
WEST4WORK
‘ZORG VOOR WERKBAAR WERK’ 

RESOC N-W Vlaanderen
31.10.2017

WORKSHOP : ‘Minder (lang) werken’ 
of 

‘een andere manier van werken’

Katrien Naessens, Projectleider HRM, VIVES – EC Sociale Innovatie



• Simulatiespel 

• Principes (Innovatieve) Arbeidsorganisatie

• Antwoord op : ‘Minder (lang) werken’ of ‘anders werken’

Programma WS 13u30-14u15
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SIMULATIESPEL
2 teams …

… in de testfase van een prototype in een R&D-bedrijf …



Rollen per team/werktafel

• Produktiemanager : leidinggevende verantwoordelijkheid

• Monteerders : specialisten in het maken van het prototype

• Designers : specialisten in het bepalen van vorm en kleur

• Magazijnier : staat in voor voorraadbeheer

• Observatierol : wisselen van tafel 

Wat zie je

waar zouden jullie het liefst werken 
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ARBEIDSORGANISATIE 

de manier waarop het werk in een 
organisatie/afdeling/dienst wordt 

georganiseerd/gestructureerd



TRADITIONELE ORGANISATIE 
-> complexe organisatie met 
eenvoudige taken

• Hiërarchie 
(aanbodgestuurd) : 
scheiden management en 
uitvoering

• Specialisatie : splitsing van 
het werkproces

• Arbeidsdeling : kleine taken

• Scheiden van denken en 
doen

• Staf-lijn structuur 

• Regels en procedures

• LG-de : instrueren

INNOVATIEVE ORGANISATIE
-> eenvoudige organisatie met 
complexe taken

• Horizontaal organiseren volgens 
het klantenproces (vraaggestuurd)

• Streven naar actieve jobs  : 
uitdagend werk en 
regelmogelijkheid

• Besluitvorming op de juiste plaats

• Versterken van inspraak en 
autonomie

• Teamstructuur met de nodige  
autonomie, inspraak, 
beslissingsbevoegdheid binnen 
duidelijk beleidskader

• LG-de : faciliteren
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1. Traditionele organisatie
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Voor- en nadelen 
hiërarchische organisatie 

Voordelen

• Iedereen weet wat hij moet 
doen

• Weinig nieuwigheden, men 
draait op routine

• Steeds beter worden in de 
eigen specialisatie : weinig 
fouten

• Alles wordt geregeld

Nadelen

• Moeilijk vervangbaar

• Minder motivatie, niet 
bijleren

• Weinig afwisseling

• Minder betrokken bij het 
geheel
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Hoe organiseren i.f.v. de evoluerende 
samenleving ? 

Groeiende verwachtingen van 
organisatie en mens  

• Efficiëntie

• Kwaliteit

• Flexibiliteit

• Innovatie

• Service

• Duurzaamheid

• wendbaarheid,

• ‘pro-sumer’ 

• …

Andere context 

• Daling actieve bevolking

• War of talent

• Vergrijzing

• Mondialisering

• Snelheid technologische 
ontwikkelingen

• Dalende productlevenscycli

• Toegenomen ‘agressiviteit’ van 
concurrenten

• Digitalisering (makkelijk en 
snel info ter beschikking)
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 Arbeidsproductiviteit  en –kwaliteit verzoenen in wendbare organisaties



2. Innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) 
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Innovatieve arbeidsorganisatie  

WAT

 Een keuze voor het organiseren 
van arbeid binnen de 
voorziene krijtlijnen

 Een middel om samen te leren 
en te evolueren in een 
veranderende omgeving

WAAROM

 Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid doet 
zelfsturing en het 
innovatieve/lerende vermogen 
van de organisatie toenemen

 De productiviteit van de 
organisatie en de kwaliteit van 
het werk stijgt



Voor- en nadelen 
innovatieve arbeidsorganisatie 

Voordelen

• Voordeel voor de organisatie : 
stijgende flexibiliteit, 
efficiëntie, vernieuwend, 
verbeterend

• Voordeel voor de medewerker 
stijgende activering,  
verantwoordelijkheid en 
leermogelijkheden

• Voordeel voor het team : 
minder ziekteverzuim,  
‘eilandjescultuur’, stress

Nadelen

• Leidinggeven wordt faciliteren : 
loslaten, uit handen geven

• Niet elke medewerker wil/kan 
verantwoordelijkheid nemen

• Iedereen is afhankelijk van elkaar 
om tot resultaat te komen
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3. EVOLUEREN van 
een ‘regelgestuurde hiërarchische organisatie’ 

naar een ‘vraaggestuurde klanten-’ en ‘innovatieve 
arbeidsorganisatie’

• Competenties ontwikkelen volgens talenten
• Zelfsturend team met teamrollen (verschillende aanspreekpunten)
• Door taken procesgericht/logisch te groeperen wordt de structuur platter 

en de werking flexibeler
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1. Kwaliteit van arbeid in een IAO (Model Karasek)

Vrijblijvende 
jobs

Actieve jobs

Passieve 
jobs

Slopende 
jobs
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2. Teamaansturing volgens IAO 

• 1 leidinggevende die de krijtlijnen uitzet en bepaalt in overleg met directie

• Het team bezit vrijheid/regelvermogen om het dienstverlenend proces te sturen en 
te handelen binnen de krijtlijnen
– Wisselende aanspreekpunten met teamrollen (geen hiërarchische 

bevoegdheid)
– Teamrollen zijn regeltaken (bestellen, planning, …) die het ganse team ten 

goede komen
– Expertrollen bevorderen de kennis : participatief, kennis en ervaring delen

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het teamresultaat (waaraan de 
dienstverlening moet voldoen)
– Het team staat centraal en niet de individuen
– Respecteren van elkaars bijdrage volgens het doel van de functie i.f.v. samen 

resultaat bereiken

 TOGETHER EVERYONE ACHIEVES MORE



Evolutie naar een zelfsturend team 
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3. Rol van de leidinggevende in IAO 

• Gericht op ontwikkeling van individu, team en organisatie

• Is facilitator – procesbegeleider

• Introduceert lean-technieken

• Van transactioneel naar transformationeel leiderschap

Coachende stijl
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‘MINDER (LANG) WERKEN’ OF ‘ANDERS WERKEN’ ?
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Leeftijdsbewust PSB (1)
= 

blijvende inzetbaarheid met werkgoesting in elke loopbaanfase 

Correctief beleid

• Stigmatiserend (‘ouderen’)

• Kwantitatieve maatregelen
– Kortere arbeidsduur

– Vroeger uittreden

– Minder taken

Pro-actief beleid

• Alle leeftijden

• Kwalitatieve maatregelen
– Employabilty

– Empowerment

– Leren en ontwikkelen
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Verschillende generaties verschillende behoeften (2)
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Write 
me

Call 
me

eMail
me

Text
me

Screenagers
Y

Lost 
generation X

Gen. ZAlfa’s Protest-
gen -BB

Veteranen



Koesteren van verschil (3)
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1. Hebt u een strategische visie m.b.t blijvende inzetbaarheid van iedereen?

2. Beoordeelt/corrigeert u uw leidinggevenden op hun people-mgt

3. Combineert u competentie-(top-down) en talentmanagement(bottom-up)

4. Creeërt u een aangepast waarderingsbeleid ?

Is uw organisatie future-proof ? (4) 
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Geïntegreerde visie op personeel : 

personeelsbeleid x welzijnsbeleid 

=

(DIS)ABILITY MANAGEMENT
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(DIS)ABILITY MANAGEMENT (6)

• Van preventie …
– 7 welzijnsdomeinen bij wet voorzien (o.a.  psycho-sociale belasting : A’s)

• ziekteverzuimbeleid (curatief) wordt aanwezigheidsbeleid

– Vertrouwenspersoon als klankbord

• … naar amplitie
– Implementeren van ‘positieve cultuur’ -> werkgoesting                                                                     

(‘Een positieve houding werkt aanstekelijk … laat je besmetten’)

– Anticiperen op ‘werkbaar werk’ 

• Principes IAO

• Acties jobbehoud en re-integratietraject  

– Inzetten op diversiteit -> leeftijdsbewust als onderdeel van diversiteitsbeleid
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Investeren in 

medewerkers/

focus op 

successen

Betrokken en 

gemotiveerde 

medewerkers 

Kwaliteit 

dienstverlening

Maximale 

klant/cliënt-

tevredenheid

Resultaat
STRATEGISCH HRM (7)  
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Resultaten
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leiderschap

Organisatieresultaat -
gedrag

missie visie strategie        doelen

verander-

aanpak
omgeving

Integrale benadering van de organisatie : 
oog voor samenhang 

27

katrien.naessens@vives.be


