaasd. Niet omdat ze een boek ging schrijven, maar 
wel omdat ze zich hiervoor had teruggetrokken in de bibliotheek 
van theologie. “Jij in theologie?”

Maar kijk, enkele maanden verder staat ze hier om haar boek of-
fi cieel voor te stellen. Voor de gelegenheid werd een panel uitge-
nodigd, met onder meer Toon Bossuyt (CEO van Boss Paints en 
voorzitter van Etion in West-Vlaanderen), Christine Desmaele (di-
recteur van de school Visitatie, een van de cases uit het boek) en 
minister van Staat Frank Vandenbroucke (voorzitter van de pen-
sioencommissie en iemand die we allerminst moeten overtuigen 
om mensen langer, met meer goesting te laten werken).

Stel je boek voor in 10 minuten. Voor deze onmogelijke opdracht 
stond Mieke deze avond. Waarom zou je beginnen met ‘anders 
organiseren’? Waarom is Flanders Synergy hiermee bezig? Mieke: 
“Laat het duidelijk zijn: innovatief organiseren is geen doel op zich. 
Waar het uiteindelijk om draait, is dat je doordat je je anders gaat 
organiseren, zinvol werk tot stand brengt.” Soms zou ze willen dat 
ze een toverstaf had, dat ze die zinvolle jobs zou kunnen toveren. 
Maar de wereld zit nu eenmaal niet zo in elkaar. Dat blijkt ook uit 
de getuigenissen van de verschillende organisaties die te lezen zijn 
in het boek. Het pad naar anders organiseren vergt volharding. Het 
is een complex gegeven, waar veel bij komt kijken. Of zoals het 
gezegde luidt: ‘Zelfsturing is zilver, geduld is goud’. 

De afgelopen acht jaren heeft Flanders Synergy heel wat kennis 
opgebouwd op basis van onderzoek en het werk met tal van or-
ganisaties. Het resultaat kan je lezen in het boek, waarbij Mieke 
vooral een aantal misverstanden uit de wereld wilt helpen. Een 
van de belangrijkste lessen is dat het een verhaal is van cultuur 
én structuur. Zo getuigt ook Toon Bossuyt: “Het gaat niet alleen 
om organisatiecultuur of over visie. Het gaat over al die dingen 
samen: en teamwerking en competentieontwikkeling en syste-
men en leiderschap. En dat maakt het zo verdomme moeilijk. 

Het gaat niet alleen om 
organisatiecultuur of 

over visie. Het gaat over 
al die dingen samen: 
en teamwerking en 

competentieontwikkeling 
en systemen en 

leiderschap. En dat 
maakt het zo verdomme 

moeilijk.
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Maar het is goed dat iets moeilijk is. Want 
als het moeilijk is, is het ook de moeite.”

Een ander misverstand is dat je met een 
zelfsturende organisatie geen bazen meer 
nodig hebt. Maar niets is minder waar. Er is 
sturing nodig om tot zelfsturing te komen. 
Mieke: “Vergelijk het met de kapitein aan 
boord van een grote tanker. In het begin 
van een verandertraject zijn leiders zelfs 
zeer directief, sturend. Want ze geven ei-
genlijk een stuk mee de richting aan waarin 
de organisatie vaart. Langzaamaan wordt 
het een verhaal van het directieve wat meer 
los te laten. De grote tanker evolueert naar 
een vloot van zeilbootjes. Die zijn wend-
baar, fl exibel, maar gaan wel dezelfde rich-
ting uit.” “Een participatief leiderschap han-
teren,” zo getuigt ook Christine Desmaele 
van Visitatie, “waarbij je een aantal dingen 
moet kunnen loslaten.”

Tenslotte gaat het bij innovatieve arbeids-
organisatie niet alleen om mensen meer 
autonomie of vrijheid geven. Het gaat om 
een goede balans tussen taakeisen en re-
gelmogelijkheden. “Uiteindelijk komt het 
erop neer om ervoor te zorgen dat medewerkers het gevoel 
hebben ‘dit is ook mijn project’.” Zo is te horen uit de monden 
van alle drie de panelleden. Meer eigenaarschap verhoogt au-
tomatisch de betrokkenheid. En dat is volgens Frank Vanden-
broucke ook een belangrijk argument in het debat rond langer 
werken: “Kunnen we de kloof verminderen tussen de wereld 
van werk waar je niet je eigen project kan doen, waarin je wei-
nig vrijheidsgraden hebt om het project uit te voeren, en de 
wereld die je hebt als je op pensioen bent waarin je je eigen 
ding doet in complete vrijheid zoals jij dat wilt.”

Goestingarchitecten is een ‘hands-on’ boek dat vol zit met voor-
beelden van organisaties die hun eerste stappen van een dwin-
gende naar een inspirerende organisatie met succes gezet 
hebben. Of zoals Toon Bossuyt het mooi verwoordt: “Eindelijk 
een boek dat concrete handvaten geeft om een zelfsturende 
organisatie op te bouwen. Met sprekende cases, relevante mo-
dellen en nuance neemt Goestingarchitecten alle excuses weg 
om er morgen niet aan te beginnen.”

En dat is ook onze wens. Dat wie dit boek leest, zich aangespro-
ken voelt om als goestingarchitect in de eigen organisatie aan 
de slag te gaan. Dat mensen er energie en goesting uithalen. 
Het is niet altijd eenvoudig, maar het kan wél. Dat bewijzen de 
17 organisaties uit het boek.

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de mensen van het 
Etion-netwerk (Jochanan en Matthias), Niels van LannooCampus 
en het team van Flanders Synergy.

Uiteindelijk komt het 
erop neer om ervoor te 

zorgen dat medewerkers 
het gevoel hebben ‘dit is 

ook mijn project’.

Goestingarchitecten.
Van dwingende naar 
inspirerende organisaties
Bedrijven kraken steeds meer in hun voegen. Organisaties hebben het 
soms lastig om in te spelen op de onvoorspelbare wereld van vandaag, 
om de nodige wendbaarheid 
aan de dag te leggen.

Hoog tijd om het over een 
andere boeg te gooien, vindt 
Mieke Van Gramberen. Een 
slimme combinatie tussen 
cultuur en structuur brengt 
zinvol werk, energie en goesting. 

Het boek Goestingarchitecten 
volgt organisaties die het 
aangedurfd hebben om anders 
te gaan denken. Aan de hand van 
acht eenvoudige bouwstenen 
stelt het een kompas voor om 
met zelforganiserende teams 
aan de slag te gaan.

Van Gramberen Mieke (2018), Goestingarchitecten. Van dwingende naar 
inspirerende organisaties, Leuven: LannooCampus, 152 blz., ISBN 978 
9401450 515. Het boek is te verkrijgen in de boekhandel (prijs: 16,99 euro) of 
via de website goestingarchitecten.be.
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Vier nieuwe Factories of the Future 
Op 6 februari 2018 verzamelde de top van de Belgische industrie zich voor de vierde editie van de Factories 
of the Future Awards uitreiking. Een prestigieuze prijs die wordt toegekend aan productiebedrijven die de 
voorbije jaren geïnvesteerd hebben in de zeven transformaties die bepalend zijn voor de toekomst. De vier 
nieuwe laureaten zijn Borit uit Geel, Reynaers Aluminium uit Duffel, Dekeyzer-Ossaer uit Koekelare en  
Lantmännen Unibake uit Londerzeel. “Die productiebedrijven hebben stuk voor stuk bewezen dat ze 
internationale top zijn”, zegt Peter Demuynck, algemeen directeur van Agoria Vlaanderen, dat de prijzen 
uitreikt in samenwerking met Sirris, Fevia Vlaanderen, Fedustria Vlaanderen, Centexbel en Flanders’ FOOD.

Wil jij je kans wagen om volgend jaar als winnaar uit de bus te komen, neem een kijkje op de website 
madedifferent.be. Als partner van het project begeleidt Flanders Synergy organisaties die willen inves-
teren in de transformatie Human Centered. Hoewel machines een steeds grotere impact hebben op de 
productie, zijn het nog steeds de medewerkers die het belangrijkste (sociale) kapitaal vormen van de 
organisatie. Neem net als de nieuwe winnaar Borit deel aan een van de bootcamps, die we samen met 
Agoria organiseren, en kom te weten hoe je jouw organisatie op weg kan zetten naar een innovatieve 
arbeidsorganisatie. 

Benieuwd hoe een Factory of the Future er vanbinnen 
uitziet? Schrijf je in voor de Factory of the Future 
Spring Roadshow 2018 – een exclusieve blik achter 
de schermen. Breng een bezoek aan onder andere 
onze leden Punch Powertrain en TE Connectivity. 
Grijp je kans om ter plaatse de aanpak van de Factory 
of the Future winnaar te bekijken en ga in dialoog om 
jouw uitdagingen te toetsen. 

Meer informatie: 
https://www.agoria.be/nl/Factories-of-the-Future-
Spring-Roadshows-Exclusieve-blik-achter-de-schermen
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Dag
van de 

industrie
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gePROJECTeerd

In 2013 lanceerde Flanders Synergy, met steun van het Agent-
schap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), een hernieuwd pro-
gramma voor industriële organisaties. Hiermee hadden we 
ambities op verschillende niveaus. De interne codenaam voor 
dit programma was VITIO, een letterwoord dat stond voor ‘een 
Vlaamse Industriële Toekomst door Innovatief Organiseren’. 
De ambitie was om innovatieve arbeidsorganisatie krachtiger 
op de kaart te zetten in de Vlaamse maakindustrie. Het was 
tijd om een veel breder netwerk van industriële organisaties 
uit te bouwen. De eerste twee jaren hebben we daarom vooral 
ingezet op het bereiken en opvolgen van organisaties, zowel 
door middel van workshops, sensibilisatie events als in collec-
tieve netwerken. Die inspanning hebben we de daaropvolgen-
de jaren doorgetrokken: in totaal hebben we 32 verschillende 
events georganiseerd, de meeste daarvan in samenwerking 
met partners. Vooral onze samenwerking met Agoria is door-
heen het project steeds intensiever geworden. Zo leveren wij 
inhoudelijk een bijdrage aan het ‘Factory of the Future’-label 
van Agoria. Ondertussen zetten we ook samen met Agoria 
diverse bootcamps op om continu nieuwe industriële organi-
saties kennis te laten maken met innovatieve arbeidsorgani-
satie. 

Het IAO-canvas als kompas
In de zomer van 2014 zijn we de aanpak en ervaringen in in-
dustriële organisaties beginnen vertalen in een organisatie-
canvas. Dit is begonnen als een schema om de belangrijkste 
werkterreinen bij implementatie van IAO in kaart te brengen. 
Op 20 januari 2015 hebben we de organisatiecanvas voor de 
eerste keer voorgesteld aan een breed industrieel publiek. 

Door middel van een interactieve workshopformule zijn we 
aan de slag gegaan met de verschillende dimensies en dit 
werd meteen positief onthaald. 

Geleidelijk aan is dit schema ook buiten de industriële sector 
ingang gaan vinden. Zo wordt het breed verspreid binnen de 
adviseursmarkt. Onder impuls van het VITIO-project werd de 
‘Masterclass Innovatieve Arbeidsorganisatie’ aan de Antwerp 
Management School inhoudelijk getransformeerd aan de 
hand van het IAO-canvas. Het aantal deelnemers per jaar is 
trouwens verdriedubbeld in het laatste jaar ten opzichte van 
de voorgaande jaren. In de loop van het academiejaar 2017-
2018 zullen we meer dan 40 adviseurs opleiden, terwijl dit in 
de voorgaande jaren een 15-tal adviseurs per jaar was. Dit 
toont aan dat de inhoudelijke ontwikkeling van het VITIO-pro-
ject haar effect niet mist, en breed gevaloriseerd worden door 
de adviseursmarkt. Het aantal organisaties dat dit schema ge-
bruikt om hun eigen organisatie onder de loep te nemen heeft 
ondertussen de 500 overschreden. 

Wat brengt het op? IAO in cijfers
Parallel werd er binnen ons industrieprogramma ook gewerkt 
aan een business case methodologie. Prof. Bart Van Looy en 
zijn onderzoeksteam hebben een business case methodologie 
ontwikkeld op basis van onderzoeksdata van Bombardier en 
Nyrstar. Het idee was om innovatief organiseren breder te zien 
dan enkel als een werkbaarheidsverhaal, maar ook als een 
manier om betere bedrijfsprestaties neer te zetten. Dit mag 
geen vrijblijvende uitspraak zijn, er zijn analyses nodig om dit 
argument te staven. In Januari 2015 werden de resultaten be-
kendgemaakt. Daaruit bleek dat rendementen tot 20% geen 
fictie zijn. Met de aanwerving van Laura Nurski, data-scientist 
en PhD in de economische wetenschappen, hebben we sinds 
de zomer van 2017 binnen ons team een topexpert, om deze 
lijn verder te zetten. We merken dat veel industriële organi-
saties immers routinematig een groot aantal data bijhouden 
(OEE, kwaliteit, leverbetrouwbaarheid, traceability, …). Uit die 
data kan veel geleerd worden over organisatiestructuren, en 
daarop gaan we in de toekomst dan ook versterkt inzetten. 

We zien mogelijkheden om datagedreven verbeteringen door 
te voeren in een organisatie op drie manieren. Een eerste 
manier is het verbeteren van de feedback die teams krijgen 

DE TOEKOMST 
door innovatief  organiseren
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over hun eigen performantie. Een resultaatgericht team moet 
inzicht verwerven in hoe zij zelf impact hebben op hun resul-
taten, en in heel wat organisaties gebeurt dit nog te weinig. 
Een tweede aspect is het inschatten van interventies in de  
arbeidsorganisatie. Door het maken van tijdsreeksen in data, 
en het koppelen van deze tijdreeksen aan een tijdlijn van 
interventies is het mogelijk in te schatten in hoeverre de ar-
beidsorganisatie meespeelt in het bepalen van de producti-
viteit. Dit gebeurt nog te weinig in industriële organisaties. 
Waar dit echter wel gebeurt, zien we regelmatig een positieve 
impact van 20% of meer op belangrijke KPI’s zoals productivi-
teit of doorlooptijd. Een laatste aspect is het analyseren van 
verstoringen. Verstoringen zijn een goede aanleiding om de 
bestaande taakverdeling binnen de organisatie in vraag te 
stellen, maar er zijn nog te weinig organisaties waar dit syste-
matisch gebeurt. 

Geen zwart-wit verhaal
De afgelopen jaren hebben we tientallen industriële organisa-
ties in onze werking zien passeren, zowel KMO’s zoals Duva, 
Hydrogenics en Stas, als grote bedrijven zoals Janssen Phar-
maceutica, Barco, TE Connectivity, Niko en Punch Powertrain. 
Samen met deze organisaties hebben we vele belangrijke les-
sen geleerd. Eén ervan is dat we over teams en zelfsturing niet 
te zwart-wit mogen denken. Elke organisatie moet een recept 
vinden dat aangepast is aan de eigen context. Soms kan ver 
gegaan worden in zelfsturing, soms is er nog steeds een zeke-
re hiërarchie nodig. Soms kunnen teams succesvol ingericht 
worden rond één soort bewerking, in andere gevallen moe-
ten de teams op een andere manier samengesteld worden 
zodat er cross-functioneel kan gewerkt worden. In sommige 
gevallen hebben teams op alle vlakken autonomie, in andere 
gevallen moet er strikter volgens procedures gewerkt worden. 
Meer zelfsturing, minder procedures en minder hiërarchie is 
niet altijd beter. De kunst is een goed evenwicht te vinden, 
aangepast aan de situatie en aan de organisatie. 

De basisregel is wel steeds: behandel mensen als volwassen 
en verstandige mensen, en haal het maximale uit het mense-
lijk potentieel. Daar wordt iedereen beter van. Want de frus-
traties van mensen zitten vaak op dezelfde plaats als de pro-
cesproblemen in jouw organisatie. Als je die kan wegwerken 
via teams, dan is dat een winst voor alle betrokkenen.

VAN DE 
INDUSTRIE

Een feesteditie!

Na vijf jaar sensibiliseren, innoveren, tools 
ontwikkelen en begeleiden, komt er een einde 
aan het VITIO-project. Dit konden we niet 
onopgemerkt laten voorbijgaan. 

Op 7 maart 2018 vierden we dit met alweer 
een topeditie van de Dag van de Industrie. 
Meer dan 100 deelnemers waren aanwezig in 
een inspirerend kader. De locatie, 3Square – 
Club Justine Henin, was meer dan symbolisch. 
‘Slimme doorzetters worden winnaars’. 

Tijdens de Dag van de Industrie stelden 
we de laatste inzichten en resultaten van 
ons industrieproject voor: to the point, 
herkenbaar en wetenschappelijk onderbouwd 
(i.s.m. KU Leuven). Ook heel wat industriële 
organisaties, die de weg naar een innovatieve 
arbeidsorganisatie insloegen, werden op het 
podium gezet en beloond met een certificaat. 

Niet alleen de deelnemende organisaties, ook 
de personen die hebben meegewerkt aan het 
project verdienen om in de bloemetjes gezet te 
worden. 

Dit zijn:

•  binnen Flanders Synergy:
 Frank De Craecker, Lieze Drees,  
 Lieven Eeckelaert, Tom Koomen en  
 Seth Maenen

•  als extern adviseur:
 Herman Deroost, Kristien Donners,  
 Tom Koomen, Ronnie Leeters, 
 Raf Sempels, Joost Van Driessche en  
 Joël Van Rossen



DE VITIO-TIJDSLIJN

HET VITIO-PROJECT: 
Een Vlaamse Industriële Toekomst  
door Innovatief Organiseren

Arbeidsorganisaties innoveren: “Know how” on “How to …”
Onder de naam VITIO lanceerde Flanders Synergy in 2013 haar activiteiten  
voor de industriële sector. Waar staan we begin 2018?

1 APRIL 2013

START

2013 Ò 2014: 

Bereiken, bevragen en 
opvolgen van organisaties

* Rechtstreeks

* Via partnerorganisaties

2014 

* Vertaling ervaringen 
in een roadmap 
IAO (innovatieve 
arbeidsorganisatie)

* Ontwikkelen 
bedrijfseconomisch 
model en business case-
methodologie

2015 Ò 2018

* Uitrollen en verfijnen 
roadmap IAO en business 
case-methodologie

* Promoten van IAO bij de 
Vlaamse maakindustrie

Betere 
bedrijfsresultaten

Meer efficiëntie, flexibiliteit, 
kwaliteitsvolle werking, innovatie 
en duurzame ontwikkelingen

Hogere  
medewerkerstevredenheid

Een betere kwaliteit van de arbeid 

AMBITIE

Een innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) is een belangrijke hefboom 
voor een beloftevolle toekomst voor Vlaamse maakbedrijven.  
Flanders Synergy wil u ondersteunen bij de invoering hiervan.

 » Door onderzoek

 » Door de ontwikkeling van praktische tools
* Roadmap implementatie IAO

* Gevalideerd model voor berekening van bedrijfseconomische 
meerwaarde

 » Door begeleiding van bedrijven
* Via projecten gericht op het innoveren van begeleidingsmethoden en 

-technieken

* Via onze partners-adviseurs

* Via onze partnerorganisaties Agoria, Alimento, Flanders’ FOOD

 » Door promotie voor IAO en de VITIO-aanpak
* Events

* Publicaties

* PR



HET VITIO-PROJECT: 
Een Vlaamse Industriële Toekomst  
door Innovatief Organiseren

HET VITIO-PROJECT  
IN CIJFERS

Bedrijfsbereik

organisaties bereikt met de 
business case-methodologie 

 
Organisaties die over de 

roadmap IAO geïnformeerd 
werden

organisaties die de roadmap 
IAO gebruiken tijdens hun 
project

Info-events met partners

initiatieven

Opleiding adviseurs

adviseurs opgeleid (sinds 2015)

38

32

55

500
100

VISIE

LEIDERSCHAP

PROCES

MACRO 
STRUCTUUR

TEAMS

INDIVIDU

MICRO 
STRUCTUUR

SYSTEMEN

SUCCES DOOR SYNERGIE
VITIO vertrekt vanuit een duidelijke achterliggende  
filosofie: socio-technical systems design.

Socio-technical verwijst naar de verbondenheid van sociale 
en organisatorische aspecten in de werkorganisatie. De 
bedoeling is om zowel de werk- als de organisatiekwaliteit 
samen naar een hoger niveau te tillen

System design: ambitie is om duurzame, bedrijfsrendabele 
structuren, technische systemen en processen uit te werken

ENKELE BEDRIJVEN DIE DEELNAMEN  
AAN HET VITIO-PROGRAMMA

PARTNERS

Agoria
Antwerp Management School
ERSV Limburg (Erkend Regionaal 
Samenwerkingsverband)

EUWIN (Europees leernetwerk voor 
workplace innovation)

Alimento (opleiding, personeels- 
en organisatieadvies voor de 
voedingsindustrie)

KU Leuven
Resoc Antwerpen (Regionaal 
Economisch en Sociaal Overlegcomité)

SIRRIS
Strategische Projectenorganisatie 
Kempen
UNIZO
Voka Limburg

JANSSEN PHARMACEUTICA
TERUMO
NIKO
PUNCH POWERTRAIN
DUVA

BARCO
PEDEO
TE CONNECTIVITY
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP
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Goede Praktijken

Laat je inspireren!

De afgelopen jaren hebben we tientallen industriële organisaties in onze werking 
zien voorbij komen. Heel wat goede praktijkverhalen passeerden al de revue 

tijdens vorige edities van ons magazine. Op de Dag van de Industrie werden 
zij extra in de kijker gezet met een poster waarop de verschillende 

stappen van hun verandertraject werden uitgetekend. Was je er zelf 
niet bij? Of wil je ze nog eens herbekijken? We hebben ze voor je 

toegevoegd op de volgende pagina’s. 



Bekaert, Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem, 
+32 56 76 61 11, www.bekaert.com

7 maart 2018 // DAG VAN DE INDUSTRIE 

BEKAERT  P R E S E N T ! 

 » Voor 

* Vele hokjes – hoge complexiteit

* Vele linken tussen hokjes: bij een fout 
ontstaat vertraging, werkdruk en frustratie 

 » Na 

* Van functiegericht werken naar 3 mogelijke 
types van samenwerken over de functies 
heen: 
- Productiegebonden stromen 
- Grote projecten 
- Kleine projecten & atypische vragen

TIJDSLIJN

2015 
* Eerste contact met ESF

2016
* Tweede contact

Q1 2017
* Inzicht verwerven

* Analyse

* Beslissen welke concrete stappen worden 
ondernomen

* Bespreken macrostructuren

* Identificeren 4 pilootprojecten

Q2 – Q4 2017

* Opstart projecten ESF “Anders 
organiseren”

2018
* Uitbreiding pilootproject 1

* Opstart project 5

* Ontwikkelen van gemeenschappelijke taal

* Piloot geeft energie: harde 
(leverbetrouwbaarheid verhoogt, 
doorlooptijdreductie, kostenreductie) en 
zachte resultaten (engagement)

* Samenhang van structuur & cultuur: 
aanpakken wat blokkeert om vooruitgang te 
maken

* Drang & geloof noodzakelijk om moeilijke 
momenten te overwinnen

* Spanningsveld lokaal initiatief versus relatie 
met groep in multinationale context: stap 
voor stap aanpakken

* Sterrollen leveren belangrijke toegevoegde 
waarde in resultaat en samenwerking

* Omschakeling van brigadier naar 
teamleader vraagt verduidelijking

* (team)Cultuur bespreekbaar maken

A ANLEIDING

 » Onvoldoende kunnen inspelen op 
verwachtingen van de klant

 » Complexiteit leidde tot logheid

 » Inboeten aan levertrouw, kwaliteit en 
medewerkerstevredenheid

AMBITIE

 » Op dynamische, geïntegreerde manier 
omgaan met productieprocessen 

* Operational excellence

* Smart equipment & processes

* Core competences

* Human centered

* CSR embedded

In samenwerking met: 

STRUCTUUR VOOR & NA LESSONS LE ARNED

SORTEERCRITERIA VAN ASSESSMENT TOT ACTIE



Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, www.daikin.be

7 maart 2018 // DAG VAN DE INDUSTRIE 

DAIKIN  P R E S E N T ! 

 » Met werkgoesting naar een 3S fabriek (Simple-Slim-Smart)

STRUCTUUR VOOR & NA

 » Voor 

* Functionele organisatie 

 » Productie in flows sinds 01/01/2018 
 

VISIE

LEIDERSCHAP

PROCES

MACRO 
STRUCTUUR

TEAMS

INDIVIDU

MICRO 
STRUCTUUR

SYSTEMEN

TIJDSLIJN

Q1 2017 
* Workshop met Flanders Synergy, Productie 

en HR

* Visie scherpstellen en vertalen voor alle 
medewerkers

* Infosessies visie, strategie en IAO voor alle 
operatoren

Q2 2017
* Uittekenen proces, macrostructuur en 

microstructuur R3-flow

* Opleiding groupleaders en supervisors 
richting coachende leiderschapsstijl

* Infosessies rond teamwerking en workshop 
“kennis bepalen en uitbreiden” (fase 1 in 
teamontwikkeling)

* Workshops met o.a. kennismaking met de 
teams en SQCDEM-doelstelling

 » Veiligheid 

Geen ongevallen en 
iedereen veiligheids-
bewust 
 

 » Kwaliteit 

Klanttevredenheid  
door zero defecten 

 » Kost 

Reduceren van kost  
en behalen van 
productiviteit 

 » Delivery 

Op tijd leveren en  
behalen van het  
weekplan

 » Milieu 

Reduceren van scrap, 
freonlekken en reduceren 
van energieverbruik  

 » Motivatie 

Iedereen met  
werkgoesting  
aan het werk

WA AR STA AN WIJ ALS TE AM VOOR?

VISIE

Klant

Sky-Air

Klant

Klant

Productflow

PCMNT QC GAMZKPE

Receptie

VSM & PIPING1

HR

Productflow

Productflow

Productflow R3



Deknudt Mirrors, Kasteelstraat 10, 8540 Deerlijk, www.deknudtmirrors.com
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DEKNUDT  P R E S E N T ! 

PROJECT “KORTE ROUTE”

 » Wat? 

* Voor “eenvoudige dubbelzijdige spiegeldeuren”

* Alle taken samenvoegen in 1 team: verkoop, 
order- en werkvoorbereiding, planning, … 

 » Met wie? 

* Medewerkers die aan het proces deelnemen

* Betrokken leidinggevenden 

 » Doelen? 

* Doorlooptijd verminderen van 4 naar 2 
weken (gemeten door levertrouw)

* Capaciteit van de “bottle neck-afdeling” op peil 
houden (gemeten door aantal uren “kleven”) 

 » Resultaten 

* Betere output en doorlooptijd

* Minder transportkarren in de fabriek

* Stabieler en voorspelbaarder werkregime

* Meer regelmogelijkheden = meer 
arbeidstevredenheid 

 » Nieuwe arbeidsorganisatie 

* Invoeren “team korte route”: dagelijks 15 
minuten overleg, met vertegenwoordigers 
van alle belangrijke stappen, zonder de 
leiding uit de productie of technische dienst

* Belangrijk rol voor “teamleader”:  
- Begeleiden van het dagelijks overleg 
- Goed zicht houden op oorzaak  
   en gevolg van stappen 
- Aanspreekpunt zijn 
- Doelen mee bewaken

LESSONS LE ARNED

* De top moet erachter staan

* Het duurt een tijdje voor u het ziet

* Regelmatig communiceren met alle 
medewerkers

* Verrassend hoe weinig medewerkers 
weten wat collega’s van andere diensten/
afdelingen doen

* De klassieke muren tussen afdelingen 
sneuvelen

* Zie niet alles als weerstand of onwil – geef 
medewerkers tijd, opleiding, coaching, …

* “De beste stuurlui springen in de boot” … maar 
sommigen blijven ook aan de wal staan

* Het beste uit uw medewerkers komt naar 
boven

* De medewerkers zijn terecht fier en wij zijn 
trots

VISIE

 » Klanten verwachten kwaliteit, snelheid, 
flexibiliteit, … Deknudt Mirrors wil 
hierop inspelen met kleine speciale 
reeksen, meer maatwerk, kortere 
leveringstermijnen, …

 » Organisaties die sneller op de bal 
spelen, krijgen extra mogelijkheden en 
zijn in het voordeel

 » Medewerkers vragen een andere stijl 
van leidinggeven: van “zeggen hoe het 
moet” naar “samen denken hoe het 
kan”

In samenwerking met: 

TIJDSLIJN

APRIL 2017 
* Alle medewerkers aan het woord

MEI-JUNI 2017
* Expliciteren missie en strategische 

doelstellingen

SEPTEMBER-OKTOBER 2017
* Procesanalyse

* Realiseren van aantal quick wins

NOVEMBER-DECEMBER 2017

* Van “As is” naar “To be”



Duva, E3-laan 63b, 9800 Deinze, +32 9 386 60 81, www.duva.be
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DUVA  P R E S E N T ! 

STRUCTUUR VOOR & NA

 » Voor 

* Hiërarchische en functiegerichte 
organisatiestructuur 

 » Na 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 » Ondersteund door 

* IN TEAM: labelling, tracering, systemen, 
logistiek, …

* OUT TEAM: LHRM, finance, marketing, …

TIJDSLIJN

FASE 1: INZICHT VERWERVEN 
* Verbeterde communicatie -> verhoogde 

betrokkenheid

* Doelen stellen -> resultaatsgericht werken

* Introductie verbetermethodiek -> 
procesoptimalisatie

* Start systematische kennisborging

FASE 2: HELDERE VISIE
* Duva will step-change its size and profit level 

by creating special experiences with high 
quality specialties and innovative products

FASE 3
* Nieuwe locatie

FASE 4: FLEXMATRIX BASIS VOOR 
TEAMONTWIKKELING

* Bredere inzetbaarheid van de verschillende 
medewerkers

* Verhoogde samenwerking en 
betrokkenheid 

* Creatie van een sterke kern waaraan 
seizoensarbeid gekoppeld kan worden

* Verhoogd vakmanschap

* Verhoogde regelcapaciteit en 
zelfstandigheid

FASE 5: VERDERE TRANSITIE TEAMS
* Intro sterrollen

* Wijziging invulling job productieleider

* Begeleiding team bij uitzetten nieuwe lijnen

* Creatie nieuwe stabiliteit

* Focus op teamoverleg & communicatie

LESSONS LE ARNED

* Autonomie en zelfsturing kan een team 
naar een hoger niveau tillen

* Een breed draagvlak binnen de organisatie 
creëren, geeft ontzettend veel voldoening 
binnen de hele organisatie

* Wees er 100% van overtuigd dat de 
keuze voor autonomie en zelfsturing de 
organisatie en mensen iets oplevert. 
Dit vanop het hoogste niveau van een 
organisatie.

* Transitie binnen een bedrijf is geen evident 
proces en vereist de nodige veerkracht, 
energie en begeleiding vanuit het 
management

* Transitie naar zelfsturing is niet iets dat je 
kan loslaten, het vereist voortdurend de 
nodige energie en opvolging

* Het is een proces van vallen en opstaan

AMBITIE

 » Hogere medewerkerstevredenheid

 » Nood aan meer flexibiliteit en 
efficiëntie

 » Sterke teams bouwen waarop interims 
makkelijk kunnen inhaken

Klant

Sales
Externe 
partner PG 1

PG 2

Uitvoering 
KERN

GROEI

PROBLEEMSTELLING

 » Nood aan meer autonomie vanuit productie

 » Meer variatie brengen in een kort-cyclische job

 » Lage betrokkenheid en weinig proactief 
gedrag

 » Weinig goesting om te werken

 » Klachten over te grote werkdruk



Janssen: pharmaceutical companies of Johnson & Johnson, www.janssen.com
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JANSSEN PHARMACEUTICA  P R E S E N T ! 

TIJDSLIJN

2013 
* Visie bepalen

JANUARI 2014
* Macro Design Conceptueel 

organisatieontwerp

OKTOBER 2014
* Micro-ontwerp & praktische implementatie

APRIL 2015
* Gefaseerde aanpak high performance 

teams

2017
* Teamontwikkelingsprogramma

WIJ GELOVEN IN

 » De ontwikkeling van het talent bij alle teams 
en medewerkers als catalysator voor: 

* Een organisatie die patiënt- en 
klantgeoriënteerd is

* Die “agile” werkt en innovatie versnelt

* Met een flexibele organisatiestructuur

* En sterke betrokken teams met meer 
beslissingsbevoegdheden

LESSONS LE ARNED

* Change management is belangrijk.

* 100 % betrokkenheid en veel aandacht 
voor middle management

* Bepaal duidelijk het speelveld.

* 100 % geloof en ondersteuning van hoger 
management is cruciaal.

* Aandacht voor “hardware” en “software”.

* Coaching

PROBLEEMSTELLING

 » Eerstelijns-leidingevende is overbelast

 » Operatoren willen hogere betrokkenheidsgraad en meer ontwikkelingskansen

 » Complexe communicatie en interacties

ONZE VERNIEUWDE  
ARBEIDSORGANISATIE 

 » “Mini Factories” gekenmerkt door: 

* Klantenfocus

* Medewerkersgedreven

* Verantwoordelijkheid op de laagste 
niveaus -> Zelfsturende teams

* Bevat alle functies voor de dagelijkse 
business: planning, QA, maintenance, 
reliability engineering

* End-2-end ownership door shared 
leiderschap

* Verantwoordelijk voor QCDISM

* Een maximale beslissingsbevoegdheid 
  

 » Ondersteund door 

* Systems/Structures/Reporting

* Knowledge & Service Center

* Site Leadership Team 
- Bewaakt de cultuurverandering 
- Bepaalt de bedrijfsstrategie 
- Geeft richting aan 
- Is de “lijm” tussen de verschillende 
   functionele afdelingen



Niko, Industriepark West 40, 9100 SINT-NIKLAAS, +32 3 778 90 00, www.niko.eu

TIJDSLIJN

STRUCTUUR VOOR & NA

 » Nieuwe structuur
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NIKO  P R E S E N T ! 

LESSONS LE ARNED

* Mensen zijn onze belangrijkste troef

* Mensen (op elk niveau) grijpen kansen om 
te groeien

* Focus op opleidingen: technieken en skills; 
bij bedienden en arbeiders

* Nog meer sturen op output i.p.v. op input 
(bijv.: vandaag houden we bij hoeveel 
taken iemand kan = output; vroeger 
rapporteerden we over het aantal uren 
opleiding = input)

* Het detailniveau is niet meer belangrijk, 
enkel het geheel: hierop focussen brengt 
tijdswinst omdat niet langer alles moet 
geregistreerd worden 

OKTOBER 2013 
* Flanders Synergy

* Agoria-workshop

* Teams - QRM

OKTOBER 2014
* QRM

DECEMBER 2014
* 6 teams op basis van routings

APRIL 2015
* “Kata” verbetering in teams

AUGUSTUS 2015
* Flanders Synergy

* Lerend netwerk

NOVEMBER 2015
* Team-ontwikkeling

* IAO

JANUARI 2016
* 4 teams gestart

2017
* Autonome teams uitbouwen

* Ontwikkeling meestergast naar coach

2018
* Connectie interne klant versterken

RESULTA AT

* In een meer complexe wereld zijn we er  
dus in geslaagd van onze 
leverperformantie te verbeteren en 
kwaliteitskosten naar beneden te halen! 
Sinds 2013 is ons servicelevel stijgend  
met een kleinere stock aan eindproducten,  
een kleinere stock aan wip (work in 
progress), meer sku ś en meer omzet. 

PROBLEEMSTELLING

 » Manuele montage was onbetrouwbaar
* Hoog absenteïsme
* Duur
* Lage servicegraad
* Lage kwaliteit
* Nood aan hogere flexibiliteit
* Nood aan lagere stock

* Teamobjectieven bepalen
* Detailplanning voor de week
* Visualisatie van resultaten
* Continu verbeteren
* Eigen werkinstructies opstellen
* Werk- en verlofplanning

* EHBS
* 5S
* Preventief onderhoud
* Logistiek & aankoop
* HR: ontwikkeling medewerkers
* “Doelgericht samenwerken”

* Assemblage
* Lasering
* Solderen
* Tampo printen
* Testen
* Verpakken

* Orders printen
* Orders lanceren
* Labels printen
* Voorbereiding  

werkplaats

* Kwaliteitscontrole
* Uren- en stuk-
 registratie
* Pick-up orders 
 geven
* TAFS’en

Manuele montage

Coördinerende taken

Ondersteunende taken



PEDEO N.V., Westerring 25, 9700 Oudenaarde, +32 55 33 58 80, www.pedeo.be
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PEDEO HOGEDRUKGIETERIJ  P R E S E N T ! 

TIJDSLIJN

VISIE

* Een mooi aanbod 
- Toegevoegde waarde 
- Betrouwbaar 
- Tevreden klanten 

* Op een mooie manier 
- Waardecreërend 
- Kwaliteitsvol 
- Productief 
- Goede levertermijnen 
- In een veilige en  
   aangename werkomgeving 
- Met tevreden medewerkers 
- Milieubewust 
- Innovatief

PROBLEEMSTELLING STRUCTUUR VOOR & NA

 » Oude structuur 

* Taakgericht: marketing, verkoop, gieterij, 
nabewerking, financiën, … 
  

 » Nieuwe structuur 

* Gestructureerd rond 2 primaire processen 
- Projecten (Sales & Engineering) 
- Serieproductie

 » Onvoldoende vertrouwen in de 
strategie 

 » Kwaliteitskosten te hoog 

 » Vervallen in afwachtende houding 

LESSONS LE ARNED

* Werken op structuur & cultuur gaan hand in 
hand, maar één heeft steeds de bovenhand

* Verander de wereld begin bij uzelf: 
zelfinzicht brengt beweging

* Zoek en maak gebruik van het aanwezige 
talent

* Lef & geloof zijn voor een IAO-traject nodig, 
de transitie is niet vanzelfsprekend! 

* Doorzettingsvermogen en visie van de 
zaakvoerder houdt de trein op de rails bij 
storm

* Geen sturing zonder zelfsturing en geen 
zelfsturing zonder sturing

* Mensen betrekken geeft  energie!

* Stimuleer leiderschap ín de organisatie 

In samenwerking met: 

MIDDEN 2014 
* “Mooi Pedeo”-visie (Piet D’Haeyer)

Q1/2015
* Organisatiescan

Q2/2015
* Werken aan een commerciële strategie

Q3/2015
* Hoe organiseren?

Q1/2016
* Pilootteam “Sales & engineering”

Q2/2016
* “Zaakvoerder in de spiegel”

Q2/2017
* “De eerste trekkers” … mee in de spiegel

Q3/2017
* Leiderschap ontluikt: ESF-project  

“Anders organiseren”

Q1/2018
* Opstart jaartraject  

“Verantwoordelijkheid & dynamiek”
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Punch Powertrain nv, Industriezone Schurhovenveld 4 125, 3800 Sint-Truiden, www.punchpowertrain.com

7 maart 2018 // 

DAG VAN DE INDUSTRIE 

PUNCH POWERTRAIN  P R E S E N T ! 

HR



PROB L EEMS T EL L ING

 » Dalende markt - nieuwe regelgeving - M&A strategie STG

 » Efficiëntie van machines onder druk

 » Een centrale en onstabiele planning (niet per afdeling)

 » Afwezigheid door ziekte en AO

 » Sociale onrust

 » Hoog stockniveau - Langere leadtimes

 » Geen overzicht op het totale productie-proces ondanks hoge 
anciënniteit

 » Medewerkers kunnen geen impact uitoefenen buiten  
de ‘afdeling’

 » We willen als organisatie streven naar centers of excellence

Scandinavian Tobacco Group Lummen, Dellestraat 12A, 3560 Lummen, +32 (0) 13 25 10 00, www.st-group.com
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SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP  PRESENT! 

L E SSONS  L E A R NED

* Betrokkenheid motiveert 
- zomer 2017: meer dan 
60 mensen betrokken 
bij discussies over ons 
organisatiemodel

* Valuestream-teams vragen een 
andere organisatie/opstelling 
machines (door de nieuwe 
arbeidsorganisatie is de afstand 
tussen machines soms te 
groot)

* De valuestream-aanpak 
doorkruist alle afdelingen. Per 
afdeling kijken naar het beste 
werkregime is achterhaald

* STG gaat met 
valuestreams werken in 
alle productievestigingen 
wereldwijd 

V IS IE

De traditionele manier van organiseren is 
niet efficiënt in onze productie-omgeving. Het 
productieproces van onze sigaren verandert 
niet. We willen wel de manier van organiseren 
hieromheen veranderen. Dit moet STG Lummen 
helpen om structurele oplossingen te vinden 
voor de uitdagingen waar de fabriek voorstaat. 

Q2/2017
* Case for change opbouwen

Q4/2017 
* Uitwerken concept Valuestream-teams

Q1-Q2/2018
* Opdrachtsbepaling en ontwerp zoals 

uitgewerkt door de werkgroep

* Opstellen ambitie en noodzakelijke 
voorwaarden pilootgroep

* Start pilootgroep

* Vormgeven microstructuur, aansturing en 
coördinatie in en rond de VST

Q3 2018 
* Opvolging en bijsturing pilootgroep

Q1 2018
* Nagaan in welke mate alle voorwaarden 

voor het goed functioneren van de VST’s 
ingevuld zijn 

TIJDSLIJN

S T RUC T UUR  VOOR  &  N A

 » Oude structuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 » Nieuwe structuur 
Magazijn & 
Logistiek Qa Integrated 

planning
Technische 

dienst

St
rip

pe
rij

Valuestream-team
Opdek, PS, afwerking, inpak, planning, 

Qc

Valuestream-team
Opdek, PS, afwerking, inpak, planning, 

Qc

Valuestream-team Opdek, PS, afwerking, inpak, planning, Qc

Bo
sj

es

Leidinggevenden

Operationele  
afdelingen

Supportafdelingen

Management

Planning Tech Dienst Qa/Qc Logistiek

Magazijn Stripperij Bosjes Opdek PS Afwerking Inpak



PROBLEEMSTELLING LESSONS LE ARNED

 » Transformatie naar  
“human centered production”

 » Dichten van de kloof Waregem – Doornik 
en de kloof arbeiders – bedienden

 » Behoefte aan proces- en 
werkpostoptimalisatie

 » Voor de Meestergasten 

* Zorg dat iedereen weet welke richting je 
uitgaat

* Communicatie is prioriteit

 -  tussen de meestergasten 
-  met de arbeiders  
-  met aankoop, engineering, enz.

* Belang van orde en structuur

* Zoveel mogelijk visueel werken

* Samen werken!

* Afgewerkte projecten vieren 

 » Voor de procesingenieurs 

* Meer en meer in lijn doen (minder buffers – 
kortere doorlooptijden)

* We kunnen meer aan dan we denken

* Gemotiveerde mensen koesteren

* Durf problemen bespreekbaar te maken

* Kies flexibele oplossingen < veranderingen 
gaan razendsnel 

 » Voor de CEO 

* Een aangename omgeving voor iedereen 
brengt naturel rendement. Succes op een 
dergelijk project is enkel mogelijk indien 
mensen tijd, middelen, kennis en ruimte 
krijgen.

6 FEBRUARI 2017
* Lanceren Révolution 1.0

* Teambord

* Dagstartmeetings

* QMS-app (registratie vertragingen)

MAART 2017 
* A votre service

* Vaste supportdagen vanuit aankoop, 
onderhoud,  automatisatie, engineering

* Ter ondersteuning van productie

MAART Ò AUGUSTUS 2017
* Projectwerk: vele kleine projecten “voor en 

door de mensen”

* Layoutwijzigingen, tools om handeling te 
verbeteren, ...

6 SEPTEMBER 2017
* Vieren van de gedane projecten en 

bekomen resultaten 

* Bezoek CNH

* Kick-off voor de 5 meestergasten 
-  Révolution 2.0 
-  Factory of the Future  
-  (C)lean Factory (5S + bewustmaking  
   veiligheid)

12 SEPTEMBER 2017
* Lancering bij alle medewerkers  

(team per team)

* Factory of the Future

* (C)lean Factory (5S + veiligheid)

19 SEPTEMBER 2017
* Lean management-cursus voor de 

meestergasten: Topics: value, waste, kaizen, 
lijnbalancering

SEPTEMBER Ò DECEMBER 2017
* Projectwerk (C)lean Factory

12 JANUARI 2018
* Deadline foto’s (C)lean factory

STAS nv, Flanders Fieldweg 45, 8790 Waregem, België, +32(0) 56 60 01 91, www.stas.be

TIJDSLIJN

STRUCTUUR VOOR & NA

 » Oude structuur 

* Verantwoordelijke operations

* Productieverantwoordelijke 

* Productiechef Doornik  

* Chef schilderij en eindafwerking

* Chef magazijn

* Medewerkers 
  

 » Nieuwe structuur 

* Verantwoordelijke operations

* 5 meestergasten: 
- Kaderlijn, Bakkenlijn en XTEAM, Magazijn, 
 Schilderij, Eindafwerking 
-  Krijgen de verantwoordelijkheden 
 van de productieverantwoordelijke en  
 de productiechef 
- Gesteund door process engineers (werken 
 multi-site en delen best practices)

* Medewerkers  

7 maart 2018 // DAG VAN DE INDUSTRIE 

STAS  P R E S E N T ! 



TE Connectivity, Siemenslaan 14, 8020 Oostkamp, tel: 050 83 27 20, www.te.com
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TE CONNECTIVITY  PRESENT! 

PR INC IPE S

 » “We want to offer work of great quality in a agile 
and workable organization that supports self 
organization of teams” 

* Tevreden gezonde werknemers zijn 
productiever en creëren groei

* De passie van geëngageerde medewerkers 
straalt af naar de buitenwereld

* Een kmo-cultuur en gestroomlijnde 
processen zijn de oplossing voor verandering 
en complexiteit

* Een klantenfocus zorgt voor een pole position 
op de markt

TIJDSLIJN GO FOR BRILLIANCE

2014 
* Onze “droom” uittekenen

2015
* Start “Go For Brilliance”: holistische aanpak 

met 6 transformatiedomeinen

* Visie/missie- en strategieontwikkeling

2016
* Meer en ander leiderschap

* Goesting geven met visie: “SAMEN 
BRILJANT”

* Factory of the Future

2017
* Organisatie- en werkstructuur aanpassen

* Site Leadership Team en tactische teams: 
gedeeld leiderschap

* SUCCES = 5-sterrenfabriek = VIEREN

2018
* Zelfsturende teams in “mini factories”

L E SSONS  L E A R NED

 » Ondersteuning van plantmanager is cruciaal: 
“walk the talk”

 » Teams sturen teams aan

 » “It’s all about cultural change”: STOEV

 » Holistische aanpak waarbij medewerkers zoveel 
mogelijk betrokken worden

 » Oplossingsgerichte methodiek is succesfactor

PROB L EEMS T EL L ING 
A MB I T IE

 » Veranderende leeftijdspyramide + langer werken

 » “War on talent”

 » Groeiambitie

 » Onze medewerkers een perspectief bieden

 » Een 5-sterrenfabriek worden

 » Mini factories 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategic level: vision, mission, strategy, leadership development, macro organization design,  
employer branding, plant VSM, KPI alignment, EMEA linkage

HR

Quality

Finance

Distribution & 
Warehouse

Supply Chain

TEOA/DF

EHS/Plant 
Services

T&D/ME

TEIS

Include all functions 
to make decisions  

fast on the spot
Max. decision authority within 

given framework
Balanced HSQCDI  

Scorecard

Su
pp

or
tin

g 
Se

rv
ic

es

Tactical level: daily execution, planning, S&OP, talent en teamdevelopment,  
TEOA - continuous improvement, strategy mini factory aligned with EMEA  

strategy, budgetting, teamwork, ...

Molding 
Dedicated Mechatronics T&CStamping Plating Molding 

Universal

NIEU W E  S T RUC T UUR  01/10/ 2017

L E SSONS  L E A R NED
 » Betere performantie

* 5-sterrenfabriek & ‘Factory of the Future’-

award

 » Groei
* In business en werkgelegenheid

WAT  B R ENG T  HE T  OP ?

 » Gemotiveerde medewerkers
* 95% medewerkerstevredenheid

 » Tevreden klanten



PROB L EEMS T EL L ING

 » Mens en organisatie optimaliseren: succes 
innovatie is voor 25%  
het resultaat van R&D-investeringen  
en voor 75% van menselijke factoren

 » Jaarlijks +10% in overall efficiëntie

 » Medewerkers willen en kunnen meer dan strikt 
het uitvoerende werk

L E SSONS  L E A R NED

* Grootte van de teams heel belangrijk. 
Beter 2 kleine teams dan 1 groot

* Niet te veel stilstaan bij alle dingen die 
mis kunnen gaan: durven springen! 

* Stapje vooruit, stapje achteruit moet 
kunnen

* Tijdsframe niet forceren

* Loslaten is groeien

* “Teamwork devides the task, 
 and multiplies the success”

Terumo Europe NV, Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, +32 16 39 25 80, www.terumo-europe.com

TERUMO  PRESENT! 

LOGO
Terumo

S T RUC T UUR  VOOR  &  N A

 » Oude structuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 » Nieuwe structuur 

* 50% minder staffuncties 

Process
Inspectors

Production
Manager

Senior PI

Teamleader QCTeamleader

Workers

Shiftleader

Relief
workers

* 1 production manager 
3 teamleaders 
4 shiftleaders 
7 reliefworkers (back-up shift)

Production
Manager

Team 1,2, ...

Teamcoach
Continuous 

Improvement 
coördinator 

process

Continuous 
Improvement 

coördinator QA

* 1 production manager 
2 teamcoaches 
1 CIC QA

PROB L EEMS T EL L ING

7 maart 2018 // DAG VAN DE INDUSTRIE 

LOGO
Terumo

2012
* Fleximatrix (1:3/3:1-rule)

* QCDISME (information board)

* 5’-meeting

* Teams samenstellen

* Presentaties self-managing teams

* Rollen bepalen

* Rollen toekennen

* Rewarding policy ontwikkelen

* Doelen per team bepalen

* Werkwijze bepalen

* Per team: visie – missie – waarden

* Teambuilding 

2016
* Doelen bepalen per team 

TIJDSLIJN



PROBLEEMSTELLING

 » Kantelpunt maakindustrie : terug naar een lokale totaaloplossing

 » 45% van het personeel +50 : dringende nood aan structurele en duurzame opvolging

 » vacatures worden te traag of zelfs niet ingevuld

 » gebrekkige communicatie

 » geen overzicht

* Structuur brengen in HR-beleid

* Transparant beleid voor elke medewerker

* Communicatie vergemakkelijken 

 » Actiedomeinen: 

* Employer branding

* Duurzame samenwerking uitbouwen met 
plaatselijke nijverheidsscholen, partners, …

* Competentie- en loopbaanbeleid 
uittekenen

- Competenties, interessesferen en 
motivaties verzamelen

- Inzetten op jobinhoud: jobrotatie als 
motor om 

*  De drive te behouden

*  Langer werken werkbaar te houden

*  Wisselende organische teams 
samen te stellen

Wuyts bvba , Zagerijstraat 2, 2240 Zandhoven, + 32 3 485 57 11, info@wuytsinternational.com, www.wuytsinternational.com

 » “Engineering, production and 
installation as a service” 

* Gedreven door kwaliteit, flexibiliteit en 
full service wil Wuyts als nichespeler een 
leidende positie bekleden in de metaal-
maakindustrie (gaande van ontwikkeling, 
productie, installatie, na-verkoop)

* We willen dit realiseren met een organisatie 
gekenmerkt door: respect - vertrouwen - 
integriteit - collegialiteit - samenwerking - 
verantwoordelijkheid - veiligheid - kwaliteit 

7 maart 2018 // DAG VAN DE INDUSTRIE 

WUYTS  P R E S E N T ! 

01 JANUARI 2015
* Start onderzoek Wuyts 4.0

* Termijn +5j, +10J, +15J

Q2 2016 
* Finaliseren visie/traject

Q3 2016
* Start transformatie

* Digitalisering

* Hertekening werkvloer

1 JANUARI 2017
* Live ondersteunende structuur

Q2 2017
* Start ESF project duurzaam 

loopbaanbeleid

Q3 2017
* Live automatische productieverwerking met 

externe partner

Q1 2018
* Verdere uittekening en uitrol naar kanteling 

organisatie Wuyts richting een IAO

ON THE ROAD TO 2020
* Wuyts 130 jaar; Factory of the Future?

TIJDSLIJN

STRUCTUUR VOOR & NA

 » Oude structuur 

* (Vroeger) hiërarchische structuur 

* (Laatste jaren) silostructuur 
  

 » Gewenste structuur 

* Van SILOwerking naar SAMENwerking 

In samenwerking met:

HOE WERKEN AAN IAO? VISIE



Vzw Zonnehoeve | Production, Zonnestraat 15 9810 Eke, +32 9 384 50 11, zonnehoeve.be

7 maart 2018 // DAG VAN DE INDUSTRIE 

ZONNEHOEVE  P R E S E N T ! 

VISIE

 » Een mooi aanbod 

* Toegevoegde waarde

* Betrouwbaar

* Tevreden klanten 

 » Op een mooie manier 

* Waardecreërend

* Kwaliteitsvol

* Tegen een interessante prijs

* Goede levertermijnen

* In een veilige en aangename 
werkomgeving

* Met tevreden medewerkers

* Milieubewust

* Innovatief

TIJDSLIJN

2016-2017 
* Zonnehoeve Anders (ESF)

SINDS 2016
* Jaarlijk teambudget voor teambuilding

Q2/2016
* Verschillende teams maken hun eigen 

(week)planning

2017
* Vernieuwen van het machinepark

VOORJAAR 2017
* Start verfraaiing/vernieuwing van de 

werkplaatsen

MAART 2017
* Officiële einde van Zonnehoeve Anders

* We blijven de ingeslagen weg verder 
bewandelen

APRIL 2017

* Start Zonnehoeve Groeit en Zonnehoeve 
Leert

LESSONS LE ARNED

 » Zachte resultaten 

* Geef mensen kansen en ze bloeien open

* Onze positieve vibe wordt ook opgemerkt 
door externen

* Een dergelijk traject is ook uitdagend 
voor de medewerkers (teamleiders) die 
zoekende zijn naar hun rol

 » Harde resultaten 

* Stijging van exploitatieresultaat, rendement 
eigen vermogen en rendement totaal 
vermogen 2016 t.o.v. 2014

* Stijging van de bruto verkoopmarge en 
grote stijging van de netto verkoopmarge 
2016 t.o.v. 2014

* Goede spreiding van de klantenportefeuille

PROBLEEMSTELLING

 » Zonnehoeve Anders: gewijzigd beleid & 
strategie om de medewerkers kansen 
te geven en te laten groeien

 » Zonnehoeve Leert: om medewerkers te 
laten groeien is opleiding nodig

 » Zonnehoeve Groeit: om medewerkers te 
versterken in het behalen van competenties

STRUCTUUR VOOR & NA

 » Van een hiërarchische structuur naar 
zelfsturende teams 

* Monitoren / productieleiders zijn nu meer 
betrokken bij bijv. klantrelaties, nieuwe 
producten, …

* De arbeiders werken als team aan een 
geheel (afgewerkt product) en hebben 
medezeggenschap

Zonnehoeve
Production

In samenwerking met: 
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Dag van de Industrie 
IN BEELD

Impressie

Al zeggen we het zelf: de Dag van de Industrie 

was een succes. Meer deelnemers dan verhoopt, 

boeiende sessies, heel wat interacties rond de 

posters van de organisaties die al actief met 

innovatieve arbeidsorganisatie bezig zijn, …

Kon je er zelf niet bij zijn? Of wil je de dag herbeleven? 

We hebben de mooiste momenten vastgelegd in 

een korte video. 

Surf naar 

http://www.flanderssynergy.be/projectwerking/

fabrieken-van-de-toekomst/cases

0:20 / 5:51
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Dankjewel! 

Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)

  Om het VITIO-project fi nancieel mogelijk te maken!

Prof. Bart Van Looy en zijn onderzoeksteam (KU Leuven - Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen)
Prof. Pierre Van Amelsvoort, Geert Van Hootegem, Steve Dhondt en Joost Benders (KU Leuven - 
Centrum voor Sociologisch Onderzoek)

  Als onderzoekspartner in het project!

Agoria, Alimento, Flanders’ FOOD, Flanders Make en SIRRIS

  Voor de fi jne samenwerking als partner in tal van events en andere    
  initiatieven!

Herman Deroost, Kristien Donners, Tom Koomen, Ronnie Leeters, Raf Sempels, Joost Van Driessche, Joël 
Van Rossen, Frank De Craecker, Lieze Drees, Lieven Eeckelaert en Seth Maenen

  Om jullie steeds opnieuw in te zetten en zo het project in goede banen te leiden!

ABVV West-Vlaanderen, Advisory Services, Agoria, Alimento, Aluro Group, Alutrailer, Antwerp 
Management School, AUDI Brussels, Barco, Bekaert, Bekintex, BOSS paints, Christeyns, CompanyWise, 
Cosucra Groupe Warcoing, Daikin Europe, Deknudt Mirrors, Duva, Flanders Make, Flanders’ FOOD, Fresh 
Thinking Labs, Hansen Industrial Gearboxes, Heroma, Hydrogenics, Imperial Meat Products, Janssen 
Pharmaceutica, La vie est belle, Mercuri Urval, Michel Van de Wiele nv, Mint Europe, Niko, NV Saey, 
Pedeo Hogedrukgieterij, Prepared Mind, Punch Powertrain, PvO/Essensys, SAVIC, SBM, Scandinavian 
Tobacco Group, SharedDynamics, SIRRIS, Sociaal Fonds van de Betonindustrie, Stanwick Management 
Consultants, STAS, Sweco Belgium, TE Connectivity, Terumo, TNO, Universiteit Gent, Vandemoortele 
Izegem, Vandemoortele Vamix, VDAB, Viisiteam, Wuyts International en Zonnehoeve

  Voor jullie deelname aan de Dag van de Industrie!



Helpen is, 
net dat ‘niet’ doen 

waardoor de andere zelf 
zijn eigen volgende stapje zet.

Karl
projectleider

Scholen Slim Organiseren
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gePROJECTeerd

Scholen nemen een warme start

De afgelopen maanden hebben we 
niet stilgestaan. Het project kende van 
in het begin een vliegende start. De 
infosessies lokten heel wat interesse 
en zorgden onmiddellijk voor heel wat 
kandidaten. Met trots kunnen we mel-
den dat ondertussen 46 scholen zich 
hebben aangemeld, en dit vanuit de 
vijf warme steden: Brugge, Gent, Leu-
ven, Turnhout en Genk. De komende 
maanden starten we nog met extra 15 
scholen.

Wat het project ook bijzonder maakt, 
is dat de pedagogische begeleidings-
diensten van de onderwijskoepels 
sterk betrokken zijn. Meer zelfs, van-
uit Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 
(POV), Broeders van Liefde (BvL), GO! 
en Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
werden in totaal vijf mensen (Heidi 
Verlinden, Steven Mannens, Raf Missorten, Frank Rochus en 
Karl Vanhuyse) vrijgesteld om zich deeltijds te wijden aan het 
begeleiden van warme scholen. Ook de Tabor-groep engageer-
de zich hiervoor, hun collega Eva Lemay maakt net als de vijf 

andere pedagogische adviseurs deel 
uit van het ‘Warme Scholen’-team.

En op het terrein zelf? De scholen zijn 
ondertussen samen met de adviseurs 
volop aan de slag gegaan. Kick-off s 
worden georganiseerd om alle mede-
werkers op de hoogte te brengen en 
te betrekken bij het nieuwe project. 
Veranderteams - ook wel vliegwielen 
genoemd - worden samengesteld. 
Deze teams van een 5 à 8-tal enthou-
siastelingen nemen het veranderpro-
ces vast binnen de eigen school. Zij 
maken de verandering mogelijk en 
zetten andere mensen in beweging. 
De basisprincipes leren ze tijdens een 
tweedaagse in Nederland, waar ze 
- samen met de veranderteams van 
andere scholen uit hun lerende net-
werk - de nodige inspiratie opdoen 

en goesting krijgen om volop werk te maken van een warme 
school. Wat zo’n kick-off  of tweedaagse precies allemaal kan 
teweegbrengen, kan je lezen in de volgende artikels.

Onderwijs en opvoeding zijn vandaag ontkoppeld. 
De verantwoordelijkheid van de leraar is beperkt 
tot leerdoelen bereiken. Elk jaar opnieuw investeren 
leerlingen in een nieuwe relatie met leerkrachten 
en peers. Elk jaar opnieuw investeren ouders en 
andere partners van de brede school in een relatie 
met nieuwe leerkrachten. Relaties in onderwijs zijn 
beperkt in de tijd en fragiel. Geen prestaties zonder 
relaties. 

In de warme school worden leerkrachten weer 
verantwoordelijk voor de uitbouw van een leef- en leergemeenschap rond het kind en het creëren van verbondenheid. In de warme 
school worden vaste teams van schoolmedewerkers gebouwd. Samen streven ze ernaar om het welbevinden, betrokkenheid en 
gezond emotioneel functioneren van kinderen en jongeren te verhogen, teneinde ervoor te zorgen dat ‘ieder goed in zijn vel’ zit. En dit 
niet alleen voor de kinderen en jongeren, maar ook voor alle partners in de leer- en leefomgeving (leerkrachten, ouders en partners).
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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

Bijzonder dank voor 
deze inspirerende 
dagen. Ik kon niet 
opstaan toen het 

gisteren gedaan was. Ik 
wou niet vertrekken. Het 

is geleden sinds mijn 
jeugdkampen, waarbij 
je liever niet naar huis 
wou, dat ik dat gevoel 

nog eens had.

In september zijn we gestart met 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. Andere betrokken partners zijn Tenz 
en CEGO, die zich respectievelijk bezighouden met nascholingen rond pesten en teamwerking, en met onderzoek rond 
welbevinden. Vanuit Flanders Synergy focussen we op het veranderproces in zijn totaliteit.



39

Een geslaagde kick-off  is er eentje met emoties

Bij de voorbereiding van de kick-off  is het een zorgvuldig wik-
ken en wegen want de vliegwielen willen terecht vooral een 
vliegende start nemen en hun enthousiasme weerspiegeld 
zien. Toch zien ze zich verplicht om ook voldoende informa-
tie duidelijk mee te geven. Anderzijds willen ze met de kick-off  
graag input verzamelen. Het is dansen op een slappe koord. 
Een interactieve formule moet soelaas brengen.

Een vergadering interactief maken is een uitdaging, én zeker 
als je team 440 medewerkers telt. In evenementenzaal Futur 
werden 60 tafels voorzien van post-its, balpennen, broodjes en 
drankjes. De vliegwielen hadden het scenario tot in de punt-
jes uitgewerkt en stonden klaar om elke oefening onmiddellijk 
achter de schermen te verwerken. Ze hadden immers bij aan-
vang aan het voltallige schoolteam beloofd om op het einde 
van de dag al een eerste globale beeld te geven over hoe ’t Graf 
denkt en voelt. Want warme scholen maak je samen.

440 man hebben twee en een half uur geluisterd, gedacht, 
gesproken. Ze hebben ideeën uitgewisseld en bij elkaar afge-
toetst. Ze hebben gelachen en toch was het er ook soms muis-

stil. Wanneer de urgentie voor leerlingen, voor leerkrachten 
én voor directies wordt benoemd, raakt dit onderwijsprofes-
sionals zichtbaar. Wanneer roestige standvastigheden respect-
vol in vraag worden gesteld, voelen de leerkrachten merkbaar 
de fricties. Wanneer blijkt dat niet alles op de schop moet, zie 
je medewerkers herademen. Wanneer perspectief geboden 
wordt, zie je ogen twinkelen. Een geslaagde kick-off  is er eentje 
met vele emoties. 

De vliegwielen van Heilig Graf, de geweldige side-kick Heidi 
Verlinden en de zorgvuldige logistieke ondersteuning zorg-
den voor een onvergetelijke kick-off . Jan Toye, bezieler van het 
Fonds GavoorGeluk, smaakte duidelijk het concept. 
De aan-elkaar-prater-van-de-avond kon een mooie pagina 
schrijven in zijn professionele dagboek, een pagina waaraan hij 
en vele anderen nog vaak zullen terugdenken.

Met de kick-off  wordt binnen scholen het offi  ciële startschot van het ‘Warme Scholen’-project gegeven. Voor de vlieg-
wielen is dit een eerste uitdaging. Voor het Heilig Graf Turnhout (3500 leerlingen) is dat met een team van meer dan 400 
medewerkers zelfs een huzarenstukje te noemen. In de kick-off  neem je immers voor de eerste keer het volledige school-
team mee in een verhaal dat samen zal worden geschreven. Altijd een spannend moment.

TEKST: Steven Mannens
FOTO’s: Heilig Graf Turnhout



Terugblik op een inspirerende tweedaagse
Veerle Boelens, pedagogisch directeur, BenedictusPoort (Broeders van Liefde)

Dinsdagmorgen 6u: na wat over en weer gemail een route met twee opstapplaatsen uitgestippeld. Het eerste halfuurtje is het eerder stil in de wagen. Niemand is 
al echt wakker. Er worden wel wat verwachtingen geformuleerd. Ik maak van de gelegenheid gebruik om nog eens aan te kondigen dat ikzelf niet als vliegwiel (red: 
veranderteam) meereis maar vanop de zijlijn even nieuwsgierig ben naar wat komen zal. Ik denk immers dat ik beter op voorhand voldoende aangeef dat ik mijn 
‘plaats’ moet kennen; mezelf indekkend voor wat soms gebeurt zonder ik het voel aankomen: enthousiasme… (wie mij kent, begrijpt onmiddellijk wat ik bedoel)

De reisgenoten…

15 leerkrachten staken hun hand op om deel uit te maken van het vliegwiel. Een heel diverse groep: er zijn gedreven, super enthousiaste collega’s, er zijn dromers, 
er zijn ‘vakbondsmannen’ en er zijn argwanende collega’s. In onderling overleg beslist de groep wie meereist naar Tilburg. Ik probeer mijn rol al op te nemen en hou 
me buiten de beslissing. Op de vooravond valt er nog een zieke collega af. We vertrekken dan maar met zijn vieren: een vakbondsman, een zingend LOC-lid (onze 
muziekleerkracht), een wiskundeleerkracht… en ik. Hoe dichter Tilburg komt, hoe meer de sfeer erin komt. De zon komt op, iedereen wordt stilaan wakkerder en 
als we een koffiestop inlassen in een wegrestaurant à la Texacoshop overvalt ons zowaar een echt reisgevoel. We hebben er duidelijk zin in en ik voel wel dat zij zich 
willen ‘smijten’.

Nieuwe prikkels

De ochtend start wat aarzelend. Men kondigt ons aan: “Welkom op onze school”. Leuk concept voor een school maar niet onmiddellijk van onze sokkel geblazen. 
Vernieuwing op zich is ons niet vreemd. De workshops op dag 1 zijn intensief. Veel info, niet allemaal even nieuw maar sommige linken, blikken op… prikkelen wel 
ons brein. Je ziet dat ook in pauzemomenten de ‘zoem’ doorgaat. 

En zo gebeurt het dan: op een bepaald moment opent je brein zich en ben je zeer ontvankelijk om anders tegen de dingen aan te kijken. Je ziet collega’s uit hun 
eigen comfortzone treden, de goesting blinkt in hun ogen en je geniet. Ze gaan echt total loss in hun denken, beseffende dat als zij in die modus kunnen komen, 
iedereen dat kan en dat dat massa’s deuren kan openen. Het bezoek aan de school en het nagesprek zijn die laatste kleine schakels die hen overtuigen.

Wat nemen ze mee van De Rooi Pannen?

Het lef om ‘hun’ ding te doen zonder rekening te houden met welke belemmering dan ook. Een idee van de reikwijdte die voor hen ligt om keuzes te maken.

Mijn boost

Ik geniet van hun enthousiasme, hun aanstekelijkheid, hun ‘roes’,… en ik probeer hen zoveel mogelijk te prikkelen. (ja, zoals ik al aangaf, overkomt ook mij soms 
‘enthousiasme’) Ik voel terug helemaal waarom de BenedictusPoort in mijn hart zit: daar is geen ‘gewoon’ korps. Die smijten zich en durven dingen doen, durven 
‘out of the box’ denken.

Tegelijkertijd voel ik wel dat ook ik een rol op te nemen heb: ik kan ze prikkelen maar ik moet proberen om niet te denken in hun plaats. Al staan ook mijn rader-
tjes niet stil… Ik besef dat ik hen kan ondersteunen in hun nieuwe rol, daarin een coach voor hen kan zijn zodat zij zichzelf niet opbranden in de loop van het project.

Ze mogen dromen maar ze zullen vooral moeten zorgen dat ze collega’s meenemen. Ze zullen iedereen de tijd en ruimte moeten geven om diezelfde ervaring te 
doorlopen. Al heb ik veel vertrouwen in hen! 

Nog kort schetsen hoe de terugreis verliep…

Er werd honderduit gepland, gebrainstormd en afgesproken. Wat als we straks terug thuis zijn… Er werd vandaag al een Google Drive Map aangelegd, er werd al 
druk over en weer gemaild en de ideeën blijven komen: de eerste opdracht voor de ‘vliegwielmeeting’ werd al uitgeschreven, het idee van de opstart van een vlog 
gelanceerd, …

En ik, ik keek vandaag toch enigszins anders naar enkele zaken. Ik zag plots zandzakken opduiken en ik probeerde ze als zandzak te benaderen en niet als een 
probleem. En ik genoot na van de roes van de afgelopen dagen.



2 en 3 mei 2018
 

“Naar een new deal voor leiders in 
een innovatieve arbeidsorganisatie”

2-daagse workshop

In juni ronden we een onderzoek af dat we de afgelopen drie jaren in samenwerking met 
Antwerp Management School en KU Leuven uitvoerden naar de impact van een innovatieve 
arbeidsorganisatie op leiderschap. In de 2-daagse workshop ‘naar een new deal voor leiders in 
een innovatieve arbeidsorganisatie’ willen we de opgedane kennis en de tools die ontwikkeld 
werden graag met je delen.

Dag 1

 ·  Hoe de macrostructuur ontwerpen? Een leidinggevend team ontwerpen in de 
innovatieve arbeidsorganisatie.

 ·  Wat betekent het nieuwe organisatiemodel voor leiderschap in de organisatie? 
Paradigmashifts in leiderschapsdenken en -praktijk.

Dag 2

 ·  Hoe de aansturing en ondersteuning in een organisatie vorm geven opdat 
zelfsturende teams tot hun recht komen? Een methodiek om de interne verdeling 
van taken en verantwoordelijkheden te optimaliseren.

 ·  Hoe kunnen leidinggevenden begeleid, ondersteund en ontwikkeld worden in 
de omslag naar een innovatieve arbeidsorganisatie? Tools en interventies voor 
leiders van verandering en leiders in verandering.

Doelgroep

 ·  Consultants, organisatie-adviseurs en interne change agents of HR-managers 
die een trekkende rol vervullen in een IAO-traject.

 ·  We gaan ervan uit dat de deelnemers een basiskennis van IAO en moderne 
sociotechniek hebben.

Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven
www.flanderssynergy.be
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Team troubleshooting:  
Wat als je team 

niet op de rails geraakt?

Zelf aan de slag

Over teams bestaat veel idealisme. Denk maar aan de uit-
spraak dat ‘TEAM’ een letterwoord is dat staat voor ‘Together, 
Everyone Achieves More’. Een beetje idealistische spirit moet 
er altijd zijn, want zonder een gedeelde inspirerende ambi-
tie krijg je een team niet van de grond. Een andere gekende 
zegswijze over teams is: ‘there is no I in team’. Deze uitspraak 
is geen uiting van idealisme, maar is simpelweg een gedrags-
regel, een waarschuwing voor alle leden van het team dat de 
groep belangrijker is dan het individu. Daarmee zijn meteen 
twee basiskenmerken van succesvolle teams benoemd: een 
gedeelde ambitie (het ideaal), en een gezamenlijk kader, waar-
door teamleden weten wat ze aan elkaar hebben (de norm, 
verwachtingen).

Daarnaast zijn er binnen teams ook spanningsvelden en  
valkuilen. In elk nieuw opgestart team heb je gegarandeerd 
skeptici, die niet mee zijn met het ideaal, en die zich verzetten 
tegen de nieuwe verwachtingen. “Teamwerk? Allemaal goed en 
wel, maar bij ons in het team is er veel rivaliteit tussen colle-
ga’s.” “Jamaar, dan hebben wij veel meer werk, en we komen nu 
al tijd tekort.” Wat is de beste manier om hiermee om te gaan? 
Zowel idealisme (‘als je meer samenwerkt komt het vanzelf in 
orde’) als het normatieve (‘je moet gewoon meer samenwer-
ken’), bieden geen geloofwaardige antwoorden op de vragen 
van skeptici. Blijven doordrammen over idealen en normen 
kan dan als een boomerang terugkeren.

Wij pleiten voor een realistische, lerende benadering om zo de 
ontwikkelpunten op te sporen. Tegen welke obstakels loopt 
het team aan, en wat kan er gebeuren om deze obstakels weg 
te werken? Teamontwikkeling is, met andere woorden, het re-
sultaat van succesvolle troubleshooting.

Wat is er dan nodig om een succesvolle team  
troubleshooting te doen? 
Twee dingen. Het eerste is een eenvoudige, praktische en re-
sultaatgerichte aanpak dat het leerproces ondersteunt. Eén 
van de leerproblemen die Taiichi Ohno, de grondlegger van de 
leanbenadering bij Toyota, vaststelde was dat het leren meest-
al niet voldoende grondig gebeurde. En dus voerde hij een een-
voudige regel in: als er een probleemanalyse wordt gemaakt, 
dan moet er vijf keer de ‘waarom’-vraag worden gesteld. Op 
die manier krijg je de garantie dat het leerproces diep genoeg 
graaft.

Een tweede noodzakelijke voorwaarde is dat tijdens het leer-
proces de juiste inhoudelijke argumenten aan bod komen. Zo 
leert een team effectieve oplossingen te vinden. Eén van de 
gevaren is bijvoorbeeld dat er teveel aandacht gaat naar de in-
terpersoonlijke conflicten tussen mensen en te weinig naar de 
structurele factoren die de echte brandstof zijn voor spannin-
gen tussen mensen. Het IAO-canvas is een kapstok dat hierbij 
kan helpen. 

De tabel toont hoe dit kan werken. 
In de kolommen wordt telkens een ‘waarom’-vraag gesteld. 
Deze vragen dienen van links naar rechts te worden doorlopen. 
De eerste vraag peilt naar de indicaties dat er een probleem is 
in de vorm van negatief gedrag bij individuen. De tweede vraag 
gaat nader op zoek welke frustraties tot dit gedrag leiden. De 
derde vraag gaat in op de vraag waarom de collega’s en lei-
dinggevenden geen oplossing bieden voor deze frustraties. De 
vierde en de vijfde vraag richten zich dan op de micro- en ma-
crostructuur, om te verifiëren of er geen structuurproblemen 
aan de grondslag liggen van het teamprobleem.  
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Voorbeeld: het slijtende monument 

Een klassiek voorbeeld van de 5x Waarom methode vertelt over het afbrokkelende Jefferson Memorial in Washington D.C. 
Parkopzichters merkten dat het stenen monument sleet, maar het was niet direct duidelijk hoe dit kwam. De opzichters 
stelden zichzelf dan ook de vraag:
1. Waarom slijt het stenen monument?
 Het antwoord: omdat het elke twee weken intensief wordt schoongemaakt met een hogedrukspuit.
2. Waarom is het nodig om het monument zo intensief schoon te maken?
 Het antwoord: omdat het elke twee weken helemaal onder de vogelpoep zit.

Voor de parkopzichters was hiermee de kous af. Ze wisten wat de oorzaak van hun slijtende monument was: die vervelende 
vogels die rond het monument vlogen. Snel werden er netten rond het monument gehangen om de vogels voortaan op 
afstand te houden.
Dit was helaas geen erg elegante oplossing. De netten waren spuuglelijk en erger nog: de vogels vlogen er gewoon 
onderdoor!

Reden voor de opzichters om nog iets dieper te graven.

3. Waarom zijn er eigenlijk zoveel vogels rondom het monument?
 Het antwoord: omdat er voedsel is in overvloed (het barstte in het monument van de spinnen).
4. Waarom zijn er zoveel spinnen in het monument?
 Het antwoord: omdat ze zich tegoed doen aan de vele insecten die er rondvliegen.
5. Waarom vliegen er zoveel insecten rond het monument? 
 Het antwoord: de insecten komen af op de lampen die elke avond aangaan om het monument te verlichten.

Deze analyse leidde tot een adembenemend eenvoudige oplossing: het moment waarop de lampen werden aangezet werd 
uitgesteld tot één uur na zonsondergang. Deze simpele actie zorgde dat het aantal insecten op deze plek met maar liefst 
90% afnam. Het spinnenfeestmaal was verdwenen. Met de spinnen verdwenen vervolgens ook de gulzige vogels en hun 
viezigheid. Het gebouw hoefde voortaan lang niet zo vaak meer schoongemaakt te worden.

Het voorbeeld van het slijtende Jefferson Memorial illustreert perfect hoe vijf eenvoudige waarom-vragen genoeg kunnen 
zijn om tot de kern van een probleem te komen.

De onderste rij van de tabel toont een voorbeeld van deze 
team troubleshooting uit een productiebedrijf. Uit deze analy-
se blijkt dat de interafhankelijkheden tussen de verschillende 
afdelingen aan de basis van de teamproblemen liggen. Deze 
moeten nader onderzocht worden om twee oplossingspistes te 
evalueren: 1) een oplossing zou zijn om de verstorende impact 
van andere afdelingen te elimineren door een vaste planning te 
introduceren, met een vaste takt (lijnproductie); 2) een tweede 
piste is om de controle over de planning, en over onderhouds-
activiteiten binnen het team te organiseren. Dit vereist structu-
rele wijzigingen in de organisatie.  

Een belangrijke stap vooruit …
Hetzelfde schema zou kunnen toegepast worden op een zeer 
brede waaier van ontwikkelproblemen, en is relevant voor alle 
types organisaties die met teamontwikkeling bezig zijn. Het kan 
aangepast worden op maat van elke context. Indien er na vraag 
twee of drie al een actie kan benoemd worden die het team-
vraagstuk op een geloofwaardige manier oplost, dan hoeft er 
geen structurele actie op touw worden gezet. Maar het schema 
zet in elk geval aan om de structurele oorzaken ten minste te 
overwegen, en dat zou voor veel teams al een belangrijke stap 
vooruit zijn. 
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Top Tweets
FactorSynergy

Pioniers eerstelijnszone uit Dender en Zuid-Oost Limburg in 
gesprek met minister Vandeurzen. Waar staan we? Welke tips 

geven we mee? Waar moeten we werk van maken? Praktijk geeft 
advies aan beleid!

Frank De Craecker – 17/01

@Femmavzw hertekent de organisatie obv 
@FlandersSynergy: anders werken om slimmer en 

minder te werken
Riet Ory – 02/02

Mentale belasting moet worden erkend, maar mag geen 
criterium zijn voor zware beroepen, vindt @MiekeVanGram van 
@FlandersSynergy. “Ik denk dat je de werkdruk kan wegnemen 

door een goede werkorganisatie” #hautekiet
Radio 1 – 02/02

6 Voedingsbedrijven binnen #wifi 2020 delen ervaringen, dagen 
elkaar uit: Teams met eigenaarschap als antwoord op uitdagingen 

van voedingsindustrie 4.0. @FlandersSynergy @FlandersFOOD 
@AlimentoGroep

Frank De Craecker – 23/01

Deelnemers hard aan het werk met 
IAO-Canvas @frankdecraecker @

FlandersSynergy @Agorianl Bootcamp 
Innovatieve Arbeidsorganisatie

Robrecht Janssens – 16/01

Dank @ETIONforum voor boek 
#Goestingarchitecten @FlandersSynergy. Mooie 

leidraad voor onze #IAO opdrachten 
@MooreStephensBE

Luc De Muynck – 23/01

Vanaf vandaag kunnen #jongeren tot 25 jaar terecht in 
#OverKopGent. Ze kunnen er binnen en buiten lopen, 
chillen, activiteiten meepikken, en ook een luisterend 

oor en professionele hulp vinden
Stad Gent – 07/02

@JoVandeurzen geeft startschot aan toonmoment 
“Eerste Lijn” en bedankt pioniers - begeleid door 
@FlandersSynergy - voor hun voortrekkersrol. 

Gezondheidszorg in beweging!
Mieke Van Gramberen – 10/03

Het bezoek van @FlandersSynergy was een 
voltreff er! Inspireren en goesting geven is fun! 

#WijSpannenDeKroon
DeKleinePrinsDiest – 24/01

Warm onthaal @derooipannen. 
Temperatuur zal zeker stijgen, met al 

die #WarmeScholen @phti_gent @oost_
vlaanderen @POV_onderwijs

Heidi Verlinden – 06/02

#futurefactories Provan behaalt opnieuw FOF 
Award door verder in te zetten op innovatieve 

arbeidsorganisatie: verder inzetten om nog meer 
verantwoordelijkheid op de werkvloer en functionele 

domeinen te integreren in teams
Frank De Craecker – 06/02

Verloning en IAO is geen eenvoudig verhaal. Tijdens 
workshop #DagvandeIndustrie @FlandersSynergy 

worden uitdagingen blootgelegd. #goesting om opties 
te verkennen

Robrecht Janssens – 07/03

Volle zaal voor de voorstelling van Goestingarchitecten van 
@MiekeVanGram - jaren ervaring organisatieveranderen 

met @FlandersSynergy nu helder opgeschreven
Hendrik Delagrange – 08/02



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

J1000 - Old school in de toekomst
In kader van het ‘Warme Scholen’-project wordt op 26 en 27 april een tweedaags jongerencongres: J1000 - Old school in 
de toekomst georganiseerd. Alle leerlingen van het zesde jaar secundair onderwijs uit heel Vlaanderen en Brussel worden 
uitgenodigd om te brainstormen over toekomstsleutels voor het onderwijs. Hoe willen zij leren? Wat kan er beter? Meer 
info op www.j1000-oldschool.com

26/04

2-daagse workshop ‘naar een new deal voor leiders in een innovatieve arbeidsorganisatie’
In juni ronden we een onderzoek af dat we de afgelopen drie jaren in samenwerking met Antwerp Management School en 
KU Leuven uitvoerden naar de impact van een innovatieve arbeidsorganisatie op leiderschap. In de 2-daagse workshop 
‘naar een new deal voor leiders in een innovatieve arbeidsorganisatie’ delen we de opgedane kennis en ontwikkelde tools. 
De workshop vindt plaats op 2 en 3 mei te Leuven.

02/05

Toonmoment voor organisatieadviseurs en interne change agents
Aansluitend op bovenstaande workshop rond leiderschapstools, organiseren we een toonmoment exclusief voor orga-
nisatieadviseurs en interne change agents die gekwalifi ceerd zijn via de Masterclass Innovatieve Arbeidsorganisatie of 
EVC-procedure. We stellen de tools, diensten en opleidingen voor die we voor deze groep het komende jaar in petto 
hebben.

03/05

Innovatielabs in de voedingssector
In samenwerking met Alimento en Flanders’ FOOD starten we een praktijkgerichte opleiding voor voedingsbedrijven. Dit 
‘innovatielab’ bestaat uit 4 sessies, telkens ‘ten huize van’ een productiebedrijf. Per bedrijf nemen twee of meerdere sleu-
telpersonen (bedrijfsleider, productiemanager, HR, ...) deel. Op deze manier krijgen een aantal personen van het bedrijf 
dezelfde inzichten mee op vlak van innovatieve arbeidsorganisatie en wordt een grotere basis voor verandering gelegd.
Data: 16/05, 15/06, 11/09, 4/10

16/05

Algemene Vergadering
Naar jaarlijkse gewoonte, nodigen wij graag al onze ambassadeurs uit op de Algemene Vergadering. We blikken 
vooruit op de toekomst van Flanders Synergy en zorgen voor terugkoppeling van de ledenbevraging die plaatsvond 
op het Flanders Synergy Congres 2017.

24/04
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DANKJEWEL!
Alimento, Stefanie Denys (Delino), Stefaan en Karel Deraeve (La vie est belle)
Nele Union (Vandemoortele Izegem)
Koen Lambrechts (Vivaldis Interim)
Geert Jacobs (Agoria)
Sandra Rens (eSeR Marketingcommunicatie)
Peter Verhaegen (fotograaf op Dag van de Industrie)
Veerle Boelens (BenedictusPoort)

  Om fantastische input te geven!

Lieven Eeckelaert, Melanie Meier, Ann Moerenhout, Seth Maenen, Karl Vanhuyse en Steven Mannens

  Voor jullie inzet & werkgoesting aan deze editie! 

Speciale dank gaat naar Ann Moerenhout voor haar enorme inzet voor Flanders Synergy, en in het bijzonder voor 
dit magazine. 




