
 

 

 

Deel I. Gebruiksaanwijzing 
 
 

1. Doelstellingen van het pakket 
 
Wie werkt met (inter)professionele groepen zal al vaak hebben 
vastgesteld dat er enorme verschillen kunnen bestaan tussen 
bedrijven, zelfs binnen één bepaalde sector. Niet elk bedrijf volgt 
dezelfde strategie om overeind te blijven in de vrije markt.  
Voor een groot deel komen die verschillen in bedrijfsstrategie tot 
uiting in het personeelsbeleid.  
Om die verschillen en/of gelijkenissen te duiden, te verklaren en 
bespreekbaar te maken hebben we dit vormingspakket 
samengesteld. 
 
Bij het ontwerpen ervan zijn we uitgegaan van een aantal 
doelstellingen. Omdat zij niet alleen belangrijk zijn voor de 
ontwerper, maar ook voor de gebruiker hebben we ze hierna 
opgenomen. 
Dit pakket is geen keurslijf. U kan een keuze maken uit de 
verschillende doelstellingen, klemtonen leggen, doelstellingen 
uitbreiden of doelstellingen toevoegen.  
 
U kan deze doelstellingen ook gebruiken als communicatiemiddel om 
bijvoorbeeld de discussie over het pakket met collega-begeleiders, 
opdrachtgever of deelnemers te stofferen.  
Voor de cursist is het prettiger en ook duidelijker als de begeleider bij 
het begin van de sessie de hoofddoelen toelicht, deze in relatie 
brengt met het overige vormingsaanbod en vervolgens kort iets 
meedeelt over het programma. 
 
Hoofdleerdoel 
De deelnemers inzicht geven in de samenhang tussen de  
verschillende elementen die de bedrijfsvoering in een onderneming  
bepalen en op basis van dit inzicht kunnen ze hun eigen 
onderneming kritisch bespreken. 
 
Deeldoelstellingen 
 De deelnemers inzicht geven in de historische achtergronden van 

een aantal bedrijfsveranderingen / bedrijfsstrategieën. 
 De deelnemers inzicht geven in de relaties tussen de verschillende 

elementen van de bedrijfsvoering, meer bepaald de rol van de 
markt, het product, de organisatie van het arbeidsproces en het 
personeelsbeleid. 

 De deelnemers moeten de theoretische inzichten kunnen 
toepassen op hun eigen bedrijf. 

 De deelnemers moeten het personeelsbeleid in hun eigen bedrijf 
kritisch kunnen bespreken. 
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2. Gebruik van het pakket 
 

2.1. Methodieken 

De bedrijventest is de ruggengraat van dit pakket. Toch lijkt het ons 
niet aangewezen om met de bedrijventest te beginnen zonder een 
inleiding. Voor die inleiding kan u opteren voor een uiteenzetting 
zoals beschreven in deel II (de slides vindt u in deel IV) of een video. 
Om de uiteenzetting te verwerken hebben we enkele 
verwerkingsvragen voorzien. 
Daarna kan u met de groep de bedrijventest doen. De deelnemers 
moeten hun eigen bedrijf herkennen in een aantal situatieschetsjes. 
We hebben daarvoor zeven items rond bedrijfs- en personeelsbeleid 
geselecteerd. Op die manier zal elk bedrijf in een bepaalde categorie 
terechtkomen.  
 
We werken met drie types van bedrijven. Wie zich aan een typering 
waagt vereenvoudigt de realiteit. De werkelijkheid is immers veel 
ingewikkelder, nooit in louter zwart-wit beelden te vangen. Maar om 
vergelijkingen mogelijk te maken binnen het kader van een 
vormingsactiviteit moeten we ons beperken tot drie strak omlijnde 
types van bedrijven die toch herkenbaar blijven voor de deelnemers. 
 
Type 1  M A R K T G E B O N D E N  is een bedrijfstype waar het 
bedrijfsbeleid sterk bepaald wordt door de concurrentiepositie van 
het bedrijf. Deze bedrijven opereren op een zeer concurrentiële 
markt, een markt die veel flexibiliteit vereist. Meestal gaat het om 
laaggeschoold werk en zijn de arbeidsvoorwaarden een belangrijk 
wapen in de concurrentieslag. Het personeelsbeleid in dit soort 
bedrijven is weliswaar doordacht, maar wordt vooral bepaald door de 
slechte bedrijfseconomische situatie 
Type 2  T R A D I T I O N E E L  is een bedrijfstype dat kan 
gekarakteriseerd worden als ‘traditioneel’. Voortdurende 
productieverhogingen tegen de achtergrond van een redelijke 
stabiele marktpositie, traditioneel productieproces, vrij stabiel 
personeelsbestand met klassieke arbeidsvoorwaarden, sterke nadruk 
op de collectieve  arbeidsverhoudingen, enz.. Het personeelsbeleid is 
hier meestal niet zo sterk uitgebouwd: het is meer een ‘reactief’ 
beleid (reagerend op ontwikkelingen die zich voordoen in de plaats 
van zelf een actief beleid te ontwikkelen). 
Type 3  H U M A N  R E S O U R C E S  M A N A G E M E N T  is 
een kapitaalsintensief bedrijf of een bedrijf uit een ‘kernsector’. Dit 
type van bedrijven maakt hoogtechnologisch producten, men werkt 
er met hoogtechnologische processen. Andere kenmerken zijn: 
teamwerk, polyvalentie, sterke nadruk op interne communicatie, 
goede tot zeer goede arbeidsvoorwaarden, enz.. Het 
personeelsbeleid (‘Human resources management’) is hier actief en 
doordacht en beschouwt de bijdrage van werknemers als een kans 
op betere bedrijfsresultaten. 
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Niet elk bedrijf zal perfect passen in één van de bovengeschetste 
types. In elke groep zijn er ook wel overgangsbedrijven, bijvoorbeeld 
bedrijven die evolueren van type twee (traditioneel) naar type één 
(flexibel) of type drie (HRM). Dit zijn bedrijven in verandering en het 
boeiendste materiaal om mee te werken. 
 
Om u een zicht te geven op hoe u dit pakket kan gebruiken 
bespreken we hierna de verschillende onderdelen vanuit didactisch 
oogpunt op basis van onze eigen ervaringen met het pakket.  
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat u het pakket ook zo moet 
aanpakken. 
Mocht u op een andere manier met dit pakket werken dan horen wij 
dat graag. 
U vindt hierin de volgende elementen: 

Hoe kan u werken met de tekst en de bijbehorende slides?  
Hoe kan u de besproken video’s in een sessie gebruiken?  
Hoe pakt u de bedrijventest het best aan?  
Hoe kan u andere thema’s laten aansluiten op het pakket? 

We willen u enerzijds een aantal praktische tips meegeven (hoeveel 
tijd heeft u nodig, werkt u met subgroepen of niet, welk materiaal 
heeft u nodig, enzovoort). Anderzijds willen u ook een aantal 
didactische aanwijzingen meegeven op basis van onze eigen 
ervaringen. 
 
 

2.1.1. Werken met de tekst en slides (nabespreking via 
verwerkingsvragen). 

 
Het lijkt ons niet aangewezen om de bedrijventest te doen zonder 
een vorm van inleiding. Een eerste manier waarop u dit kan 
aanpakken is door een uiteenzetting te geven op basis van de tekst 
die in het pakket is opgenomen. Bij die tekst hebben we een aantal 
slides gemaakt.  
 
De tekst bestaat uit drie grote delen. In het eerste deel zetten we 
een stapje terug in de tijd. Niet om het geheel een historisch cachet 
te geven, maar omdat een aantal van de huidige problemen in 
bedrijven heel wat te maken hebben met dingen die 100 jaar geleden 
zijn gebeurd. 
In het tweede deel bespreken we kort een aantal maatschappelijke 
en economische veranderingen die een belangrijke invloed hebben op 
de bedrijven.  
In het laatste deel tenslotte komen de managementstrategieën aan 
bod die in bedrijven worden toegepast. In dit overzicht komen niet 
alle elementen aan bod, we richten onze aandacht op enkele 
belangrijke aspecten: Human Resources Management, flexibiliteit en 
toelevering. Eigenlijk is dit een vrij artificiële opdeling, omdat heel 
wat elementen nauw met elkaar in verband staan. Toch willen we in 
deze inleiding dit onderscheid maken, omdat de verbanden vooral 
duidelijk worden na de toepassing van de bedrijventest. 
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Na de tekst vindt u in het pakket enkele verwerkingsvragen. Die kan 
u na de uiteenzetting aan de deelnemers geven (laat hen in groepjes 
werken). Zo wordt duidelijk of men het verhaal gevolgd heeft en 
kunnen vragen en opmerkingen van de deelnemers in de discussie 
opgenomen worden. 
 
Voorbereiding 
Eerst en vooral moet u zich de inhoud van de tekst eigen maken. In 
de tekst zitten al verschillende voorbeelden verwerkt. Toch raden wij 
u aan om zelf een aantal voorbeelden te zoeken die nauw aansluiten 
bij de ervaringen van de deelnemers. Zo vermijdt u ook om 
voortdurend voorbeelden uit de auto industrie aan te halen. 
De slides staan ook op de bijgevoegde discette. Zij werden gemaakt 
in Power Point 95/97. Indien u een andere versie nodig heeft 
contacteer ons.  
Indien u andere klemtonen legt in de uiteenzetting, pas dan ook de 
slides aan. 
 
Hulpmiddelen 
Overheadprojector, scherm, slides 
 
Tijdsduur 
Rondvraag bij de deelnemers: 20 ‘ (afhankelijk van de grootte van de 
groep) 
Uiteenzetting: 90’. Voorzie regelmatig een moment waarop 
deelnemers vragen kunnen stellen of kunnen reageren op wat u 
vertelt. 
 
Groepsgrootte 
Vanaf 10 deelnemers. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met de nodige zin voor relativering… 
Zoals in de inleiding van de tekst staat vermeld, moet u dit verhaal vertellen 
met de nodige zin voor relativering. Het is niet zo dat alle bedrijven 
onvoorwaardelijk in een veranderingsproces stappen, noch dat het overal zo 
doelbewust gebeurt. Er zijn nog altijd heel wat bedrijven die als je ze van 
dichterbij bekijkt op een traditionele manier verder werken. Maar al te vaak 
worden nieuwe managementtechnieken enthousiast onthaald op congressen 
en in boeken, maar valt daarvan in de praktijk weinig te bespeuren. Het 
gezegde ‘oude wijn in nieuwe zakken’ is meestal niet veraf. 
Deze relativerende noot kan u makkelijk inbouwen door in het begin van de 
vormingssessie de ronde te doen bij de deelnemers met de vraag of zij in hun 
eigen bedrijf voorbeelden kunnen aanhalen van nieuwe 
managementstrategieën.  
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2.2.2. Werken met video 

 
De lopende band 

 
Het tweede hoofdstuk ‘Een stapje terug in de tijd’ (blz. 14 tot 17) van 
de uiteenzetting (het historische deel) kan u vervangen door de video 
‘De lopende band’ uit de BBC reeks ‘People’s Century’.  
 
Aan de hand van archiefbeelden en getuigenissen uit Amerika, 
Engeland, Frankrijk en Italië wordt in deze video het ontstaan van 
het fordistisch – tayloristisch georganiseerd bedrijf geschetst tussen 
1900 en 1945. Hoe werd er in deze fabrieken gewerkt? Waarom 
wilde men op deze manier werken? Hoe groeide de 
consumptiemaatschappij? Hoe probeerden de vakbonden dit systeem 
te vermenselijken? 
 
Het commentaar bij de beelden is in het Nederlands gesproken, de 
interviews zijn ondertiteld. 
 
In het pakket vindt u een vrij gedetailleerde samenvatting van de 
uitzending gevolgd door enkele vragen die u kan gebruiken in de 
nabespreking (met de hele groep of in kleine groepjes). U kan de 
vragen ook op voorhand aan de deelnemers geven, dan kijken ze 
gerichter. 
 
U kan natuurlijk ook slechts enkele stukjes uit de video gebruiken. 
Bijvoorbeeld de fragmenten die duidelijk de organisatie in de 
bedrijven situeren en de syndicale reacties op deze manier van 
werken. 
 
Voorbereiding 
Bekijk de video, maak op basis hiervan een korte inleiding voor de 
groep. 
Beantwoordt zelf de vragen. 
 
Hulpmiddelen 
Video-installatie, bord of flipover, schrijfgerief voor de deelnemers 
 
Tijdsduur 
Inleiding van de video: 5’ 
Vertoning: 30’ 
Nabespreking: 20’of 30’ als u werkt met groepjes. 
 
Groepsgrootte 
Vanaf 10 deelnemers. Bij een grote groep werkt u best met een groot 
scherm of 2 teeveetoestellen. 
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Human Resource Management 
 

In deze video van Teleac worden een aantal theoretische 
toelichtingen afgewisseld met uitgebreide praktijkvoorbeelden. U kan 
deze voorbeelden gebruiken als basis van een groepswerkopdracht 
ter vervanging van het vierde hoofdstuk ‘Veranderingen in 
organisaties’ (blz. 22 tot 32) van de uiteenzetting. De bedoeling is dat 
de deelnemers zelf een aantal managementantwoorden uit de 
voorbeelden halen. Het voordeel van deze video is dat die 
antwoorden direct gelinkt worden aan veranderend werk.  De 
deelnemers zullen heel goed zien dat een aantal wijzigingen in de 
organisatie van het werk grote gevolgen heeft voor het werk van de 
mensen zelf. 
Afhankelijk van het verdere gebruik van dit pakket, de accenten die u 
wil leggen in de nabespreking van de bedrijventest kan u opteren 
voor alle delen van de video of er een selectie uit maken.  
 
Na de samenvatting van elk deel vindt u in dit pakket enkele vragen 
die u kan gebruiken voor de kijkopdrachten. 
 
Voorbereiding 
Bekijk de video en beantwoordt de vragen. 
Beslis welke voorbeelden u gaat gebruiken, verdeel ze over de 
verschillende groepjes. U kan hierbij rekening houden met de situatie 
van de deelnemers. 
 
Hulpmiddelen 
Video-installatie (verschillende installaties als u de deelnemers in 
groepjes laat werken), bord of flipover, schrijfgerief voor de 
deelnemers 
 
Tijdsduur 
Inleiding van de video: 5’ 
Vertoning: 30’ 
Nabespreking: 20’of 30’ als u werkt met groepjes. 
 
Groepsgrootte 
Vanaf 10 deelnemers. Bij een grote groep werkt u best met meerdere 
teeveetoestellen. 
 
 
2.2.3. De bedrijventest 

 
Na de inleiding die u, zoals hierboven beschreven op verschillende 
manieren kan aanpakken, wordt via zeven vragen de bedrijfsrealiteit 
van de deelnemers in kaart gebracht.  
Door de bedrijventest te doen krijgen de deelnemers een inzicht in de 
samenhang tussen een aantal elementen (marktpositie, product, 
organisatie, werk, personeelsbeleid, arbeidsvoorwaarden en (sociaal) 
overleg) van het bedrijfsbeleid, de verschillen die er zijn tussen 
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bedrijven en welke invloed dit heeft op het functioneren van het 
management, de werknemers en de vakbondsafgevaardigden. 
 
In de bedrijventest worden volgende elementen van nabij bekeken: 

1. Welke marktpositie neemt het bedrijf in? 
2. Welk product of dienst maakt het bedrijf? 
3. Hoe wordt de productie/dienstverlening georganiseerd? 
4. Hoe is het werk van de meeste werknemers 

georganiseerd? 
5. Welk personeelsbeleid voert het bedrijf? 
6. Welke arbeidsvoorwaarden gelden er? 
7. Hoe verloopt het (sociaal) overleg in het bedrijf? 

Elk item wordt op de linker pagina kort toegelicht. Deze tekst 
overloopt u best samen met de deelnemers tijdens het invullen van 
de test. Zo is voor iedereen duidelijk wat er precies bedoeld wordt. 
Op de pagina ernaast staan drie situatieschetsjes die elk item in een 
fictief bedrijf situeren (wel gebaseerd op echte bedrijven). De 
bedoeling is dat de deelnemers nagaan welke situatie het meest 
gelijkt op de situatie in hun eigen bedrijf.  
Om te vermijden dat de deelnemers zich blind staren op een bepaald 
woord in de situatieschets is het belangrijk dat elke deelnemer 
zijn/haar keuze duidelijk argumenteert. Via deze discussie leren de 
deelnemers elkaars bedrijven ook beter kennen. 
 
Elke deelnemer moet zijn/haar antwoord steeds op twee 
antwoordformulieren invullen. Eén formulier mogen ze houden, het 
andere wordt aan u gegeven zodat u een overzicht kan maken van 
de resultaten. 
Het eenvoudigste is stapeltjes te maken volgens de verschillende 
types. Meestal moet u 5 stapeltjes maken: type 1; type 2, type 3 en 
twee stapeltjes voor bedrijven die tussen type1 en 2 vallen of tussen 
type 2 en 3. 
In een afsluitende discussie kan u die stapeltjes als basis gebruiken 
evenals de beschrijving van de verschillende types die u vindt op 
bladzijde 53 tot 58. 
Voorbereiding 
Neem de bedrijventest grondig door. Stel u een bedrijf voor en vul 
het antwoordformulier in, eventueel met een aantal collega’s omdat u 
dan ook een idee krijgt over de mogelijke discussies tijdens het 
invullen van de bedrijventest. 
Lees pas achteraf de beschrijving van de verschillende types. 
 
Hulpmiddelen 
Bord of flipover, een copie van de bedrijventest voor elke deelnemer, 
een dubbele copie voor elke deelnemer van het antwoordformulier 
(best twee verschillende kleuren), schrijfgerief voor de deelnemers. 
 
Tijdsduur 
Inleiding van de bedrijventest:10’ 
Invullen van de bedrijventest: is afhankelijk van de grootte van de 
groep, of u al dan niet werkt met kleinere groepjes. Er zijn groepen 
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die er 1 uur voor uittrekken, maar er zijn ook groepen die er een 
halve dag aan besteden. 
Verwerken van de resultaten: 10’ 
Nabespreking: 30’ tot 60’. 
 
Groepsgrootte 
Vanaf 10 deelnemers. Bij een grote groep werkt u best voor het 
invullen met kleinere subgroepen. Let er wel op dat in deze 
subgroepen deelnemers uit verschillende bedrijven zitten. 
 
 

2.2.4. Onderwerpen verder uitdiepen 

 
Dit pakket kan zeer goed gebruikt worden als basis om een aantal 
thema’s grondiger aan te pakken. Door eerst dit pakket te gebruiken 
leren deelnemers de verschillende bedrijven die in de groep 
voorkomen goed kennen. Men kan een aantal 
managementbeslissingen in verband brengen met het 
personeelsbeleid en het sociale overleg (de vakbondswerking) binnen 
het bedrijf. Hierdoor worden problematieken zoals flexibiliteit, 
uitbesteding/onderaanneming of teamwerk in een ruimer geheel 
geplaatst en kan men verschillen tussen bedrijven duidelijker 
situeren.  
Voor welk thema u precies kiest hangt een beetje van de groep af. 
Soms is de diversiteit in de groep te groot om bijvoorbeeld een zeer 
concreet thema als teamwerk te kiezen.  
Wanneer deelnemers uit zeer verschillende sectoren komen kan het 
zijn dat voor sommigen teamwerk zeer actueel is terwijl voor andere 
deelnemers teamwerk heel ver van de realiteit staat. Dan kan het 
aangewezen zijn om de problematiek open te trekken naar 
bijvoorbeeld ‘hoe wordt het werk op de werkvloer georganiseerd’. 
 
STV werkte rond een aantal thema’s die in dit pakket worden 
aangeraakt eveneens vormingspakketten of simulatiespelen uit. 
Hiervoor verwijzen we graag naar de vormingsbrochure die in deze 
werkmap zit. 
Aarzel niet om op ons beroep te doen bij het uitwerken van een 
scenario. 
 
 

2.2. Doelgroep 
Bij het gebruik van dit pakket is het belangrijk dat u werkt met een 
heterogene groep. Het boeiendste materiaal zal uit een groep komen 
waarin bedrijven zitten uit zeer uiteenlopende sectoren of 
subsectoren.  
Mocht u toch werken met deelnemers die uit één vrij sterk 
afgebakende sector komen dan moet u even nagaan of de verschillen 
tussen de bedrijven groot genoeg zijn. Wanneer het enkel gaat om 
bedrijven uit type één dan zal de discussie achteraf maar mager zijn. 
De test is er immers vooral op gericht om de verschillen tussen de 
types naar voor te halen en te bespreken. 
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2.3. Accomodatie 
De keuze van een geschikt lokaal wordt bepaald door het programma 
dat u heeft samengesteld en de grootte van de groep. 
Een lokaal kan beter te groot zijn dan te klein. Voor het invullen van 
de test kan u in kleinere groepjes werken. Het werkt plezieriger als u 
over meerdere lokalen kan beschikken. De groepjes storen elkaar dan 
niet tijdens het invullen en bespreken van de test. 
 
Neem de tijd om voor de aanvang van de sessies alles te controleren 
en/of klaar te zetten. Werkt de overheadprojector? Is de projectie 
groot genoeg? Schrijven de viltstiften? Is het juiste videokanaal 
geselecteerd? Kan het lokaal enigszins verduisterd worden? Enz.. 
Dit lijken pietluttigheden, maar wanneer het fout gaat kunnen zulke 
dingen ontzettend storend werken. 
 

2.4. Materiaal 
Al het didactisch materiaal voor dit pakket vindt u in deel IV : slides 
(ook op discette), discussievragen, fiches en antwoordblad voor de 
bedrijventest, videohandleiding. 
 

2.5. Enkele aandachtspunten 
Richt niet al uw aandacht op het onder de knie krijgen van de 
materie. Een begeleider hoeft niet alles te weten. De werkvormen 
zijn zo gekozen dat u vooral werkt met de inbreng van de 
deelnemers. Kies de werkvorm die het dichtst aansluit bij de groep 
en uw manier van werken. Die werkvorm zal u dan vlotter afgaan en 
dus het meeste effect hebben. 
De beste voorbereiding bestaat erin de voorgestelde oefeningen of 
opdrachten zelf eens uit te proberen. Uw eerste reacties zullen vaak 
samenvallen met de reacties van de groep.  
 
Mocht u nog vragen hebben, bijkomende inlichtingen willen dan kan 
u altijd contact opnemen met Brigitte Lauwers, SERV-STV, Jozef II 
straat 12-16, 1000 Brussel. Tel. 02/217 07 45 of fax 02/217 70 08 of 
e-mailen naar blauwers@serv.be 
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