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Interviews
Goede Praktijken

TE Connectivity en 
Vrije-CLB-Koepel getuigen 

Instrument
Teamintervisie Tool

Als team je eigen 
werking evalueren 

Nieuw Project
WIFI 2020

Voedingsindustrie kiest 
voor werkbaar werk 



Onder het motto ‘work smart, make goesting’ hebben we 2017 met veel 
energie ingezet. We zijn nog maar een paar maanden ver en zoals je 
kan lezen in deze editie is er weer heel wat gebeurd. Bootcamps in de 
industrie, de eerstelijnszorgconferentie, een ontmoetingsdag tussen 
onderwijsbeleid en slimme scholen, … Met trots kunnen we bovendien 
de start van een nieuw project aankondigen, WIFI 2020, waarbij we een 
innovatietraject hebben gelanceerd in de voedingssector. 

Ook bij onze organisaties beweegt er heel wat. Zo getuigt TE Connecti-
vity, een toeleverancier uit de automobielsector, over hun indrukwek-
kend verandertraject waarbij alle onderdelen van de IAO-roadmap aan 
bod komen. In het onderwijs staan de Vrije CLB’s voor heel wat uitda-
gingen en zijn zij zich volop aan het voorbereiden op de toekomst.

Voor de rubriek ‘Onze Raad van Bestuur’ hebben we deze keer ons oor 
te luisteren gelegd bij Ingrid Walry. Als CEO van contact center Sebeco 
heeft zij het over de kracht van competentieontwikkeling en wat dit kan 
teweegbrengen in een organisatie. 

Ten slotte, maar daarom niet minder belangrijk, stellen we een nieuw 
instrument voor, namelijk het teamintervisie tool. Een tool waarmee 
je op een eenvoudige manier als team zelf je eigen teamwerking kan 
evalueren.

We wensen je veel inspiratie en leesplezier!
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Heb jij er nog goesting in? Geeft het werk jou energie? Ervaar je het als kwaliteitsvol? De 
recente meting van Stichting Innovatie & Arbeid omtrent werkbaar werk in Vlaanderen 
biedt stof tot nadenken. De meting wordt sinds 2004 om de drie jaar afgenomen. Ze 
geeft dus een mooi beeld van de tendensen inzake kwaliteit van de arbeid. Wat valt op? 

51% van de Vlamingen beschikt over een kwaliteitsvolle job. Dit is een job waar-
in je de mogelijkheid hebt om iets te leren en jezelf te ontwikkelen, waarin werkstress 
hanteerbaar is, waarin je je betrokken voelt en waarbij je werk en privé goed op mekaar 
afgestemd krijgt. 

Dit aantal ligt significant lager dan in 2013 (54,6%). De algemene voor-
uitgang geboekt sinds 2004 (52,3%) lijkt verdwenen als sneeuw voor de zon. Dit is zorg-
wekkend. 

Deze algemene cijfers herbergen ook belangrijke onderliggende trends. Zo zijn de leermogelijkheden positief geëvolueerd: 
van 77,4% in 2004 tot 82,5% in 2016. De psychische vermoeidheid daartegen is significant toegenomen: van 28,9% naar 
32,4% van de werknemers die last hebben van opgebouwde (mentale) vermoeidheid die leidt tot spanningsklachten of 
verminderd functioneren. 

Dit is het tweede onderzoeksrapport op nauwelijks één maand tijd (cf. HIVA-studie, 2016) waarin men onaf-
hankelijk van mekaar tot dezelfde conclusie komt: er is een sterke stijging van werkdruk, maar ook een stijging 
van leermogelijkheden. 

Een deel van de oorzaak ligt in de omgeving waarin organisaties werken: die is complexer en onvoorspelbaarder geworden. 
Dit is geen nieuw gegeven, maar leidt wel tot een steeds toenemende complexiteit op het werk. Steeds meer mensen zijn 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen werk, ze moeten meer dan vroeger onvoorziene problemen oplossen en 
voeren ingewikkelde taken uit waarin ze voortdurend nieuwe dingen moeten leren. 

Een toenemende complexiteit in de aard van het werk hoeft niet per definitie negatief te zijn. Deze complexe situaties vor-
men een bron van leren op voorwaarde dat werknemers de nodige hefbomen in handen krijgen, zoals samenhangende 
en afgeronde takenpakketten, voldoende beslissingsruimte inzake werkvolgorde, -methode, -tempo & collega’s en/of een 
leidinggevende die hen ondersteuning biedt. Hier knelt het schoentje. Het vermoeden is dat de autonomie, de afhankelijk-
heid van anderen om tot een goed resultaat te komen, de ondersteuningsmogelijkheden ed. de afgelopen 
vijf jaar onvoldoende zijn mee geëvolueerd. 

Het is vijf na twaalf. Bij een ongewijzigd beleid zal men zich aan een toename van het aantal mensen met psychische klach-
ten mogen verwachten. Dat is niet goed. Niet goed voor mensen, maar evenmin voor bedrijven. Het wordt dus hoog tijd 
om de voorbeelden waarin wél een goed evenwicht gevonden wordt tussen toenemende complexiteit in de omgeving en 
werkbaar werk op grotere schaal te brengen. 

Hierbij dienen we ten slotte rekening te houden met belangrijke sectorale verschillen die achter de risicofactoren zoals 
werkdruk, emotionele belasting ... schuilgaan. Denk onder meer aan de aard van het productieproces (de mogelijkheden 
voor herontwerp, de graad van automatisering, de onvoorspelbaarheid ed.). Deze sectorale eigenheden vragen om maat-
werk. Goede voorbeelden moeten daarom in verschillende sectoren tot stand komen. Wij zijn alleszins erg blij dat we met 
de partners uit de voeding, Alimento en Flanders’ FOOD het voorbeeld kunnen geven. We starten met een vier jaar durend 
innovatietraject waarbij acht voedingsbedrijven kunnen instappen in een netwerk en begeleidingstraject. De inzet? Het 
werk minder kortcyclisch, meer werkbaar te maken samen met het verhogen van de slagkracht en productiviteit. Wij hopen 
enkele mooie voorbeelden te creëren die andere voedingsbedrijven inspireren om deze weg op te gaan.

@MiekeVanGram

Column



6

Go for
Brilliance

In de zomer van 2014 vierde TE Connectivity Oostkamp groot feest bij het be-
halen van hun vierde ster. De productiesite in Oostkamp heeft zichzelf opge-
werkt tot de elite binnen de eigen internationale groep. Waar menig organisatie 
dan trots even op de lauweren zou rusten, zette Oostkamp die positieve energie 
in om de jacht op de felbegeerde vijfde ster te openen. Met de slogan Go for 
Brilliance wordt elk menselijk kapitaal aangespoord om dagdagelijks het beste 
van zichzelf te geven. Het tussentijdse resultaat is een indrukwekkend verander -
traject waarbij alle aspecten van de IAO-roadmap aan bod komen.

TEKST: Lieze Drees
FOTO’S: TE Connectivity

Goede Praktijken
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Gezocht: sociaal kapitaal
Hoewel TE Connectivity Oostkamp, als producent van elek-
tromechanische componenten voor de automobielsector, 
weinig concurrenten telt binnen België is de competitie 
binnen de internationale groep dwingend. Het uitreiken 
van sterren is daar een sprekend voorbeeld van. Hoe 
meer sterren (maximum vijf) een vestiging krijgt, des te 
beter scoren ze binnen de internationale groep. Factoren 
die een impact hebben op de toekenning zijn onder ande-
re klantentevredenheid, veiligheid, doorlooptijd, innova-
tie en slim organiseren. De sterke concurrentiële positie 
die Oostkamp in 2014 innam, hadden ze voornamelijk te 
danken aan hun innovatieve karakter en technologische 

superioriteit. Toch ging het dagelijkse streven naar verbe-
teringen steeds vaker gepaard met een steeds intensievere 
zoektocht naar de juiste technische profielen. Een interne 
bevraging gaf daarbovenop aan dat medewerkers op zoek 
waren naar grotere uitdagingen. Hoog tijd om de zoektocht 
naar continue verbetering over een ‘menselijke’ boeg te 
gooien. 

Een van de drijvende krachten achter deze star case is  
Peter Schollaert, intern adviseur ontwikkeling mens, team 
en organisatie. Twee jaar geleden nam hij deel aan onze 
masterclass Innovatieve Arbeidsorganisatie om inspiratie 
op te doen en zo de veranderingen in goede banen te lei-
den. Peter: “We stelden ons de vraag: wat is er nodig om die 
vijf sterren te bereiken? Wij waren met het management-
team overtuigd dat 
een noodzakelijke 
verandering echt wel 
vanuit ‘de mens’ zou 
moeten komen. In 
het verleden werden 
mensen wel al steeds 
betrokken bij verbe-
teringsprocessen en 
het uitrollen van lean, 
maar de laatste drie 
jaar werd pas echt de 
focus gelegd op het 
realiseren van verbe-
teringen vanuit zelf-
sturende teams.” 

Eerst even STOEV’en
Peter: “In september 2014 hebben we ons met het volledige 
managementteam afgezonderd voor - wat wij noemen - een 
droomworkshop. Door middel van een vision board hebben 
we gevisualiseerd hoe de ideale vijfsterrenorganisatie van 
de toekomst er in onze ogen zou uitzien. Dat heeft geleid 
tot zes domeinen waarop wij ons wilden verbeteren: mis-
sie & visie verscherpen, langetermijnstrategie uitwerken, 
organisatiestructuur verfijnen, leidinggevende vaardighe-
den aanscherpen, talentontwikkeling breder uitrollen en 
continuous improvement technieken blijven toepassen. 
Deze domeinen vormden samen de essentiële kapstok van 
het hele verandertraject. Het idee dat je de kans krijgt om 
een droom na te streven heeft gezorgd voor die onmisbare 
positieve dynamiek die we nodig hadden om dit proces in 
gang te zetten. We vertrokken niet van iets dat we moesten 
verbeteren, maar wel iets dat we wilden nastreven.” 

Het scherpstellen van de missie en visie kreeg de prioriteit 
en vormde de aanleiding tot de eerste werkgroep. Peter: 
“De missie en visie vormden een beeld van de manier waar-
op we onszelf zagen samenwerken in de toekomst. Om dat 
te bereiken moest de cultuur van de organisatie verande-
ren. Aangezien cultuur de som is van het gedrag dat we ver-
tonen, hadden we de missie vertaald naar een aantal prin-
cipes. Vanuit het idee dat iedereen een verantwoordelijke 
rol opneemt in de droomorganisatie, spraken we niet over 
gedrags-, maar wel over leiderschapsprincipes. Tijdens de 

Het idee dat je de 
kans krijgt om een 

droom na te streven 
heeft gezorgd voor 

die onmisbare  
positieve dynamiek 

die we nodig hadden 
om dit proces in gang 

te zetten.
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workshop hadden we de principes samengevat in de acro-
niem STOVE. Na feedback van een van de arbeiders werd 
er STOEV van gemaakt, want we mogen inderdaad trots 
zijn op het werk dat we doen.” Daarmee was de nieuwe 
manier van werken en samenwerken geboren. De werk-
groep kreeg de naam ‘visieteam’ en bedacht diverse acti-
viteiten om de leiderschapsprincipes leven in te blazen en 
breed uit te rollen in de organisatie. 

Briljant teamwerk
De STOEV-principes werden gevisualiseerd door een bril-
jant en onderbouwd met de slogan ‘Go for Brilliance’. 
T-shirts werden bedrukt, posters opgehangen en via info-
sessies verspreidden de principes zich als een laaiend vuur 
doorheen de wandelgangen. Peter: “Een groot STOEV-bord 
in de productie toont een overzicht van alle teamsucces-
sen en nu is het zelfs deel geworden van onze taal.” De 

cultuurswitch, die steeds meer ingebed raakte, zette een 
tweede werkgroep aan om zich te buigen over hoe die 
nieuwe manier van werken dan ook echt ondersteund kon 
worden door de organisatiestructuur. 

Twee organisatiemodellen onder één dak 
Peter: “Door te stellen dat we wilden werken met zelfstu-
rende teams, kwamen we al snel bij de vraag: Wie is nu 
dat team?” Het thema werd organisatiebreed aangekaart 
door de werkgroep ‘organisatiestructuur verfijnen’, maar 
het antwoord lag niet voor de hand. Peter: “We hebben 
steeds getracht om zoveel mogelijk het volledige proces 
(produceren van onderdelen en vervolgens assembleren) 
toe te wijzen aan één team, maar dat was technologisch en 
lay-out matig gezien niet haalbaar.” Als de machines - van-
uit financieel standpunt - niet verplaatst konden worden, 
zouden collega’s van hetzelfde team meer dan 100m uit 
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elkaar werken. Bovendien zou heel wat expertise, die me-
dewerkers nu hebben kunnen opbouwen binnen één af-
deling, herleid worden naar generalistische kennis. Peter: 
“Een andere bepalende factor was de verplichting vanuit 
de internationale groep, om de machines maximaal te be-
nutten. Eén organisatiemodel voor de hele organisatie was 
dus geen optie.”

Uiteindelijk werd er gekozen om 
technologie als sorteercriteria te 
hanteren binnen de afdelingen 
stamping, plating en molding. Bin-
nen de afdeling assemblage werd 
de structuur bepaald door de pro-
ductportfolio. Peter: “De reden 
daarvoor is dat de afdeling assem-
blage grotendeels werkt met quasi 
100% toegewezen machines. We 
konden dus makkelijk zeggen: lijn 1 
werkt voor klant X, lijn 2 voor klant 
Y. Die redenering konden we niet 
volgen in de andere afdelingen. 
Deze zijn toeleverancier zowel van 
de afdeling assemblage als van de 
rechtstreekse eindklant. Zo moet een machine vandaag 
produceren voor klant A en morgen voor klant B.”  

Minifabriekjes in een maxiorganisatie 
We zitten momenteel in de eindfase wat betreft ons nieu-
we organisatiemodel (de macrostructuur) en het defini-
eren van multidisciplinaire teams. Peter: “We proberen 
de gouden richtlijn van 8 à 12 mensen per ploeg toe te 
passen. Van zodra de groepen groter worden, worden ze 
gesplitst. De vijf ploegen (vroege – late – nacht – weekend 
vroeg, weekend nacht) vormen samen één team dat ver-
antwoordelijk is voor het behalen van de doelstellingen.” 

Na de operationele afdelingen werd er ook gekeken naar 
de ondersteunende diensten. De werkgroep wou graag 
aan elk team eigen kwaliteits- en logistieke medewerkers 
toewijzen. Al snel was de term minifabriek geboren. Peter: 
“Momenteel zitten we in volle transformatie. Enkele afde-
lingen werken quasi al volledig als een minifabriekje. Voor 
andere afdelingen zijn we, samen met de coaches, aan het 
kijken hoe we die minifabriekjes invulling gaan geven en 
wie in welk minifabriekje zal werken. Het is belangrijk dat 

we voldoende aandacht blijven vestigen op het geheel zo-
dat we een maximale interactie tussen de minifabriekjes 
kunnen behouden en concurrentie vermijden.”

95% goedgekeurd
In het volledige verandertraject worden medewerkers 

steeds maximaal betrokken om 
mee te denken en te beslissen. Ze 
worden via diverse kanalen uit-
genodigd om feedback te geven.  
Peter: “De coaches hebben zelf een 
voorstel gemaakt van wie in welk 
team zou zitten en zijn daarmee in 
gesprek gegaan met de medewer-
kers. In 95% van de gesprekken was 
er meteen een akkoord. Medewer-
kers gaven zelf aan dat de afdeling 
te groot werd. Enkele knopen moe-
ten nu nog doorgehakt worden, 
maar het is belangrijk dat mede-
werkers samen met hun coach zelf 
invulling kunnen geven aan de opti-
male teamstructuur.”

Oplossingsgericht coachen 
De coaches van de minifabriekjes vormen een sleutel-
element voor een succesvolle verandering en dat beseffen 
ze maar al te goed. Peter: “Van zodra de STOEV-principes 
er waren, hebben we al onze leidinggevenden meegeno-
men in zogenaamde STOEV-workshops. Het management 
had de principes bepaald, maar het was aan de leidingge-
venden om ze leven in te blazen en in hun voorbeeldrol te 
uiten.” Tijdens die sessies werd een minimum aan theo-
rie meegegeven, want de focus lag vooral op het ontwik-
kelen van hun soft skills door erg praktische oefeningen. 
Ze vormden meteen het startschot voor een heus leider-
schapstraject. Peter: “Samen met een externe partner ‘Il 
Faro’, hebben al onze leidinggevenden in totaal een acht-
daagse in-company opleiding gevolgd waarbij ze gevormd 
werden in het oplossingsgericht coachen. Op de kick-off 
en consolidatiedag was er zelfs geen enkele leidinggeven-
de aanwezig in de organisatie en dat is heel succesvol ver-
lopen!” 

Deze, voor een productieorganisatie toch wel atypische, 
investering maakte heel wat los in de organisatie. Coaches 

We hebben als  
ingenieursbedrijf  

onnoemelijk veel tijd en 
energie gespendeerd in 

technische tools en  
opleidingen, maar nu ligt 

de focus echt op onze 
mensen. 
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gingen aan de slag met de praktische hulpmiddelen 
en de STOEV-principes werden verder uitgerold door 
middel van workshops die de leidinggevenden zelf fa-
ciliteerden. Peter: “In plaats van een extern bureau uit 
te nodigen voor het begeleiden van het teammoment, 
hebben we samen met Il Faro een viertal scenario’s 
uitgewerkt waar leidinggevenden mee aan de slag kon-
den. Het was een pakket met volledig uitgewerkte oe-
feningen, waarbij de leidinggevende zelf de workshop 
kon samenstellen. De feedback toonde aan dat de 
boodschap veel krachtiger overkwam en nadien meer 
toegepast werd.”

Een team op elk niveau
Niet alleen de leidinggevende van de minifabriekjes, 
alle leidinggevenden werden uitgedaagd om het goe-
de voorbeeld te geven. Een site leadership team werd 
gevormd, zodat voortaan ook de besturende uitda-
gingen door een team worden beslist. Het site lea-
dership team wordt gevormd door de directie samen 
met een kernteam van leidinggevenden. Ze hebben 
de opdracht gekregen om op lange termijn na te den-
ken. Peter: “Het site leadership team vormt het funda-
ment dat alle teams moet ondersteunen. Ze moeten 
heel goed samenwerken en authenticiteit uitstralen.” 
Om die authenticiteit te verwezenlijken wordt er sterk 
geïnvesteerd in het opbouwen en delen van elkaars 
persoonlijkheidsprofielen, ondersteunen van elkaars 
ontwikkelingsmogelijkheden en het feedback geven 
aan elkaar. Dat dit geen evidentie is, beaamt Peter: “We 
hebben als ingenieursbedrijf onnoemelijk veel tijd en 
energie gespendeerd in technische tools en opleidin-
gen, maar nu ligt de focus echt op onze mensen, want 
80% van ons succes wordt bepaald door onze mensen 
en slechts 20% door de machines en systemen.”

Het momentum bewaken
Als je deze getuigenis leest, dan lijkt het alsof er niets 
meer in de weg staat voor TE Connectivity Oostkamp 
om die vijfde ster binnen te rijven. Desondanks kampt 
Peter nog met enkele bezorgdheden. Peter: “De groot-
ste uitdaging naar de toekomst toe is het bewaken van 
dit momentum, deze positieve energie. We zitten nu in 
een kantelpunt met onze nieuwe organisatievorm en 
dat zorgt toch voor wat ongerustheid.” Net zoals zoveel 
andere organisaties op dit punt, doet de organisatie 
zijn uiterste best om alle betrokkenen in dit verander-
traject te ondersteunen. 

Een tweede uitdaging wordt veroorzaakt door het 
succes. De bijzonder goede beoordelingen van enkele 
klanten, legt druk op andere vestigingen van de mul-
tinational. Van over de hele wereld wordt met veel be-
langstelling gevolgd wat de volgende stappen zijn van 
de West-Vlaamse vestiging. Een voorrecht dat opnieuw 
heel wat verwachtingen schept. Het geloof in het reali-
seren van de droom biedt vandaag nog steeds voldoen-
de enthousiasme om de uitdaging aan te gaan. Peter: 
“Als ik iets wil meegeven naar andere organisaties, dan 
is het ‘start vanuit je droom’. Liefst met al je mensen, als 
je dat kan met iedereen is het nog beter!”



Masterclass 
Innovatieve  
Arbeidsorganisatie

Ontwikkel de skills om bedrijven te ondersteunen in het ontwikkelen van 
hun arbeidsorganisatie.

Krijg een beter inzicht in het verbeteren van het prestatievermogen van 
een organisatie.

Leer hoe je organisaties kan ondersteunen om competitief te blijven en 
een aantrekkelijke werkgever te zijn. 

Zorg ervoor dat de kwaliteit van werken binnen de organisatie verbetert.

Verwerf inzichten in deze materie door state-of-the-art academische kennis 
in combinatie met werken aan een eigen case en coaching. 

Voor wie? 
Senior consultants en organisatie-adviseurs
Change managers en change agents
Project managers
HR-managers

Praktische info 
www.antwerpmanagementschool.be
startdatum: 5 oktober 2017

Kaat Janssens, Program Manager
kaat.janssens@ams.ac.be
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Al een aantal jaren is Flanders Synergy actief 
scholen aan het begeleiden naar een slimme 
en flexibele organisatie. Leerkrachten krijgen 
meer autonomie en begeleiden leerlingen in 
team over de jaren en vakken heen. Als de 
structuur van scholen verandert en de taken 
van een leerkracht, dan heeft dit uiteraard 
ook gevolgen op wat wij noemen ‘het ecosys-
teem’: CLB, lerarenopleiding, departement, 
inspectie, uitgeverijen. De CLB’s zullen meer 
gefocust moeten zijn op het begeleiden van 
schoolteams tot zelfredzaamheid wat betreft 
het verlenen van zorg binnen een community 
van leerlingen. 

In het najaar van 2015 gingen de Vrije CLB’s van 
Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant (14 centra 
in totaal), samen met hun koepel, aan de slag 
met Flanders Synergy. Eind 2016 sloten ook de 
Antwerpse en Limburgse VCLB’s zich aan bij dit 
traject. Een traject waarbij de Vrije-CLB-Koepel 
zeer nauw betrokken is en zelf begeleidingen 
van individuele centra op zich neemt. Sven Sa-
main, die samen met zijn collega Stefaan Jon-
niaux dit proces vanuit de koepel trekt, neemt 
ons mee in hun puzzelwerk naar het VCLB van 
de toekomst.

TEKST: Sven Samain en Lieven Eeckelaert 
FOTO’s: VCLB
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Twee culturen smelten samen
Het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding), zoals we dat 
vandaag kennen, bestaat reeds een 15 jaar. Het ontstond 
destijds uit een samensmelting van het PMS (psychomedisch- 
sociaal centrum) en MST (centrum medisch schooltoezicht). 
In die 15 jaar is er ontzettend veel veranderd. Sven: “Wie 
had kunnen voorspellen dat we ondertussen een wereld-
wijde recessie en een vluchtelingencrisis zouden kennen, 
dat we een M-decreet zouden hebben in het onderwijs of 
dat het CLB nu deel uitmaakt van Integrale Jeugdhulp.” Al 
deze evoluties zetten het CLB enorm onder druk. Druk die 
uiteindelijk op de schouders van de CLB-medewerker komt 
te liggen en vaak moeilijk houdbaar blijkt. Hoogtijd voor een 
arbeidsorganisatie -update! 

Help, het moet anders!
Een tweetal jaar geleden liet de Vlaamse Regering de CLB- 
sector doorlichten. In die audit werden de sterke aspecten 
van de CLB-werking benoemd, maar werden ook heel wat 
aanbevelingen gedaan. Een van die aanbevelingen was dat 
de sector veel gelijkgerichter moest werken. De verschillende 
centra en hun CLB-medewerkers kregen redelijk wat vrijheid 
om hun diverse takenpakket te vervullen, 
maar die vrijheid zorgde net voor een gro-
te diversiteit in aanpak, accenten en kwali-
teit van dienstverlening. 

Veel breder dan die audit leefde er binnen 
de sector al een hele tijd het gevoel dat 
men een manusje-van-alles was gewor-
den: vanuit zowel het onderwijs als de ge-
zondheids- en welzijnssector wordt voor 
alle mogelijke problemen hulp gezocht 
bij het CLB. Leerlingen, scholen en ouders 
willen - geheel terecht - een professioneel 
antwoord op hun vraag. Dat maakt dat 
CLB-medewerkers expert dienen te zijn in 
een grote waaier aan thema’s en topics, en hierbij ook heel 
wat methodieken moet kennen en beheersen (zoals bijvoor-
beeld oplossingsgericht en handelingsgericht werken). Sven: 
“CLB’ers hebben steeds meer het gevoel van hot naar her te 
moeten lopen, en onvoldoende tijd te hebben om te doen 
waar ze goed in zijn: het begeleiden van leerlingen en ouders 
en het ondersteunen van scholen. We merken bij de mede-
werkers dan ook een duidelijke toename op vlak van stress 
en burn-out.”

De sector staat bovendien aan de vooravond van een nieuw 
decreet Leerlingenbegeleiding. Dit decreet heeft de ambitie 
om meer duidelijkheid te verschaffen over de rollen en op-
drachten van de verschillende actoren in leerlingenbegelei-
ding: de school en de schoolinterne zorg (zorgleerkrachten, 
interne leerlingenbegeleiders), pedagogische begeleidings-
dienst en het CLB. De Vrije CLB’s (de CLB’s van het vrije net) 
willen dit decreet-in-wording dan ook aangrijpen om de ei-
gen rol en werking zelf al scherper te krijgen, en zijn zichzelf 
zodoende proactief en visiegedreven gaan organiseren.

Huidige arbeidsorganisatie
De VCLB’s in Vlaanderen vormen tot nu toe een lappendeken 

van organisaties die elk een welbepaalde regio bestrijken. 
Maar hoe laat je deze verschillende organisaties gelijkgerich-
ter werken, zonder door nog meer regeltjes en procedures 
pure eenheidsworst te creëren. Aangezien ieder VCLB binnen 
een specifieke context werkt, gaande van heel landelijk tot 
grootstedelijk, is er immers een grote mate van individuele 
flexibiliteit vereist. Waar gelijkgerichtheid een must is, is gelijk-
vormigheid absoluut uit den boze.

De medewerkers binnen een VCLB waren tot nu toe geor-
ganiseerd per discipline. Binnen elk van de Oost-Vlaamse en 
Vlaams-Brabantse centra die eind 2015 aan de slag gingen 
met Flanders Synergy, werd een werkbaarheidsmeting afge-
nomen. Uit deze online medewerkersbevraging kwamen de 
verschillen in taakkenmerken en ervaren werkbelasting tus-
sen de diverse disciplines duidelijk naar boven. De bedien-
den en mensen van de medische ploeg hebben een eerder 
routinematige job met beperkte regelmogelijkheden. Tijdens 
de medische consulten moeten nu eenmaal minstens een 
vijftal kinderen per uur gezien worden. De maatschappelijk 
werkers en psychopedagogen daarentegen geven aan meer 
autonomie te hebben (ieder werkt op zijn/haar school en met 

zijn/haar leerlingen), maar ook met hoge 
taakeisen te worden geconfronteerd (een 
grote graad van onvoorspelbaarheid en 
emotionele belasting, veel expertise ver-
eist, ...). 

Want hoe je het ook draait of keert, de 
grote individuele autonomie helpt niet 
om het werk (de veelheid aan vragen van 
scholen, ouders en leerlingen) goed af te 
grenzen - zeker niet in het geval van erg 
betrokken medewerkers. En hoewel men 
aangeeft heel wat steun te ervaren van 
collega’s, staat men er binnen de eigen 
discipline grotendeels alleen voor. 

Ondanks de functionele versnippering is afstemming tussen 
de verschillende disciplines een noodzaak, aangezien colle-
ga’s vaak op dezelfde scholen actief zijn. Met talloze vergade-
ringen tot gevolg, zowel tussen als over de disciplines heen. 
Het herontwerpen en slimmer organiseren van de VCLB’s 
omvat dan ook enkele uitdagingen: beter afbakenen van het 
takenpakket van medewerkers en zorgen dat men beter kan 
samenwerken en elkaars expertise ten volle kan benutten 
(zonder dat dit tot nog meer vergaderitis gaat leiden).

Visiegedreven organiseren
De centra die als eerste gestart waren met een verander-
traject voelden al snel dat het weinig zin had om de visie 
en kernprocessen te bepalen op het niveau van een cen-
trum. Om gelijkgerichtheid over de verschillende centra in 
Vlaanderen heen te creëren, werd in eerste instantie best 
de VCLB-kernopdracht en -waarden scherp gesteld. Op hun 
voorstel werd daarom een traject doorlopen om dit overkoe-
pelend vast te leggen. 

Samen zijn de VCLB’s gekomen tot een duidelijk omschreven 
missie met daarin verschillende waarden waar zij als organi-
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satie voor willen staan. De bedoeling is dat de missie en waar-
den nu echt gaan leven bij de medewerkers en als toetssteen 
gebruikt worden bij het organiseren. Sven: “We omschrijven 
deze waarden, samen met de collega’s, waardoor we de zeker-
heid hebben dat iedereen hieraan eenzelfde invulling geeft. Zo 
hebben we als waarde ‘kansenbevorderend werken’, die door 
iedereen als cruciaal ervaren wordt. Maar het mag niet bij een 
paar woorden op papier of onze website blijven. We zetten 
medewerkers uit onze centra aan om te zoeken hoe ze deze 
waarde, in elke activiteit die ze doen, kunnen herkennen en na-
streven.” 

Gelijkgerichtheid betekent ook dat er een eenheid van taal 
moet zijn over wat een VCLB precies doet en wat er dus moet 
georganiseerd worden. Vanuit die optiek zijn er, via diverse 
sessies met een grote groep VCLB’ers uit alle provincies, zeven 
kernprocessen gedefinieerd waar iedereen zich in kon vinden. 
De Raad van Bestuur van VCLB be-
krachtigde deze kernprocessen als 
basis voor het verander traject van 
de betrokken centra. Op die manier 
was het fundament voor gelijkge-
richt herontwerpen gelegd.

Doordat de kernprocessen voor alle 
VCLB’s hetzelfde zijn, kunnen zij er 
nu ook voor kiezen om bepaalde 
kern opdrachten samen op te ne-
men. Sven: “We denken hierbij bij-
voorbeeld aan onze collectieve infomomenten waarbij we aan 
leerlingen en ouders objectieve informatie geven om goede 
studiekeuzes te kunnen maken. Dit wordt vandaag door elk 
centrum afzonderlijk georganiseerd, maar hier kan een samen-
werking tussen een of meerdere VCLB’s zeker zinvol en efficiënt 
zijn.”

Verstrengelen geblazen
Op basis van de zeven kernprocessen is elk betrokken VCLB 
met haar medewerkers gaan nadenken wat de beste manier 
is om zich als centrum te organiseren. Hiervoor is men eerst, 
vanuit de eigen context, gaan kijken welke kernprocessen (met 

bijhorende uitvoerende, voorbereidende en ondersteunende 
activiteiten) echt samen horen en als dusdanig idealiter aan 
eenzelfde team zouden moeten worden toevertrouwd. Om 
hier concreet mee aan de slag te gaan met alle medewerkers, 
werden in sommige centra touwtjes gebruikt (elk touwtje visua-
liseert een afzonderlijk kernproces) die dan al dan niet werden 
‘verstrengeld’.

In de praktijk betekent dit dat de betrokken VCLB’s soms ver-
schillende ontwerpkeuzes hebben gemaakt. Sven: “Het is bij-
voorbeeld perfect mogelijk dat sommige centra kiezen om 
kernproces 3 en 4 samen te nemen en hier één team verant-
woordelijk voor te maken. Terwijl een ander VCLB er om heel 
verstaanbare redenen voor kiest om zowel voor kernproces 3 
als voor kernproces 4 een apart team te bouwen.” De VCLB’s 
organiseren zich met andere woorden allerminst gelijkvormig, 
maar streven er wel naar om alle kernprocessen op een ge-

lijkgerichte, kwaliteitsvolle manier te ver-
vullen.

Door de keuzes die gemaakt worden op 
vlak van (verstrengeling van) de kernpro-
cessen, komen er binnen elk VCLB een 
aantal teams tot stand. Sven: “Zo zijn er 
multidisciplinaire teams die zich vooral 
met de leerlingen en hun omgeving be-
zighouden, en andere teams die zich eer-
der richten op de samenwerking met en 
(beleids)ondersteuning van scholen zo-

dat deze zelf meer zaken kunnen opnemen en minder VCLB-af-
hankelijk zijn.” In een volgende stap wordt dan samen beslist 
wie tot welk team gaat behoren. Ieder centrum legt op die ma-
nier haar eigen puzzel, waarbij er rekening wordt gehouden 
met individuele voorkeuren en talenten, vereiste expertise, ... 
en waarbij er gestreefd wordt om collega’s zoveel mogelijk tot 
slechts één team te laten behoren. 

Aangezien de vragen van scholen, leerlingen en ouders steeds 
complexer worden, is deze teamwerking niet zomaar een  
‘nice-to-have’ maar een must. Sven: “Tot nu toe werd van elke 
VCLB-medewerker verwacht dat hij/zij alles kon. Door de nu 
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welomlijnde opdrachtomschrijving van elk team en hun mul-
tidisciplinaire samenstelling kunnen de teamleden zich focus-
sen op een beperkter aantal taken, waardoor ze zich kunnen 
specialiseren en een betere dienstverlening kunnen geven 
aan leerlingen, ouders en scholen.” Rollen en verantwoorde-
lijkheden worden zo goed mogelijk verdeeld, afspraken rond 
samenwerking en besluitvorming worden gemaakt, gedrags-
codes worden opgesteld, ... waardoor elk team geleidelijk aan 
kan groeien naar meer zelfsturing.

Stap voor stap
Elk van de betrokken VCLB’s is zich op deze manier, op eigen 
tempo, aan het herontwerpen. Elk centrum werkt hierbij met 
een veranderteam dat het proces draaiende houdt en telkens 
input vraagt van en terugkoppelt naar een breder forum (per-
soneel, scholen, ouders, …). Het uitgangspunt is om steeds zo 
participatief en integraal mogelijk te werken. Sven: “Het feit 
dat dit traject door heel veel VCLB’s wordt doorlopen, biedt 
heel wat opportuniteiten. Zo moet niet elk centrum alles zelf 
bedenken en kan men van elkaars aanpak en ervaringen le-
ren: welke methodieken werken goed, wat kan je beter niet 
doen, …” In Oost-Vlaanderen maakten de centra samen enkele 
medewerkers deels vrij om alle Oost-Vlaamse VCLB’s te onder-
steunen in hun traject en de kennis- en ervaringsuitwisseling 
te bevorderen.

Het zijn intensieve trajecten die grote veranderingen teweeg-
brengen. Sven: “De collega’s voelen de noodzaak om te ver-
anderen, maar het veranderen zelf is dit niet altijd evident 
en vraagt durf. Durf bij de veranderteams (om voorstellen te 
doen), durf bij het VCLB-team (om los te komen van het be-
staande) en durf bij het beleid (om innovatie van onderuit te 

volgen en om knopen door te hakken waar nodig).” 

De heel nabije toekomst
Het merendeel van de VCLB’s is zich op dit moment volop aan 
het voorbereiden om in september 2017 - bij de start van het 
nieuwe schooljaar - de sprong richting VCLB 2.0 te wagen. Een 
aantal centra ging hen al voor en werkt al sinds september 
2016 op een andere manier. Een van de pioniers is VCLB Aar-
schot. Zij hebben ervoor gekozen om met vier teams te wer-
ken. Team Onthaal focust op kernprocessen 1-2-5-6. Team 
Kompas en Team Magneet zijn multidisciplinair samenge-
steld en focussen zich respectievelijk op kernproces 3 en 4. 
Zo neemt Team Magneet de dossiers voor hun rekening die 
een meer aanklampende werking vragen. Team Kompas zet 
zich in voor die dossiers waarvan ingeschat wordt dat de ver-
antwoordelijkheid binnen redelijke termijn terug bij de klant of 
een externe dienst gelegd kan worden. Het vierde team is het 
Medisch Team. De artsen en verpleegkundigen van dit team 
hebben echter ook elk hun eigen ‘nest’ in Team Kompas of 
Team Magneet. Aan elk van deze vier teams is ook een bedien-
de verbonden, die de nodige administratieve ondersteuning 
biedt.

Nele Matthys en Sofie Elsen werken binnen VCLB Aarschot en 
leggen uit dat de manier van werken toch heel erg veranderd 
is. Nele: “Ik deed de voorbije jaren kortdurende begeleiding 
van leerlingen, en ik moet eerlijk toegeven dat ik daar op 
mijn eigen grenzen botste. Ik heb dan ook heel bewust geko-
zen voor Team Onthaal, omdat het onthalen, verhelderen en 
doorgeven van vragen mij nu eenmaal het meeste voldoening 
geeft. Bij het ganse traject was het belangrijk dat we collega’s 
zoveel mogelijk in hun krachten konden zetten, en mijn talent 
zit minder bij die begeleiding.”

Sofie treedt haar collega bij: “Voor mij was de keuze minder 
evident. Ik heb een tijdlang getwijfeld, omdat ik schoolonder-
steuning ook graag doe. Toch heb ik gekozen voor Team Kom-
pas en daar ben ik uiteindelijk blij om: geef mij leerlingen die 
ik kan begeleiden en ik ben content - daar haal ik het meeste 
voldoening uit. En ik heb het gevoel dat ik, in vergelijking met 
de voorbije jaren, nu effectief meer tijd heb voor die begelei-
dingen. Ik mis de schoolnabije werking, de brugfunctie tussen 
school en ouders, enerzijds wel. Maar aan de andere kant 
kwam er door het schoolnabije ook zoveel druk. Men sprak 
me op een school constant aan, ik kwam er telkens met een 
propvol hoofd buiten en kon het niet meer onthouden. De 
keuze voor de pure leerlingenbegeleiding heeft me dus meer 
rust gebracht.”

Ook voor de medewerkers van de Vrije-CLB-Koepel, die dit 
hele proces mee begeleiden en vooral individuele sessies met 
de centra op zich nemen, vormt dit traject een hele uitdaging. 
Sven: “Als begeleider van enkele centra denk ik zeker wel eens: 
waar zijn we aan begonnen? Het vraagt immers heel wat ener-
gie van iedereen om zo ingrijpend te sleutelen aan een orga-
nisatie. Dat dit niet altijd van een leien dakje loopt, ligt voor de 
hand. Maar hoe langer hoe meer rijd ik na een bezoek aan een 
VCLB heel gelukkig naar huis. Ik merk dat, hoe verder mede-
werkers in dit traject staan, hoe meer ze ervan overtuigd zijn 
dat ze die stap moeten zetten.”
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De voedingssector is als ge-
volg van groeiende export en 

permanente product- en pro-
cesinnovaties de grootste indus-

tr ië le werkgever van ons land geworden, 
met kan- sen voor zowel hoger geschoolden, 
technici, als lager geschoolden. Die succesvolle focus 
op innovatie, automatisatie en export impliceert ook dat 
(groeiende) voedingsbedrijven met bijzonder uitdagende 
prestatie-eisen worden geconfronteerd. Kwaliteitseisen la-
ten geen toleranties toe: enkel 100% veilig is goed genoeg. 
Op vlak van kosten zijn de marges vaak laag, dus ook het 
productieproces staat onder druk om een hoge productivi-
teit te realiseren. Snel kunnen inspelen op een wispelturige 
markt, seizoenschommelingen of commerciële campagnes 
is dan ook een must. Bovendien is de voedingsindustrie 
- sterker nog dan enig andere sector - afhankelijk van de 
kwaliteit van de grondstoffen. 

Om aan deze eisen te kunnen blijven voldoen, moeten 
voedingsbedrijven veel flexibiliteit aan de dag leggen. Het 
is een uitdaging op zich om dit alles te combineren: én 
flexibiliteit, én kwaliteit, én een efficiënte productie, én ver-
nieuwing, én ondertussen ook: het werkbaar houden voor 
en met de medewerkers. Innovatie op vlak van arbeids-
organisatie is in dat opzicht een essentiële sleutel om be-
drijven wendbaarder te maken en hun groei- ambities te 
ondersteunen. In de Vlaamse voedingssector zijn er op 
dit moment echter bitter weinig voorbeelden van goede 
praktijken met betrekking tot beter teamwerk en meer 
gestroomlijnde organisatiestructuren. Hierdoor blijft het 
ook moeilijk om bedrijfsleiders te overtuigen van het nut 
en het rendement (de ‘business case’) van een innovatieve 
arbeidsorganisatie. 

Om die reden hebben Flanders Synergy, Flanders’ FOOD 
en Alimento de krachten gebundeld in een vierjarig onder-
zoeksproject WIFI 2020 (2017-2020). Hierbij gaan we met 
acht voedingsbedrijven aan de slag. Zij zullen dienen als 
onderzoeks- en testomgeving van oplossingen voor vaak 
voorkomende organisatievraagstukken in de voedings-
sector. Typische vraagstukken die voorkomen zijn bijvoor-
beeld het tekort aan technische profielen, kortcyclisch 
werk, seizoensgebonden volumeschommelingen, ploegen-
arbeid, opnieuw instellen van machines, zeer strikte kwali-
teitseisen en audits door klanten, etc.

De acht bedrijven zullen worden ondersteund en begeleid 
in het maken van doordachte keuzes in de manier waar-
op taken gedefinieerd en verdeeld zijn, en in de invulling 
van rollen en beslissingsbevoegdheden binnen en tussen 
afdelingen. Op die manier kan er meer worden ingezet op 
het probleemoplossend en lerend vermogen in de hele or-
ganisatie. Om ervoor te zorgen dat deze arbeidsorganisa-
torische keuzes zo objectief mogelijk gebeuren, willen we 
ons in dit project baseren op een degelijke diagnose - en 
dit zowel op vlak van productieverstoringen als wat werk-
baarheid betreft.

Business case analyse
Tot op heden werd door Flanders Synergy een analyse-
methodiek gebruikt waarbij onderzoekers in organisaties 
kijken waarin geïnvesteerd werd op vlak van teamwerk 
in het recente verleden, om vervolgens ook na te gaan of 
deze investeringen voor de afgelopen jaren correleerden 
met verbeteringen in teamwerk. Deze analyses hebben 
een bevestigende, maar weinig voorspellende waarde. Het 
wordt wel duidelijk dat teamwerk tot betere bedrijfspresta-
ties leidt, maar hoe en welke verstoringen dankzij de teams 
uit de wereld zijn geholpen blijft in dergelijke analyse onder 
de waterlijn. 

In dit project willen we deze business case analyse- 
methodiek doorontwikkelen zodat die specifiek aangepast 
is om verstoringen in een voedingscontext op het spoor 
te komen om nadien te kijken hoe we met het team de 
verstoringen kunnen oplossen/voorkomen. Daarmee wil-
len we ook een voorspellende waarde toevoegen aan de 
methodiek. We starten met de prestaties van de productie-
lijnen op een evidence-based en onderbouwde manier in 
kaart te brengen en te analyseren. Dit moet ons uiteindelijk 
toelaten om de business-impact van arbeidsorganisatori-
sche verbeteringen te meten en zo ook andere bedrijven 
te overtuigen.

Werkbaarheidsanalyse
In de praktijk is er in de voedingsindustrie op vlak van ar-
beidsinhoud grofweg een tweedeling merkbaar tussen de 
jobs van (hoger) geschoolde medewerkers (middenkader, 
uitvoerende bedienden, technici, etc.) en on-/kortgeschool-
de medewerkers. Aan de ene kant blijken leidinggeven-
den en experten (kwaliteit, techniek, HR, etc.) vaak een 
hoge werkdruk te ondervinden: ze moeten dag in dag uit 
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de planning zien rond te krijgen en problemen op 
de werkvloer trachten op te lossen. Arbeiders met 
uitvoerende jobs (productie, verpakking, logistiek, 
etc.) ondervinden werkbaarheidsproblemen van 
een andere aard: hun job omvat veelal routinema-
tige manuele en/of controlearbeid met erg beperk-
te autonomie en hoge fysieke/cognitieve belasting.

Binnen dit project willen we onze bestaande werk-
baarheidsmeting doorontwikkelen en vertalen 
naar de context van de voedingsindustrie. Hierbij 
zal onder meer rekening worden gehouden met 
de culturele diversiteit en de mogelijke taalbarrière 
onder werknemers in de sector. Een van de doel-
stellingen is dan ook om de bestaande vragenlijst 
te verkorten en vereenvoudigen. In elk van de acht 
testcases zal via een schriftelijke werknemersbe-
vraging een nul- en eindmeting gebeuren, om op 
die manier de effecten van arbeidsorganisatori-
sche vernieuwingen op vlak van kwaliteit van de 
arbeid na te gaan.

Innovatielabs
Naast de begeleiding van de acht bedrijven en het 
verfijnen van de business case en werkbaarheids-
analysemethodiek, willen we onze inzichten en 
aanpak ook zoveel mogelijk ingang doen vinden 
in andere voedingsbedrijven. Om die reden zal er 
jaarlijks een ‘innovatielab’ worden georganiseerd. 
Het gaat om een praktijkgerichte opleiding, waar-
bij een aantal sleutelpersonen (bedrijfsleiders, 
productie- en HR-managers) uit een vijftal voe-
dingsbedrijven een integraal beeld krijgen van hun 
arbeidsorganisatie en een actieplan opstellen. Het 
eerste innovatielab start in juni en bestaat uit vier 
sessies (16 juni, 29 september, 26 oktober, 24 no-
vember), telkens ‘ten huize van’ een productiebe-
drijf.

Reeds zes voedingsbedrijven meldden zich aan 
voor WIFI 2020. Heb je interesse om deel te ne-
men, of wil je meer weten over de innovatielabs? 
Stuur dan een mailtje naar lieven.eeckelaert@
flanderssynergy.be. Uiteraard houden we je via 
dit magazine op de hoogte over het verloop van 
dit project. 
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Ontwikkel je eigen
 teamintervisie tool

Eenmaal je als organisatie een teamstructuur hebt uitgebouwd, hoe zorg je er dan voor dat teams 
goed (blijven) draaien. En vooral, hoe zorg je ervoor dat teams hier zelf inzicht in hebben en er 
mee aan de slag gaan? We raden organisaties aan om op regelmatige basis een teamintervisie te 
organiseren. Dit is een momentopname waarbij je formeel de tijd neemt om de teamwerking te 
evalueren. Het kan organisatiebreed of teamspecifiek ingezet worden. In dit artikel zetten we je 
op weg om je eigen teamintervisie tool te ontwikkelen.

Teams zijn als een ui
Om aan teamintervisie te doen, moet je eerst goed begrijpen hoe een team werkt en welke uitdagingen een team kan 
tegenkomen. Wie er bij was op het laatste Flanders Synergy Congres weet dat we teams graag vergelijken met een ui (red.: 
zie FS Inspireert editie 7 – september 2016). Net als een ui bestaat een team uit verschillende lagen. Je ziet dingen aan de bui-
tenkant, maar de vraag is altijd: wat zit er aan de binnenkant? 

We onderscheiden vijf lagen, die je - net zoals een 
ui - laag per laag kan pellen of onderzoeken:

1. Opdracht/missie: het team heeft een bestaans-
reden, een missie, of kernopdrachten waar het 
onderling afhankelijk aan moet samenwerken. 

2. Om die opdracht te realiseren, moet je concre-
te ambities op korte en lange termijn formule-
ren, waaraan je gaat samenwerken. 

3. Een succesvolle samenwerking kan je alleen 
bereiken als je duidelijk weet wie welke rol zal 
opnemen. Met andere woorden: wat mag je 
van elkaar verwachten? 

4. Zodra de rollen verdeeld zijn, kunnen afspra-
ken en regels gemaakt worden om de werking 
van het team te ondersteunen. 

5. De persoonlijke relaties tussen de teamleden hebben een grote impact op de bereidheid tot samenwerken. 

De ui pellen, laag per laag
Bij teamintervisie ga je de teamwerking evalueren door de verschillende lagen van de ui te doorlopen aan de hand van een 
set stellingen. Je respecteert hierbij de logische opeenvolging van de lagen: je start met de missie of de kern, en eindigt met 
de persoonlijke relaties. 

De teamleden doorlopen de stellingen, te beginnen bij de eerste laag. Ieder teamlid geeft een individuele score (bv. In 
hoeverre vind ik dat de opdracht van ons team duidelijk en gekend is door ieder van ons?). Iedereen noteert ook opportuni-
teiten waardoor de volgende keer de score hoger kan zijn. Vervolgens bespreekt het team de laagste en de hoogste score. 
Voordat de opportuniteiten worden geïnventariseerd, wordt er eerst een groepsscore toegekend.

Zelf aan de slag
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Het team behandelt de volgende laag op dezelfde wijze tot alle lagen besproken zijn. Hieronder overlopen we de verschil-
lende lagen meer in detail. Voor de eerste laag, is het de bedoeling dat elk team haar eigen set stellingen bepaalt waarop de 
teamopdracht kan geëvalueerd worden. Het aantal stellingen kan je hier best beperken tot maximaal zes. Voor de volgende 
lagen gebruik je de algemene stellingen zoals deze hieronder geformuleerd werden.

De stellingen hebben als doel om dialoog op gang te brengen, maar zijn daarom niet per se een-op-een verbonden met de 
score die je toekent. Bijvoorbeeld: als je het eens bent met vier van de vijf stellingen, kan je nog steeds een score lager dan 
4/5 toekennen. De overige stelling kan zwaarder doorwegen.

Onze opdracht is betekenisvol 

• Wij hebben een gedeelde visie over het werk en wij streven 
dezelfde doelen na

• Ons team heeft alle bevoegdheden die nodig zijn om het 
werk geregeld te krijgen

1 2 3 4 5
uiterst tevreden

uiterst ontevreden

industrie
zorg

• Onze zorg is het leven en welzijn van elke bewoner, 
het leveren van zorg is daar een onderdeel van, 
maar we streven in de eerste plaats naar het reali-
seren van een zinvolle tijdsbesteding, in een warme 
en veilige omgeving, met aandacht voor de individu-
ele wensen en behoeften van de bewoners

• We zorgen ervoor dat elke bewoner zich ‘thuis’ voelt: 
hij of zij kan op het eigen tempo leven, hij of zij heeft 
voldoende keuzevrijheid en de zorg wordt zo dicht 
mogelijk bij de bewoner georganiseerd

• We stimuleren zoveel mogelijk de zelfredzaamheid 
van de bewoners

• Ons team heeft alle vrijheid en bevoegdheden die 
nodig zijn om het werk geregeld te krijgen

• Wij zijn verantwoordelijk voor de productie van 
ventielen voor de automobielindustrie

• We leveren steeds kwalitatief uitstekende produc-
ten tegen een zo laag mogelijke prijs. Dat wil zeg-
gen dat we lean produceren  

• We gaan voor een maximale orde en netheid sco-
re, met een minimum van 95%

• Schrot beperken we tot een maximum van 
1/100.000

• Ons belangrijkste kapitaal zijn onze mensen, daar-
om is veiligheid onze prioriteit op de werkvloer 

• We willen talent maximaal inzetten in ons team, 
daarom streven we er naar dat iedereen binnen 
ons team minstens 3 werkposten kan bemannen

Opdracht/missie
De kern van de ui houdt in dat de missie of de op-
dracht van het team duidelijk is gedefinieerd. Samen 
streven ze ernaar om de resultaten te behalen van 
het werk dat aan hen is toegewezen. De absolute 
voorwaarde om een team te vormen is dat de team-
leden duidelijk de meerwaarde inzien om samen een 
team te zijn. Het team moet zich eigenaar voelen van 
het werk. Ze moeten met andere woorden een ant-
woord kunnen formuleren op de vraag: Waarom zijn 
wij een team?



Ambities
Bij de teamambitie ligt het accent op het gemeen-
schappelijk streven, waaraan iedereen een steen-
tje dient bij te dragen. Het team kijkt enerzijds na 
welke ambitieuze projecten de uitvoering van de 
kernopdrachten kan verbeteren of vernieuwen. Op 
die manier dragen ze de visie van de organisatie 
mee uit en werken ze mee aan het verbeteren van 
de tevredenheid van klanten en belanghebbenden. 
Daarnaast zal het team - op basis van zelfreflectie 
over de werking van het team - ook eigen teamdoe-
len formuleren.

Het is van belang dat het team de teamengagemen-
ten helder en duidelijk formuleert. Wanneer doelen 
niet gemeenschappelijk of niet duidelijk zijn, dan 
realiseert het team een zeer lage teameffectiviteit. 
‘Iedereen doet hier zijn eigen goesting’, is dan de 
grootste bron van conflict en wrijving. 

De ambities die het team nastreeft, worden ook 
best gevisualiseerd zodat het team zelf in staat is 
om hun prestaties te meten. Bijvoorbeeld aan de 
hand van een scorebord met KPI’s, waarop ze hun 
prestaties kunnen opvolgen en feedback krijgen 
over de kwaliteit van hun werk.

Rollen en verwachtingen
Om de kernopdrachten en de teamambities te kunnen vervul-
len moet het team verschillende rollen opnemen. Het is belang-
rijk om eerst na te kijken wat nu precies die rollen zijn en welke 
verwachtingen hiertegenover staan. Vervolgens kunnen deze 
rollen worden toegewezen aan de leden. Bij de taakverdeling 
worden de rollen zo evenwichtig mogelijk verdeeld en wordt re-
kening gehouden met de competenties van elke teamlid. Hoe 
meer consensus over de nodige rollen en de verdeling ervan, 
hoe beter een team gaat functioneren. Vertrouwen ontstaat 
daar waar mensen duidelijk aangeven wat ze van elkaar ver-
wachten. ‘Wanneer hebben we voor elkaar goed gewerkt?’ In-
dien dit niet duidelijk gesteld wordt, kunnen al snel conflicten 
ontstaan. 

Onze neuzen staan in 
dezelfde richting

• Wij hebben samen een of enkele waardevolle ambities gefor-
muleerd waardoor wij onze teamopdrachten nog beter kunnen 
vervullen

• Wij evalueren regelmatig of wij vorderingen maken in het berei-
ken van onze ambitie

1 2 3 4 5
uiterst tevreden

uiterst ontevreden

Wie doet wat is duidelijk

• In ons team weet iedereen welke taken hij moet 
opnemen voor het uitvoeren en het organiseren 
van de kernopdrachten 

• De taken zijn evenwichtig verdeeld in het team

• De verwachtingen naar elkaar toe zijn duidelijk 
geformuleerd

• Iedereen neemt zijn individuele verantwoor-
delijkheid op en we spreken er elkaar over aan 
(rollen bespreken – afspreken – aanspreken)

• Er is afstemming met onze partners (leveranciers, 
klanten, leerlingen, patiënten, …) waardoor de 
samenwerking optimaal verloopt

1 2 3 4 5
uiterst tevreden

uiterst ontevreden
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Afspraken en regels
Zodra de rollen verdeeld zijn, kunnen afspraken en 
regels gemaakt worden om de werking van het team 
te ondersteunen. In een team wordt best gewerkt 
met zo weinig mogelijk centraal opgelegde regels en 
procedures en worden systemen (overlegsystemen, 
informatiesystemen, kwaliteitssystemen, evaluatie-
systemen, …) alleen maar ingevoerd wanneer ze het 
team ondersteunen in haar opdracht. Enkel indien 
uniformiteit over de teams heen een aantoonbare 
meerwaarde biedt, kunnen systemen van bovenaf 
opgelegd worden. Maar de regel blijft: systemen die-
nen in eerste instantie om te ondersteunen, niet om 
te controleren. Systemen mogen de teamwerking ook 
niet vastzetten of betonneren. Ze moeten continu in 
vraag gesteld worden en aangepast worden aan de 
nieuwe vereisten. 

Persoonlijke relaties
De persoonlijke relaties tussen de teamleden hebben een 
grote impact op de bereidheid tot samenwerken. Botsende 
karakters zien het vaak niet zitten om samen te werken, toch 
kunnen zij samen een grote meerwaarde bieden aan het 
team. Daarom moet je teamleden de kans geven elkaar beter 
te leren kennen en te begrijpen. Er zijn tal van tools die hierbij 
kunnen helpen: Belbin, kernkwadranten van Ofman, Myers-
Briggs Type Indicator, Quinn-rollen… Een voor een tools die 
inzicht geven in waarom mensen anders reageren.

Maar mensen blijven mensen. Niemand is perfect, en er kun-
nen spanningen groeien in een team. Deze spanningen mag 
men niet uit te weg te gaan. Werken met een afsprakencyclus 
kan hierbij helpen. De afsprakencyclus kent drie fasen: be-
spreken - afspreken - aanspreken. Vooral het laatste is be-
langrijk. Men spreekt elkaar waarderend aan als het gedrag 
wordt nageleefd en men spreekt elkaar constructief corrige-
rend aan als het gedrag niet wordt nageleefd. Dit vergt van 
het team natuurlijk de nodige sociale maturiteit en de nodige 
tijd om deze vaardigheden te ontwikkelen. De psychologische 
veiligheid die heerst in het team bepaalt in grote mate de ef-
fectiviteit van het team. 

Het team is goed geregeld

• We nemen beslissingen via het werkingsprincipe: iedereen 
heeft initiatiefrecht mits adviesplicht bij belanghebbenden 
en experten, maar niet de plicht om het advies te volgen 
tenzij een principieel bezwaar

• Goede systemen ondersteunen de samenwerking (infor-
matie-, evaluatie-, planning-, werkvormen, infrastructuur) 

• Het team durft anders werken door bestaande werkvor-
men in vraag te stellen 

• Het team heeft zinvol overleg en iedereen is op elkaar af-
gestemd

• Het team krijgt feedback en is erop uit om continu te ver-
beteren

• Waar nodig zijn er afspraken om over de teams heen sa-
men te werken (overleg, regels en procedures, …)

1 2 3 4 5
uiterst tevreden

uiterst ontevreden

Het team werkt veilig en 
professioneel samen

• Spanningen in het team zijn niet bedreigend maar 
zijn opportuniteiten om goede afspraken te maken

• Diversiteit en authenticiteit worden in ons team ge-
waardeerd

• In ons team ondersteunen we elkaar professioneel 
maar ook persoonlijk

• In ons team spreken we over (on)gewenst gedrag, 
bespreken wij het, maken wij afspraken en spreken 
wij elkaar hierover aan

1 2 3 4 5
uiterst tevreden

uiterst ontevreden
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Teamopportuniteiten in kaart brengen
Na het bepalen van de scores, kan je op het einde van de oefening de opportuniteiten, die de teamleden laag per laag 
hebben genoteerd, gaan clusteren op een bord. Door de opportuniteiten te rangschikken volgens de mate van inspanning 
en impact, krijg je een duidelijk overzicht en kan je als team gaan bepalen welke acties ondernomen kunnen worden om 
de teamwerking te verbeteren.

Over de ‘quick wins’ worden onmiddellijk afspraken gemaakt. Dit zijn concrete acties die weinig energie vergen en snel een 
positieve impact hebben op de teamwerking. Daarna wordt er gekeken naar de opportuniteiten die ook een hoge impact 
hebben, maar die daarentegen veel inspanning vragen, de zogenaamde ‘belangrijke projecten’. Ieder teamlid duidt bij de 
‘belangrijke projecten’ aan waar hij/zij prioriteit wil aan geven. Op basis daarvan wordt vervolgens bepaald aan welk ‘be-
langrijk project’ ze als team prioriteit zullen geven. Het team formuleert hiervoor een ambitieus doel. Enkele teamleden 
engageren zich om dit ter harte te nemen en verder uit te werken. Bij de volgende teamintervisie wordt het ambitieus doel 
geëvalueerd en wordt er nagekeken of de groepsscore is gestegen.

Samen werken aan een tevreden team
Het is duidelijk, teamintervisie is iets dat je ‘samen’ doet als team. Meerdere keren per jaar neemt het team formeel de 
tijd om samen de teamwerking te evalueren. Als organisatie of team kan je dit instrument zelf invullen. Het is eenvoudig 
te gebruiken, kost niet veel tijd en is actiegericht. De cyclus ‘meten – bespreken – afspreken en aanspreken’ gebeurt op 
hetzelfde moment waardoor je onmiddellijk tot acties kan overgaan. Maar allerbelangrijkst, je neemt als team zelf de ver-
antwoordelijkheid op en gaat samen aan de slag om ervoor te zorgen dat het team goed draait en dat alle leden zich goed 
voelen binnen het team.

Veel tijd & energieWeinig tijd & energie
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Flanders Synergy zal twee 
toekomstige

 eerstelijnszones begeleiden

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sprak klare 
taal op de conferentie ‘Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen’ die plaats-
vond op 16 februari 2017. Om het complexe zorglandschap toegankelijker te maken 
wordt Vlaanderen verdeeld in eerstelijnszones waarin lokale besturen samen met 
zorgaanbieders zullen samenwerken om zorg zo dicht mogelijk bij de zorgbehoevende 
te organiseren. Samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid lanceerde Flanders 
Synergy een oproep voor toekomstige eerstelijnszones, die begeleid willen worden in 
de zoektocht naar nieuwe organisatiemodellen die deze innovatieve manier van orga-
niseren ten goede komen.
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Meer dan een kwart eeuw geleden richtte Ingrid Walry het 
call center Sebeco op. De wereld van de call centers werd de 
laatste jaren door de technologische (r)evoluties sterk uitge-
daagd, maar hierdoor liet zij zich niet kennen. Gedreven door 
passie startte ze in 2009 een veranderproces dat leidde tot een 
vernieuwd organisatiemodel waarbij de interactie tussen de 
externe en interne klant centraal kwam te staan. Niet alleen 
haar organisatie, maar ook haar medewerkers kregen de mo-
gelijkheid zich ten volle te ontwikkelen.  

TEKST: Ann Moerenhout

Edwin Van Vlierberghe Raymonda Verdyck Fons LeroyHerman Van de VeldeAnne-Marie Joris

Ingrid Walry
Als CEO van het contact center Sebeco 
zet Ingrid Walry zich alle dagen in voor 

het welbevinden van haar werknemers. 
Ze gelooft zeer sterk in persoonlijke 

coaching en het belang van competen-
ties ontwikkelen. Dit maakt haar organi-

satie uniek voor de sector.

Vroeger spraken we van call cen-
ters, nu omschrijf je Sebeco als 
een contact center, waar komt die 
naamsverandering vandaan? 
“Een call center verwijst in feite naar 
een silotaak: telefonische gesprekken. 
Door de komst van nieuwe technolo-
gieën is onze sector een 15-tal jaren 
geleden in een digitale transformatie 
terechtgekomen, waardoor we veel 
meer rekening moesten gaan houden 
met verschillende communicatiekana-
len. Het ontwikkelen van digitale com-
petenties naast telefonische compe-
tenties is echter een heel traject. Het 
is niet omdat je een goed gesproken 
communicatie hebt dat je daardoor in-

eens al die geschreven of digitale com-
municatie beheerst. Veel call centers 
waren zich niet bewust dat ze daar 
tijdig moesten aan beginnen. Dus in 
realiteit is die nieuwe technologie vaak 
silomatig geïntroduceerd. Medewer-
kers deden enkel telefoongesprekken, 
anderen deden enkel e-mails.

Nochtans is die wisselwerking tussen 
zowel telefonische als digitale interac-
ties nu net heel belangrijk. Zo beves-
tigt ook de Italiaanse informatiefilo-
soof Luciano Floridi, die in 2012 voor 
de Europese Commissie een denktank 
voorzat die de impact van informatie- 
en communicatietechnologie op de 
Europese samenleving onderzocht. 
In de wereld van de digitale transfor-
matie is er een totale verwevenheid 
tussen online en offline ervaringen. 
Luciano Floridi spreekt daarom enkel 
nog over onlife, waarbij er een ver-
schuiving heeft plaatsgevonden van 
diensten naar interacties. 

Als kenniswerker kan je hier niet om 
heen. De job is veel complexer ge-

worden. Ongeacht welk kanaal - hetzij 
een-op-een telefonisch, digitaal of via 
sociale media - moet je erover waken 
dat je gesprekspartner dezelfde unie-
ke gepersonaliseerde klantervaring 
heeft. Ikzelf koos daarom voor een or-
ganisatiemodel waarbij de interacties 
met zowel de externe als interne klant 
centraal staan. Binnen dit klantinter-
actiemodel werken medewerkers met 
zoveel mogelijk communicatiekana-
len. Zo creëer je een maximale taakva-
riatie die de werkbaarheid ten goede 
komt.”

Hoe heb jij jouw medewerkers mee-
genomen in dit nieuwe organisatie-
model? 
“In de eerste plaats heb ik vooral in-
gezet op sensibilisering. Mijn grootste 
betrachting is mijn medewerkers dui-
delijk maken dat je bewust moet zijn 
van je competenties zodat je je inter-
actiestijl kan laten aansluiten bij de 
interactiestijl van je gesprekspartner. 
De job van de onlife kenniswerker is 
vandaag vooral een een-op-een inter-
actie, maar in de toekomst zal dit meer 

“Mijn grootste betrachting is 
mijn medewerkers duidelijk 
maken dat je bewust moet 
zijn van je competenties zodat 
je je interactiestijl kan laten  
aansluiten bij de interactiestijl 
van je gesprekspartner.”

De kracht van 
     competentieontwikkeling

Goede Prakijken
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De kracht van 
     competentieontwikkeling

van Bestuur 
Patrick Van de Velde Jeroen FiersVeerle De WaelGeert Van Hootegem Koen Camerlynck Luc Rosseel

een een-op-meerdere interactie wor-
den. De toekomst zal nog meer vra-
gen van onze vaardigheden, van onze 
flexibiliteit en wendbaarheid. Het is 
zoals Charles Darwin zei, het zijn niet 
de sterkste soorten die overleven en 
ook niet de meest intelligente, maar 
wel diegenen die het best reageren op 
veranderingen.

We moeten dus investeren in het ont-
wikkelen van competenties van men-
sen, voornamelijk in de richting van 
die ‘digitale competenties’. Maar dit 
brengt heel wat uitdagingen met zich 
mee. Oudere werknemers kunnen bij-
voorbeeld niet zo snel switchen van 
het ene kanaal naar het andere ka-
naal. Jongere werknemers kunnen die 
snelheid van het simultaan handelen 
beter aan, maar hebben anderzijds 
niet die geschreven competenties of 
ervaringen waarover oude werkne-
mers dan wel meer beschikken.”

Wat hebben jullie dan concreet ge-
daan om die competentieontwikke-
ling te stimuleren?
“Bij Sebeco hebben we een didactisch 

kader ontwikkeld waarbinnen - op een 
informele manier en op niveau van 
elk individu - ruimte gecreëerd wordt 
om competenties te ontwikkelen en 
vaardigheden aan te scherpen. Be-
drijven geven soms miljoenen uit aan 
verkeerd ingerichte opleidingen met 
een klassikaal karakter, maar hiermee 
demotiveer je mensen. Ik vind het veel 
belangrijker om ‘on the spot’ samen 
met de mensen op zoek te gaan naar 
hun persoonlijk best functioneren. 
Wat zit er in hun rugzak, welke vaar-

digheden moeten nog ontwikkeld wor-
den, wat is de didactische weg die we 
hierin gaan volgen? Als je dit innovatief 
en - zoals ook wij ook doen - spelen-
derwijs, bv. via kennisspelen en een 
vlotte dynamische coaching, dan gaan 
ze daar op een totaal andere manier 
mee om, dan wanneer je alles mooi in 
vakjes steekt.”

Ik neem aan dat mede-
werkers niet altijd ston-
den te springen voor deze 
nieuwe manier van wer-
ken. Hoe ben je hier als 
leidinggevende mee om-
gegaan?
“Het is inderdaad niet altijd 
gemakkelijk om mensen 
bewust te maken van de kracht van 
competentieontwikkeling. Niet ieder-
een is overtuigd van het proces van le-
venslang leren. Mensen hebben vaak 
schrik van verandering. Zeker de laat-
ste vijf jaar merk ik dat de angst voor 
die brede inzetbaarheid gegroeid is, 
vooral bij oudere mensen. Ik heb de 
neiging om mensen mee te trekken 
en heb al aan veel mensen bewezen 
dat ze het wel degelijk kunnen. Ikzelf 
ben graag een authentiek leider. Ik 
blijf achter mijn DNA staan, achter het 
DNA van mijn bedrijf. Ik geloof niet 
zo in grootse dingen, maar wel in het 
effect van een schouderklop, mensen 
zeggen dat ze het fantastisch hebben 
gedaan. Mensen authentiek bevesti-
gen vanuit je hart.

Maar op een bepaald moment, als 
de mindset niet goed zit, als ze geen 
respect hebben voor de verschillende 
taken binnen een pakket en het ont-
wikkelen van competenties, dan maak 
ik van mijn hart een steen en hoeft 
het voor mij niet langer. Want voor mij 
gaat het niet over die taak. Voor mij 
gaat het om competentieontwikkeling, 
om de wijze waarop mensen met ver-
anderingen omgaan.”

Is dit iets typisch vrouwelijk, wer-

ken vanuit het hart? Vind jij dat 
vrouwelijke leidinggevenden ande-
re competenties hebben dan man-
nen?
“In se hebben mannen en vrouwen 
juist dezelfde competenties, maar ze 
gaan er een andere invulling aange-
ven. Een man kijkt meer naar facts & 
figures, alhoewel dit ook vaak te ma-
ken heeft met de soort opleiding. Een 

vrouw daarentegen gaat alles meer 
vanuit evenwicht, vanuit het gebalan-
ceerde bekijken. En ook typisch vrou-
welijk: vanuit het duurzame. Dat is ook 
waar het bij IAO-trajecten om gaat. 
Niet enkel kijken naar de korte termijn, 
maar naar een duurzame oplossing op 
lange termijn. Dus hebben IAO-projec-
ten nood aan een vrouwelijk touch, 
jazeker. Vrouwelijke leidinggevenden 
schuwen ook geen mening, ze zijn er 
namelijk juist gekomen doordat ze 
een mening hebben en omdat ze geen 
schrik hebben van verandering.

Helaas staan er nog steeds weinig 
vrouwen aan de top. Na 30 jaar onder-
nemerschap zie ik weinig verandering. 
Dit komt omdat een vrouw vaak nog 
met een andere organisatie-inrichting 
zit, namelijk die van bij haar thuis. Ik 
heb het geluk gehad dat ik mij op een 
manier heb kunnen organiseren zo-
dat ik mij kon focussen op mijn werk 
en dat ik een partner had die mij dit 
heeft toegestaan. Je bent wie je bent 
dankzij je partner. Ik heb nooit min-
der gewerkt om voor mijn kinderen te 
zorgen. Hebben ze daar een trauma 
aan overgehouden? Neen, er was al-
tijd veel liefde, veel kwaliteitstijd in het 
weekend, op de juiste momenten. Zij 
zijn mijn grootste resultaat.”

“Ik vind het veel belangrijker 
om ‘on the spot’ samen met 
de mensen op zoek te gaan 
naar hun persoonlijk best 
functioneren.”

“Ik geloof niet zo in grootse dingen, maar 
wel in het effect van een schouderklop, 
mensen zeggen dat ze het fantastisch 
hebben gedaan.”
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Vijf nieuwe Factories of the Future 
Op 16 februari 2017 verzamelde de top van de Belgische industrie zich 
voor de derde editie van de Factories of the Future Awards uitreiking. Een 
prestigieuze prijs die wordt toegekend aan productiebedrijven die de voor-
bije jaren geïnvesteerd hebben in de zeven transformaties die bepalend 
zijn voor de toekomst. De vijf nieuwe laureaten zijn toegekend aan Daikin, 
Nuscience, Rousselot, Valeo en Veranneman Technical Textiles.

Wil jij je kans wagen om volgende jaar als winnaar uit de bus te komen, dan kan je nu al je kandidatuur 
indienen via de website: madedifferent.be. Als partner van het project begeleidt Flanders Synergy bedrij-
ven die willen investeren in de transformatie Human Centered Production. Hoewel machines een steeds 
grotere impact hebben op de productie, zijn het nog steeds de medewerkers die het belangrijkste (soci-
ale) kapitaal vormen van de organisatie. Neem deel aan een van de bootcamps of neem contact met ons 
op voor individuele begeleiding.  



Dag 
van de 
industrie
21 juni 2017

www.flanderssynergy.be
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Net na de zomervakantie van 2016 ontvingen we een mailtje met de vraag of we even konden sparren. De 
mail kwam van Yoeri Severy, oprichter van Yappa of Chief Enabler Officer zoals zijn visitekaartje laat aflezen. 
Nog geen week later startte hij samen met twee collega’s in de Bootcamp ‘Betrokkenheid van medewerkers 
verhogen via een innovatieve arbeidsorganisatie’. Ondertussen zijn we een half jaar verder en zijn wij be-
nieuwd welke inzichten de Yappanezen hebben toegepast. 

Waarom hebben jullie deelgenomen aan de boot-
camp? 
“We stellen onze eigen werking graag continu in vraag 
om bij te stellen en te verbeteren. We zijn de laatste ja-
ren sterk gegroeid en wilden de betrokkenheid van me-
dewerkers terug wat opkrikken. Daarbij wilden we ook de 
verantwoordelijkheid/ownership meer laten gelden in het 
team.” 

Welk bedrijfsbezoek heeft jullie het meest geïnspi-
reerd en waarom? 
“De eerste sessie van de bootcamp was meteen ook de 
sessie die ons het meest is bijgebleven. We zijn op be-
zoek geweest bij Continental die, ondanks de sterk geau-
tomatiseerde productie, heel erg investeren in een goede 
teamwerking. Ze werken met allerlei initiatieven zoals de 
teamdashboards op de werkvloer en de verschillende, 
maar allen even duidelijke informatieborden voor interne 
communicatie. We merkten ook de hoge betrokkenheid 
van alle werknemers en de manier waarop ze problemen 
als verloop en ziekteverzuim hebben aangepakt.”

Wat waren de voornaamste inzichten die jullie heb-
ben meegenomen naar huis? 
“Gezien we nauw samenwerken met de klant, en we ons 
100% trachten in te leven in de wereld van de klant, was 
het logischer om onze klant centraal in het organigram te 
plaatsen. Als je me voor de bootcamp gevraagd had om 
een organigram te tekenen, dan hadden we er de klant 
niet eens op geplaatst.

Daarnaast hebben we de verschillende mogelijkheden en 
technieken om informatie door te geven aan medewer-
kers echt onthouden. We hebben nu manieren gevonden 
waardoor belangrijke informatie voor iedereen van het 
team verstaanbaar en inzichtelijk is.” 

Op welke manier hebben jullie deze inzichten con-
creet vertaald naar jullie organisatie? 
“Sommige initiatieven hebben we meteen opgestart: 
ons dashboard is verder uitgebreid om de cijfers waar-
op mensen impact hebben duidelijker weer te geven. We 
werken voortaan ook met projectteams die we samen-
stellen in functie van de talenten die nodig zijn om het 
beste resultaat te boeken voor onze klant. Die manier van 
samenwerken zorgt ervoor dat de klant beter geholpen 
wordt, maar creëert ook een houvast voor onze eigen me-
dewerkers.”  

Wat zijn de plannen voor de toekomst? 
“Op korte termijn gaan we in team werken rond betrok-
kenheid en accountability, pakken we onze customer 
journey onder de loep en vertalen we onze bedrijfsdoel-
stellingen naar teamdoelstellingen. Verder zullen we ook 
werken rond de fleximatrix. We gaan de taaklijn volgens 
een oefening vanuit appreciative inquiry (red.: een oefe-
ning waarbij er extra wordt ingezet op de participatie van 
elke deelnemer). Zo willen we met de volledige organisatie 
afstemmen om tot concrete volgende stappen te komen.”

Werk jij in een productie- of dienstverlenend bedrijf en wil jij ook werken aan je organisatie-
structuur? We organiseren jaarlijks meerdere bootcamps in samenwerking met Agoria. Tijdens 
vier interactieve sessies kom je meer te weten over de bouwstenen van een innovatieve arbeids-
organisatie en leer je de theorie kennen aan de hand van vier voorbeeldbedrijven. Meer informa-
tie vind je op onze website.

Via de BOOTCAMP  
   de principes van IAO verkennen

Zelf aan de slag
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Onderwijspartners ontmoeten 
slimme scholen

Najaar 2016: we zitten samen met Kathleen Helsen, voorzitter van de Commissie On-
derwijs van het Vlaams Parlement.

Aanleiding: we krijgen vaak te horen van onze slimme scholen dat ze tijdens het ver-
andertraject tegen allerlei zaken aanlopen en hierover in dialoog willen gaan met het 
beleid. 

Het gesprek: de commissievoorzitter merkt al snel op hoe slimme scholen tot stand 
komen: “Het is een verhaal van ‘mensen aan de basis’ die met vernieuwing bezig zijn 
om tegemoet te komen aan de noden van leerkrachten en leerlingen.” Ze stelt zich 
hierbij dan ook de vraag: “Wat moet/kan je hiervoor concreet doen als parlementslid?” 
Misschien wordt het duidelijker als ze enkele concrete voorbeelden ziet. En zo gebeurt. 

De ontmoeting met slimme scholen: op 3 februari 2017 organiseren we een ont-
moetingsdag met innovatieve scholen. Niet alleen de Commissie Onderwijs, maar ook 
vertegenwoordigers van het departement en het kabinet onderwijs, de onderwijsin-
spectie, de VLOR, SERV, de vakbonden, de onderwijskoepels en ouder- en scholieren-
verenigingen tekenen present. 

Voor deze bijeenkomst ontvangt de scholengroep ADITE ons met veel enthousiasme 
en zorg. De opening van hun presentatie slaagt meteen de nagel op de kop. Ze tonen 
een artikel met als kop ‘De luie scholier die 37 miljoen verzamelde’ (http://www.nieuws-
blad.be/cnt/dmf20161118_02580199). Het gaat om een van hun oud-leerlingen, Davy 
Kestens, die succes geboekt had in Silicon Valley, maar indertijd bestempeld werd als 
een luie leerling. Hij moest het vierde en vijfde middelbaar overdoen. Hij was immers 
veel liever bezig met het bouwen van websites dan met het slijten van zijn uren op de 
schoolbanken. Wat een zonde dat de leerling zijn talent niet heeft kunnen ontplooien 
op de schoolbanken. Voor ADITE een duidelijk voorbeeld dat er iets mis is met het 
huidige onderwijssysteem.

Na de presentatie van ADITE en de rondleiding in de vernieuwde klaslokalen die aange-
past werden aan de nieuwe manier van werken in teams, komen nog een 7-tal andere 
slimme scholen aan bod: Visitatie, basisschool Sint-Paulus Sint-Denijs-Westrem, BuSO 
Sint Idesbald, Stedelijk Lyceum Olympiade, Provil Ion, De Kade en tenslotte VCLB Aar-
schot. Een voor een stellen ze hun verandertraject voor met de reeds gerealiseerde 
stappen. Maar even belangrijk, ook met de zaken waar ze tegen aanlopen, zoals het 
flexibel en breed inzetten van personeel over de jaren en vakken heen of het verge-
makkelijken van de samenwerking tussen zorg en onderwijs. Na de voorstellingen is 
het dan ook tijd om in dialoog te gaan over hoe ze deze zaken kunnen wegwerken.

Kathleen Helsen, voorzitter van de Commissie Onderwijs, sluit de dag af. “Wat ik ont-
houd van deze dag is dat scholen veel ruimte en vertrouwen nodig hebben om zich slim 
te kunnen organiseren. Niet alleen vertrouwen en ruimte vanuit de overheid, maar ook 
vertrouwen en ruimte binnen de scholen zelf: naar leerkrachten maar ook naar leer-
lingen toe. Betrokkenheid en welbevinden van leerkrachten en leerlingen staan hierbij 
centraal. Maar wat mij vooral opvalt, is dat de verandering bij de meeste scholen er 
vaak gekomen is uit noodzaak. Ik vraag me dan ook af hoe we naar de toekomst toe 
ervoor kunnen zorgen dat innovatie deel uitmaakt van de cultuur in onderwijs. Dat 
vernieuwing continu aanwezig blijft en dat we niet enkel in beweging komen als een 
sterke nood ons ertoe dwingt. Samen met verschillende partners, vanuit verschillende 
invalshoeken, moeten we dit blijvend vastpakken en kijken hoe we elkaar daarin kun-
nen versterken.”

FOTO: Cindy Van Briel (Scholengroep Adite)

gePROJECTeerd
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Veranderwijs.nu
Een nieuw platform voor innovatie  
in het onderwijs

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat innovatie deel uit-
maakt van de cultuur in onderwijs? Het is een vraag 
die ons ook voortdurend bezighoudt. Samen met 
een aantal andere onderwijsvernieuwers zijn we lid 
geworden van de stuurgroep van de Koning Boude-
wijnstichting om innovatie in het onderwijs meer in 
de kijker te zijn. Het resultaat is het nieuwe platform 
Veranderwijs.nu, dat op 29 maart officieel werd gelan-
ceerd. Veranderwijs.nu wil alle enthousiaste pioniers 
die innovatieve antwoorden in het onderwijs ontwik-
kelen of ondersteunen samenbrengen en inspireren 
om zo vernieuwingen in het onderwijs te versnellen, 
en kinderen en jongeren beter voor te bereiden op de 
uitdagingen van morgen. 

Wil jij je ook laten inspireren door innovatieve scholen, 
registreer je dan zeker op Veranderwijs.nu. Je vindt er 
ook enkele voorbeelden van slimme scholen (Visitatie, 
BuSO Sint Idesbald en De Klare Bron), alsook scholen 
die op eigen houtje hun organisatiestructuur hebben 
hertekend, zoals De Kosmos die ook aanwezig was 
met een poster op onze dag van de slimme school. 
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Eéndaagse opleidingen: proeven van IAO

Deze opleiding biedt een eerste kennismaking met de principes en de werking van een 
innovatieve arbeidsorganisatie. Het is bedoeld voor wie mee op ontdekkingsreis wil om 
deze innovatieve manier van organiseren beter te leren kennen. Corporate leden en 
Ambassadeurs kunnen gratis deelnemen aan deze opleidingen.

- donderdag 8 juni 2017
- donderdag 23 november 2017

Ledenavonden

Een aantal keren per jaar organiseren we een ledenavond bij een van onze leden zelf. 
Elke keer bespreken we een specifieke problematiek aan de hand van theorie en prak-
tijkvoorbeelden. Het is een ideale gelegenheid om onze leden samen te brengen en om 
van elkaar te leren. Deze ledenavonden vinden altijd plaats aansluitend op de ééndaagse 
opleiding.

- donderdag 8 juni 2017
- donderdag 23 november 2017

Flanders Synergy Congres

Het Flanders Synergy congres is onze jaarlijkse hoogmis. Het is een mix van inspi rerende 
verhalen, workshops & bovendien het ideale netwerkmoment. Als lid krijg je gratis toe-
gangsticket(s).

-  donderdag 12 oktober 2017

FactorSynergy

 Flanders Synergy netwerk
Ledenactiviteiten 2017

Flanders Synergy heeft als missie het gedachtegoed van de innovatieve arbeidsorganisatie 
te verspreiden. Om dit te realiseren hebben we een netwerk uitgebouwd waarbij we allerlei 
 initiatieven op de rails zetten om organisaties met elkaar te verbinden. Zoals Peter Hinssen ons 
geleerd heeft: ‘The Network always wins’. 

Net als als vorig jaar, organiseren wij in 2017 tal van activiteiten voor onze leden. Kruis alvast 
volgende activiteiten aan in je agenda:
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Omdat er zoveel wijsheid op de wondere wereld van Twitter verschijnt en we niet willen dat 
deze zomaar verdwijnt, geven we jullie in elke editie een overzicht van de leukste en meest in-
teressante Tweets van Flanders Synergy. Heb jij interessant nieuws, een leuke update, of kom 
je in een boeiende organisatie? Laat het ons weten via @FlandersSynergy

De CEO als “Goestingarchitect”. @MiekeVanGram van 
@FlandersSynergy in @tijd over innovatieve organisatievormen

The Shift - 18/01

Een gezellige drukte rond onze stand op de #eerstelijn17 
#zorgvernieuwers 

Flanders Synergy - 16/02

@WitGeleKruisOVL @FlandersSynergy de visie 
oefenen in de praktijk tijdens strategiespel. Tof spel 

en credits te winnen
Tom Van Acker – 23/01

#Zelfsturing begint met #sturing en is het einde v.e. 
#leerproces! Vraagt wel nog #leiderschap! 

@KoenMarichal @FlandersSynergy @zotvanwerk
Yves Demaertelaere – 20/12

@zorgenwelzijn #familiehulp wil ism @FlandersSynergy 
maximaal het talent van onze medewerkers inzetten - zo dicht 

mogelijk bij de zorgvrager
Wouter Van der Vurst - 07/02

Ontmoeting met innovatieve scholen  
@FlandersSynergy. Gespreksdag met koepels, 

Departement & andere onderwijsinstanties  
@MiddenschoolDiest 

Jimmy Koppen - 03/02

Leerrijke opleidingsdag innovatieve arbeidsorganisatie dr 
@FlandersSynergy bij SBM opleidingen

Pascal Roskam - 09/12

Op bezoek bij Scandinavian Tobacco Group om ervaringen 
uit te wisselen rond #IAO @Agorianl @FlandersSynergy

Kristian Vandenhoudt - 17/01

Wat betekent IAO op de werkvloer? Nelectra leden Electro 
installateurs laten zich inspireren @niko @FlandersSynergy

Frank De Craecker - 08/03

3e Bootcampsessie bij Zonnehoeve Production. Sterke en 
inspirerende IAO-case voor leden @Agorianl @centipedemind  

@FlandersSynergy
Robrecht Janssens - 07/03

Meten is weten... nog altijd, dixit Siemens om 
een ‘slimme fabriek’ te worden 

@FlandersSynergy #madedifferent
Frank De Craecker – 02/02

Innovatie in de bouw, ook op vlak v 
arbeidsorganisatie 

http://www.standaard.be/cnt/
dmf20161209_02616761 @geramaekers 

@ConfedBouw @InProfiel
Flanders Synergy - 16/12

Nice Nice Nice! Dit veranderteam is mee! 
@hetperspectief @POV_onderwijs @FlandersSynergy

Heidi Verlinden - 07/02

Ontwerpen met hoofd in de wolken... 
Bij  #sintferdinand nemen ze dat heel 

letterlijk! :) @PreparedMind 
@FlandersSynergy

Benny Corvers - 15/12

Vier bedrijfsbezoeken op 1 dag. Samenwerking met 
Betonindustrie verkennen. Top! #werkbaarwerk  

@ViolettaBleus @FlandersSynergy
Mieke Van Gramberen – 14/12

Top Tweets
FactorSynergy



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

Infosessie Masterclass IAO
Op donderdag 4 mei organiseert Antwerp Management School een infodag over haar opleidingsprogramma’s, waar-
onder de Masterclass Innovatieve Arbeidsorganisatie. Deze opleiding is een gezamenlijk initiatief van AMS-Flanders 
Synergy en zorgt ervoor dat je van aanpakken weet als het gaat om het ontwerpen en implementeren van sterk 
verbeterde arbeidsorganisaties. De opleiding gaat op 5 oktober opnieuw van start.

04/05

Opstart lerend netwerk WIFI 2020
Flanders Synergy begeleidt in samenwerking met Flanders’ FOOD en Alimento acht voedingsbedrijven in twee le-
rende netwerken. De kick-off van het eerste netwerk is op 4 en 5 mei. Meer uitleg over het project vind je op p. 
16-17. 

04/05

EVC-procedure
Om tegemoet te komen aan de inhoudelijke bagage van zeer ervaren organisatieadviseurs heeft Flanders Synergy 
een EVC-traject (elders verworven competenties) ontwikkeld. Via deze procedure kan de betreffende kandidaat-ad-
viseur een gelijkwaardigheidsattest bekomen dat evenwaardig is aan de erkenning via de opleiding tot senior con-
sultant in de innovatieve arbeidsorganisatie. Op 5 mei staat de volgende jury gepland.

05/05

Inspiratiedagen onderwijs slim organiseren
Jaarlijks bezoeken we een aantal innovatieve scholen in binnen- en buitenland als inspiratievoorbeeld voor hoe 
scholen zich in de praktijk anders en slimmer kunnen organiseren. Op 23 en 24 mei gaan we een kijkje nemen bij 
drie Nederlandse scholen: de secundaire scholen Koning Willem 1 College (‘s-Hertogenbosch) en De Rooi Pannen 
(Tilburg), en de basisschool Wittering.nl (Rosmalen).

23/05

Opstart lerend netwerk WIFI 2020
Flanders Synergy begeleidt in samenwerking met Flanders’ FOOD en Alimento acht voedingsbedrijven in twee le-
rende netwerken. De kick-off van het tweede lerend netwerk is op 6 en 7 juni. Meer uitleg over het project vind je 
op p. 16-17.

06/06

Eéndaagse opleiding: proeven van IAO
Op 8 juni kan je deelnemen aan onze ééndaagse opleiding ‘proeven van IAO’. Dit programma biedt een eerste ken-
nismaking met de principes en de werking van een innovatieve arbeidsorganisatie. Ideaal voor nieuwe leden en/of 
medewerkers die het veranderproces intern begeleiden.

08/06
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Ledenavond
Naar goede gewoonte organiseren we ook dit jaar een reeks ledenavonden bij een van onze leden zelf. We bespre-
ken samen met onze leden een specifieke problematiek aan de hand van theorie en praktijkvoorbeeld.

08/06

Opstart lerend netwerk in de zorg
Op basis van de opgebouwde kennis uit het vorige zorgproject ZIRKO starten we een nieuwe reeks lerende netwer-
ken in de zorg. In een lerend netwerk gaan vier organisaties aan de slag om een nieuwe organisatiestructuur uit te 
tekenen, anders te organiseren en te werken. Mogelijke startdata: 13-15 juni, 17-19 oktober en 12-14 december.

13/06

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

21/06

Flanders Synergy Congres
We zijn er vroeg bij, maar we willen dan ook dat onze leden er massaal bij zijn. Noteer dus alvast 12 oktober in jullie 
agenda voor de hoogmis van het jaar: ons jaarlijks congres. Meer informatie over het programma volgt later.

12/10

Eéndaagse opleiding: proeven van IAO + Ledenavond
Voor wie er op 8 juni niet kan bij zijn, geen nood. Op 23 november organiseren we opnieuw een ééndaagse oplei-
ding ‘proeven van IAO’. Aansluitend volgt ook een nieuwe ledenavond.

23/11

DANKJEWEL!
Peter Schollaert (TE Connectivity)
Ingrid Walry (Sebeco)
Yoeri Severy (Yappa)
Cindy Van Briel (Scholengroep Adite)

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

Mieke Van Gramberen, Lieze Drees, Lieven Eeckelaert, Tom Van Acker, Ann Moerenhout, Sven Samain en Stefaan 
Jonniaux (Vrije-CLB-Koepel)

 Voor jullie inzet & werkgoesting aan deze editie! 




