
Deel II. Werken in  
veranderende bedrijven 
 
1. Inleiding 
 
Elke week lees je wel een nieuwe term in de krant (vooral in de 
personeelkaternen) die doorgestoten zijn in de managementliteratuur. 
Employability, competentiemodellen, re-skilling, lerend management, 
het kennisbedrijf, empowerment, het zijn maar enkele voorbeelden uit 
een oneindig lange rij. 
Het lijkt wel alsof elk bedrijf midden in een rigoureus 
veranderingsproces zit... Maar of iedereen op de werkvloer daar zo veel 
van merkt?  
 
Toch verandert er heel wat in de bedrijven. 
Werknemers moeten bijvoorbeeld de kwaliteit van de producten zelf in 
de gaten houden. Kwaliteitsafdelingen worden afgeslankt of helemaal 
opgedoekt, de controle moet nu direct aan de lijn gebeuren, 
verbeteringen komen tot stand via de kwaliteitskringen of 
verbeteringsteams. Bedrijven maken immers producten met een hoge 
toegevoegde waarde (de massaproductie is gedelokaliseerd naar lage 
loonlanden) die aan zeer hoge kwaliteitseisen moeten voldoen. 
Klein onderhoud verschuift langzaam maar zeker van de 
onderhoudsafdeling naar de productie zelf. Het personeel krijgt 
opleidingen om klein onderhoud zelf te doen.  
Werknemers gaan rouleren over verschillende werkposten. Niet meer 
dag in dag uit hetzelfde doen, maar men rouleert in afspraak met de 
collega’s over verschillende werkposten. Zo worden ook alle machines 
optimaal benut, en zijn werknemers makkelijker inzetbaar.  
Werknemers worden op alle mogelijke manieren (kwaliteitskringen, 
werkoverleg, ideeënbussen, enz.) betrokken bij het verbeteren van het 
werkproces. Alles moet vlugger, goedkoper, efficiënter gaan en waarom 
zou je dan de kennis van de werkvloer onbenut laten? 
Het lijnmanagement krijgt er allerlei taken bij: van het opzetten van 
kwaliteitsprojecten over het uitstippelen van opleidingstrajecten tot het 
houden van evaluatie- en functioneringsgesprekken. 
Heel veel werknemers worden geconfronteerd met het just-in-time 
principe. Goederen en diensten moeten juist op tijd op de juiste plaats 
geleverd worden. Stockage moet zoveel mogelijk vermeden worden, 
men moet flexibel kunnen inspelen op de eisen van de markt. Concreet 
kan zich dit vertalen in overuren, inzet van uitzendarbeid, 
oproepcontracten of uitbesteding. 
Nieuwe technologieën zijn in bijna elke werkomgeving binnen 
gedrongen. Elke werknemer wordt wel op een of andere manier 
geconfronteerd met informatietechnologie, automatisering of telematica. 
De intrede van deze nieuwe technologieën kan het werk grondig 
veranderen en speelt zelfs vaak een rol in de manier waarop het werk 
wordt georganiseerd. 
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Toch zijn er tussen de bedrijven grote verschillen in de mate waarop zij 
veranderen. Waarom het ene bedrijf resoluut kiest voor verandering en 
het andere bedrijf alles (of toch heel veel) bij het oude laat komt in dit 
vormingspakket uitvoerig aan bod. Alvorens we naar de bedrijfspraktijk 
gaan kijken (via de bedrijventest) bekijken we eerst een aantal 
bedrijfsveranderingen van dichterbij.  
 
 

2. Een stapje terug in de tijd... 
 

2.1. Inleiding 
Wie het wil hebben over veranderingen in bedrijven en hoe managers 
het werk in hun bedrijven organiseren kan niet om twee boegbeelden, 
Taylor en Ford, heen. Samen hebben zij een bepalende rol gespeeld (en 
spelen dit in zeker opzicht nog) in het uitzicht van heel wat bedrijven en 
organisaties. 
 
Natuurlijk wordt een bedrijfsorganisatie niet alleen bepaald door de 
ideeën die het management wil toepassen. Een bedrijf is geen eiland, 
ver van de bewoonde wereld, integendeel, een bedrijf staat er 
middenin. Daarom spelen ook allerlei economische en maatschappelijke 
elementen een belangrijke rol. Deze elementen komen niet altijd even 
uitvoerig aan bod in de onderstaande tekst, omdat we in eerste 
instantie toch willen focussen op wat er in de bedrijven gebeurde én 
gebeurt.  
 
In dit hoofdstuk zetten we een stapje terug in de tijd, om op basis 
hiervan een aantal hedendaagse veranderingen in bedrijven beter te 
kunnen situeren. 
 

2.2. De chronometer in de fabriek 
Taylor legde de basis voor wat men de ‘wetenschappelijke 
bedrijfsvoering’ noemt.  
Deze Amerikaanse ingenieur (1856 - 1917) was ervan overtuigd dat de 
arbeider lui is (hij vergeleek arbeiders met ossen), maar voor geld wel 
arbeidsprestaties wil leveren. Volgens Taylor  ‘is de arbeider ook maar 
een mens’ en dus niet vies van geld, vooral niet als het makkelijk kan 
verdiend worden. Deze ideeën verklaren misschien waarom 
ondernemers steeds op zoek waren én zijn naar loonstelsels die 
arbeiders prikkelen tot hogere prestaties. 

                                                
1
 Doorheen de tekst werden kaders ingelast die een bepaald aspect in de kijker plaatsen of een 

voorbeeld beschrijven. De referenties hiervan vindt u in de literatuurverwijzingen op blz. 33. 

Van vakmanschap naar ongeschoolde arbeid1 
Rond de eeuwwisseling wordt de productie in fabrieken en ateliers gerund door 
geschoolde vaklui. Deze arbeiders organiseerden het werk naar eigen inzicht. Zij werden 
beoordeeld op het resultaat, niet op de wijze van totstandkoming. Taylor beschrijft hoe 
er onmiddellijk oorlog uitbrak toen hijzelf als ‘boss’ van een werkplaats zijn principes 
wilde toepassen. De werknemers betwistten zijn kennis van de arbeidstaken. Door de 
voorbereiding en de manier van werken te onttrekken aan de werknemers, door het werk 
op te delen in eenvoudige taken kan men vakmensen vervangen door ongeschoolde 
arbeidskrachten.  
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Disciplinering en loon naar werken lopen als een rode draad door het 
werk van Taylor.  
Om zoveel mogelijk verspilling van menselijke arbeidskracht te 
voorkomen en een zo hoog mogelijke productiviteit te bereiken moet 
het management (in plaats van de arbeiders) greep krijgen op het 
productieproces. Zo krijgt het management ook meer macht over de 
arbeiders zelf. De scheiding van denken en doen vormt dan ook de kern 
van het Taylorisme. Via tijds- en bewegingsstudies door 
arbeidsanalysten wordt de juiste werkwijze bepaald. 
In zijn wetenschappelijke bedrijfsvoering schuift Taylor hiervoor drie 
principes naar voor: 

1.  Sterke arbeidsdeling. Taken worden opgedeeld in kortcyclische, 
louter uitvoerende, deeltaken. 

2.  Specialisatie. Iedere werknemer, elke niveau in de onderneming 
specialiseert zich in een bepaald aspect van de productie. 

3.  Planning, voorbereiding, uitvoering en controle worden strikt 
gescheiden. De niet-productietaken worden hiërarchisch 
georganiseerd in aparte stafdiensten. 

  

 
2.3. De lopende band 

De principes van Taylor vonden een belangrijke toepassing in de 
automobielfabrieken van Ford in Dearborn en Detroit in Amerika.  
In 1908 werd de Ford Motor Company opgericht waarin de beroemde 
Ford T werd gemaakt. De eerste auto’s werden gemaakt door vaklui die 
uit de fietsenfabricage en koetsenmakerij kwamen. Ford was niet 
gelukkig met deze manier van werken. Deze ambachtelijke 
productiemethode was te omslachtig, te tijdrovend en de arbeiders 
speelden er een te centrale rol in. 
 
Daarom introduceerde hij de lopende band. Werknemers blijven zo op 
een vaste plek staan, het werk komt naar hen toe. Ze moeten zich zelfs 
niet meer bukken want de carrosserieën staan op heuphoogte. Voor het 
eerst in de geschiedenis werd de lopende band gebruikt om de 
productiviteit op te voeren. 

Vakbonden en Taylor 
In Europa werden de principes van Taylor al snel toegepast door Duitse bedrijven. In 
België gebeurde dit veel later omdat de eerste wereldoorlog alle activiteiten had 
stilgelegd. Schaarste in arbeidskrachten en producten zorgden ervoor dat werkgevers na 
WO I meer oor hadden naar de principes van Taylor. De verkorting van de werktijd (48 
uren per week, wet van 1921) kon volgens de werkgevers enkel maar mits een sterke 
intensivering van de arbeid. De vakbonden hadden geen bezwaar tegen een 
rationalisering van de arbeid, mits omgeven met duidelijke regels en voorwaarden 
betreffende de invoering ervan. Bovendien bleven de vakbonden ijveren voor een 40-
uren werkweek. Men kan dus stellen dat er een band is tussen werktijdverkorting en de 
invoering van Tayloristische principes.   
 
Taylors systeem had niet alleen economische, maar ook politieke doelstellingen. Het 
moest immers ook dienen om de macht van de werknemers/vakbonden te breken. De 
kracht van een vakbond berust voor een groot stuk op de controle die arbeiders hebben 
over hun werk. Wordt die controle afgebroken (opdeling in deeltaken, splitsing van 
denken en doen) dan vermindert de druk die men kan uitoefenen in collectieve 
belangenbehartiging. 
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Ford wilde evenmin afhankelijk zijn van wispelturige toeleveranciers. 
Ook de toevoer van grondstoffen en materialen moest gestroomlijnd 
worden. Daarom ontwierp Ford mastodontfabrieken. De River Rouge 
fabriek in Detroit telde 80.000 werknemers. Aan de ene kant werd het 
ijzererts gesmolten tot stalen platen, aan de andere kant van de fabriek 
reden de Ford T’s de parking op. Zo had het bedrijf alle elementen zelf 
in handen, men produceerde van grondstof tot eindproduct. 
 
De introductie van de lopende band verliep niet zonder slag of stoot. De 
arbeiders hadden niet alleen bezwaren tegen deze manier van werken, 
maar ook tegen het betrekkelijk lage vaste uurloon. Dit verzet 
resulteerde in een gigantisch personeelsverloop. (soms 500 %, wat wil 
zeggen dat de fabrieksbevolking elk jaar vijf maal volledig vernieuwd 
wordt!), een hoog ziekteverzuim en actieve radicale vakbonden die op 
heel wat aanhang konden rekenen. 
 
Daarom besliste Ford in 1914 om het loon op te trekken tot 5 dollar per 
dag, een voor die tijd ongekend hoog bedrag. Arbeiders zijn 
consumenten, hun loon moet hen in staat stellen massaproducten te 
kopen. Maar zijn loonsverhoging had ook tot gevolg dat er zich nu rijen 
arbeiders aan de poort meldden. Uit die rijen kon strenger geselecteerd 
worden, rekening houdend met productiviteit én moraliteit.  Het hoge 
loon bond de arbeiders meer aan de onderneming, drukte het 
ziekteverzuim en deed hen het hoge ritme aan de band aanvaarden. 
Ook de radicale vakbond had afgedaan. Op slag werd Ford de vriend 
van de arbeiders, een humaan mens, een sociale hervormer. 

 

2.4. Conclusie 

De toepassing van de ideeën van Taylor en Ford leiden tot een sterke 
standaardisering van de producten en productie, massaproductie, 
mechanisering en schaalvergroting (vooral na de tweede wereldoorlog). 
Het gevolg is dat bedrijven grote hiërarchische structuren worden en 
tegelijkertijd de productiviteit spectaculair stijgt.  

 
Het Fordisme en Taylorisme vormen een belangrijk element van 
economische groei. Door een ver doorgevoerde arbeidsdeling 
(eenvoudige, kortcyclische jobs), de centralisering van beslissingen en 

De lange arm van Ford 
Ford voerde niet alleen discipline en productiviteit hoog in het vaandel, ook moraliteit hoort 
in dit rijtje thuis.  
Alleen meerderjarige, getrouwde mannen die langer dan zes maanden in dienst waren 
konden in aanmerking komen voor de loonsverhoging. Op hun persoonlijke levenswandel 
mocht niets aan te merken zijn (niet roken, niet drinken, geregelde gezinsuitbreiding, 
verbod op promiscuïteit en niet gokken). Om dit alles te controleren richtte hij een Social 
Department op en bemoeide hij zich ook met de vrijetijdsbesteding van de arbeiders. 

Na de tweede wereldoorlog vinden de ideeën van Taylor en Ford pas goed hun weg in de 
Belgische industrie.  
Dit heeft te maken met : 
 investeringen van buitenlandse multinationals 
 uitsterven van de zware industrie in Wallonië 
 verschuiving van het economisch zwaartepunt van Wallonië naar Vlaanderen 
 de institutionalisering van het sociale overleg 
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mechanisering stijgt de productiviteit. Het massaal consumeren van de 
geproduceerde massaproducten wordt op allerlei manieren in stand 
gehouden : 

 de productiviteitswinsten worden verdeeld over de werkende 
bevolking (loonsverhogingen) na het sluiten van een sociaal 
akkoord 

 economische groei 
 expansiebeleid van de overheid 
 overheid verzekert een indirect loon via de sociale zekerheid 

 
De slechte arbeidsomstandigheden in de bedrijven die gepaard gaan 
met een hels ritme aan de lopende band en de toenemende 
mechanisering worden vooral verzacht door hogere lonen. 
De productiviteitswinst wordt verdeeld via een goed uitgebouwd sociaal 
overleg (in de bedrijven, sectoraal en nationaal) onder de werkenden. 
Voor bijna iedereen gelijke arbeidscontracten, arbeidstijden en 
arbeidsvoorwaarden. 
 
Terwijl het Taylorisme een puur organisatorisch technisch 
managementsysteem is, waarin een visie op het managen van de 
menselijke factor ontbreekt, heeft het Fordisme duidelijk meer oog voor 
de ‘human relations in industry’. Zijn Social Department was een soort 
personeelsafdeling die in een modern bedrijf niet zou misstaan. 
 
Niet alleen in de industrie worden Taylor en Ford enthousiast 
gekopieerd, ook de dienstensector probeert hun principes toe te passen. 
In kantoren wordt het administratieve werk strikt opgesplitst : een 
afdeling voor het inponsen van gegevens, een pool van typistes om 
teksten en brieven te tikken, een verzendingsdienst, een kopiedienst, 
telefonistes, enzovoort.  
Verzekeringsmaatschappijen en banken worden enorme bedrijven met 
een strakke hiërarchie waar dossiers verschillende verwerkingsstappen 
doorlopen. Ook ambtenaren worden specialisten op een klein deelterrein 
(beoordelen van aanvragen, samenstellen van dossiers, berekenen van 
toelagen, controle van de dossiers, toekennen van premies, enz.).   
 
 

3. Een breuk met het verleden? 
 

3.1. Inleiding 

Wie de actuele geschiedenis erop naslaat zal vaststellen dat vanaf 1970 
het economisch model vierkant begint te draaien. Grote ondernemingen, 
die het eeuwige leven schijnen te hebben, daveren op hun grondvesten. 
Talloze saneringen, reorganisaties en faillissementen volgen elkaar in 
versneld tempo op,  niet alleen in België maar in de hele Westerse 
wereld. Maar ook kleine en middelgrote, profit- en non-profit-
ondernemingen zien zich genoodzaakt zich aan te passen aan snel 
veranderende omstandigheden.  
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Bekijkt men de crisissituaties van nabij dan moet men vaststellen dat 
vooral het logge, trage en starre karakter van de ondernemingen een 
belangrijke rol speelt in hun ondergang. Wie zich niet kan aanpassen 
aan de veranderde leefomgeving, zal net als de dinosaurussen, ten dode 
opgeschreven zijn. 
 

3.2. Een andere context voor ondernemen 

Wat is er precies veranderd in de omgeving van ondernemingen? Welke 
ontwikkelingen maken een radicaal andere aanpak noodzakelijk? 
 

Verzadiging van de afzetmarkten 

Op het einde van de golden sixties bereikt de voortdurende groei stilaan 
haar einde. De gemiddelde consument raakt verzadigd. De vraag naar 
consumptieartikelen stokt en evolueert (mede door de duurzaamheid 
van de producten) naar een vervangingsvraag.  Men wil niet méér van 
hetzelfde, maar méér kwaliteit, betere en snellere service en méér 
eigentijdse producten. De markt bepaalt meer en meer wat moet 
worden gemaakt, waardoor die veel conjunctuurgevoeliger wordt. 
Bedrijven moeten hun eigen marktsegmenten openbreken, dé niche in 
de markt vinden.  
 

Meer en heftige concurrentie 
De concurrentie blijft niet beperkt tot de binnenlandse markten, maar 
krijgt duidelijk een internationaal karakter. Nieuwe concurrenten uit 
Zuid-Oost Azië, met Japan voorop, betreden de wereldmarkt en blijken 
sneller meer kwaliteit voor hetzelfde geld te kunnen leveren. 
Amerikaanse en West-Europese bedrijven zijn daar niet op bedacht en 
moeten in ijltempo maatregelen nemen om weer aansluiting te vinden. 
 
 

Crisiselementen 
Hoewel de verschillende crisisperiodes sterk op elkaar gelijken, 
spelen in elke periode ook eigen elementen een rol. 
Crisis in de jaren ’70 

 de oliecrisis 
 turbulenties op de financiële markten 
 opkomst van de nieuwe industrielanden in het Verre 

Oosten, vooral Japan 
 technologische innovaties leiden niet enkel tot 

productiviteitsstijgingen, maar tot arbeidsuitstoot en 
werkloosheid 

Crisis in de jaren ’90 
 de val van het communisme, de vrije markteconomie is 

de enige dominante ideologie geworden, nieuwe lage 
loonlanden dienen zich aan 

 fysische grenzen verdwijnen door de onbegrensde 
mogelijkheden van de communicatietechnologie 

 de versnelde mondialisering van de ondernemingen 
 vooral in de traditionele sectoren is de groei niet meer 

gegarandeerd en weegt de arbeidskost zwaar in de 
concurrentiestrijd 

 de overgang naar een diensteneconomie verloopt 
moeizaam 
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 ’60  ’70  ’80  ‘90 
In dit model gaat het niet om een opeenvolging 
van concurrentie-eisen maar om een 
opeenstapeling. Wanneer in de jaren ’70 kwaliteit 
belangrijker wordt, blijft het efficiëntiecriterium 
bestaan en dat geldt nu nog. Niet in alle 
bedrijfstakken en sectoren zijn momenteel deze 
vier concurrentiecriteria van belang. Sommige 
sectoren verkeren nog volop in de kwaliteitshype, 
terwijl in andere nog volop op prijs wordt 
geconcurreerd. 

 
 
 

Productverbetering/-vernieuwing en nieuwe technologieën 
De levenscyclus van een product wordt steeds korter omdat de 
voorkeuren en wensen van klanten snel veranderen. Vroeger ging een 
automodel makkelijk twintig jaar mee, nu is men voortdurend bezig met 
restyling en brengt men steeds nieuwe modellen op de markt. Sommige 
ondernemingen voeren een productenpakket waarvan slechts twintig 
procent ouder is dan twee jaar. De rest is allemaal jonger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar deze voortdurende productvernieuwing en -verbetering betekent 
ook dat bedrijven nieuwe ideeën snel moeten kunnen omzetten in 
producten. Kleinere series, kortere omsteltijden van productielijnen en 
een grotere variëteit aan producten en diensten maken het 
productieproces er niet eenvoudiger op. 

Concurrentiecriteria van 1960 tot nu 
De veranderingen in de omgeving van organisaties kunnen 
ook bekeken worden als veranderingen in 
concurrentiecriteria. De ontwikkeling van deze 
concurrentiecriteria na de Tweede Wereldoorlog kan in vier 
fasen worden opgedeeld (Bolwijn en Kumpe, 1989). Tot de 
jaren 60 is het belangrijkste concurrentiecriterium de prijs 
van een product of dienst. Massaproductie is dan ook de 
meest efficiënte productievorm.  
In de jaren ’70 wil de consument niet alleen een goede 
prijs, maar vergelijkt hij ook de kwaliteit van de producten. 
Bedrijven zetten allerlei kwaliteitscampagnes op om de 
kwaliteit van producten en diensten te waarborgen. 
In de jaren ’80 komt er een nieuwe eis bij : niet alleen de 
prijs en kwaliteit zijn bepalend, maar ook de vraag of de 
klant keuze heeft en snel kan worden bediend. 
Ondernemingen moeten flexibel kunnen reageren op de 
wensen van de klant, willen ze hun marktaandeel niet kwijt 
spelen. 
In de jaren ’90 wordt weer een nieuw 
concurrentiecriterium aan dit rijtje toegevoegd, namelijk 
dat van innovativiteit. De verwende consument wil een 
product dat zich onderscheidt van dat wat zijn buurman 
heeft. Het moet iets unieks zijn. Hierdoor worden 
productseries kleiner en de levenscyclus van een product 
korter. Nieuwe producten of diensten moeten snel een 
weg naar de markt vinden om zich zo te onderscheiden 
van de concurrent. 

Glashard reorganiseren 
Glaverbel is een glasonderneming in de vlakglassector. Het is een basisindustrie 
die zeer conjunctuurgevoelig is. Vanaf de jaren ’70 zou een technologische 
innovatie zorgen voor dramatische ontwikkelingen in de hele vlakglassector en 
dus ook voor Glaverbel. Met deze nieuwe technologie was het mogelijk om glas 
te produceren dat kwalitatief beter was en aan een lagere kostprijs. Een ‘float’ 
heeft een productiecapaciteit die twee à drie maal hoger ligt, met een veel 
lagere personeelsbezetting. Dit leidde natuurlijk tot een overcapaciteit op de 
markt. De crisis van ‘74 deed nog een duit in het zakje : de daling van de 
glasconsumptie, de monetaire problemen en een daling van de verkoopprijzen 
brachten de structureel zwakke kanten van Glaverbel aan het licht.  

innovatie 

efficiëntie 

kwaliteit 

flexibiliteit 
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Nieuwe technologieën zoals computergestuurde machines, robots en 
moderne communicatiemiddelen kunnen het proces vereenvoudigen. 
Men kan sneller en met meer kwaliteit produceren, indien de organisatie 
ingericht is op deze nieuwe technologieën. Gebeurt dit niet dan worden 
de mogelijkheden maar ten dele benut en kan de nieuwe technologie 
zelfs het tegendeel bewerkstelligen. 
In de jaren ’80 was Philips, de uitvinder van de CD-speler, een 
voorbeeld van een bedrijf met veel innovatievermogen, maar met een 
trage reactiesnelheid om het product te commercialiseren. 
 

Van doe- naar denkwerk 

De toenemende automatisering zorgt steeds meer voor arbeidsuitstoot 
en voor een sterke rationalisering, vooral bij laaggeschoolde jobs. Veel 
handwerk wordt geautomatiseerd en wat overblijft zijn meer denk- dan 
doetaken. Natuurlijk is dit niet altijd zo, automatisering leidt ook wel tot 
dommer en eentoniger werk. 
Toch lijkt de algemene tendens te zijn dat de intelligentie van een 
onderneming meer bepalend wordt voor haar succes dan het aantal 
paardenkrachten die men weet op te wekken. De intelligentie van een 
bedrijf wordt niet alleen bepaald door het aantal slimme koppen, maar 
vooral door de manier waarop die slimme koppen samenwerken. Met 
andere woorden : het benutten van kennis en competenties van 
medewerkers is niet alleen een personeelsvraagstuk (Hoe krijg en 
behoud ik de beste mensen?) maar ook een organisatievraagstuk (Hoe 
richt ik de productie en organisatie in om een optimaal resultaat te 
behalen?). 
 

3.3. De grenzen van het Taylorisme 

Bedrijven die willen overleven in de hierboven geschetste omgeving 
moeten het anders gaan aanpakken. Een bedrijf dat op een fordistische 
- tayloristische wijze werkt zal onmiddellijk geconfronteerd worden met 
de grenzen van dit systeem. 
 

De bedrijfsorganisatie 
De veralgemening van de tayloristische wijze van produceren heeft 
geleid tot een sterke schaalvergroting van de bedrijven. Het zijn 
overgeorganiseerde,  bureaucratische, logge structuren die niet kunnen 
inspelen op gewijzigde economische en technologische eisen. Ze zijn te 
complex, te onoverzichtelijk en hebben te hoge indirecte kosten. Het 
werk opsplitsen in kleine eenvoudige taken beantwoordt aan de eis van 
efficiëntie als het om massaproducten gaat, maar staat haaks op eisen 
als flexibele productie en kwaliteit. 
Om tegemoet te komen aan de verscherpte markteisen moeten ook de 
indirecte kosten worden gedrukt, levertermijnen ingekort en 
beslissingen sneller tot stand komen. 
De voortdurende en steeds snellere innovaties kunnen niet langer ‘in 
huis’ worden ontwikkeld. Bedrijven moeten op zoek gaan naar 
strategische samenwerkingsverbanden.  
Voor producten met een lage toegevoegde waarde zijn de kosten te 
hoog (productiekosten en loonkosten). Bedrijven moeten zich gaan 
bezinnen over wat ze nog zelf maken en wat niet. 
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Op een tayloristische manier produceren wordt te duur. Men zit met te 
grote stocks, onderbenutting van het machinepark, veel 
kwaliteitsverlies, te lange wachttijden, te hoge transportkosten. 
Bedrijven moeten uitkijken naar principes als ‘Just-in-time, Total Quality 
principes en lean production. 
 

Nieuwe technologie 

De bestaande technologie in heel wat bedrijven is tot in de jaren ’70 
gericht op een grote standaardisatie van de producten geschikt voor 
massaconsumptie. Deze technologie kan een snelle modelwisseling en 
flexibel inspelen op een wisselende vraag onmogelijk volgen. 
Door de opkomst van de flexibele automatisering komt 
‘modelonafhankelijke technologie’ zoals de robot binnen het bereik van 
steeds meer ondernemingen. Op een efficiënte wijze kunnen 
verschillende modellen nu door elkaar worden gemaakt. Maar bedrijven 
botsen vaak op de grenzen van hun eigen tayloristische organisatie die 
de gewonnen flexibiliteit niet aankan. 
 

Arbeidsorganisatie 

Eind jaren ’60 (stijgende levensstandaard, kraptes op de arbeidsmarkt) 
groeit het verzet tegen de slechte arbeidsomstandigheden als gevolg 
van de fordistische - tayloristische manier van werken. Hoge 
absenteïsmecijfers en een hoog verloop illustreren dit overvloedig. Maar 
naarmate de economische crisis zich in de jaren ’70 doorzet en de 
werkloosheid groter wordt, luwt dit verzet. 
 
Meer innoveren betekent meer vraag naar hogere kwalificaties om de 
nieuwe technologieën te beheersen. Omdat repetitief werk wordt 
geautomatiseerd gaan werknemers steeds meer productieprocessen 
bewaken en moeten zij enkel nog ingrijpen bij storingen. Dit soort werk 
laat zich veel minder makkelijk in een tayloristisch systeem vangen. 
Maar hoger gekwalificeerd personeel alleen is geen waarborg voor het 
innovatievermogen van een onderneming. Er moet een interne 
functionele flexibiliteit zijn. Dit betekent gekwalificeerde werknemers in 
polyvalente teams die wijzigingen in product en proces flexibel en snel 
kunnen opvangen. 
Waar de technologie niet leidt tot complexe arbeidstaken, moeten de 
taken die overblijven na automatisering rationeel worden ingezet door 
bijvoorbeeld meermachinebediening. 
 
Kwaliteitsbewustzijn, verantwoordelijkheidszin en loyaliteit kan men niet 
verwachten van werknemers die enkel maar simpel werk uitvoeren. 
Ondernemingen moeten naar een nieuwe dialoog met hun personeel, 
dat een belangrijke schakel is in het innovatievermogen van het bedrijf. 
Maar de markt is niet alleen veeleisender wat betreft de kwaliteit. Ze 
brengt ook volumeschommelingen teweeg waardoor bedrijven ook een 
kwantitatieve flexibiliteit invoeren. Het personeelsbestand loopt gelijk 
met het orderboek. De bestaande uniformiteit in arbeidsuren en -
contracten komt hiermee steeds meer in aanvaring. 
De toenemende concurrentie vanuit de lage loonlanden verhoogt steeds 
meer de druk op de loonkosten.  
 



Deel II. Werken in veranderende bedrijven 

 

 

10 

3.4. Conclusies 
Om stand te houden in de veranderende omstandigheden zijn bedrijven 
verplicht hun innovatievermogen inzake het product te verbeteren en 
innovaties inzake het productieproces te versnellen. 
Ze zullen moeten gaan nadenken over wat ze nog zelf maken, wat ze 
gaan uitbesteden en waarvoor ze gaan samenwerken met andere 
bedrijven.  
Ondernemingen zullen zich moeten omvormen tot fleixibele organisaties 
met een aangepaste technologie en een andere kijk op arbeid in de 
productie en het globale bedrijfsgebeuren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Veranderingen in organisaties 
 

4.1. Inleiding 

De voorgaande ontwikkelingen hebben de productieprocessen  in 
organisaties aanzienlijk complexer gemaakt. Daarenboven worden 
aan die productieprocessen steeds hogere eisen gesteld. 
Het management is dan ook voortdurend op zoek naar gepaste 
antwoorden of remedies waarin het innovatievermogen van de 
onderneming centraal staat. Globaal genomen zien we dat deze 
strategieën berusten op drie pijlers : 

 Nieuwe vormen van arbeidsorganisatie, overleg en dialoog 
met het personeel zijn noodzakelijke voorwaarden. Zowel bij 
de invoering van nieuwe technologieën als nieuwe 
organisatiestructuren neemt het gewicht van de ‘sociale factor’ 
toe. In de onderstaande tekst bespreken we deze elementen 
onder de noemer Human Resources Management. 

Crisis in overleg? 

Eind 1996 stonden de sociale partners met lege handen bij premier Dehaene: 

geen centraal akkoord. Het einde van het Belgisch model van sociaal overleg, 

werd alom geconcludeerd. Het water van de maximale loonstijging en de 

werkgelegenheidsmaatregelen was te diep. 

Maar hoe definitief is dit einde van het sociaal overleg? In 1975 stokte een 

vijftien jaar lange vruchtbare periode van centrale akkoorden. Zelfs de sociale 

partners geloofden toen dat met het einde van de golden sixties –de oliecrisis- 

het overlegmodel dood en begraven was. Maar in 1986 kwam er een nieuw 

centraal akkoord.  

De vraag is natuurlijk of het sociaal overleg niet meer is dan enkel maar een 

sociaal akkoord. In Duitsland en  Nederland sluit men geen topakkoorden, 

maar niemand kan beweren dat zij het zonder sociaal overleg moeten stellen. 

Er zijn jaren dat het sociaal overleg op topniveau vierkant lijkt te draaien terwijl 

in de meeste sectoren de sociale partners de onderhandelingen we in handen 

houden. De concrete uitvoering van de loonnorm  -hoeveel als opslag en 

hoeveel voor jobs?- is immers een werk voor de sectoren en de 

ondernemingen.   

Er gaan heel wat stemmen op om het centraal sociaal overleg te vervangen 

door overleg op sector en ondernemingsniveau.  Grotere ondernemingen 

geven de voorkeur aan een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst.  

Hierdoor vermijden goeddraaiende bedrijven dure ondernemingsakkoorden, 

die als model gebruikt worden voor een hele bedrijfstak. Sectorakkoorden zijn 

veelal gematigder dan ondernemingsakkoorden, maar ook de middelgrote en 

kleine bedrijven zijn door deze CAO’s gebonden (terwijl ze misschien aan dit 

overleg zouden kunnen ontsnappen). Toch werd eind 1998 opnieuw een 

centraal akkoord afgesloten. 
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 De markt en de technologie vereisen kwantitatieve en 
kwalitatieve flexibiliteit. 

 Bedrijven plooien zich terug op hun kernactiviteiten ook wel 
‘core-business’ genoemd. Uitbesteding, toelevering, 
netwerkvorming zijn belangrijke elementen in de 
overlevingsstrategie van ondernemingen. 

Hieronder beschrijven we een aantal strategieën die door de 
ondernemingen geformuleerd worden als antwoord op de veranderde 
marktomstandigheden. De nadruk ligt daarbij vooral op de 
motivaties, beweegredenen die aan de grondslag van die ideeën 
liggen.  
Al deze antwoorden vanuit het management staan natuurlijk niet los 
van elkaar. Het ene recept is onlosmakelijk verbonden met het 
andere. Hoe die elementen precies worden toegepast in de praktijk, 
komt later in dit pakket aan bod. 
 

4.2. Human Resources Management 
Het personeelsbeleid van veel organisaties lijkt een ware 
metamorfose te hebben ondergaan. Begin jaren ’80 was er een ware 
explosie van managementcongressen over Human Resources 
Management (HRM). Personeel werd de ‘human resource’ van een 
organisatie en de statische term ‘beleid’ werd vervangen door het 
actiever klinkende ‘management’. 
In de literatuur is geen sprake van een eenduidige definitie van het 
begrip HRM. Veeleer probeert men een onderscheid te maken tussen 
personeelsmanagement (PM) en HRM.  
 

Personeelsmanagement PM Human Resources 
Management HRM 

Mensen zijn primaire productiefactoren 
 

Mensen zijn kapitaalgoederen 

Mensen zijn randverschijnselen 
 

Mensen zijn een vitaal en integraal onderdeel 
 

Mensen kunnen slechts met moeite worden 
aangepast 

Mensen zijn creatieve bronnen van opbrengsten 

 
Wie het heeft over Human Resources Management, heeft het meestal 
ook over opleidingsbeleid, competenties, employability, outplacement 
en dergelijke. Want niet alleen de bedrijven moeten veranderen, ook 
de werknemers in die bedrijven zijn aan verandering toe. Men heeft 
het dan over allerlei vormen van inzetbaarheid, opleidingsparticipatie 
en  veranderingsbereidheid.  
Al deze elementen worden in de onderstaande tekst eerder zijdelings 
aangeraakt. Voor een grondigere bespreking verwijzen we naar de 
oefening die in dit pakket zit. We willen het hier vooral hebben over 
enkele organisatieveranderingen die men onder de noemer Human 
Resources Management kan plaatsen. 
 

Van business units tot teamwerk 

Bedrijven moeten kunnen inspelen op constant veranderende 
markten en op steeds hogere eisen die worden gesteld. Om een 
optimale koppeling te verkrijgen met de markt moeten 
ondernemingen zich flexibel gaan organiseren. 
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Heel wat grote en logge bedrijven gaan zich opsplitsen in ‘business 
units’, die sneller kunnen reageren op de veranderende markten. 
Deze business units zijn zelf verantwoordelijk voor omzet en 
resultaat. Men verwacht dat hierdoor het innovatief vermogen van de 
organisatie sterk zal toenemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het begin van de jaren tachtig kreeg de aandacht voor teamwerk 
een nieuwe impuls, vooral vanuit Japanse managementsfilosofieën 
als Kaizen, maar in de praktijk vonden ze weinig gehoor. De laatste 
tijd is de belangstelling voor zelfsturende teams echter opnieuw 
toegenomen. Niet alleen in theorie, ook in de praktijk. Grote 
organisaties durven het nu aan om hun structuur fundamenteel te 
wijzigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De noodzaak om in teams te gaan werken moet vooral gezocht 
worden in bedrijfseconomische redenen zoals de toenemende 
concurrentie en de hogere eisen van de klant. Bedrijven zijn verplicht 
om te innoveren, de productiviteit te verhogen, de kosten te verlagen 
en te vechten om marktaandeel. 
Deze problemen vormen de aanzet voor een aantal ontwikkelingen in 
organisaties die uiteindelijk leiden tot de behoefte om in teams te 
gaan werken.  
 
In heel wat bedrijven heeft teamwerk te maken met : 

 Kostenverlaging resulteert in inkrimpen op de werkvloer, vaak 
als gevolg van automatisering of uitbesteding. Om met minder 
mensen meer te doen wordt teamwerk ingevoerd. 

Blikken Units 
Bij een grote fabrikant van blikken werd in 1984 een proces van decentralisatie in gang 
gezet. De eerder centraal gestuurde fabrieken, elf in totaal, werden omgevormd tot 
business units die elk een bepaald deel van de markt zouden gaan bedienen. Binnen één 
van deze bedrijven kampte men met een hoog ziekteverzuim van meer dan 20% en met 
een slechte kwaliteit van de producten. Om die problemen te lijf te gaan werd besloten 
ook intern de zaak verder te decentraliseren. Zo werden eerst de productielijnen voor de 
verf/chemiesector en die voor aërosole producten gescheiden. Daarna werden 
taakgroepen gevormd : eenheden van 20 tot 30 werknemers die naast uitvoerdende 
taken ook zorg droegen voor taakverdeling en werkvoorbereiding, detailplanning en 
voortgangscontrole, onderhoud en het opheffen van storingen, kwaliteitscontrole en 
transport. Het geheel werkt na enkele aanloopproblemen bevredigend. 

Verzekeren in teams 
Een grote verzekeringsmaatschappij stelde zich tot doel de marktpositie te versterken, 
de kosten te verlagen en de service te verhogen. Als middel werd gekozen voor een 
drastische afslanking en reorganisatie. De gehele organisatiestructuur werd 
omgegooid. De traditionele bureaucratische lijnstructuur werd voor een groot deel 
vervangen door een netwerk van autonome teams met een eigen doelstelling. Het 
aantal hiërarchische niveaus is bijna gehalveerd, alle werkprocessen zijn opnieuw 
geordend en elke werknemer werd getraind in het werken in teams. Een complexe 
opgave, die voor een groot deel top-down werd gestuurd en die de totale organisatie 
betrof.  
Elk team staat voor de opdracht om een klant binnen de 24 uur te helpen. Daarom 
zijn ze volledig verantwoordelijk voor het werkproces, onderhouden ze zelf relaties 
met hun klanten en zijn ze zo flexibel mogelijk georganiseerd. Heel wat 
personeelsleden kregen hierdoor vrij plotseling ander werk te doen, bij het eigen 
specialisme ook nog eens dat van een collega. 
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 Organisaties snijden in hun hiërarchische lagen. Dit leidt ertoe 
dat lijnen korter worden en verantwoordelijkheden laag in de 
organisatie worden gelegd. Via teamwerk kunnen werknemers 
omgaan met bredere taakgebieden, meer autonomie en 
grotere verantwoordelijkheden. 

 Aanpassingsvermogen, souplesse, reactie-vermogen: het zijn 
dé organisatiewaarden van de laatste decennia. De 
ontwikkelingen op technologisch, demografisch, sociaal en 
politiek gebied volgen elkaar in een razend tempo op. Wat 
vandaag de nieuwste technologie is, is morgen achterhaald. 
Heb je vandaag nog een monopolie, morgen sta je ineens 
voor een concurrent. Overaanbod van personeel in een sector 
kan in enkele jaren omslaan in schaarste. En klanten zijn 
steeds minder voorspelbaar. Door in teams te gaan werken 
kan de flexibiliteit van een organisatie sterk toenemen. 

 De wereld is de markt en iedereen is concurrent van iedereen. 
Op grote schaal worden netwerken en strategische allianties 
gevormd, er wordt gefuseerd en overgenomen in zowat alle 
sectoren. Zeker nu door een terugtredende overheid steeds 
meer organisaties tot de private sector gaan behoren. Om die 
schaalvergroting te combineren met flexibiliteit ontstaan 
organisaties die opgedeeld zijn in business units waar met 
teams wordt gewerkt. 

 Eenvoudige arbeid wordt meer en meer afgestoten. Zowel 
door uitbesteding, delokalisatie als automatisering. Aan het 
werk dat overblijft stelt men hogere eisen. Deze werknemers 
willen niet alleen uitvoeren (doen) maar ook sturen (denken). 
Het werken in zelfsturende, autonome teams is daarbij dikwijls 
een oplossing. 

 De opvattingen over arbeid zijn in de loop van de tijd flink aan 
verandering onderhevig geweest. Enerzijds is arbeid niet 
langer de enige levensvervulling. Men wil het combineren met 
‘de rest van mijn leven’. Anderzijds worden hogere eisen  
gesteld aan de kwaliteit van de arbeid: werknemers willen 
zinvol werk doen. Het werken in teams biedt werknemers de 
mogelijkheid om zich verantwoordelijk te voelen en te 
gedragen. 

 
 

Kwaliteitszorg 

Werken aan kwaliteit is geen recent fenomeen, maar heeft eigenlijk 
altijd bestaan. Al voor de industriële revolutie werd in de gilden 
kwaliteit gewaarborgd door het accent te leggen op vakmanschap. 
Met de opkomst van de industrie en het taylorisme werd kwaliteit de 
verantwoordelijkheid van een nieuw soort functionaris : de 
kwaliteitscontroleur. Deze verrichtte inspecties aan de hand van 
tevoren vastgestelde specificaties. Langzaam verschoof de aandacht 
van de kwaliteit van het eindproduct naar de kwaliteit van de 
processen waarin die producten of diensten tot stand komen. Vanaf 
de jaren ’60 ontwikkelt het kwaliteitsdenken zich richting integrale 
kwaliteitszorg. Onder druk van de kritischer wordende consument en 
het participatie-denken groeit het besef dat kwaliteit niet de 
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verantwoordelijkheid is van één enkele stafafdeling. Voortdurende 
klantgerichtheid en continue verbetering dwingen tot Integrale 
KwaliteitsZorg (IKZ) ofwel Total Quality Management (TQM). In deze 
benaderingen worden alle medewerkers uit alle bedrijfsonderdelen 
betrokken bij het werken aan continue verbetering. 

 
Kwaliteit is voor ondernemingen van essentieel belang. Bij de 
heersende internationale concurrentieverhoudingen vormt de 
kwaliteit van product of dienst de doorslaggevende factor met het 
oog op succes of falen op een markt. Het belang daarbij van goed 
gemotiveerde en opgeleide medewerkers blijkt onder andere uit een 
onderzoek bij zeshonderd managers. 85% van hen meent dat de 
motivatie van de medewerkers het belangrijkste element vormt bij 
kwaliteitsverbetering. Kort daarna volgen thema’s als 
cultuurverandering (82%) en opleiding (74%).  
 
 

Werkoverleg 

De evolutie naar nieuwe vormen van bedrijfsorganisatie gaat ook 
samen met de opkomst van de ‘bedrijfscultuur’. Er moet een dialoog 
zijn tussen werknemers en werkgevers, mét of zonder de vakbonden. 
Communicatie en participatie worden voor alle geledingen van een 
bedrijf belangrijk. Nieuwe vormen van overleg worden ingevoerd : 
kwaliteitskringen moeten borg staan voor een kwaliteitsbewuste 
houding van de werknemers in het productieproces. Door 
werkoverleg en andere vormen van participatie gaan werknemers 
zich identificeren met de bedrijfsdoelstellingen zodat hun inzet en 
loyaliteit het bedrijf een competitief voordeel opbrengt. 
 

Nieuwe technologie 
Technologie wordt beschouwd als een belangrijk middel waarmee het 
concurrentievermogen kan worden versterkt, de bedrijfsresultaten 
kunnen worden verbeterd en waarmee toegang kan worden 
verkregen tot nieuwe marktsegmenten. 
Iedereen is het erover eens dat de invoering van nieuwe 
technologieën verstrekkende organisatorische gevolgen heeft. Wil 
men de technologie zo goed mogelijk benutten dan is een adequate 
organisatorische structuur onontbeerlijk. De bestaande organisatie 
moet zowel wat betreft de procesbesturing als de logistiek bekeken 
worden. Verkorting van doorloop- en levertijd, kwaliteit en flexibiliteit 

Kwaliteit op vakantie 
De accomodatie van een vakantiebedrijf sluit niet meer aan op de eisen en 
verwachtingen van de klanten. De kwaliteitseisen nemen - mede door de 
toenemende concurrentie - zodanig toe, dat de perioden waarna vervanging 
nodig is, steeds korter worden. Samen met deze algemene trend moet men ook 
steeds sneller kunnen inspelen op boekings- en reserveringseisen van de klant. 
Dit betekent dat logistieke processen en informatiestromen in de organisatie 
complexer worden. Voor doelmatige en snelle informatieverwerking zullen zowel 
procedures als systemen vernieuwd moeten worden. 
Door schaalvergroting en capaciteitsuitbreiding is het niet meer mogelijk vanuit 
één centraal punt het geheel te besturen. 
Kortom, groei en expansie is niet alleen een zaak van kwantitatieve groei, maar 
vooral ook van kwalitatieve groei. Dit betekent dat de medewerkers voortdurend 
de product(dienst)kwaliteit moeten verbeteren en ontwikkelen.  
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hebben zich nadrukkelijk als nieuwe technologische ontwerpcriteria 
aangediend. 

 
Nieuwe technologieën kunnen enerzijds leiden tot steeds verder 
doorgevoerde standaardisering van het werk. Voor de individuele 
werknemer betekent dit een verdere taakuitholling, er blijft enkel nog 
‘knoppen drukken’ over. 
Anderzijds kan de invoering van nieuwe technologieën leiden tot 
steeds hogere kwalificatievereisten. Voor de resterende jobs eist men 
meer creativiteit, hogere kwalificaties, meer opleidingsbereidheid, 
meer initiatief, enz. 
 

4.3. Flexibiliteit 
Om stand te houden in een steeds veranderende omgeving moeten 
bedrijven flexibel kunnen inspelen op die veranderingen. 
Deze flexibiliteit betekent o.a. kortere doorlooptijden, snellere 
innovatiecycli. Van de werknemers verwacht men dat zij zich 
eveneens snel kunnen aanpassen aan nieuwe producten, een grotere 
productvariatie, nieuwe wijzen van produceren, just-in-time leveren, 
integrale kwaliteitszorg, enz.. 
Kwantitatieve schommelingen in de vraag (seizoensschommelingen, 
pieken en dalen van klantenstromen, weekschommelingen) worden 
door het personeelsbeleid omgezet in een wisselend 
personeelsbestand (afroepcontracten, flexibele werkuren, 
uitzendkrachten, overuren). 

Nieuwe technologieën : niet van een leien dakje 
Het invoeren van nieuwe technologieën in een organisatie is verre van 
eenvoudig. Bedrijven en werknemers worden dan ook geconfronteerd 
met tal van problemen : 
 men kan moeilijk op voorhand de impact van technologische 

innovaties op de bestaande gang van zaken inschatten  
 men krijgt te maken met ontgroenings- en vergrijzingstendenzen; 

jonge hoog gekwalificeerde werknemers botsen met ‘de oude garde’; 
oudere werknemers die de nieuwste ontwikkelingen niet goed bij 
kunnen benen worden uitgerangeerd 

 door de technologische vernieuwingen neemt de werkdruk toe en 
moet men zich zorgen maken over de belastbaarheid van de 
medewerkers 

 vooral de horizontale communicatie (bv. tussen afdelingen) wordt in 
heel wat bedrijven veronachtzaamd 

 door taakverbreding, meer verantwoordelijkheid, 
meermachinebediening komt de functieclassificatie en verloning 
onder druk te staan; moeten werknemers die niet meekunnen dit 
voelen in hun salariëring ten gunste van de beloningsruimte voor de 
‘avant garde’? 

 de steeds sneller verlopende technologische ontwikkelingen dwingen 
het bedrijf ervoor te zorgen dat de vakbekwaamheid van het 
personeel gelijke tred houdt met de ontwikkelingssnelheid van de 
technologie.  
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De flexibele onderneming is niet altijd het doel bij het flexibel 
inzetten van personeel. In hoofdlijnen zijn er twee extreme situaties 
die flexibele inzet van personeel vereisen:  
- de flexibele marktrespons is het eerste belangrijke motief voor 

veel industriële en dienstverlenende ondernemingen om ook 
flexibiliteit in de inzet van personeel na te streven. Het gaat dus 
om het snel kunnen reageren op wisselende omstandigheden 
buiten de onderneming. Een nieuwe klant, een grote order, 
seizoensschommelingen, kleine series met grote variaties… Er zijn 
veel varianten, maar het gaat bijna altijd over de markt en de 
wispelturigheid ervan. 

- De waarborg voor continue productie is een heel ander, maar 
soms even belangrijk motief om flexibele inzet van personeel te 
vragen. Dit speelt bijvoorbeeld sterk in de procesindustrie. Het 
personeel wordt er flexibel ingezet om storingen te voorkomen of 
snel te verhelpen. Men moet snel kunnen reageren op 
onverwachte gebeurtenissen, taken overnemen waar nodig is, 
een zieke in de ploeg onmiddellijk vervangen. Optimaal gebruik 
van grote kapitaalsinvesteringen en kostenbeheersing eist een 
flexibele inzet van het personeel. 

 
In veel bedrijven spelen beide doeleinden een rol, soms met 
verschillend gewicht en soms ook bij verschillende afdelingen. Op 
basis hiervan kan men dan ook verschillende soorten flexibiliteit 
onderscheiden. Meestal gaat het om drie soorten flexibiliteit: 
 

De vele gezichten van flexibiliteit 
Bedrijf X maakt kunststofproducten. Er werken een 150 tal mensen. De productie gebeurt enkel op order omdat 
de specificaties verschillen. Het aantal, de grootte en de aard van de orders varieert. Belangrijk zijn het opvangen 
van storingen, afwezigheden, kwaliteitsproblemen, de verschuivende werkdruk per order en de 
seizoenswisselingen. 
De afstemming tussen verschillende afdelingen, de beperkte capaciteit van tussenvoorraden, de omsteltijden die 
variëren, het fileprobleem (de ene order kan de andere niet passeren) en de inzetbaarheid van de werknemers 
tracht men op te vangen met : 
 werken in drie ploegen (zelden uitzendkrachten)  
 niet uitbesteden, enkel de A-ploeg werkt op zaterdag 
 door allerlei vormen van opleiding wordt de taakflexibiliteit vergroot. In principe zijn veel mensen multi-

inzetbaar. Een goed opgeleide, jonge A-ploeg is in vele afdelingen inzetbaar. Bij problemen kunnen zij op 
zaterdag de overgebleven orders wegwerken. 

 via scholing probeert men de functie-ontwikkeling te bevorderen. Hierdoor kan men bij de inkrimping van een 
afdeling of fabriek muteren naar een andere plant. 

 
Bedrijf Y verwerkt beursorders en adviseert de aangesloten banken en hun cliënten. 
De orderverwerking kent een dagelijks sterk wisselende stroom van kleine en grote orders; de verwerkingstijd 
wordt geteld in minuten.  
Om de sterke schommelingen in orders te kunnen opvangen werkt men met een flexibel inkrimpend en uitdijend 
personeelsbestand. Naast fulltime medewerkers zijn er arbeidscontractanten, oproepkrachten op minimum-
maximum contract, deeltijders en invallers uit andere afdelingen. Hierdoor kan zeer snel worden gereageerd, maar 
het is wel problematisch voor de onderlinge samenhang, de controle en het voorkomen van fouten. 
De advisering wordt geheroriënteerd naar een vergaande decentralisatie. De adviseurs zullen dan veel meer aan 
het front werken en deel gaan uitmaken van de aangesloten banken. Deze decentrale opstelling betekent dat men 
zal moeten verhuizen. De veilige werkplek op afstand zal worden geruild met een frontpositie in de regio. Dat ook 
de taak dan sterk verandert spreekt vanzelf. 
De zekerheid en rust die een bankfunctie uitstraalt is hier nog ver te zoeken. Maar men wil de winkel verbouwen, 
terwijl de verkoop gewoon doorgaat. 
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Geografische flexibiliteit betekent dat de werknemers op een andere 
fysieke locatie werken. Dat kan gaan van de bouwvakker die van de 
ene werf naar de volgende trekt tot aan de Shellmanager die na vier 
jaar Indonesië overgeplaatst wordt naar Dubai. Nu zijn zowel de 
bouwvakker als de Shellmanager van oudsher gewend aan veelvuldig 
wisselende fysieke locaties. Verwacht mag echter worden dat steeds 
meer beroepscategorieën daarmee zullen worden geconfronteerd. 
Door de verscherpte concurrentie en het voortdurend streven naar 
kostenverlaging verplaatsen multinationals op zich goed renderende 
vestigingen naar andere landen of reduceert een onderneming haar 
vier distributiecentra tot één in het midden van het land. Bij 
dienstverlenende bedrijven en instellingen (een bank, de vakbond) 
kunnen overplaatsingen ook voortvloeien uit het dichter naar de klant 
brengen van haar dienstverleners. Bijvoorbeeld de vakbond die haar 
juridische dienst decentraliseert en de medewerkers ervan 
overplaatst van een centraal kantoor naar een zestal kantoren in de 
regio.  
 
De kwantitatieve flexibiliteit slaat op de wisselende tijdstippen 
waarop men werkt. Ploegenarbeid, seizoensarbeid en interimarbeid 
zijn typische voorbeelden hiervan. Maar in steeds meer sectoren past 
men tijdflexibiliteit toe. In de detailhandel wordt uit hoofde van de 
scherpe concurrentie de personeelsbehoefte zo exact mogelijk 
afgestemd op de drukte in de winkel. Teveel personeel voor te weinig 
klanten betekent immers geen winst. Afroepcontracten, 
deeltijdbanen, overuren zijn voorbeelden van kwantitatieve 
flexibiliteit. 
 
Functionele of ook wel kwalitatieve flexibiliteit kan verschillende 
gradaties omvatten.  
Taakroulatie betekent dat werknemers binnen één functiegebied 
(productie, verkoop, personeel) meer taken uitoefenen. Een 
metaalbewerker moet niet alleen draaien, maar ook lassen, frezen en 
spuiten. Werknemers van een verzekeringsmaatschappij geven 
informatie, maken een polis op, sluiten de transactie af en 
beoordelen ook de schade. Het gaat dus om uiteenlopende taken op 
hetzelfde niveau en binnen één functiedomein. 
Er is sprake van taakverruiming wanneer het ook gaat om 
voorbereidende en ondersteunende taken. Voor de metaalbewerker 
komt het schrijven van programma’s voor de CNC-machine erbij. De 
werknemers van de verzekeringsmaatschappij kunnen meewerken 
aan het verbeteren van bv. de schadeformulieren. 
Worden er ook taken aan toegevoegd van een hiërarchisch hoger 
niveau dan heet dit taakverrijking. In concreto zijn het taken op het 
gebied van planning, sturen, regelen en controleren. Een vergaande 
vorm van functionele flexibiliteit treft men aan bij autonome 
taakgroepen. In deze groepen zitten vaak all-round werknemers die 
ieder voor zich op meer functiegebieden inzetbaar zijn. Het zijn multi-
inzetbare werknemers. 
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4.4. Van toelevering tot netwerkvorming 
Om enerzijds voldoende innovatievermogen te waarborgen en 
anderzijds de kosten van de productie te drukken, gaan bedrijven op 
zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en 
herlocatie van productieactiviteiten. Het wegvallen van 
belemmeringen, het liberaliseren van verkeer van kapitaal, mensen 
en informatie, zullen leiden tot meer strategische allianties, meer 
uitbesteding en toelevering. 
 
Door de toenemende complexiteit van productieprocessen is alle 
energie nodig om die vlekkeloos te laten verlopen. Daarom wordt alle 
aandacht geconcentreerd op kernactiviteiten. Alles wat daar niet toe 
behoort, wordt uitbesteed of verzelfstandigd. Het meest duidelijke 
voorbeeld daarvan, de schoonmaakwerkzaamheden en 
kantinediensten, worden in bijna alle sectoren aan derden 
overgelaten. Maar ook de fabricage van onderdelen wordt 
overgelaten aan toeleveranciers, die zich zo voldoende kunnen 
concentreren op hun eigen kernactiviteit. Want wat voor de ene 
organisatie een perifere activiteit is, is voor de andere een 
kernactiviteit. Op die manier ontstaan netwerken van organisaties die 
gezamenlijk zorg dragen voor de productie en levering van producten 
en diensten. Organisaties in netwerken zijn zeer afhankelijk van 
elkaar, maar dankzij de moderne informatietechnologie is een 
dergelijke samenwerking niet moeilijk te realiseren. 

Employability een gedeelde verantwoordelijkheid? 
Vijfentwintig jaar geleden zat de arbeidsmarkt nog eenvoudig in elkaar. Alle mannen gingen na hun opleiding werken. 
Misschien wisselden ze de eerste jaren een paar keer van baan, maar de meesten vonden snel een vaste voltijdbaan 
waarin ze hun hele actieve leven bleven werken. Zekerheid en stabiliteit vormden de basis voor de arbeidsrelatie. 
De arbeidsmarkt van de jaren negentig wordt echter gekenmerkt door flexibiliteit, mobiliteit en heterogeniteit. 
Vaak wordt gesuggereerd dat deze ontwikkelingen tot een geheel nieuwe relatie tussen werkgever en werknemer 
leiden. Het meest vergaand is de stelling dat de werknemer geheel aan het verdwijnen is. De toekomstige werkenden 
zijn geen werknemers meer, maar aanbieders van persoonlijke diensten. In feite wordt iedere werknemer een kleine 
zelfstandige. ’Employability’ is een term die dan nooit ver weg is. Van werkenden wordt een grote zelfredzaamheid 
verwacht : zij zijn zelf verantwoordelijk voor de investering in kennis, vaardigheden, sociaal netwerk om hun kansen op 
de arbeidsmarkt veilig te stellen. Concreet betekent dit: 
- een grote flexibiliteit 
- de algemene sociale vaardigheden worden belangrijker dan bedrijfsspecifieke kennis 
- constant investeren in kennis en scholing, ook als de werkgever hiervoor geen of onvoldoende ondersteuning biedt 
- zelf meer financiële verantwoordelijkheid dragen (bv. aanvullende particuliere verzekeringen) 
Alleen de werknemers die op al deze punten goed scoren zijn dan verzekerd van een aantrekkelijke plek op de 
arbeidsmarkt. Voor degenen die hieraan niet kunnen voldoen resteren de onaantrekkelijke, laag betaalde baantjes in de 
marge van de arbeidsmarkt. Er tekent zich aldus een tweedeling op de arbeidsmarkt af. 
 
Maar of het allemaal zo’n vaart zal lopen? Zowel werkgever als werknemer hebben immers belang bij de nodige 
stabiliteit en zekerheid/voorspelbaarheid in hun onderlinge relatie. Flexibel personeel, dat geen enkele zekerheid wordt 
geboden over de toekomstige arbeidsplaats zal weinig loyaal zijn aan het bedrijf. Dat kan kwaliteitsverlies opleveren of 
andere vormen van schade. Verder bestaat het gevaar voor onderinvestering in bedrijfsspecifieke opleidingen, 
toenemende wervingsinspanningen en duurdere arbeidsvoorwaarden om goede arbeidskrachten te lokken en te 
behouden. 
Het zou wel eens kunnen dat bedrijven met een meer traditionele, hechte band met hun personeel beter presteren. 
Ook binnen het traditionele vaste arbeidsverband is flexibiliteit mogelijk. De nadruk ligt dan echter meer op functionele 
flexibiliteit (multi-inzetbaarheid, kwaliteitskringen, zelfsturende teams e.d.) en investering in de kwaliteit van het 
personeel voor de langere termijn. De traditionele vaste baan zou wel eens een veel hardnekkiger verschijnsel kunnen 
zijn dan door sommigen wordt gehoopt en door anderen gevreesd. 
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Men kan eigenlijk drie soorten van netwerken onderscheiden : het 
interne netwerk, het stabiele netwerk en het dynamische netwerk of 
virtuele onderneming.  
Bij een intern netwerk worden de meeste activiteiten door het bedrijf 
zelf uitgevoerd en wordt dus weinig uitbesteed. Zij hebben de 
afgelopen jaren hun intern netwerk geoptimaliseerd. Dit betekent 
meestal dat multinationals het aantal vestigingen verminderen en de 
overgebleven fabrieken gaan zich specialiseren in een bepaalde 
productfamilie. Unilever, Philips, General Motors zijn voorbeelden van 
interne netwerken. 
In een stabiel netwerk worden de activiteiten van het interne netwerk 
deels uitbesteed. Zo ontstaat een netwerkonderneming waarin het 
kernbedrijf een vrij permanente samenwerking opzet van 
toeleveranciers en afnemers. Vaak resulteert dit in een geografische 
clustering van toeleveranciers rond de kernonderneming. 
Voorbeelden van netwerkondernemingen zijn Océ, Toyota, Ford 
Genk, en dergelijke. 
Een uiterste vorm van netwerken zijn de zogenaamde virtuele 
ondernemingen. Voor de eindklant is niet altijd duidelijk hoe het 
eindproduct nu precies wordt geproduceerd. Meestal zijn zulke 
netwerken ook maar tijdelijk. Vooral in bedrijfstakken als mode, 
speelgoed, uitgeverijen, filmindustrie en biotechnologie besteden 
bedrijven op grote schaal uit. Nike, Benetton, TV on demand, 
bouwondernemingen zijn hiervan voorbeelden. Binnen zo’n virtuele 
onderneming treedt vaak één onafhankelijke partner op die de 
activiteiten van de partners op elkaar afstemt zonder zelf deel te 
nemen aan het eigenlijke productieproces of de distributie.  
Als we kijken naar de samenwerking binnen de verschillende soorten 
van netwerken dan kunnen we twee vormen van samenwerking 
onderscheiden. 
 
Verticale samenwerking heeft plaats tussen opeenvolgende schakels 
in de bedrijfskolom. Vooral stabiele netwerken en 
netwerkondernemingen maken hiervan gebruikt. Zo kan een 
producent samen met zijn leveranciers en klanten aan tafel gaan 
zitten om nauwer samen te werken wat betreft het ontwikkelen van 
nieuwe producten.  
Met horizontale samenwerking wordt die samenwerking bedoeld 
tussen partijen op dezelfde hoogte in de bedrijfskolom. Het gaat 
hierbij dus om partijen die hetzij directe concurrenten zijn, hetzij 
soortgelijke activiteiten verrichten. Wanneer bijvoorbeeld 
verschillende toeleveranciers gaan samenwerken om samen complete 
modules te leveren aan grote afnemers. 
 

De assemblage van een fiets 
Bij de fabricage van fietsen zijn doorgaans meer dan twintig zelfstandige 
ondernemingen betrokken. Wielen, derailleurs en versnellingsapparaten, 
remsystemen, zadels, enzovoort, worden door gespecialiseerde 
ondermeningen gemaakt en geleverd. Vervolgens worden deze door de 
fietsfabrikant, die vaak alleen het frame zelf maakt, geassembleerd tot een 
kant-en-klaar product. 
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België te duur? 
De wereld van uitbesteding en toelevering is grondig aan het veranderen. De intrede van 
nieuwe spelers zoals Katoen Natie dat vlakbij Opel Belgium in zijn Sils-center (Supply In Line 
Sequence) onderdelen voorassembleert en just-in-time levert aan de montagelijn, is een 
voorbeeld van zo’n ontwikkeling.  
Productiebedrijven concentreerden zich de voorbije jaren almaar meer op assemblage van hun 
eindproducten (hun core-business) en besteden de fabricage van onderdelen, al dan niet in 
voorgeassembleerde grotere gehelen uit.  
Of wij dan niet te duur zijn om componenten te produceren? De bumper van een Mondeo kost 
bij ons 45,8 dollar, in Duitsland 50 en in Engelend 53,4 dollar. Het verschil wordt hoofdzakelijk 
gemaakt door de transportkosten. Voor een Belgisch bedrijf bedragen die 0,2 dollar, voor een 
Duits (op 220km) 3,6 dollar en voor een Engels (op 600 km) 7,3 dollar. De loonkosten spelen 
een marginale rol voor een kunststoffen bumper (2,6 dollar voor België en 1,9 dollar voor 
Engeland). De producten waar kansen in zitten voor Vlaanderen moeten kapitaal-, materiaal- 
en transportintensief zijn.  

 
 

4.5. Conclusies 
Veranderingen in de markt (gevarieerde producten tegen een goede 
prijs/kwaliteit verhouding) dwingen bedrijven ertoe een aantal 
veranderingen door te voeren. Dat kan gaan van werken in teams, over 
uitbesteden van activiteiten tot flexibiliseren van het bedrijf. Waarvoor 
men kiest (of een combinatie van elementen) is afhankelijk van een 
heleboel factoren, maar heeft altijd een grondige weerslag op de 
werknemers van het bedrijf.  
Toch moeten we ook de hele heisa rond bedrijfsveranderingen 
relativeren. Bedrijven die hun strategie resoluut over een andere boeg 
gooien (en waar het dan ook nog een succes is) zijn eerder zeldzaam. 
De invloed van Taylor en Ford speelt ook in de jaren 90 nog een 
belangrijke rol. Heel wat veranderingen draaien dan ook steeds om het 
efficiënter, beter, vlugger, flexibeler, enzovoort maken van het primaire 
productieproces. Doelstellingen die ook Taylor beoogde. 



Deel II. Werken in veranderende bedrijven 

 

 

21 

5. Literatuurverwijzingen 
 
Metallo 2000, fabrieksarbeid met toekomst; 1992. Een uitgave 
van ACV-metaal. 
 
Human Resource Management, Een praktisch handboek voor 
operationeel leidinggeven; Bosselaar D., Christis J., Hoeksema L.H., 
Kluytmans F., Paauwe J.; Redactie: Stads A., Verbeek N. (Teleac/NOT); 
1996. Stichting Teleac/NOT, Utrecht. 
 
Succesvol veranderen, Kerncompetentie en 
bedrijfsvernieuwing; Cobbenhagen J., Den Hertog F., Pennings H.; 
1994, Kluwer Bedrijfswetenschappen. 
 
Organiseren in een turbulente omgeving. De creatieve 
onderneming op de drempel van de 21ste eeuw; Ben Dankbaar, 
1996, Datawyse Boekprodukties, Maastricht. 
 
Het werkt anders. Nieuwe technologie en veranderingen van 
functies; Uit de reeks Arbeid & Technologie, 1991. Dijkstra P. FNV 
 
Human Resource Management: verzakelijking of vernieuwing?; 
Redactie: Kluytmans F., 1991. Kluwer Bedrijfswetenschappen. 
 
Ondernemingen in verandering. Overdruk uit ‘De gids op 
maatschappelijk gebied; Serroyen C., 1989 
 
In de kern, Bedrijven aan de slanke lijn; Wim Sprenger. Deel 3 van 
Logistiek en kwaliteit. FNV, Amsterdam 1995 
 
Mensen beter managen in theorie en praktijk: een exploratieve 
studie; R.J. Tissen, 1991. Kluwer Bedrijfswetenschappen, Proefschrift 
Groningen 
 
Ondernemen met mensen. Strategische keuzen rond ‘human 
resources’; Van Dijck J. 1991, Kluwer Bedrijfswetenschappen. 
 
De andere kant van flexibilisering. Een onderzoek naar 
achtergronden, motieven en oordelen van flexibele 
werknemers; Van Geuns C., Mevissen W.M., Neve J.H., 1987. 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
 
Overleggen na de overlegeconomie, Themanummer uit Beleid 
& Maatschappij; redactie: Van Schendelen M.P.C.M. en Bakker W.E. , 
1994-3, Boom 
 
De flexibele onderneming. Mogelijkheden en instrumenten om 
de flexibele inzet van personeel te vergroten; Van Schilfgaarde P, 
Cornelissen W.J.M., 1988, Van Gorcum/ Stichting Management Studies. 
 



Deel II. Werken in veranderende bedrijven 

 

 

22 

Human Resource Management, Visie, strategieën en 
toepassingen; Vloeberghs D., 1990, ACCO 
 
Hoe de vicieuze cirkel doorbreken?; Belgian Business & Indrustrie, 
11/96 
 
De win-win-win-relatie tussen groot en klein; Ingrid Van Daele, 
De Standaard, 12.07.97 
 
Krisis in overleg?; Guido Meulenaer, Trends 10/94 
 
Sociaal overleg. Het model is vermoeid; Guido Meulenaer, Knack 
08/94 
 
Overlegmodel. Schuivende machtsverhoudingen; Jos Gavel, 
Trends 16/95 
 
Het overleg versnippert; Guido Despiegelaere, Knack 46/96 
 
Logisitiek in netwerk van ondernemingen; Business Logistics, 
12/96 
 
Wat we beter doen, doen we zelf; Belgian Business & Industrie, 
02/97 
 
Poldermodel gebaat bij ongeschoolde arbeid; NRC Handelsblad, 
29.08.97 
 
Innoverende syndicaten?; Frans Crols, Trends 42/96 
 
Het failliet van het Belgische overlegmodel; Martin De Vlieghere, 
De Financieel Economische Tijd, 05.12.96 
 
Mia de Vits (ABVV): ‘Het Belgisch overlegmodel zit in een 
overgangsfase’; De Financieel Economische Tijd, 09.11.96 
 
Moeten er nog ondernemingen zijn?; M. Goedhuys, De Financieel 
Economische Tijd, 21.03.97 
 
De winnaar krijgt steun; Guido Despiegelaere, Knack 13/97 
 
De vrouw moet werken; Griet Schrauwen, Knack 04/97 
 
Flexibiliteit; Belgian Business & Industrie, Wim Heirbaut, 03/97 
 
Hoog durven gaan; Nadine Van Acker, Trends 11/97 
 
Uittwijking bestrijden door innovatie; Peter Degroote, De 
Financieel Economische Tijd, 16.08.97 
 
Revolutie in productiesysteem op komst; Remmelt Otten, NRC 
Handelsblad, 16.06.97 



 


