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Deel IV. Didactisch materiaal 

 

W o o r d   v o o r a f 
 
 
Bedrijven waar zelden of nooit termen zoals human resources, integrale kwaliteitszorg, 
lean production, teamwerk, total quality, outsourcing, organisatieverandering, … , worden 
gebruikt zijn vandaag de dag uiterst zeldzaam. Het management is constant op zoek naar 
middelen om de concurrentie een stapje voor te zijn. Men hoort niet zelden ‘voortdurend 
veranderen is de enige kans op overleven in deze moordende concurrentieslag’.  
 
Deze veranderingen gaan ook aan de werknemers en hun vertegenwoordigers niet 
onopgemerkt voorbij. Werknemers worden ‘medewerkers’, zij krijgen een ‘nieuw profiel’ 
aangemeten, men spreekt van taakverruiming, verantwoordelijkheid, samenwerking, 
teamspirit, enzovoort. 
 
Dit pakket wil u de mogelijkheid geven om allerlei bedrijfsveranderingen in een ruimer 
kader te plaatsen. Welke invloed heeft de omgeving op het bedrijfsbeleid? Hoe reageren 
bedrijven op nieuwe uitdagingen van de markt? Heeft dit invloed op het 
personeelsbeleid? Samen met de deelnemers kan u de veranderingen in hun eigen bedrijf 
in kaart brengen en verduidelijken. 
Op basis van de gegevens die de deelnemers verstrekken via de bedrijventest kan u niet 
alleen werken rond de situaties in de bedrijven zelf, maar ook rond de 
gemeenschappelijke kenmerken en de uitgesproken verschillen. U kan de bedrijventest in 
dit pakket gebruiken als een soort ‘kapstok’  voor het verder uitspitten van een bepaald 
thema of subthema (bijvoorbeeld flexibiliteit, mondialisering, uitbesteding, teamwerk, 
enzovoort). 
 
Het vormingspakket dat voor u ligt is een update van vormingsmateriaal dat STV al 
enkele jaren gebruikt om de discussie over bedrijfsveranderingen met 
vakbondsafgevaardigden uit zeer uiteenlopende sectoren in te leiden. Omdat wij in 
mankracht beperkt zijn hebben we dit pakket zodanig samengesteld dat u er als 
vormingswerker zelf mee aan de slag kan. 
 
In het pakket gebruiken we materiaal uit het TOA (Technologie – Organisatie – Arbeid) 
onderzoek dat de Stichting uitvoert sinds 1998. In dit onderzoek wordt gepeild naar de 
mate waarin nieuwe organisatieprincipes worden toegepast. Hoeveel bedrijven werken 
met teams? Hoeveel bedrijven leveren just-in-time? Hoeveel bedrijven opteren voor een 
plattere structuur? Hoe innovatief zijn de bedrijven? Enzovoort. 
Deze informatie kan u gebruiken als achtergrondinformatie bij het verwerken van de 
bedrijventest. 
 
Dit vormingspakket bestaat uit vier delen.  
Het eerste, inleidende deel, schetst de doelstellingen van dit pakket en beschrijft hoe u 
het pakket kan gebruiken in een vormingssessie. 
In het tweede deel vindt u de tekst voor de inleidende uiteenzetting. U kan de tekst 
eveneens gebruiken als naslagwerkje voor de deelnemers.  
In deel III zijn de verwerkingsvragen en de bedrijventest opgenomen. 
Het vierde deel tenslotte bevat de slides die u bij de uiteenzetting kan gebruiken, 
videohandleidingen en verwijzingen naar achtergrondinformatie bij de thematiek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit vormingspakket is gebaseerd op de ideeën en het vormingswerk van een 
voormalige medewerkster van STV: Monique Ramoul. Zij ontwikkelde het 
materiaal voor vormingssessies van ACV-LBC en ABVV-Algemene Centrale  
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