GEKNIPT!

EEN ANDERE KIJK OP ARBEIDSMARKTUITDAGINGEN
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Geknipt werd ontwikkeld door Jobcentrum vzw in samenwerkig met Synkroon en Boss Paints.
Het project kwam tot stand met financiële steun van ESF Vlaanderen en de Vlaamse Overheid.
(www.esf-vlaanderen.be) Dit handboek is een demoversie en nog in ontwikkeling.
www.jobcentrum.be/geknipt
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Anno 2017 wordt onze arbeidsmarkt op diverse manieren uitgedaagd. Werkgevers worstelen met knelpuntvacatures, ze moeten werk maken van werkbaar werk, de re-integratie van medewerkers krijgt
extra aandacht, ….
Deze uitdagingen zijn niet nieuw. Daarenboven zijn over deze thema’s al bibliotheken vol geschreven
met studies. Toch blijken heel wat bedrijven nog altijd niet goed te weten hoe ze deze uitdagingen nu
precies het hoofd moeten bieden. Wat kunnen bedrijven concreet ondernemen om een duurzaam
antwoord te bieden op deze uitdagingen?
Wij gingen in Nederland en Finland kijken naar bestaande methodieken rond jobcarving en functiecreatie. We keerden terug met Geknipt.
Geknipt is een proces waarin we info verzamelen over een organisatie om antwoorden te formuleren
op bovenstaande vragen. Later in dit handboek komen we terug op de specifieke stappen binnen dit
proces. De sleutel tot succes zit hem in het feit dat je de methodiek doorloopt met medewerkers van de
organisatie aangevuld met de kennis en expertise van de facilitator van het proces. Niet iedereen kan
dus aan de slag met dit handboek. Een externe begeleider geniet de voorkeur omwille van de objectieve blik op de situatie. Daarnaast is ook een zekere achtergrond in kansengroepen en hun specifieke
noden op de arbeidsmarkt nodig.

Wij zijn wij?
Jobcentrum en Synkroon maken al meer dan 20 jaar werk van duurzame tewerkstelling. Wij zorgen
voor rendabele, betrokken en aanwezige werknemers door advies en ondersteuning te bieden in thema’s als aanwerving, gezondheidsproblemen en de impact hiervan op de werkvloer. Daarnaast zetten
we ook in op ziekteverzuim, werkbaar werk en re-integratie. Onze expertise bouwden we de voorbije
jaren op door het begeleiden van personen met een arbeidsbeperking naar werk in het normaal economisch circuit.
Een arbeidsbeperking wordt in het VDAB-decreet gedefinieerd als ‘elk langdurig probleem van deelname aan het arbeidsleven dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale,
psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren’.
Vanuit de nood aan kansen op de arbeidsmarkt voor deze doelgroep kwam het idee van functiecreatie.
Doorheen het ontwikkelen van Geknipt werd ons duidelijk dat we naast het creëren van duurzame
functies ook tegemoet komen aan bovenstaande uitdagingen van de werkgever. Bij het doorlopen van
het proces krijg je info waarmee je veel meer kunt gaan doen dan enkel functiecreatie op zich.
Duurzame tewerkstelling zou een recht moeten zijn voor elke werkzoekende en werknemer. Geknipt
helpt bedrijven op weg om actiepunten te formuleren om hier werk van te maken.
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1. Achtergrond

Geknipt is gebaseerd op de Disworks methode en het Ratko model; 2 modellen die aan functiecreatie
doen. Bij functiecreatie worden bedrijfsprocessen anders en efficiënter georganiseerd door de werkzaamheden opnieuw te verdelen. Dit gebeurt door werkprocessen te analyseren, relatief eenvoudige
taken af te splitsen en deze taken samen te voegen tot nieuwe duurzame banen. Zo doet gekwalificeerd personeel het werk waarvoor het is opgeleid en worden elementaire taken uitgevoerd door
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

1. De Disworks1 methode2
Nederlandse bedrijven en organisaties worden door de Participatiewet en de Quotumwet gedwongen
om op een andere manier te kijken naar tewerkstelling voor personen met een arbeidsbeperking. In
het Sociaal Akkoord is door de sociale partners en de regering afgesproken om in de komende 10 jaar
125 000 extra banen te creëren voor mensen met een beperking. Net zoals in Vlaanderen stellen ook
zij een grote afstand vast tussen de eisen die de arbeidsmarkt stelt en de competenties en capaciteiten
van personen met een arbeidsbeperking en ruimer gezien de kansengroepen. Vanuit die achtergrond
ontwikkelden ze aan de Universiteit van Maastricht de methodiek ‘functiecreatie door functiedifferentiatie’ of de Disworks methode.
Uitgangspunt van deze methodiek is dat functies aan de onderkant van de arbeidsmarkt grotendeels
verdwenen zijn. Veel van de elementaire werkzaamheden waaruit deze functies vroeger bestonden,
zijn vandaag geïntegreerd in hoger gekwalificeerde functies3. Door functies en werkprocessen onder
de loep te nemen, kunnen meer complexe taken onderscheiden worden van minder complexe. Deze
eenvoudige taken worden vervolgens samengevoegd tot een of meerdere functies en opnieuw opgenomen in de werkprocessen. Op die manier creëren ze functies die geschikt zijn voor werkzoekenden
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, denk bijvoorbeeld aan laaggeschoolde jongeren of personen met een arbeidsbeperking.
Deze manier van kijken naar werk en functies vraagt een andere blik van de werkgever. Enerzijds moet
hij openstaan voor werknemers uit de kansengroepen, anderzijds moet hij bereid zijn om op een andere manier naar zijn werkprocessen te kijken.

Het proces van Disworks

Kennismaking
werkgever

Quick Scan

Proces om
elementaire
taken te kunnen
benoemen

Interviews
leidinggevenden

Observa�e

Rondleiding met
vraagstelling

Interviews met
medewerkers

Verwerken
gegevens en
opmaken
verslag

Terugkoppeling
afdelingen en
werkgever

1
http://www.werkenmeteenbeperking.nl/over-disworks.html
2
http://www.kcco.nl/doc/Functiecreatie.pdf
3
Nijhuis, F, Zijlstra, F, van Ruitenbeek, G, Mulder, M, Nelissen, P (2014). Eindrappportage Wajongproject
“Een passende baan bij het Slotervaartziekenhuis”.
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Het proces van functiecreatie door functiedifferentiatie bestaat uit 5 fasen:
•

Verkennend gesprek met de werkgever waarin het concept functiecreatie wordt toegelicht.

•

Quick Scan: via interviews met de leidinggevenden en een rondleiding verzamelt men informatie om in te schatten of er in het bedrijf aan functiecreatie kan worden gedaan. Dit rapport
legt men voor aan de directie. Als zij akkoord gaan, start het eigenlijke proces om functies te
creëren.

•

Proces om elementaire taken te kunnen benoemen: binnen deze stap gebruiken ze opnieuw
observatie en interviews – ditmaal met de medewerkers - om het werkproces te ontleden tot
op zijn meest elementaire vorm.

•

Verwerken gegevens en opmaken verslag: de elementaire taken groepeert men in een vacature.

•

Terugkoppeling naar afdelingen en als zij akkoord gaan, terugkoppeling naar het management.

Doelstelling en resultaten
De Disworks methode heeft 2 doelstellingen. Ze willen duurzame functies creëren voor personen met
een arbeidsbeperking. Daarenboven willen zij ook voor een positieve business case zorgen bij de werkgevers door:
•

met gelijkblijvende kosten een groter rendement te realiseren

•

hetzelfde werk te blijven doen met minder geschoold personeel en lagere kosten

De resultaten die ze in Nederland kunnen voorleggen zijn de volgende:
•

Positieve business case voor een werkgever bij het inzetten van de Disworks methode.

•

Functiecreatie draagt bij tot diversiteit op de werkvloer en speelt in op het sociaal ondernemerschap van werkgevers.

•

Dankzij functiecreatie worden bestaande functies uitdagender. Dit verhoogt de motivatie bij
de medewerkers.
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2. Ratko Model
Ratko is Fins en betekent ‘op te lossen’.
Het Ratko Model werd in 2012 gecreëerd door Vamlas4, een Finse organisatie die zich inzet voor gelijke
kansen voor kinderen en jongeren met een beperking en dit op het vlak van onderwijs en tewerkstelling. De personen die aan de slag gaan met het model zijn arbeidsbegeleiders van personen met een
arbeidsbeperking. Zij passen het Ratko model toe bij bedrijven in het Normaal Economisch Circuit.
In de literatuur zal je over het Ratko Model weinig terugvinden. Wij ontdekten het op het European
Supported Employment Forum 2015 in Lissabon. Later dat jaar bezochten we Vamlas in Finland om het
model beter te leren kennen.

Het proces van Ratko
Kennismaking
werkgever

Proces om
elementaire
taken te kunnen
benoemen

Verwerken
gegevens

In kaart brengen
kandidaten voor
nieuwe func�e
ahv IMBA-Melba

Tewerkstelling
met behulp van
jobcoaching

Workshop met
medewerkers
IMBA-Melba
tool

Het proces van het Ratko Model bestaat uit 5 fasen:

4
5

•

Verkennend gesprek met de werkgever waarin men polst naar zijn missie en visie, zijn
organisatiecultuur en sociaal ondernemerschap.

•

In een workshop met medewerkers zet men een groep van medewerkers rond de tafel.
Tijdens deze workshop splitst de deelnemer het takenpakket uit tot op de meest elementaire taken. De groep beslist welke taken er geknipt worden om nieuwe functies samen te
stellen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Met Melba5 kunnen de mogelijkheden van een persoon en de eisen van een functie geanalyseerd en vastgelegd worden.
De IMBA-Melba tool wordt ingezet om de werkvoorwaarden en het jobprofiel op te maken.

•

Verwerken van de gegevens om nieuw functieprofiel/vacature op te maken.

•

In kaart brengen kandidaten: Nog tijdens het lopende proces zoeken ze in Finland naar
geschikte kandidaten. Kandidaten worden eveneens in kaart gebracht aan de hand van de
IMBA-Melba Tool.

•

Tewerkstelling met jobcoaching: Eens de match tussen kandidaat en werkgever gebeurd
is, start de tewerkstelling. Vamlas ondersteunt dit met jobcoaching.

http://www.vamlas.fi
http://www.melba.nl
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Doelstelling en resultaten
Het Ratko model wil - net als de Diskworks methodiek - duurzame functies creëren voor werkzoekenden uit de kansengroepen. Bij het Ratko model hebben ze minder aandacht voor de economische meerwaarde van hun project. De insteek is anders dan in Nederland: daar waar ze in Nederland
verplicht zijn om kansen te creëren voor minderheden op de arbeidsmarkt vanuit de Participatiewet,
speelt men in Finland meer in op het (aanwezige) sociaal engagement van de werkgevers.
De resultaten die ze in Finland kunnen voorleggen zijn de volgende:
•

Het Ratko model wordt zowel gebruikt om een nieuwe tewerkstelling voor personen met
een arbeidsbeperking te creëren als voor de terugkeer van werknemers die nood hebben
aan een aangepast takenpakket.

•

Het Ratko model draagt bij tot diversiteit op de werkvloer en speelt in op het sociaal ondernemerschap van werkgevers.

•

Dankzij het Ratko model worden bestaande functies uitdagender. Dit verhoogt de motivatie bij de medewerkers.

•

Over de periode 2012-2014 werden door Vamlas 38 personen tewerkgesteld in 9 verschillende bedrijven.

11
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2. Geknipt
de theorie

Zowel de Disworks-methode als het Ratko-model bewezen al hun meerwaarde.
Met Geknipt brengen we het concept functiecreatie naar Vlaanderen op basis van bovenstaande methodieken; aangevuld met een aantal eigen accenten om zo een antwoord te bieden op de uitdagingen
van de Vlaamse arbeidsmarkt.

Het proces van Geknipt!
(in kaart brengen
individuele)
medewerker

Kennismaking
werkgever

Verwerken
gegevens
Opmaken verslag

Proces om info te
verzamelen

Observa�e

Interviews met
leidinggevenden
en medewerkers

Rondleiding met
vraagstelling

Workshop met
medewerkers

Terugkoppeling
werkgever

Nazorg

•

Het verkennend gesprek: deze stap, die in beide processen aanwezig is, behouden we.
De invulling baseren we vooral op de opleiding die we kregen van Brigitte Van Lierop van
Disworks.

•

Informatieverzameling:
o

Observatie en rondleiding: hiervoor ontwikkelden we een document dat gebaseerd is op de Disworks Methode. We behouden deze stap omdat je tijdens een
observatie en een rondleiding zaken ziet en hoort die tijdens een interview en
workshop niet naar boven komen. Daarnaast verkrijg je via deze stappen info
waarnaar je kan verwijzen tijdens de workshop of het interview:


“Ik zag dat…”



“Waarom…”

o

Interviews: dit ontwikkelden we zelf op basis van de Work Environment Impact
Scale (WEIS)6 en de detectielijst voor kwaliteit van arbeid7. We behouden het interview omdat dit in bepaalde omstandigheden meer info oplevert dan een workshop (cfr. infra).

o

Workshops: we gebruikten het Ratko Model als basis en vulden dit aan met eigen
inzichten en ervaringen. In Nederland doen ze het zonder workshops maar wij
kiezen ervoor om dit in ons proces op te nemen omwille van de meerwaarde van
groepsdynamiek.

6
Ontwikkeld door Renee A. Moree-Corner/ Gary Kielhofner/ Linda Olsen (University of Illinois at Chicago).
Is een semi- gestructureerd interview dat de invloed van de werkomgeving in kaart brengt.
7
https://acv-csc-metea.acv-online.be/images/N-1087-Detectielijst-kwaliteit-van-de-arbeid-tcm184-288201.pdf
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•

Verwerken gegevens en opmaken verslag

•

Terugkoppeling werkgever

•

Nazorg/implementatie: deze stap behouden we vanuit het Ratko Model. We benoemen
hem echter ruimer dan enkel jobcoaching omdat nazorg ook over andere zaken kan gaan
(cfr. infra).

Het aantal stappen in ons proces hangt af van de adviesvraag (cfr. infra).
Een aantal stappen uit de Disworks-methode en het Ratko-model nemen we niet over:
•

Quick Scan uit de Nederlandse methodiek: wij maken geen opsplitsing tussen de quick
scan en het eigenlijke proces om elementaire taken te benoemen. Wij gebruiken het kennismakingsgesprek om de adviesvraag (cfr. infra) vast te leggen en beslissen na deze stap
samen met de werkgever om verder te gaan met het proces.

•

IMBA-Melba tool uit Ratko omdat je gecertificeerd moet zijn om deze assessment af te
nemen en wij hiermee niet voldoende vertrouwd zijn.

Daarnaast voegen we er nog een stap aan toe:
•

Bij een re-integratietraject starten we met het in kaart brengen van de individuele medewerker. We doen dit aan de hand van een observatie van de uit te voeren taken en een
interview met de medewerker.

Om op een gestructureerde wijze een overzicht te krijgen van de verzamelde gegevens gebruiken we
de 5 A-structuur, gekend in de HR wereld. Deze tool biedt de mogelijkheid om concrete informatie op
bedrijfs- en organisatieniveau te delen met de klant. Daarnaast geeft dit framewerk je ook een zicht op
welke info je nog mist om een antwoord te formuleren op de adviesvraag.

Doelstelling
We zijn dit project gestart vanuit de nood aan duurzame jobs voor onze doelgroep, nl. werkzoekenden met een arbeidsbeperking. In onze dagelijkse werking pasten we deze methodiek onbewust al
toe maar dan op een ongestructureerde manier en vanuit ons buikgevoel. De good practice vanuit
Nederland en Finland stimuleerde ons om stil te staan bij het onderzoeken en het uitschrijven van het
eigenlijke proces en de vertaling ervan naar de Vlaamse arbeidsmarkt.
We kwamen er snel achter dat, theoretisch gezien, de methodiek voor functiecreatie makkelijk vertaald kon worden naar de Vlaamse arbeidsmarkt. Zoals hierboven aangegeven maakten we snel een
mix van de Nederlandse en Finse methodiek en vulden dit aan met een aantal eigen inzichten. Het was
pas bij de praktische uitvoering van het proces in de verschillende testcases dat we erachter kwamen
dat de uitdaging groter was dan aanvankelijk gedacht.
Ondanks de bewezen meerwaarde van functiecreatie in Nederland en Finland kwamen we in Vlaanderen vaak niet verder dan het verkennend gesprek bij de werkgever. Het wetgevend kader dat in Nederland bestaat (de Participatiewet) en dat bedrijven verplicht om anders naar functies en processen te
kijken en ook acties hierin te ondernemen, hebben wij in Vlaanderen niet. De Vlaamse Overheid kiest
voor een activerend arbeidsmarktbeleid door vooral in te zetten op de werkzoekenden via trajectbegeleiding, vacaturewerking, opleidingen en trainingen. De werkgever wordt in dit beleid meegenomen
door het aanbieden van tewerkstellingsstimuli als doelgroepkortingen, Vlaamse Ondersteuningspre-
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mie, siné, etc.8 Daarnaast staan wij in Vlaanderen nog ver van het tewerkstellingsmodel in Finland waar
personen met een arbeidsbeperking meer kansen krijgen in het Normaal Economisch Circuit.
Ondanks het andere klimaat waarin we werken, geven we onze initiële doelstelling niet op. Integendeel, we gaan zelfs een stap verder: duurzame tewerkstelling voor iedereen (werkzoekenden met een
afstand tot de arbeidsmarkt, 50- plussers, werknemers, …) De sleutel tot succes hiervoor ligt in de
bedrijven zelf. Een trajectbegeleider kan de werkzoekende voorbereiden voor de arbeidsmarkt. De
overheid kan zorgen voor subsidies voor kansengroepen. Maar als de werkgever niet overtuigd is van
de voordelen, blijft het moeilijk werken.
Als we bedrijven niet kunnen overtuigen om aan functiecreatie te doen, kunnen we ons proces dan
inzetten om andere arbeidsmarktuitdagingen het hoofd te bieden? Kunnen wij met andere woorden
werkgevers ondersteunen in de vraagstukken waar ze wél wakker van liggen? En op die manier zorgen
voor duurzame tewerkstelling voor zowel werkzoekenden met een arbeidsbeperking als voor andere
werknemers door in te spelen op preventie, evenwichtige loopbanen en re-integratie van werknemers
die omwille van gezondheidsproblemen uitgevallen zijn?
Daarvoor moeten we even stilstaan bij wat we in ons proces juist doen:

We ontleden als externe bril én samen met de medewerkers
functies, taken en processen.
Hieruit krijgen we heel wat informatie die we gebruiken om aan functiecreatie te doen, maar die we
ook gebruiken in vraagstukken over werkdruk, stress, fysieke haalbaarheid van een job, re-integratie,
etc. Door het werk visueel uiteen te rafelen zie je waar het sleutelen aan werk het meeste oplevert.

8
Een arbeidsmarkt in beweging - Alle talenten aan de slag; voorstelling door Evelien De Ras, WSE, 22
februari 2017
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3. geknipt een antwoord
op de Vlaamse
arbeidsmarktuitdagingen

We geloven dat Geknipt een antwoord formuleert op de uitdagingen van de Vlaamse arbeidsmarkt. De
aanpak is steeds dezelfde: informatie verzamelen door processen en functies te ontleden (cfr. supra).
De invalshoek om de processen te ontleden en de informatie te interpreteren, verschilt echter per
arbeidsmarktuitdaging.

1. Knelpuntvacatures en de matchingsproblematiek
Een studie van de Nationale Bank9 stelt dat de mismatch nergens zo groot is als in België. Nergens in Europa zijn werklozen en beschikbare vacatures zo slecht op elkaar afgestemd. In België wordt ongeveer
80% van de uitgeoefende banen ingevuld door midden- en hooggeschoolde arbeidskrachten; terwijl
de beschikbare arbeidsreserve (de werkzoekenden) voor 50% laaggeschoold is. Op onze arbeidsmarkt
is een ‘overaanbod’ van laaggeschoolde werkzoekenden, terwijl de vraag van de bedrijven naar dit
profieltype eerder gering is.
Dit komt ook naar voor in ‘Vlaanderen in actie/ Pact 2020’. Vlaanderen evolueert in een snel tempo
naar een knelpunteconomie. De doelstelling van Vlaanderen in Actie/ Pact 2020 is een globale werkzaamheidsgraad van minstens 76%. De knelpunteconomie, en breder de ‘matchingsproblematiek’,
stelt ons voor de uitdaging om talent aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen afhankelijk van de
behoeften op de arbeidsmarkt. Daarnaast stellen we vast dat er binnen een bedrijf vaak wel geschikte
werkzaamheden zijn maar daarom is dit nog geen geschikte functie. De uitdaging is om werkzaamheden om te bouwen naar nieuwe functies.

GEKNIPT VERNIEUWT JOBS
Geknipt zoekt elementaire taken om die te bundelen in een takenpakket voor iemand die
laaggeschoold is. Op die manier komt tijd vrij voor hoger opgeleiden en moet het bedrijf
geen nieuwe technische vacature verspreiden.
 Meer kansen voor minderheden op de arbeidsmarkt
 Kostenbesparend voor het bedrijf
 Medewerkers met veelgevraagde competenties worden gerichter ingezet

2. Werkbaar werk10
De sociale partners in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) dragen al vele jaren de
boodschap uit dat langer werken maar kan lukken als dit ook haalbaar is voor iedereen en jobs voldoende kwaliteitsvol zijn. Werken aan werkbaar werk is niet enkel een zaak van en voor ‘ouderen’. Ook
voor twintigers, dertigers en veertigers is het belangrijk dat ze zich op hun werkplek goed in hun vel
voelen, in een job die hen gezond houdt, hun competenties versterkt en ruimte laat voor een evenwichtige combinatie van arbeid, gezin en sociaal leven. Sinds 2004 wordt driejaarlijks de werkbaarheidssituatie op de Vlaamse arbeidsmarkt in beeld gebracht door de werkbaarheidsmonitor (WBM).
Die baseert zich op vier werkbaarheidsindicatoren:
•

Psychische vermoeidheid (werkstress)

•

Welbevinden in het werk (werkbetrokkenheid, motivatie)

•

Leermogelijkheden in de job (kansen op bijblijven en competentie-ontwikkeling)

•

Werk-privé-balans (combinatie van arbeid met gezin en sociaal leven)

9
Zimmer, H (september 2012).
10
Bourdeaud’hui, R, Janssens, F, Vanderhaeghe, S (2017). Rapport Vlaamse Werkbaarheidsmonitor
2016-werknemers.
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De werkbaarheidsgraad combineert die vier indicatoren en wordt gedefinieerd als het aandeel van de
werkenden dat een kwaliteitsvolle job heeft.
In 2016 bedraagt de werkbaarheidsgraad 51%. Bij vergelijking van deze meetgegevens met de nulmeting in 2004 merken we een achteruitgang van de werkbaarheidsgraad met 1,3 procentpunt. De
gemeten terugval in de werkbaarheidsgraad komt voor een belangrijk deel op rekening van de ontwikkelingen op het vlak van werkstress. In 2016 bevindt 34,2% van de werknemers op de Vlaamse
arbeidsmarkt zich voor psychische vermoeidheid in een problematische situatie. Dat is een significante
stijging met 5 procentpunt tegenover de nulmeting in 2004. Daarnaast noteren we ook een stijging van
het aantal werknemers in een problematische situatie voor welbevinden op het werk en voor werk-privé-balans. Enkel voor de indicator leermogelijkheden stelt men een verbetering van de situatie vast.
Om dieper te kunnen ingaan op de oorzaken van deze achteruitgang worden 6 risico-indicatoren gebruikt. Dit zijn achterliggende determinanten om werkbaarheid te meten: werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, autonomie in het werk, ondersteuning door de directe leiding en belastende fysieke
arbeidsomstandigheden.
Voor werkdruk, emotionele belasting en belastende fysieke omstandigheden registreert men in 2016
een significante toename van werknemers in een problematische situatie. Voor de andere indicatoren
merkt men geen significante of licht positieve verschuivingen.
In het toekomstpact Vlaanderen 2020 hebben de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse Regering het
engagement genomen om de werkbaarheidsgraad tot minstens 60% te laten stijgen tegen 2020. Wil
men deze doelstelling halen dan zullen ze dringend werk moeten maken van minder werkdruk, minder
emotionele belasting en minder belastende fysieke omstandigheden.

GEKNIPT HOUDT JOBS GEZOND
We focussen ons op werkdruk en stress. Geknipt determineert stresserende taken of factoren. Op basis van dit beeld zoeken we naar oplossingen zowel op korte termijn voor de
betrokken medewerkers als op lange termijn door beleidsmatig aan de slag te gaan met
de info.
 Gemotiveerde en gelukkige medewerkers
 Minder uitval omwille van stress en burn-out
 Minder ziekteverzuim
 Verhoging betrokkenheid van de medewerker door het proces samen met hen te
doorlopen
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3. Het langer werken
Volgens officiële statistieken van het Federaal Planbureau vergrijst de Belgische bevolking in toenemende mate. Organisaties zullen langer werken mogelijk moeten maken. Uit onderzoek van SD Worx
en WES11 blijkt dat Belgische bedrijfsleiders hun medewerkers tot hun 65e in dienst willen houden.
Maar werkgevers zullen inspanningen moeten leveren voor “het langer werken”. Een standaardoplossing voor alle oudere medewerkers is zo goed als uitgesloten. Bij deze aanpak primeren de individuele
voorkeuren en mogelijkheden van de medewerker. Met andere woorden: maatwerk wordt steeds belangrijker. Dit is ook het besluit van het onderzoek door Trendhuis in opdracht van het ESF12: een meerderheid van de Vlamingen wil tot zijn zestigste aan de slag blijven. Maar vanaf dan daalt de bereidheid
om langer te werken sterk. Eens de 67 bereikt, wil nog maar een fractie langer werken. De reden is
grotendeels de haalbaarheid: we denken ons werk niet fysiek en mentaal vol te houden.

GEKNIPT DOET LANGER WERKEN
We zoeken welke taken ervoor zorgen dat medewerkers het werk niet kunnen uitoefenen tot aan hun pensioen. Door het verschuiven, knippen en plakken van taken ontstaan
nieuwe werkprocessen die ook voor oudere werknemers haalbaar zijn. Daarnaast zorgt
de informatie die je krijgt ervoor dat je beleidsmatig ook een aantal acties kunt plannen.
 Gemotiveerde en rendabele medewerkers
 Minder ziekteverzuim
 Knowhow blijft in bedrijf
 Verhoging betrokkenheid medewerkers

4. Re-integratie
Ziekteverzuim vormt een groot probleem binnen Belgische bedrijven. Er is een blijvende nood aan een
actief aanwezigheidsbeleid. Dat bestaat enerzijds uit een preventieve aanpak rond motivatie, welzijn
op het werk en de werkbaarheid van de job. Aan de andere kant is een actief re-integratiebeleid nodig
om werknemers snel terug inzetbaar te maken. Afwezigheid door langdurige ziekte heeft immers een
hoog prijskaartje voor de werkgever, voor de sociale zekerheid en voor de maatschappij, maar zeker
ook voor de arbeidsongeschikte werknemer zelf: het leidt tot inkomstenverlies, verlies van sociale contacten, en vaak tot nog meer gezondheidsproblemen. Hoe langer iemand arbeidsongeschikt is, des te
moeilijker het voor hem of haar is om opnieuw te gaan werken. Het is dus van het allergrootste belang
om werknemers in een vroeg stadium de kans te geven weer aan de slag te gaan13.
Sinds december 2016 is er een nieuw KB van kracht. Het doel is om de arbeidsongeschikte werknemer
zo veel als mogelijk zijn werk te laten hervatten via re-integratie bij zijn eigen werkgever. Hiervoor
wordt de werkgever aangemoedigd om een re-integratieplan op te maken. Het doorlopen van zo’n
traject heeft als doel om werkgevers en werknemers te doen beseffen dat er soms echt wel mogelijkheden zijn voor re-integratie, ook al zie je die niet meteen.

11
12
13

SD Worx Research & development, Wes. De weg naar langer werken
Trendhuis (2015). The show must go on.
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=45586
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GEKNIPT HELPT MEDEWERKERS TERUG AAN HET WERK
We stellen een takenpakket op maat samen voor een werknemer die thuis zit op ziekte
of dreigt uit te vallen omdat zijn of haar job niet langer fysiek of mentaal haalbaar is. De
informatie om dit takenpakket te kunnen samenstellen halen wij uit de analyse van de
werkprocessen in het bedrijf.
 Werknemer kan terug aan de slag bij huidige werkgever en wordt niet werkzoekend
 Knowhow blijft in bedrijf
 Vlotte re-integratie is kostenbesparend voor het bedrijf
 Lange termijn oplossing voor de medewerker

5. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Deze laatste is niet echt een arbeidsmarktuitdaging maar eerder een trend binnen Vlaamse ondernemingen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de verantwoordelijkheid van een organisatie voor de effecten van haar besluiten en activiteiten op de maatschappij en het milieu door transparant en ethisch gedrag14. MVO streeft naar economische (Profit), sociale (People) en milieu (Planet)
verbeteringen. Alhoewel we het in onze testfase moeilijk hadden met het overtuigen van bedrijven om
aan functiecreatie te doen, viel het ons op dat bedrijven die MVO en diversiteit op hun werkvloer belangrijk vinden, wel open stonden voor onze methodiek. Bedrijven weten echter niet waar ze moeten
beginnen in dergelijke vraagstukken. Ze kennen de doelgroep niet (personen met een arbeidsbeperking) en weten bijgevolg niet waar ze dergelijke werkzoekenden kunnen inzetten in hun onderneming.

GEKNIPT CREËERT JOBS
Taken en functies worden anders georganiseerd waardoor er ruimte komt voor kansen op
de werkvloer voor lager geschoolde profielen of voor mensen met een arbeidsbeperking.
Hoger opgeleiden voeren meer technische taken uit, elementaire taken worden geknipt
en gebundeld in een takenpakket voor iemand uit de kansengroepen.
 Duurzame tewerkstellingskansen voor minderheden op de arbeidsmarkt
 Diversiteit op de werkvloer: meer creativiteit, innovatie en klantgerichtheid
 Positief imago voor de werkgever

14

https://www.mvovlaanderen.be/wat-mvo
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4. geknipt de praktijk

Wie kan aan de slag met Geknipt?
In principe zou iedereen aan de slag kunnen met dit handboek: organisaties die kansengroepen begeleiden naar werk, consultants die rond werkbaar werk en re-integratie werken, organisaties die doorstroom realiseren vanuit de sociale economie, beschutte werkplaatsen, etc.
De belangrijkste voorwaarden zijn een open, kritische en nieuwsgierige blik, analytisch denkvermogen,
objectiviteit, kennis van personen met een arbeidsbeperking en de juiste tools om het proces uit te
voeren. Daarnaast merkten we tijdens de testfases dat de ‘externe’ factor ook een noodzakelijke factor
is. Iemand binnen het bedrijf zou, qua skills, het proces zeker kunnen uitvoeren maar staat vaak te
dicht bij de medewerkers en het proces om tot hetzelfde eindresultaat te komen. Wij merkten tijdens
de testfase dat medewerkers meer durfden zeggen omdat wij geen deel van het bedrijf waren en wij
zagen als externen vaak meer tijdens een observatie. Vergelijk het met het huis waarin je woont, zie jij
nog elke dag welke klusjes er uitgevoerd moeten worden of sta jij nog elke dag stil bij de indeling van
je keukenkasten?
Onderschat zeker het belang van expertise in bepaalde minderheden op de arbeidsmarkt niet. We
denken hier bijvoorbeeld aan personen met een arbeidsbeperking of laaggeschoolden. Wanneer je
Geknipt wil inschakelen om meer diversiteit te hebben op de werkvloer of om een oplossing te zoeken
voor knel¬puntvacatures dan is het belangrijk om kennis te hebben van de specifieke kenmerken van
bepaalde groepen van werkzoekenden zodat je weet naar welke taken je op zoek moet gaan.

Het proces
Afhankelijk van wie dit opneemt binnen het bedrijf – externe consultant, HR dienst, sociale dienst,…en de adviesvraag (cfr. infra) zal dit proces er anders uitzien. Wij gaan ervan uit dat een externe kijk op
de vraag de grootste slaagkans heeft (cfr. supra).
Geknipt ziet er als volgt uit:
Kennismaking
werkgever

(in kaart brengen
individuele)
medewerker

Verwerken
gegevens
Opmaken verslag

Proces om info te
verzamelen

Terugkoppeling
werkgever

Nazorg

Geknipt bestaat uit 4 hoofdstappen die in elk proces aanwezig zijn: kennismakingsgesprek, proces om
info te verzamelen, verwerken info en verslag en terugkoppeling. Afhankelijk van de adviesvraag (cfr.
infra) kunnen er extra stappen bijkomen: bij een re-integratietraject komt de stap erbij waarin we de
betrokken medewerker in kaart brengen. Nazorg wordt als stap ingevoerd wanneer ons eindverslag
verdere opvolging vraagt:
•

Opvolging van de tewerkstelling van de werkzoekende uit de kansengroepen onder de vorm
van jobcoaching

•

Opvolging van de tewerkstelling na re-integratie

•

Opvolgen van de beleidsmaatregelen die getroffen werden in het kader van werkbaar werk en
langer werken

•

…
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Het verkennend gesprek

Verkennend
gesprek

Info
verzamelen

Info verwerken
en verslag

Terugkoppeling
werkgever

nazorg

Wat
Het verkennend gesprek is onze eerste kennismaking met het bedrijf. Hou er rekening mee dat er vaak
meer dan één gesprek nodig is in een bedrijf. Om de exacte doelstelling van je project te bepalen is het
van cruciaal belang dat alle betrokken partijen gehoord worden (directie, HR, afdelingsverantwoordelijken en vaak ook de betrokken medewerkers zelf).

Waarom
Het verkennend gesprek is cruciaal om te voelen wat er binnen het bedrijf leeft. Het op te lossen probleem (=de adviesvraag) vormt namelijk het uitgangspunt voor het verdere verloop van Geknipt.
ADVIESVRAAG
Hoe pak ik diversiteit op
de werkvloer aan?

medewerker dreigt uit te
vallen of is uitgevallen

medewerkers zien zich niet
werken tot aan hun pensioen

stress, burn-out, werkbaar werk
vacatures raken niet ingevuld

Met wie
Het verkennend gesprek heb je met iemand met beslissingsbevoegdheid binnen het bedrijf: zaakvoerder, HR manager, etc.

Hoe
Voorbereiding
•

Stel jezelf op voorhand een doel. Wat wil je met dit gesprek bereiken?

•

Zoek uit wie de werkgever is. Je kunt op voorhand al heel wat te weten komen (website, netwerk ,…).

•

Neem de lijst met mogelijke vragen door.

Het kennismakingsgesprek zelf
•

Hou de 5 arbeidsmarktuitdagingen in je achterhoofd. Een handige tool hiervoor is onze fiche
‘kennismakingsgesprek’ waarin we een aantal mogelijke vragen hebben opgelijst.

•

Vergeet een werkgever niet te vragen of er momenteel al een beleid is rond re-integratie, preventie, ziekteverzuim, 50+ of werkbaar werk en welke concrete acties hij daarin al onderneemt.

•

Kan je de bekommernissen van de werkgever kwijt onder één (of meerdere) van de arbeidsmarktuitdagingen? Super, dan is het doorlopen van Geknipt een meerwaarde binnen dit bedrijf. Koppel dit terug naar de werkgever op het einde van het gesprek. Benadruk hierbij de
meerwaarde van het doorlopen van het proces:
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Knelpuntvacature
• Hoger opgeleiden
werken op hun niveau
• Elementaire taken
worden uitgevoerd
door lagergeschoold
personeel (lagere
loonkosten)
• Minder lange selectieprocedures

Werkbaar werk
• Minder ziekteverzuim
• Gemotiveerde medewerkers
• Hogere productiviteit

Langer werken
• Rendabele 50+
• Minder ziekteverzuim
• Knowhow blijft in het
bedrijf

Re-integratie

MVO

• Knowhow blijft in het
bedrijf
• Vlotte (kostenbesparende) re-integratie
• langetermijn oplossing

• Positief imago naar de
buitenwereld
• Meer creativiteit en
innovatie

Resultaat
De uitkomst van deze stap is een adviesvraag. De adviesvraag is het vertrekpunt voor ons verdere proces. De adviesvraag bepaalt de invalshoek en de invulling van het proces.
Gebruik de adviesvraag om een plan van aanpak op te maken voor de werkgever. Hij vindt het namelijk
belangrijk om te weten welke stappen je binnen zijn bedrijf zal zetten, met wie je die stappen zal zetten,
hoeveel tijd dit in beslag zal nemen, maar ook hoeveel dit zal kosten.
Als basis kan je hiervoor onze fiche ‘plan van aanpak’ gebruiken.

TIPS & TRICKS
•

Laat de werkgever aan het woord. Geef hem de kans om te vertellen
welke problemen hij heeft, wat hij verwacht, etc.

•

Stel vragen, open én gesloten vragen. Leer de werkgever écht kennen.

•

Leer luisteren, spreken doe je slechts een derde van de tijd.

•

Hou de touwtjes in handen tijdens het gesprek. Ook al spreek je maar een derde
van de tijd, zorg dat jij de dirigent blijft van het gesprek en hou je doelstelling
van het gesprek in je achterhoofd.
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Het kennismakingsgesprek

PT!

GEKNI

knelpuntvacatures
werkbaar
werk

• Ondernemen jullie al acties in functie van werkbaar werk?
• Hoe zit het met de werkdruk? Of met de ervaring aan
werkdruk/stress bij medewerkers?
• Worden er veel overuren gepresteerd?
• Wat leeft er onder de medewerkers?

langer
werken

• Zijn er veel oudere medewerkers?
• Zijn er momenteel veel medewerkers thuis op ziekte?
• Wat leeft er onder de medewerkers?

• Welke acties ondernemen jullie naar re-integratie van
zieke medewerkers?
• Verloopt de re-integratie van zieke medewerkers vlot?

MVO
functiecreatie

• Hebben jullie momenteel vacatures?
• Van waar komt die vacature (vervanging, extra werkkracht,…)?
• Hebben jullie vacatures die moeilijk ingevuld geraken?
• Welke profielen zoeken jullie het meest?

re-integratie

mogelijke vragen

• Hebben jullie momenteel al mensen in dienst die tot een
bepaalde doelgroep behoren?
• Zijn er taken die medewerkers uitvoeren die onder hun
opleidingsniveau liggen?
• Is er werk dat blijft liggen?
• Zijn er redenen waarom het anders indelen van takenpakketten voor uw organisatie interessant zouden kunnen
zijn?
Vlaanderen
is werk

PLAN VAN AANPAK

T!

GEKNIP

Vraag
Omschrijf hier kort wat naar voor kwam tijdens het kennismakingsgesprek en met welke
adviesvraag je aan de slag gaat.
Bijvoorbeeld: binnen xxx worden zeer veel inspanningen geleverd om een zo goed mogelijke
werkomgeving te creëren voor alle medewerkers. Door de veranderende subsidiëring merken
ze dat de druk bij de werknemers verhoogd is. Zo kwam uit een meting psychosociale risico’s
dat er nood is aan meer werknemers op de werkvloer. Dit is een aanbod dat ze niet kunnen
doen. Werkprocessen werden in het verleden bekeken en zo efficiënt mogelijk gemaakt.
Na het gesprek kwam onderstaande vraag naar boven:
•

Wat kan men betekenen voor oudere werknemers die fysiek en mentaal belasting
ondervinden in hun job?
o

Kan een aangepast takenpakket een oplossing bieden?

o

Welke andere ondersteuning kunnen ze bieden?

Graag wil men organisatie breed een oplossing vinden dat ze binnen hun beleid kunnen mee
nemen.

Voorstel
Thema adviesvraag:

		

(zet hier welk thema de adviesvraag zich situeert, bijvoorbeeld: Werkbaar werk)
Doelstelling: omschrijf hier het doel dat je voor ogen hebt met het doorlopen van Geknipt.
Waarom zal je Geknipt in deze specifieke context toepassen? Waarom is het hier noodzakelijk
om taken en processen te ontrafelen?
Bijvoorbeeld: om advies te kunnen geven in het hierboven aangekaarte thema rond fysieke
en mentale belasting van de job is het belangrijk om te achterhalen welke specifieke taken en
omstandigheden zorgen voor het (subjectief) beleven van fysieke en mentale werkdruk.

Vlaanderen
is werk

Aanpak:
Omschrijf hier kort wat Geknipt inhoudt en met wie je het proces zal doorlopen.
Bijvoorbeeld: onze aanpak hierin is uniek. Wij gaan samen met de medewerkers hun takenpakket gaan uitrafelen tot op de meest elementaire taken om op die manier een zicht te
hebben op hun taakinvulling. Door het stellen van de juiste vragen komen we te weten welke
taken en omstandigheden er voor zorgen dat werk als belastend ervaren wordt. Deze bevindingen vullen we aan met onze inzichten die we vanuit observatie verworven hebben.
Voorstel in overleg met de HR om te starten met de equipe van xxx.
Het voorstel zou zijn om te starten met drie teams. Graag teams waar er een verschillende
taakinhoud is en manier van werken. Eventueel ook waar andere eisen worden ervaren bijvoorbeeld naar fysieke inspanning of psychische belasting.

Het proces:
Beschrijf hieronder het proces dat je in het bedrijf of de organisatie zal doorlopen. Je kunt
hier kiezen uit: rondleiding (optioneel), kennismaking medewerker (bij re-integratie), interview (optioneel), observatie (optioneel), workshop (optioneel), verwerken gegevens en opmaken verslag (altijd), terugkoppelen verslag (altijd), nazorg (optioneel).
Bijvoorbeeld:

Interview
Het interviewen van alle medewerkers zal tijdrovend zijn en niet efficiënt. Daarom het voorstel om 5 tot 10 medewerkers te interviewen per afdeling. Een interview duurt ongeveer 30
minuten. De mensen binnen deze focusgroep zijn liefst zo verscheiden mogelijk naar leeftijd,
taakinvulling, verantwoordelijkheden, diensten die ze moeten doen.
Observatie
Na het uitvoeren van de interviews zal bekeken worden waar er nood is aan observatie. Per
afdeling zal er minimum 1 observatie gedaan worden van maximum 3uur/ afdeling.
Administratie en rapportage
Na de interviews en observaties zal alles administratief verwerkt worden.

Feedback
Na drie weken zal er een terugkoppeling zijn met de focusgroep van een halfuur waarna een
concreet voorstel wordt gedaan naar HRM en verantwoordelijken van de afdeling.
De inhoud van dit voorstel zal zeer afhankelijk zijn van de informatie die verzameld werd bij
de werknemers. Dit kan gaan over:
-

Voorstel aangepast takenpakket voor bijvoorbeeld:
o

Ontlasting medewerker mentaal

o

Ontlasting medewerker fysiek

o

enz…

Rekening houdend met de impact van het wegknippen van taken bij andere medewerkers
en fysiek/mentale belasting op hun taken.
-

Adviezen rond fysieke belasting

-

Adviezen rond werkdruk

-

Opleidingsnoden

-

Adviezen beleidsmatig

PT!
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Vlaanderen
is werk

Info verzamelen

Verkennend
gesprek

Info
verzamelen

Info verwerken
en verslag

Terugkoppeling
werkgever

nazorg

Wat
Nadat we de adviesvraag formuleerden, verzamelen we zo veel mogelijk informatie over de uitvoering
van de bedrijfsprocessen.

Met wie
We sprokkelen de informatie bij medewerkers zelf en bij de leidinggevenden. Het management is in
deze fase niet actief betrokken.

Waarom
Hoe meer informatie we verzamelen, hoe gefundeerder het antwoord op de adviesvraag wordt. Door
medewerkers actief bij dit proces te betrekken, verhogen we de betrokkenheid en de gedragenheid
voor een mogelijk voorstel tot oplossing.

Hoe
We verzamelen informatie op verschillende manieren: rondleiding, observatie, workshop en interview.
•

Een rondleiding is altijd een meerwaarde. Je zou kunnen stellen dat het vooral in productieomgevingen is dat je veel zaken ‘ziet’ maar onderschat ook de meerwaarde van een rondleiding
in administratieve omgevingen niet. Je ziet vaak veel zogenaamde ‘vergeten taken’ tijdens een
rondleiding, bijvoorbeeld:
o

Wie maakt koffie, poetst de keuken, zet vergaderzalen klaar, …?

o

Wie verzamelt papier en karton, PMD, …?

o

Wie neemt altijd de telefoon op?

o

Wie doet het klassement?

o

…

•

Een observatie is vooral een meerwaarde bij ‘actieve’ beroepen omdat je daar veel informatie
kan ‘zien’: productieproces, werkomgeving, etc. In een administratieve omgeving, een boekhoudkantoor bijvoorbeeld, is een observatie minder evident omdat iedereen het meeste van
zijn tijd achter een beeldscherm zit. Toch kan een observatie ook in deze gevallen, vaak wordt
ze dan gecombineerd met het interview waarbij gerichte vragen gesteld worden over het waarom van bepaalde acties.

•

Een workshop of het interview neem je altijd op in het proces. De belangrijkste criteria om
voor de een of de ander te kiezen zijn:
o

beschikbare tijd: een interview vraagt meer tijd indien de volledige groep individueel
wordt bevraagd

o

grootte van een groep: een workshop kan max. met 6 medewerkers tegelijkertijd. Dit
om de groepsdynamiek te bewaken.

o

interne werking van de organisatie: een werkgever kan niet altijd een groep medewerkers uit het proces halen om bijvoorbeeld een workshop te laten doen
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Resultaat
Het resultaat van deze stap is heel veel informatie: ingevulde interviewpapieren, observaties, post-its,
notities, etc. Deze info vormt de insteek voor het opmaken van het eindverslag.
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Rondleiding

Verkennend
gesprek

Info
verzamelen

Info verwerken
en verslag

Terugkoppeling
werkgever

nazorg

Wat
De rondleiding is de eerste kennismaking met de werkvloer en geeft je een globaal beeld op de werking.

Waarom
Je organiseert een rondleiding om een globaal beeld te verkrijgen van het bedrijf/afdeling. Daarbij
krijg je een eerste indruk omtrent de werkprocessen. Daarnaast verzamel je informatie omtrent de
verschillen in functies, de eisen van een job, de fysieke belastbaarheid, de algemene sfeer, diversiteit
op de werkvloer etc. Kortom een rondleiding is cruciaal in het proces van Geknipt. Het stelt je in staat
om gerichter en gedetailleerder aan de slag te gaan tijdens de interview/observatie en de workshop.

Met wie
De rondleiding wordt georganiseerd samen met de persoon die een goed zicht heeft op de algemene
werking en die je een volledig overzicht kan bieden van het bedrijf/afdeling. Dit kan een productieverantwoordelijke zijn, preventieadviseur, teamcoördinator, etc.

Hoe
Voorbereiding
•

Verzamel info via het internet: missie/visie, filmpjes, getuigenissen, etc.

•

Verzamel info via de HR dienst: functieprofielen, grondplan, etc.

•

Bevraag bij de werkgever wie de meest geschikte persoon is voor de rondleiding.

•

Vraag info over de veiligheidsvoorschriften en vereisten om op de werkvloer te mogen komen:
moet je veiligheidsschoenen aandoen, etc.

•

Hou je doel (de adviesvraag) voor ogen

Op het moment zelf
Gebruik hiervoor onze fiche ‘rondleiding’ maar staar je hier ook niet blind op. Niet elk vak moet ingevuld worden. De indeling helpt je vooral op weg om alle info straks te verzamelen voor het opmaken
van het eindrapport. Probeer tijdens de rondleiding vooral te noteren hoe de processen en de functies
georganiseerd worden en het bedrijf/afdeling gestructureerd is.
Maak duidelijke afspraken voor het vervolgtraject na de rondleiding. Bevraag de mogelijkheid deze
persoon te mogen contacteren als er nog vragen zijn, en ook andersom. Na een nacht slapen komt er
meestal nog heel wat naar boven.

Resultaat
Een rondleiding geeft je een eerste kijk op het bedrijf/ afdeling, een duidelijker zicht op de taken die
de werknemers uitvoeren en de werkprocessen die er zijn op de werkvloer. Je verkent er de algemene
sfeer mee om volgende stappen zoals de observatie/interviews of workshop beter te kunnen afstemmen en gerichter te kunnen voeren.
Kun je na afloop van de rondleiding een plattegrond van het bedrijf/afdeling tekenen, heb je zicht op de
werkprocessen, kun je aan derden duiden hoe het proces van beginproduct naar eindproduct verloopt,
dan is de rondleiding geslaagd.
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TIPS & TRICKS
•

Vraag een rondleiding op een moment dat er volledige bedrijvigheid is. Je krijgt
de meeste informatie op drukke momenten.

•

Kijk en luister objectief en neutraal

•

Denk of spreek niet onmiddellijk in oplossingen maar luister en breng in kaart

•

Stel je geïnteresseerd op: stel vragen, open én gesloten vragen. Kijk ruimer dan de info die
je krijgt, observeer goed, gebruik een gezonde nieuwsgierige kijk tijdens de rondleiding.
Kijk ook naast de functies: zie je taken die je niet rechtstreeks kunt koppelen aan een bepaalde job (papier en karton, refter, koffiemachines, keuken, archief,…)
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RONDLEIDING (voorbeeld)

PT!

GEKNI

Arbeidsinhoud
Duidelijke omschreven taken, weinig variatie in takenpakket van de arbeider, weinig complexiteit,
routinematige taken, kennis productverwerking vereist, werktempo zelf te bepalen, hangen vast
aan goedgekeurde offertes, werkdruk fluctuerend.
Logistiek geen tijd voor nodige herstelllingen.

Arbeidsverhoudingen
Inspraak van medewerkers, waardering voor werknemers, worden medewerkers betrokken bij
werkplanning, sfeer tussen de collega’s, feedback, etc.
Productiecoördinator wordt vaak aangesproken tijdens rondleiding, benadert de arbeiders met
respect, eerste indruk goede samenwerking tussen de Franstaligen en Nederlandstalige arbeiders.
Geen inspraak in werkplanning. WN kunnen wel aangeven dat ze hun taken niet kunnen afwerken
voor de deadline. Versterking door collega mogelijk. Gebruiken toolboxmeetingen. Eerste indruk
goede sfeer.

Arbeidsvoorwaarden
Overuren, tijdelijke statuten, opleidingsmogelijkheden, deeltijds werk mogelijk, doorgroeimogelijkheden, etc.
Voltijdse arbeidskrachten, deeltijds werk mogelijk. Maken gebruik van IBO opleidingen bij aanwerving.
Tijdens rondleiding hier niet verder op ingegaan. Productie verantwoorlijke gaf te kennen dit te
bespreken met de werkgever. Dit zal opgenomen worden in een één op één gesprek met hem.

Arbeidsomstandigheden
Risicosituatie’s, lawaaihinder, geurhinder, fysiek zwaar werk, psychische belasting, aanwezigheid
persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidsinstructies, arbeidsongevallen, etc.
De werknemers zijn verplicht gebruik te maken van veiligheidsschoenen. Krijgen dit ook van werkgever. Aan de voorgevel hangt een bord met de aantal dagen arbeidsongevallen vrij. Fysiek zwaar
werk maar kunnen gebruik maken van ergonomische tools, bvb: luchtdrukzuiger voor glas, kantelbare werktafels, etc. lawaai kan storend zijn. Hier kan de werknemer gebruik maken van oorbeschermers. Geen gsm toegelaten. Propere werkomgeving, na einde werkdag verplicht

Arbeidsorganisatie
Functies, processen, werkprocedures, etc. Je moet aan een collega het proces kunnen uitleggen en
een grondplan kunnen tekenen.
Alle producten (glas) komen binnen en wordt per soort gestapeld. Het proces start bij de lijn van de
dubbele beglazing. Op het einde van deze lijn bevindt de leveringszone zich. Daarnaast bevindt zich
de plaats van zandstralen van glas, daarnaast de hersteldienst. Over de ruimte van het zandstralen
bevindt zich de grote snijmachine met kantelbare werktafel en luchtdruknappen. Daarnaast is er
terug een leveringszone.

Andere vaststellingen
denk outside the box, zoals: is er parkeerplaats, onderhoud iemand dit, zijn er koffiemachines, wat
wordt er met vuilnis gedaan, etc.
Onderhoud van materialen gebeurt veel te laat, ieder medewerker moet de zijn werkplaats vegen
op einde van de dag. Gebeurt niet altijd even consequent. Eerste indruk goede sfeer.
Vlaanderen
is werk
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RONDLEIDING

PT!

GEKNI

Arbeidsinhoud

Arbeidsverhoudingen
Inspraak van medewerkers, waardering voor werknemers, worden medewerkers betrokken bij
werkplanning, sfeer tussen de collega’s, feedback, etc.

Arbeidsvoorwaarden
Overuren, tijdelijke statuten, opleidingsmogelijkheden, deeltijds werk mogelijk, doorgroeimogelijkheden, etc.

Arbeidsomstandigheden
Risicosituatie’s, lawaaihinder, geurhinder, fysiek zwaar werk, psychische belasting, aanwezigheid
persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidsinstructies, arbeidsongevallen, etc.

Arbeidsorganisatie
Functies, processen, werkprocedures, etc. Je moet aan een collega het proces kunnen uitleggen en
een grondplan kunnen tekenen.

Andere vaststellingen
denk outside the box, zoals: is er parkeerplaats, onderhoud iemand dit, zijn er koffiemachines, wat
wordt er met vuilnis gedaan, etc.

Vlaanderen
is werk

Observatie

Verkennend
gesprek

Info
verzamelen

Info verwerken
en verslag

Terugkoppeling
werkgever

nazorg

Wat
Een observatie is niet hetzelfde als de rondleiding. Een observatie is intensiever en meer geconcentreerd op één medewerker of één proces in een onderneming. Het kan dus zijn dat je meerdere medewerkers moet observeren om voldoende bruikbare info te krijgen. Er zijn twee vormen van observeren:
participerend, waar je gaat meewerken op de werkvloer, en niet-participerend. Wij kiezen voor de
niet-participerende vorm van observeren. Alhoewel een observatie zo objectief mogelijk dient te worden uitgevoerd, is volledige objectiviteit onmogelijk15.

Waarom
Doelen kunnen zijn:
•

Een duidelijker zicht krijgen op een werkproces en zijn deelhandelingen

•

Binnen een bepaald werkproces nagaan hoelang de tijdsduur is of wat de frequentie is van de
deelhandelingen

•

Nagaan of een taak elementair is en kan geknipt worden uit het takenpakket

•

Van een taak nagaan welke eisen er zijn op vlak van zelfstandig werken, tempo, fysieke belasting, onderbreking, sociale vaardigheden, omgaan met deadlines & pieken, onvoorspelbare
elementen.

Hoe
Voorbereiding
•

Ga na welke informatiebehoefte er is. Dit kan bijvoorbeeld door na te gaan wat nog ontbreekt
op het formulier van de rondleiding. Stel jezelf de volgende vragen:
o

Wat heb ik nog van informatie nodig?

o

Hoe kan ik tot deze informatie komen?

o

Wie kan me daarbij helpen?

o

Wanneer kan ik deze informatie inwinnen?

o

Waar kan ik deze informatie inwinnen?

o

Waarom is deze informatie zo belangrijk?

•

Maak een afspraak met de betreffende personen

•

Leg op voorhand uit wat er zal gebeuren: meewerken, naast de persoon staan kijken, etc.

•

Vraag of de persoon die je gaat observeren hiermee akkoord gaat en wat hij nodig heeft om
zich hierbij comfortabel te voelen

•

Maak op voorhand duidelijk dat het hier om een observatie gaat en niet om een interview.
Geef ook duidelijk aan dat de persoon niet wordt geëvalueerd, maar geobserveerd. Een gevoel
van evaluatie kan het gedrag beïnvloeden.

Op het moment zelf
Gebruik hiervoor onze fiche observatieschema. Je kunt hier op voorhand het doel neerschrijven en
een overzicht geven van wat je allemaal geobserveerd hebt. Enerzijds zal dit gaan over het specifieke
takenpakket en de taakeisen van de medewerker die je observeerde. Anderzijds verzamel je via observatie ook info over arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en arbeidsverhoudingen.
15

https://www.ensie.nl/redactie-ensie/observatie
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Het document vul je als volgt in:
•

Kolom taakbeschrijving: som de taken/handelingen op die je ziet, doe dit niet te gedetailleerd.

•

Door wie: hoeveel personen voeren gezamenlijk de taak uit, gespecialiseerd personeel of niet,
intern/extern.

•

Vul het schema per taakeis aan: + (ja), - (nee), +/- (soms). De taakeisen worden als volgt geïnterpreteerd:
o

Moet er zelfstandig gewerkt worden?

o

Is er kennis vereist?

o

Is de taak fysiek belastend?

o

Zijn er onderbrekingen tijdens deze taak?

o

Is er overleg met collega’s om deze taak uit te voeren?

o

Zijn er deadlines, pieken of een hoog tempo vereist bij deze taak?

o

Is de taak onvoorspelbaar?

o

Is de taak emotioneel of psychisch belastend?

•

Elementair of niet: J of N maar bevraag ook de uitvoerder want je kunt het idee hebben dat
deze taak elementair is maar uit de bevraging blijkt van niet omdat er kennis nodig is van de
taak, het proces, etc.

•

Tijd/frequentie: liefst in tijdsblok aangeven met de frequentie waarop deze taak uitgevoerd
wordt.

•

Bijkomende opmerkingen: noteer wat je elders niet kwijt kan

Resultaat
Een observatie geeft je een overzicht van alle taken met hun specifieke eigenschappen.

TIPS & TRICKS
•

Hou je aandacht bij de vooropgestelde observatiedoelstelling.

•

Observeer grondig, breng in kaart maar toets nadien in de workshop of interview
ook af of dit effectief zo is.

•

Maak tijd om je ogen de kost te geven en denk outside the box. Zijn er extra taken
waarvan je nog niet op de hoogte was, zie je iets dat blijft liggen, zijn er taken/
materialen waar je nog niet van gehoord hebt enzoverder.
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Voorbereiden van de taken voor
de ‘werkmannen’ en hierbij inspelen op mogelijke problemen en
oplossingen.

Administratie

+

+

Bestek opmaken voor technische
fiches – prijsvergelijken – voorleggen aan bestuur

Taken op de werf

+

+

zelfstandig

Planning opmaken fases werf

Aanbesteding van deze werf 54
plannen. Collega voorbereidend
werken daarna hij ingestapt Tijd
nodig gehad inzicht in de werf en
wat erbij komt kijken

Voorbereiden werf

Kan opgedeeld worden in ‘handelingen’
Niet te gedetailleerd

Taak
Kennis

+

aanleerbaar

+

+

+

Fysiek

-

-

-

-

Onder-brekingen

+

+

+/-

+/-

Overleg
collega’s

+/-

-

-

-

Pieken

Tempo

Deadlines

+

+ materiaal op
moment
bouw

+

+

Onvoorspelbaar

+

-

+

+

Emotioneel

+/-

-

+

+

-

+

-

-

Elementair

Psychisch

Pas het schema aan waar nodig bv. als er enkel geobserveerd wordt omwille van tijd, verwijder dan de andere items zodat het doel duidelijk voor ogen gehouden wordt.
Laat de kolom taakbeschrijving en wie steeds staan.

Doel observatie: werkprocessen in kaart brengen, bekijken waar de werkdruk kan weggenomen worden

Voorbeeld Functie: Werfleider

Afhankelijk
aantal
fiches.

Tijd
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Frans kennen

Organisatievermogen!

-

-

Andere info:

Vergadering op donderdagavond

Meegaan op de werf, problemen
bekijken, overleggen en helpen
oplossen meestal met de ploegbaas.
Telefonie – vragen leveranciers –
collega’s – mensen depot - ….
Verplaatsingen naar een andere
werf
Andere
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Praktisch

+

+

Materiaal bestellen – voor 14uur
om de volgende dag beschikbaar
te hebben. Indien niet uitzoeken
hoe het anders kan opgelost worden.
Plannen bekijken en aanpassingen
opmaken en doorgeven
Prioriteitenlijst opstellen naar leveranciers
Vorderingsstaat opmaken mensen
in onder aanneming – maandelijks
(per kub betaald)
Controleren van facturen (35) –
veel tijd - indien voor 8dagen na
factuurdatum 2% korting = grote
winst voor het bedrijf

-

-

Catalogussen afdrukken – inkijken

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

-

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

Bij
aanvang
werf
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Kent de werven van de collega’s niet en omgekeerd (misschien wel interessant naar info uitwisseling/hoe te werk te gaan)

Bezig met werf die afgerond wordt en werf die volop in uitvoering is. – zal dan verder enkel op deze werf staan de komende maanden

Ma/vrij 7u30 (start werkmannen) tot … (afhankelijk)

Stagiair (bachelor) -> niet echt ontlasting, deze werf weinig taken die ze kunnen doorgeven, als men iets vraagt of zegt (al gedaan ondertussen)

Te weinig tijd voor bepaalde werven geven bepaalde taken uit handen maar kunnen niet allemaal

Werkt zoals hij voor zichzelf zou werken

Verstaat niet op de administratie nog met zo weinig

Bereidt alles voor, voor zijn mannen/ moeilijk uit handen van zijn ploegbaas

Opvolgen Studiebureau  intern en moeten hier opvolgen normaal anders

Afronden afsluiten met ploegbaas naar opvolging toe

Controle om maximaal financieel eruit te halen (materialen opvolgen/…)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bestuur moet goedkeuring geven over alle materialen, technische fiches van de 30 werven moeten opgevraagd worden (wordt vaak uit handen gegeven aan de
aankoopdienst maar is normaal de taak niet van deze persoon en wordt vaak extra belast) Materiaal pas bestellen als goedgekeurd. Dit kan iemand anders doen
omdat via bestek kan opgemaakt worden. (Uitpluizen bestek en materiaal erop afstemmen, geen zicht op werf nodig) Technische fiche opmaken via bestek (infofiche plannen) – prijzen opvragen en vergelijken – info geven aan leveranciers enzoverder ..

Gedeelde verantwoordelijkheid bv. met ploegbaas?

Taken die bij andere soms overgenomen worden = vorderingsstaat /zelf geen meerwaarde omdat je echt op de werf dagdagelijks moet staan om dit te kunnen
opmaken.

Weinig feedback van de bureau, weinig richtlijnen rond administratie waardoor vaak wat onduidelijkheid. Wat mag/wat kan?

Tijd vrij maken voor opleiding bv. ICT

Assistent werfleider vraag of dit een meerwaarde is? Zouden dan wel meer werven hebben, er werkt al iemand op die manier.

Administratieve belasting duidelijk verhoogd doorheen de jaren!

-

-

-

-

-

-

-

Opbouwen van iets

Sociaal contact

Buiten zijn (helpt soms nog eens mee met de mannen)

-

-

-

Tofste aan de job:

Uitrekenen materiaal gebruikt voor prijs (als geen vaste prijs ingestoken werd)  geven dit ook aan de stagiair

-

Mogelijke verlichting:

Kantoorergonomie/slechte houding daarnaast veel afwisselende houdinen wat positief is

-
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PT!
GEKNI

Psychisch

Emotioneel

Onvoorspelbaar

Pieken

Deadlines

Overleg
collega’s

brekingen

Onder-

Fysiek

Kennis

zelfstandig

is werk

Vlaanderen

Werkomgeving, relaties met collega’s, risicosituaties, ergonomische hulpmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, …

Andere vaststellingen:

Kan opgedeeld worden in ‘handelingen’
Niet te gedetailleerd

Taak
Elementair

Opmerkingen

Pas het schema aan waar nodig bv. als er enkel geobserveerd wordt omwille van tijd, verwijder dan de andere items zodat het doel duidelijk voor ogen gehouden wordt.
Laat de kolom taakbeschrijving en wie steeds staan.

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

Doel observatie: .......................................................................................................................................................................................

Functie:......................................................................................................................................................................................................

OBSERVATIESCHEMA

Tijd

Workshop

Verkennend
gesprek

Info
verzamelen

Info verwerken
en verslag

Terugkoppeling
werkgever

nazorg

Wat
Tijdens de workshop krijg je een zicht op de functies en de daarbij horende taken, de tijdsinvestering
voor die taken, werk dat blijft liggen, de subjectieve beleving van de job, etc.

Waarom
Door medewerkers samen te zetten, creëer je een groepsdynamiek. Collega’s leren elkaars functie kennen (‘ik wist niet dat jij dat deed’) en leren van elkaar (‘ik zal dat in het vervolg ook eens zo
aanpakken’). Via een workshop kan je ook meer mensen betrekken in het proces omdat dit minder
tijdsintensief is dan een interview. Hou er wel rekening mee dat een werkgever niet altijd de mogelijkheid heeft om een groep medewerkers vrij te stellen om aan een workshop deel te nemen.

Hoe
Voorbereiding
•

Max. 6 deelnemers per workshop

•

Zorg voor een representatieve groep van deelnemers (rekening houdende met verschillende taken, functies, processen op een afdeling én de adviesvraag)

•

Leidinggevenden en management kunnen de workshop inleiden maar nemen niet deel.
Hun aanwezigheid tijdens de workshop zelf werkt contraproductief. Vaak hebben medewerkers schrik om hun mening te geven of om bepaalde pijnpunten aan te kaarten.
De input van de leidinggevende krijg je vooral tijdens het verkennend gesprek en bij de
terugkoppeling van alle verzamelde info.

•

Schrijf op voorhand de adviesvraag op en bepaal de info die je uit de workshop wil krijgen

•

Bekijk nog eens je notities uit de rondleiding en observatie en noteer op welke vragen je
nog een antwoord wil krijgen

•

Voorzie voldoende bladen, stiften, stylo’s, post-its, flipchart

•

Voorzie naast een workshopbegeleider eventueel ook een verslagnemer

Op het moment zelf
1. Inleiding
Leg uit wie je bent en wat de bedoeling is van de workshop. Zorg voor een veilige omgeving en
leg duidelijk uit dat je enkel die info doorgeeft aan de leidinggevende waarvoor de groep zijn
akkoord geeft.
2. Functies-taken-rollen?
•

Neem een blad en schrijf je functietitel in het midden.

•

Noteer daarrond je hoofdtaken (iedereen voor zich).

•

Maak de hoofdtaken kleiner, tot op het meest elementaire niveau. Schrijf elke taak op
een post-it zodat je die in de volgende stap makkelijk kunt groeperen.

Vragen die hierbij kunnen helpen:
o

De reis van je dag: je komt aan op bureau, wat doe je? En daarna?

o

Neem je agenda er eens bij
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o

Doorvragen op de taken, wat houdt dat precies in?

3. Taken indelen volgens de adviesvraag
Iedereen wordt gevraagd om de taken te groeperen op basis van een aantal vragen die je als
begeleider van de workshop gaat stellen.
Afhankelijk van de adviesvraag worden de antwoorden individueel of in groep voorbereid. Gebruik hiervoor de vraagfiches die we ontwikkeld hebben.

KNELPUNTBEROEP &
MVO

WERKBAAR WERK &
LANGER WERKEN

Alle elementaire taken
worden samengebracht
op het bord. Daaruit vertrekkend wordt de mogelijkheid tot een nieuwe
functie besproken met de
groep: kunnen de taken
uit het proces? Daarna
bespreken we wat er gedaan wordt met de tijd die
vrijkomt doordat er taken
verdwijnen (andere taken
opnemen, minder werkdruk, …)

Pro b l e e mta ke n / p ro bleemsituaties worden samengebracht op het bord.
Met de groep maak je een
top10 lijst van probleemsituaties. Afhankelijk van de
tijd ga je aan de slag met
de problemen en probeer
je oplossingen te formuleren.

RE-INTEGRATIE
Maatwerk afhankelijk van
het profiel van de persoon
die moet heringeschakeld
worden.

4. En nu?
Maak een visueel beeld van de antwoorden op vorige vragen. Neem de post-its en hang ze ergens op, schrijf nieuwe post-its, …
Samen met de groep ga je in gesprek/discussie om een advies te kunnen formuleren voor de
leidinggevende. Belangrijk om hier te vermelden dat dit nog geen kant-en-klare oplossingen
zijn. Alles moet eerst met de leidinggevende besproken worden.
5. Conclusie
Herhaal nog eens wat de resultaten zijn en vraag fiat om dit terug te koppelen aan de leidinggevende.

Resultaat
Als begeleider van de workshop moet je een volledig en gedetailleerd beeld hebben van wat iedereen doet. In je hoofd moet je als het ware een film kunnen maken van hun taken en processen. De
uitkomst van de workshop is een antwoord op de adviesvraag vanuit de groep medewerkers.
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TIPS & TRICKS
•

Wees nieuwsgierig en vraag door. Dit is het moment waarop je zeer
veel informatie kan verzamelen.

•

Toets af of hetgeen iemand ondervindt ook klopt met het gevoel van anderen,
durf confronteren.

•

Probeer een positieve sfeer te houden. Bezorgdheden en frustraties kunnen geventileerd worden maar mogen niet overheersen.

•

Stel open én gesloten vragen. Leer de werknemers écht kennen.

•

Leer luisteren, spreken doe je slechts een derde van de tijd.

•

Hou de touwtjes in handen tijdens het gesprek. Ook al spreek je maar een derde
van de tijd, zorg dat jij de dirigent blijft van het gesprek en hou je doelstelling van
het gesprek in je achterhoofd.
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Voorbeeld workshop Werkbaar werk - stress
Tijdens de workshop vroegen we aan werfleiders om hun takenpakket uiteen te rafelen in opdrachten. Ze noteerden deze op post-its en ordenden ze op basis van de tijd die men er aan besteedt.
Na verder doorvragen (zie fiche):

Veel tijd

weinig
tijd
•

•

•

Bleken de taken met de grootste tijdsinvestering niet altijd de grootste energievreters.
Bv: Werfleiders moeten vaak vergaderen met andere bedrijven, de ploegbazen en dergelijke. Ze
besteden daar veel tijd aan maar dit bleek bij velen een energiegever door het sociaal contact,
nieuwe ideeën en de mogelijkheid tot het doen van eigen inbreng.
Was er niet altijd de mogelijkheid taken die energie vreten af te splitsen.
Bv: Het behandelen van telefoons vraagt zeer veel tijd en energie. Soms gaat het om zeer relevante zaken, soms niet. Dit kan moeilijk anders georganiseerd worden omdat de werfleider de persoon is die op de hoogte is van alle gebeurtenissen op zijn werf en hierin de centrale persoon is.
Konden taken afgesplitst worden of anders aangepakt:
• taken die energie vreten zoals het opvragen van offertes bij de voorbereiding van een nieuwe
werf; terwijl er nog een werf lopende is.
• taken die energie vreten omdat ze doorheen de jaren in het takenpakket geslopen zijn. Bv.
door de hogere eisen van de klant is meer kennis vereist van wetgeving
• taken die energie vreten omdat ze maar af en toe voorkomen zoals het plaatsen van signalisatie of het doen van opmetingen.

Resultaat van de voorbeeldcase
Op basis van de bevindingen van de werfleiders werden twee nieuwe medewerkers aangeworven:
• een werkvoorbereider
• een landmeter
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WERKVOORBEREIDER BOUW
Taakomschrijving
•
•
•
•
•
•
•

Na het bestuderen van het aanbestedingsdossier, conforme producten en/of onderaannemers
zoeken of varianten bedenken die een meerwaarde kunnen bieden.
Opmaak van technische fiches, in overleg met aankoop en de werfleiding.
De technische fiches indienen bij de bouwheer.
Eenvoudig tekenwerk in autocad of gelijkaardig om een technisch voorstel te visualiseren.
Meewerken om een asbuild-dossier samen te stellen
Soms bijspringen bij aankoop om prijsvragen en prijsvergelijkingen te doen.
Soms bijspringen bij kostprijscalculatie om prijsvragen te doen of controle van de hoeveelheden
of zelf volledige calculaties te doen.

LANDMETER
Taakomschrijving
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitzetten van wegenis, leidingen, constructies,… op de werven.
Inmeten van hopen grond.
Controle van niveaus en tracé.
Opmeten en maken asbuildplannen.
Maken van plaatsbeschrijvingen.
Plannen opkuisen en aanpassen om te kunnen inlezen in onze kranen die uitgerust zijn met GPS
om 3D te kunnen werken.
Werfvergaderingen bijwonen indien nodig.
Uitleg/opleiding geven aan onze kraanmachinisten.
Eventueel een kleine werf volgen.
Eventueel signalisatieplannen opmaken
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werkbaar
werk

knelpuntvacatures

VRAGEN WORKSHOP
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

MVO
functiecreatie

langer
werken

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Vergelijken functieprofiel – neergeschreven taken
Welke taken zijn elementair?
Welke taken zijn op jouw opleidingsniveau, waar word je voor betaald
Welk werk blijft er liggen?
Zijn er taken die zich opstapelen?
Mocht je drie taken kunnen weghalen waardoor je efficiënter aan de slag
kan gaan, welke zouden dat zijn?
Wat zou je doen met je vrijgekomen tijd mocht je bepaalde taken kunnen
afgeven?

Wat geeft je negatieve stress?
Welke taken zijn energiegevers/energienemers?
Welke arbeidsomstandigheden geven je negatieve stress (cultuur, werkomgeving, visuele en auditieve verstrooiingen, netheid/vuilheid, helderheid/duisternis)
Welke delen van je job zijn te veel of te weinig uitdagend?
Zijn er taken die meer capaciteiten of training vragen dan je hebt?
In hoeverre beïnvloedt de opstelling van je werkruimte je vermogen om je
job gedaan te krijgen?

Bekijk je opgeschreven taken in functie van fysieke eisen, de tijd die je er
aan besteedt en de frequentie
Hoe is je werkplek opgesteld?
In hoeverre beïnvloedt de opstelling van je werkruimte je vermogen om je
job gedaan te krijgen?
Zou je iets willen veranderen aan je werkplek
Met welke uitrusting/gereedschap, materialen en goederen werk je?
Kan je comfortabel en veilig werken met deze materialen?
Mate van monotonie, repetitief werk?
Wat zorgt ervoor waardoor je zegt: dit hou ik niet vol tot mijn 65e?

Vergelijken functieprofiel – neergeschreven taken
Welke taken zijn elementair?
Welke taken zijn op jouw opleidingsniveau, waar word je voor betaald
Welk werk blijft er liggen?
Zijn er taken die zich opstapelen?
Mocht je drie taken kunnen weghalen waardoor je efficiënter aan de slag
kan gaan, welke zouden dat zijn?
Wat zou je doen met je vrijgekomen tijd mocht je bepaalde taken kunnen
afgeven?

Vlaanderen
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Interview

Verkennend
gesprek

Info
verzamelen

Info verwerken
en verslag

Terugkoppeling
werkgever

nazorg

Wat
Met het interview krijgen we een zicht op de functies en de daarbij horende taken, de tijdsinvestering
voor die taken, werk dat blijft liggen, de subjectieve beleving van de job, etc.

Waarom
Tijdens een interview kan je dieper ingaan op bepaalde zaken. Deze aanpak is tijdsintensiever dan een
workshop.

Hoe
Voorbereiding
•

Gebruik de reeds verzamelde gegevens uit het kennismakingsgesprek, de rondleiding en de
observatie. Hoe meer informatie je reeds hebt hoe gerichter je de gesprekken kunt voeren.

•

Spreek met de verantwoordelijke van de afdeling af hoe de interviews ingepland kunnen worden: wanneer zijn de werknemers beschikbaar, hoeveel tijd mag er voorzien worden, is er een
lokaal dat je kan gebruiken dat rustig is en waar je niet vaak gestoord wordt.

•

Bereid je voor: lees op voorhand het interviewdocument en duid aan welke vragen je zeker
moet behandelen. Noteer eventueel nog bijkomende vragen.

Op het moment zelf
Gebruik hiervoor onze fiche Interview.

Resultaat
Een interview resulteert in een lijst met mogelijk af te splitsen taken per werknemer met daarbij de
mogelijke vereisten van deze taken, de tijdsinvestering en de voorstellen om de vrijgekomen tijd in te
vullen.

TIPS & TRICKS
•

Hou je doel voor ogen: We willen info over de arbeidsorganisatie, de arbeidsverhoudingen, de arbeidsomstandigheden, de arbeidsinhoud de arbeidsvoorwaarden (cfr. de 5 A’s).

•

Kijk en luister objectief en neutraal.

•

Denk of spreek niet onmiddellijk in oplossingen maar luister en breng in kaart.

•

Stel je geïnteresseerd op: stel vragen, open én gesloten vragen.

•

Kijk ruimer dan de info die je krijgt, observeer goed, neem een gezonde nieuwsgierige
houding aan.
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INTERVIEW
Vooraf: geef uitleg over het doel van het interview en wat er met de info gaat gebeuren.
Geef duidelijk aan dat enkel die info wordt gedeeld met de werkgever waarvoor de medewerker
toestemming geeft.
Naam:
Functie:
Afdeling:
Diploma:
Hoe lang in dienst:

Arbeidsorganisatie
•

Wat is de titel van je functie?

•

Wil je even beschrijven wat je elke dag doet? Start bij het moment dat je op het werk aankomt
en eindig met het verlaten van het gebouw.

•

Beschrijf je werkschema. Heb je vaak pauze, hoe lang duren pauzes, zijn er voldoende pauzes?

•

Verandert je werkschema soms? Waarom? Hoe vaak? Ben je zelf vrij om je werkschema te
veranderen?

Arbeidsverhoudingen
•

Werk je voornamelijk alleen of in teamverband?
o

Wat houdt teamwerk in? Zijn je verantwoordelijkheden en die van de anderen omschreven?

o

Zijn er momenten of situaties waarin er wisselwerking is met anderen? Welke invloed
hebben die anderen op je werk?

•

Ontmoet je collega’s naast het werk?

•

Wat doen jullie samen?

•

Zou je collega’s willen ontmoeten?

•

Met wie ga je graag om tijdens het werk? Ben je tevreden met dit contact of wil je eigenlijk
meer of minder sociaal contact met anderen?

•

Hoeveel direct leidinggevenden heb je?

•

Kun je hen beschrijven?

•

Hoe dikwijls heb je contact met hen?

•

Hoe goed geeft je direct leidinggevende feedback en steun?

•

Ben je betrokken bij de planning, haalbaarheid van deadlines, etc.?

•

Wie bepaalt hoe je dag er uit ziet?

•

In welke mate word je verwacht of is het toegelaten om beslissingen te nemen of suggesties te
doen die invloed hebben op hoe je werk wordt gedaan?
Vlaanderen
is werk

o

Voel je je daar gemakkelijk bij? Hoe beïnvloedt dit je prestaties, voldoening of welbevinden?

•

Is er ruimte om af en toe waardering uit te drukken voor de werknemers?

•

Is er regelmatig werkoverleg?

•

Wat gebeurt er als iemand niet aan de verwachtingen voldoet?
o

Welke invloed heeft dit op jou?

•

Met wie anders heb je contact doorheen de werkdag naast je collega’s?

•

Welke invloed hebben deze contacten op je werk?

•

Van welke contacten hou je en van welke niet?

•

Heb je voldoende taalkennis of training om deze contacten behoorlijk te laten verlopen?

Arbeidsvoorwaarden
•

Heb je werkzekerheid?

•

Kan je promotie maken?

•

Worden de mensen beloond voor hun verwezenlijkheden?

•

Wat denk je van deze beloningen?

•

Wat vind je van de tijd die je hebt om je werk uit te voeren?

•

Zijn er momenten waarop je te veel of te weinig werk hebt?

•

Wat gebeurt er als je te veel of te weinig werk hebt?

•

Heb je het afgelopen jaar een opleiding kunnen volgen?

•

Wordt er gevraagd naar de opleidingsbehoeften?

•

Doet je werkgever moeilijk bij de aanvraag voor deeltijds werk?

•

Kan je gemakkelijk gebruik maken van familiaal verlof?

•

Is er kans op loopbaanbegeleiding of loopbaanontwikkeling?

•

Is de onderneming ‘gezinsvriendelijk’?

•

Wordt er bij selectie of aanwerving voldoende rekening gehouden met de capaciteiten van de
werknemer en de vereisten van de job?

•

Krijgen werknemer met medische beperkingen kansen om via aangepast werk te blijven?

•

Zijn er voldoende doorgroeimogelijkheden?

Arbeidsomstandigheden
•

Zijn er omstandigheden in je werkplek die je beïnvloeden?
o

Aanwezigheid van stof, ongezonde geuren, extreme temperaturen, auditieve of visuele
verstrooiingen, netheid, helderheid, duisternis,…

•

Indien er omstandigheden zijn die mogelijk hinderlijk zijn, hoe worden die dan aangepakt?

•

Hoe is je werkplek opgesteld?

•

In hoeverre beïnvloedt de opstelling van je werkruimte je vermogen om je job gedaan te krijgen?

•

Kan je aan alles en bij iedereen om te doen wat je moet doen?

•

Zou je iets willen veranderen aan je werkplek?

•

Met welke uitrusting/gereedschap, materialen en goederen werk je?

•

Welke intellectuele of fysieke eisen stellen deze aan jou?

•

Wat heb je nodig om je taak af te werken?

•

Kan je comfortabel en veilig werken?

•

Heb je de nodige energie, concentratie, kracht of uithouding om met de gereedschappen, materialen, goederen of uitrusting te werken?

•

Beschrijf de plaatsen en de toestand van de ruimtes waar je kunt rusten of een pauze nemen.
Vind je ze toereikend en comfortabel?

•

Met welke materialen of gereedschappen werk je?

•

Wat is jouw eindproduct?

•

Welk gevoel heb je hierrond?

•

Moet het werk vaak uitgeoefend worden in ongemakkelijke of inspannende werkhoudingen?

•

Zijn de veiligheidsinstructies voldoende aanwezig en begrijpbaar?

•

Zijn er vaak arbeidsongevallen?

Arbeidsinhoud
•

Moet er vaak onder tijdsdruk gewerkt worden?

•

Wat vind je zelf van de tijd die je hebt om je werk uit te voeren?

•

Welke delen van je job zijn te veel of te weinig uitdagend?

•

Zijn er delen van je job die meer capaciteiten of training vragen dan je hebt?

•

Zijn er dingen die je aan je werk zou willen veranderen?
o

Waarom?

•

Zou je je willen verdiepen in een deel van je takenpakket?

•

Wat doe je het liefst van je werk?
o

Minst graag?

•

Wat denken anderen van je job?

•

Waarover ben je meest/minst fier?

•

Hoe ben je tot de keuze van dit werk gekomen?

•

Is er veel eentonig of routinewerk?

•

Zijn de taakeisen altijd even duidelijk?

Vlaanderen
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Info verwerken en verslag

Verkennend
gesprek

Info
verzamelen

Info verwerken
en verslag

Terugkoppeling
werkgever

nazorg

Wat
Tijdens de rondleiding, de observatie, de workshop of het interview verzamelde je heel wat informatie.
Nu is het tijd geworden dit te verwerken tot conclusies in functie van de adviesvraag.

Waarom
Het is een valkuil om tijdens het verzamelen van de informatie al (voorbarige) conclusies te trekken.
Het uitstellen van een oordeel tot alle informatie is verwerkt is, is waardevol.

Hoe
We groeperen de belangrijkste inzichten in het document van de 5A’s en maken op basis hiervan een
verslag op om te bespreken met de werkgever.
Organisa�estructuur, taakverdeling, procedures, managementss�jl,
algemeen beleid

ARBEIDSORGANISATIE
•Aard, duidelijkheid, varia�e en
complexiteit van taken
•Fysieke, emo�onele en

•Rela�es met collega's,
leidinggevenden, klanten en de
kwaliteit ervan
•Communica�e

•Inrich�ng van de arbeidsplaats,
arbeidsmiddelen, werkhoudingen,
veiligheid

•Arbeidsregime
•Verloning
•opleidingsmogelijk-heden

Gebruik hiervoor het document ‘standaardverslag’.

Resultaat
De conclusies verwerk je in een eindverslag. Het antwoord op de adviesvraag licht je mondeling toe aan
de werkgever. Hou er rekening mee dat binnen een organisatie vaak meerdere partijen ingelicht moeten worden over het resultaat van het proces: directie, HR, betrokken medewerkers zelf, etc. Vergeet
bij grote ondernemingen ook het CPBW niet op de hoogte te brengen van de resultaten. Zij kunnen er
mee voor zorgen dat er verdere acties genomen worden op basis van het adviesverslag.
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SAMENVATTING GEKNIPT
Datum
Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf
Adres
Contactpersoon
Telefoonnummer

Gegevens Jobcentrum
Contactpersoon
Telefoonnummer

Vraag/doelstelling

ARBEIDSORGANISATIE

Organisa�estructuur, taakverdeling, procedures, managementss�jl,
algemeen beleid

•Aard, duidelijkheid, varia�e en
complexiteit van taken
•Fysieke, emo�onele en

•Rela�es met collega's,
leidinggevenden, klanten en de
kwaliteit ervan
•Communica�e

•Inrich�ng van de arbeidsplaats,
arbeidsmiddelen, werkhoudingen,
veiligheid

•Arbeidsregime
•Verloning
•opleidingsmogelijk-heden

Vlaanderen
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ARBEIDSORGANISATIE

Missie, visie, management stijl, algemeen beleid, werkprocedures en taakverdeling
Verzamel hieronder de verkregen info van de website, uit de gesprekken met leidinggevende(n), de rondleiding, observatie, interview en workshop

ARBEIDSINHOUD
Vul hieronder de verkregen info aan vanuit de interviews /rondleiding/workshop/ observatie

ARBEIDSVERHOUDINGEN
Vul de verkregen info vanuit de interviews /rondleiding/workshops/observatie hieronder in

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Vul de verkregen info vanuit de interviews /rondleiding/workshop/observatie hieronder in

ARBEIDSVOORWAARDEN
Vul de verkregen info vanuit de interviews /rondleiding/workshops/observatie hieronder in
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STANDAARDVERSLAG
Datum verslag:
Opdrachtgever:
Contactpersoon Jobcentrum:

VRAAG
(max. 5 regels)

AANPAK
(genomen stappen: observatie, workshop – namen en aantal, interview - naam)

VASTSTELLINGEN
(wat is er opgevallen, opsomming, geobserveerde zaken die bij ons vragen oproepen)

ADVIES
(gebaseerd op de adviesvraag)

AANVULLENDE INFO
(andere zaken die niet aan bod gekomen zijn maar die geen antwoord zijn op de vraag)

Vlaanderen
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Terugkoppeling werkgever

Verkennend
gesprek

Info
verzamelen

Info verwerken
en verslag

Terugkoppeling
werkgever

nazorg

In deze fase bespreek je het eindverslag met de werkgever. Samen plannen jullie welke stappen eventueel in nazorg moeten ondernemen worden.

Nazorg

Verkennend
gesprek

Info
verzamelen

Info verwerken
en verslag

Terugkoppeling
werkgever

NAZORG

Aanvankelijk gingen we ervan uit dat deze stap optioneel was in het proces. Na het uitvoeren van een
aantal testcases blijkt dat deze heel belangrijk is en zeker de nodige aandacht vereist.

Wat
Belangrijke bouwstenen in deze stap zijn:
•

Een concreet stappenplan en systematisch ingebouwde evaluatiemomenten

•

Open communicatie

•

Voorgestelde acties uit het adviesverslag aanpassen en implementeren in hun bedrijfscultuur
en -organisatie

•

Het betrekken van de juiste personen voor het nazorgtraject (zowel intern als extern) met specifieke kennis over de werkvloer, de betrokken medewerker(s), arbeidsbeperking, mogelijke
aanpassingen, etc. Dit kan zowel gaan over coaches uit je eigen organisatie, medewerkers uit
het bedrijf zelf als over andere consultants.

Waarom
Onderschat niet wat je verslag teweeg brengt binnen een organisatie. Wil je dat het bedrijf écht aan
de slag gaat met de voorstellen die je doet dan is het belangrijk om hen hierin verder op te volgen en
te ondersteunen want vaak is er specifieke kennis en expertise vereist. De inbreng van de betrokken
medewerkers wordt op die manier ook op lange termijn opgevolgd.
Commercieel gezien is het sowieso belangrijk om contact te houden met de werkgever nadat het
eindverslag besproken werd.
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Hoe
Knelpuntvacature
• Opmaak van een toegankelijke vacature
• Match doelgroep en
vacature
• Opvolgen invulling vacature
• Opvolgen geschikte kandidaten
• Opvolgen/coaching tewerkstelling
• Info tewerkstellingsmaatregelen
• Opvolgen impact op de
directe collega’s

Werkbaar werk
• Sturen en opvolgen van
actiepunten uit het adviesverslag
• Opvolging impact op de
medewerkers en bijsturen waar nodig
• Netwerk ter opvolging
van de actiepunten samenstellen (consultants,
subsidies, etc. verzamelen)
• Bijkomende info rond
bepaalde topics bezorgen aan de werkgever
(bijvoorbeeld rond
burn-outbeleid)
• Opleidingen voorzien
rond ergonomisch werken, burn-out, stress,
werkdruk, etc.

Langer werken
• Sturen en opvolgen van
actiepunten uit het adviesverslag
• Netwerk ter opvolging
van de actiepunten samenstellen (consultants,
subsidies, etc. verzamelen)
• Bijkomende info rond
bepaalde topics bezorgen aan de werkgever
(bijvoorbeeld rond
burn-outbeleid)
• Opleidingen voorzien
rond ergonomisch werken, burn-out, stress,
werkdruk, etc.
• Opvolging impact op de
medewerkers en bijsturen waar nodig
• Opleiding mentorschap
voor oudere werknemers
voorzien

MVO

Re-integratie

• Opmaak van een toegankelijke
vacature
• Match doelgroep en vacature
• Opvolgen invulling vacature
• Opvolgen geschikte kandidaten
• Opvolgen/coaching tewerkstelling
• Info tewerkstellingsmaatregelen
• Opvolgen impact op de directe
collega’s
• Verdere ondersteuning van het imago: burn-out preventie,…

• Opmaken en opvolgen re-integratieplan
• Opvolgen individuele medewerker
• Info over tewerkstellingsmaatregelen
• Opvolgen impact op de directe
collega’s
• Netwerk rond de individuele medewerker opzetten
• Opvolgen van de nodige aanpassingen aan de werkomgeving

TIPS & TRICKS
•

Vermeld nazorg als stap in het proces van bij het begin van je communicatie
met het bedrijf

•

Zet methodieken in als supported employment of disability case management. Verdiep je
hierin of zet mensen in met de nodige kennis en expertise.

•

Wees eerlijk over je kunnen bij de nazorg. Durf andere organisaties aan te spreken die
meer gespecialiseerd zijn in bepaalde thema’s.

•

Werk gestructureerd volgens een plan van aanpak. Neem regelmatig contact om alles op
te volgen.
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www.jobcentrum.be/geknipt
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