
 

 

De bedrijventest 
 
 
 

Verschillende factoren beïnvloeden het bedrijfsbeleid en personeelsbeleid. De omgeving 

en de markt waarin het bedrijf zich bevindt spelen een belangrijke rol. Maar ook de 

arbeidsmarkt waarop het bedrijf kan rekruteren en het sociaal overleg bepalen mee het 

bedrijfsbeleid. Dit verband is niet noodzakelijk dwingend. Bedrijven ondergaan deze 

invloeden niet machteloos. Zij kunnen wel beperkingen opleggen of mogelijkheden bieden 

aan bedrijven, maar uiteindelijk bepaalt het bedrijf zelf welk beleid het voert. Voor elke 

optie in het bedrijfsbeleid zijn er keuzemogelijkheden. 

 

Wat en hoe een bedrijf haar producten/diensten maakt, met welke werknemers, hoe men 

selecteert en aanwerft, welke arbeidsvoorwaarden geboden worden en hoe men overlegt 

met de werknemers of hun vertegenwoordigers gaan we in de bedrijventest van nabij 

bekijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
De test bestaat uit zeven items. Elk item wordt kort gesitueerd op de linkerhelft van het 

blad. Rechts vindt u telkens drie situaties beschreven. Het zijn fictieve schetsjes die 

gebaseerd zijn op echte voorbeelden. We vragen aan u om aan te geven welke situatie 

het meest van toepassing is op uw bedrijf. 

Op het antwoordblad omcirkelt u het bijbehorende trefwoord. 

 

- Probeer zoveel mogelijk argumenten aan te halen wanneer u uw bedrijf met een 

bepaald trefwoord wil omschrijven. 

- De voorbeelden moeten niet perfect kloppen met uw eigen bedrijf. U kiest het 

trefwoord met de meeste overeenkomsten. 

- Verduidelijk uw keuze aan de collega’s in de groep met zo concree t mogelijke 

voorbeelden 

- Als u in een bedrijf werkt met verschillende afdelingen of units die nogal sterk 

van elkaar verschillen, beperk u dan tot de afdeling waar uzelf werkt.  



De marktpositie 
Situering 
Vele werkgevers zullen u ervan willen overtuigen dat de concurrentie moordend en steeds 

moeilijker aan te pakken is. Alle bedrijven worden inderdaad geconfronteerd met concurrentie, 

maar het ene bedrijf zit al in een comfortabelere positie dan het andere. Het heeft veel te maken 

met de markt waarin het bedrijf zich bevindt.  

 

Men zou het kunnen vergelijken met een landkaart. Er zijn bedrijven die als het ware opereren op 

een grote vlakte waarin het er alleen op aankomt zo goed mogelijk, ieder op z’n eigen plek, z’n best 

te doen.  

In de heuvels of de bergen ligt de concurrentie al iets anders. Het gaat dan om een markt met veel 

concurrenten die zich door productdifferentiatie van elkaar proberen te onderscheiden. Sommige 

bedrijven zitten in een dal en hebben geen denderend uitzicht. Een bedrijf moet dus een goede 

positie zoeken (op de heuveltop) om goed om zich heen te kunnen kijken. Zo mogelijk zoekt 

iedereen een eigen heuvel. Wie zijn omgeving goed kent en verder wil kijken dan de lokale markt 

of de korte termijn, vergroot zijn overlevingskansen. De bedrijven moeten hier als strategen te werk 

gaan : delen van de organisatie strategisch inzetten, omtrekkende bewegingen maken, allianties 

aangaan, de flanken beschermen, enzovoort, rekening houdend met de wisselende 

omstandigheden. 

Maar achter de bergen ligt een nog onherbergzamer land. Niet alleen de actoren in het landschap 

veranderen, maar ook het landschap zelf. Bergtoppen stijgen op uit de grond of zakken weg in een 

dal. Een bedrijf kan jarenlang op weg zijn naar de top, om dan, een keer aangekomen, vast te 

stellen dat die bergtop in een dal veranderd is. In zo’n onvoorspelbaar landschap spreekt men niet 

meer van veranderingen, maar van turbulenties.  

 

Tips 
- Probeer de markt zo concreet mogelijk te omschrijven.  

- Ga met de andere deelnemers na of er sprake is van voorspelbare, dan wel 

onvoorspelbare concurrentie. 

- Maak eventueel een overzicht van de argumenten die het bedrijf aandraagt om aan te 

tonen dat men op een zeer concurrentiele markt opereert. 

 

 

 

a. Bedrijven die de markt kunnen sturen worden wel geconfronteerd met concurrentie, maar 

ze hebben die goed in de hand. Dit heeft te maken met het product dat ze maken 

(innovatief product, hoog kwaliteitslabel, op maat van de klant gemaakt, een product uit 

een hoog marktsegment,…). Door sterk de nadruk te leggen op innovatie en research blijft 

men de concurrenten altijd een stapje voor. 

 

Trefwoord: sturende marktpositie 

 

 

b. Bedrijven die zich op een strategische markt bewegen moeten al heel wat waakzamer 

zijn. Vaak gaat het om krimpende markten (door lagere vraag, door verouderde 

producten, door concurrentie vanuit lage loonlanden,…). Bedrijven moeten strategisch te 

werk gaan door hun productengamma uit te breiden, door allianties aan te gaan of 

onderdelen uit te besteden, door als toeleverancier beter in te spelen op de eisen van de 

uitbesteder, enzovoort. 

 

Trefwoord: strategische marktpositie 

 

 

c. Deze markt heeft vaak te maken met overcapaciteit, scherpe concurrentie (zowel op de 

plaatselijke markt als vanuit de hele wereld) en is vaak modegevoelig. Men heeft weinig 

vat op de markt omdat die voortdurend onderhevig is aan veranderingen. Bedrijven op 

deze markt moeten een agressieve strategie voeren om te overleven.    

 

Trefwoord: zwalpende marktpositie 

 

 

 



Het product 
Situering 
Op welke markt een bedrijf zich bevindt wordt voor een groot stuk bepaald door het product 

dat gemaakt wordt of de dienst die geleverd wordt. 

Vele werkgevers zullen u ervan willen overtuigen dat hun product of dienst iets zeer speciaals 

en complex is. En als men enkel afgaat op het machinepark in een bedrijf dan zou men 

geneigd zijn dit te geloven. 

Toch zijn er natuurlijk verschillen.  

Een confectieatelier maakt elk seizoen wel andere modellen, maar een naad stikken blijft een 

naad stikken. In een airconditioningbedrijf maakt men enerzijds moeilijke, complexe 

installaties op maat van de klant. Anderzijds maakt men er ook de standaardtoestellen 

waarvan men verschillende types op één productielijn kan maken. 

Een auto is zeker geen eenvoudig product want er zit bijvoorbeeld heel wat elektronica en 

informatica in verwerkt. Hoewel in een nieuwe wagen heel wat research en innovatie kruipt, 

wordt hij in de assemblage toch als een vrij gestandaardiseerd product bekeken.  

Men moet dus niet alleen kijken naar het eindproduct op zich, maar eveneens in rekening 

brengen hoe het gemaakt wordt en welke rol de technologie daarin speelt. Belangrijk is ook 

wat men verwacht van de werknemers die het product maken of de dienst leveren. En 

tenslotte moet men ook bekijken in hoeverre het product of de dienst inspeelt op de eisen van 

de klant. 

 

 

Tips 
- Laat u niet misleiden door het eindproduct op zich, maar hou ook rekening met andere 

elementen zoals technologie, vakmanschap, opleiding, marktvereisten, innovaties, enz.  

- Heel belangrijk in uw overweging is de manier waarop het product  wordt gemaakt. Komt 

het erop neer dat u heel vaak hetzelfde moet doen of zit er juist zeer veel variatie in 

het werk? Kan u zelf over heel wat dingen beslissen of bent u afhankelijk van een 

chef? 

 

 

 
a. Gestandaardiseerde producten zijn producten die misschien wel verschillen in uiterlijke 

kenmerken, maar eigenlijk op dezelfde manier gemaakt worden. Gestandaardiseerde 

producten worden meestal gemaakt aan de lopende band of zijn, wanneer het om 

diensten gaat, nauwgezet afgelijnd en getimed. 

 

Trefwoord: gestandaardiseerd product 

 

 

b. Marktgevoelige producten veranderen heel vaak omdat men duidelijk moet beantwoorden 

aan de eisen van de markt. Dit betekent dat het product dikwijls moet wisselen, men vaak 

nieuwe producten op de markt moet gooien en men ook maar een beperkte tijd heeft om 

de omzet te realiseren. Het zijn meestal vrij eenvoudige producten die weinig know-how 

vereisen en zich in een lager prijssegment van de markt bevinden. 

 

Trefwoord: marktgevoelig product 

 

 

c. Gespecialiseerde producten zijn daarentegen zeer complex en vereisen meestal 

voortdurende innovatie en ontwikkeling van het bedrijf. Het zijn vaak hoogtechnologische 

producten of worden via hoogtechnologische installaties vervaardigd of vergen veel 

vakmanschap van de werknemers. Het kan ook gaan om ingewikkelde producten die op 

maat van de klant worden gemaakt. 

 

Trefwoord: gespecialiseerd product 

 

 

 



Organisatie 
Situering 
Wie luistert naar de verhalen over concurrentiestrijd, veeleisende klanten, kwaliteitsbeleid, 

JIT-levereringen, kortom alle elementen die een rol spelen in de huidige 

marktomstandigheden zou bijna gaan geloven dat alle bedrijven in een turbulente 

reorganisatie zitten. Dat is natuurlijk niet zo.  

Niet dat er in bedrijven niets verandert, maar slechts enkelen gooien hun manier van werken  

radicaal over een andere boeg. 

Nieuwe technologieën spelen in de organisatie van het werk een belangrijke rol. Het moet 

immers steeds goedkoper, sneller, beter, flexibeler gaan. Automatiseerders bekijken het 

arbeidsproces als een technisch proces van opeenvolgende taken die door mens én machine 

of tussen mens en machine moeten worden uitgevoerd. Zij zullen voor elke menselijk 

handeling nagaan of deze automatiseerbaar is. Het is echter een fabeltje dat alleen 

eenvoudige arbeid automatiseerbaar is. In de praktijk worden zowel delen van eenvoudig als 

complex werk, en zowel louter uitvoerend als regelend werk geautomatiseerd. Werknemers op 

alle niveau’s en in alle sectoren worden geconfronteerd met nieuwe technologieën.  

Elk bedrijf maakt dus een aantal keuzes wat betreft automatisering of invoeren van nieuwe 

technologieën. Nauw hiermee verbonden is de manier van werken. In dit item bekijken we wat 

de gevolgen zijn van automatisering. Wat betekent dit voor de jobs die overblijven? Zijn de 

werknemers louter verlengstukken van de machine, of krijgen zij er nieuwe taken bij? 

Beslissen ze zelf over ingrepen die moeten gebeuren of moet men eerst een chef 

raadplegen? 

Gaan werknemers samenwerken in een team, of kunnen ze niet wijken van hun werkplaats?  

 

Tips 
- Elk schetsje beschrijft een bepaalde organisatie van het werk. Hoe worden de 

werknemers ingezet, welke bevoegdheden hebben ze, hoe eng of hoe ruim is hun 

takenpakket. 

- De automatisering of informatisering speelt hierin een belangrijke rol. U moet vooral 

kijken naar de gevolgen hiervan. Verandert er veel voor de werknemers, en zo ja in welke 

richting?  

a. Het werk in MODERN TIMES is sterk opgesplitst, iedereen heeft zijn eigen taak. Dat kan 

gaan over fysische handelingen (bijvoorbeeld frezen, enkele werkposten aan de lopende 

band, e.d.) tot het behandelen van bepaalde aspecten in een dossier. Belangrijk in dit 

soort bedrijven zijn de vastomlijnde bevoegdheden op elk niveau, een strakke 

lijnorganisatie met aparte onderhouds- en kwaliteitsdiensten, duidelijke promotielijnen en 

hiërarchische structuren. Er wordt voortdurend geautomatiseerd (ook in de kantoren), 

vooral om sneller meer producten te kunnen maken of diensten te leveren. 

 

Trefwoord : logge organisatie 

 

 

b. In bedrijf AVANTI geldt het motto ‘vele handen maken licht werk’. Het gaat om 

eenvoudige, routinematige jobs die volgens strikt voorgeschreven procedures verlopen. 

Via flexibele automatisering en inzet van mensen kan men perfect de grillige vraag van de 

markt volgen. De productieopvolging verloopt helemaal automatisch. De computer weet 

perfect wie wat doet en gedaan heeft. In SUPERSHOP kan men eveneens precies alle 

arbeidsprestaties van de kassiersters volgen. Ze worden dan ook ingezet volgens de 

pieken en dalen in de verkoop. 

 

Trefwoord: soepele, gecontroleerde organisatie 

 

 

c. In DE TOEKOMST  is het productieproces bijna volledig geautomatiseerd. Men werkt er 

nauw samen in een team. De teams zijn verantwoordelijk voor de productie en moeten 

ingrijpen als er zich problemen voordoen. De teams zijn eveneens verantwoordelijk voor 

het klein onderhoud en de kwaliteitscontrole. Het bedrijf is wat men noemt een platte 

organisatie, er zijn weinig hiërarchische niveaus. In de regionale kantoren van FUTURE 

werkt men nu rechtstreeks voor de klanten. Teams zijn verantwoordelijk voor een bepaald 

klantenbestand. Dossiers leggen geen lange weg meer af door allerlei afdelingen, maar 

worden afgehandeld in het team. De teams werken ook rond allerlei projecten zoals 

klantgericht werken, kwaliteitszorg, verbeteren van procedures, enzovoort. 

 

Trefwoord: teamwerk 



Het werk 
Situering 
Ondernemingen en instellingen verschillen in de manier waarop ze het werk organiseren. In 

de voorgaande items zagen we dat de markt, het product, de automatisering hierin een 

belangrijke rol spelen. De manier waarop het bedrijf het werk organiseert bepaalt op haar 

beurt niet alleen wat een medewerker precies moet doen, maar ook op welke kwalificaties of 

competenties men een beroep doet. 

De inhoud van een functie kan twee uitersten aannemen. In het ene extreme geval mag de 

functievervuller weinig doen, met bijna niemand contacten onderhouden en bijna nergens over 

beslissen, zoals het geval is bij veel lopende bandwerk. In zo’n functie wordt op weinig 

vaardigheden een beroep gedaan en mensen zullen in zo’n functie ook wein ig nieuws leren. 

In het andere extreme geval moet de functievervuller de meest uiteenlopende dingen doen, 

moet hij met de meest verschillende personen contacten onderhouden en moet hij over de 

meest uiteenlopende zaken zelfstandig of met anderen beslissingen nemen.  

De inhoud van een functie bepaalt op haar beurt wie daarvoor aangeworven moet worden. In 

een bedrijf met eenvoudig, gestandaardiseerd werk zal men vooral laaggeschoold personeel 

aanwerven. In organisaties waar men in teams werkt en verschillende functies moet kunnen 

uitoefenen zal men niet alleen hogere kwalificaties eisen, maar zullen ook competenties als 

samenwerken, verantwoordelijkheid opnemen, overleggen, constant willen bijleren belangrijke 

criteria zijn. 

 

Tips 
- Kijk vooral naar de eisen die de werkgever effectief aan de werknemers stelt. Dit 

betekent dat u enerzijds de kwalificatievereisten bekijkt en anderzijds ook nagaat of die 

inderdaad moeten worden aangewend tijdens het werken.  

 

 

 

 

 

 

a. De werknemers van bedrijf VINGERVLUG zijn laaggeschoold. Het werk is eenvoudig en 

snel geleerd, een kwestie van de juiste handeling onder de knie te krijgen en wat snelheid 

te ontwikkelen. Vooral vrouwen zouden er extra goed in zijn omwille van hun fijngevoelige 

vingers. In bedrijf GATENSTOPPER moeten de werknemers zeer flexibel beschikbaar zijn 

omwille van de onvoorspelbaarheid van het werk. Een telefoontje kan volstaan om ingezet 

te worden. Men kan overal ingeschakeld worden: aan de kassa zitten, poetsen, klanten 

bedienen, aanvullen. Als er een gaatje is wordt het opgevuld. 

 

Trefwoord: polyvalent, eenvoudig werk 

 

 

b. In bedrijf STRAMIEN heeft iedereen een vastomlijnd takenpakket. Er zijn de 

productiearbeiders (geoefend of laaggeschoold), onderhoudswerknemers met 

verschillende specialiteiten en technici van verschillende niveau’s. Sommige afdelingen 

werken in ploegen. In TORENHOOG begin je onder aan de ladder maar kan je volgens 

vastgelegde procedures een zekere carrière uitbouwen. Elke werknemer is 

gespecialiseerd in een bepaald aspect van een dossier, bij problemen wendt men zich tot 

de chef. 

 

Trefwoord: welomschreven, voorspelbaar werk 

 

 

c. In bedrijf TEAMSPIRIT werken bijna allemaal ‘specialisten’. De medewerkers hebben 

minimum een technische opleiding gevolgd. De werknemers zijn verantwoordelijk voor de 

productie, het klein onderhoud en de kwaliteitszorg. Ze zijn dus polyvalent. Ze moeten 

voortdurend hun kwalificaties op peil houden en zich bijscholen. De medewerkers moeten 

zeer goed kunnen samenwerken in hun team want ze dragen tenslotte veel 

verantwoordelijkheid. Een overuurtje zit er soms wel eens in (en over compensaties wordt 

niet gezeurd). In bedrijf ALERT zijn teams verantwoordelijk voor een bepaalde afdeling. 

Men beslist in het team over de werkverdeling, de opleiding die teamleden moeten volgen, 

de verlofregeling, de promotiecampagnes op de afdeling. Men bespreekt samen de 

behaalde resultaten en men plant de nieuwe doelstellingen. 

 

Trefwoord: gevarieerd, verantwoordelijk werk 



Personeelsbeleid 
Situering 
Wanneer de organisatie van het werk mede bepalend is voor de vaardigheden waarop een 

beroep wordt gedaan (en dus ook voor de kwaliteit van het werk), dan moet het 

personeelsbeleid worden afgestemd op de inhoud en de organisatie van het werk.  

Zo geeft de inhoud van een functie aan wie daarvoor moet aangeworven worden. Platte 

organisatiestructuren bieden nu eenmaal andere loopbaanmogelijkheden dat hiërarchische 

organisatiestructuren. Leiding geven aan geïsoleerd van elkaar werkende mensen verschilt 

fundamenteel van leiding geven aan teams. Opleidingen moeten samenhangen met de inhoud 

van het werk. Dit betekent dus dat het personeelsbeleid afgestemd moet zijn op het 

organisatiebeleid.  

Toch is dit personeelsbeleid niet in elk bedrijf op dezelfde leest geschoeid.  

Er zijn bedrijven waar innovatie top-down wordt doorgevoerd en opleiding een manier is om 

het personeel aan te passen aan de uit te voeren taken. Opleiding is er functioneel en komt er 

pas nadat de behoefte duidelijk is. Men werkt in zulke bedrijven dan ook bij voorkeur met het 

eigen personeel. 

Andere bedrijven daarentegen voeren hun aanpassingsvermogen hoog in het vaandel en 

zullen dit vooral bewerkstellingen door hun werknemersbestand zo flexibel mogelijk te 

organiseren. 

Nog andere bedrijven opteren dan weer voor wat men tegenwoordig omschrijft als ‘de lerende 

organisatie’. In deze bedrijven wordt een link gelegd tussen werken en leren. Werknemers 

kunnen voortdurend leren (ook tijdens het werken) en hun competenties uitbreiden waardoor 

het bedrijf soepel kan inspelen op allerlei veranderingen. 

 

Tips 
- Kijk kritisch naar het effectieve beleid van de personeelsdienst en hoe zich dit concreet 

vertaalt voor de werknemers.  

 

 

 

 

 
a. Mevrouw MINZAAM wil vooral de kerk in het midden houden. Zij zweert bij contracten van 

onbepaalde duur, stagiairs die goed worden opgeleid en meestal kunnen blijven, enkel 

deeltijdarbeid voor de secretaresses en interims voor de zwangerschappen. Dat het 

orderboek soms wat dunnetjes uitvalt wordt opgevangen door tijdelijke werkloosheid. 

Serieuze premies voor overuren zijn de oplossing in het omgekeerde geval. Zo houdt ze 

de vakbonden te vriend. 

 

Trefwoord: stabiel personeelsbeleid 

 

 

b. De marges van het bedrijf waar meneer A.L. LESKAN personeelschef is, zijn niet zo ruim. 

Daarom moet hij het personeelsbeleid zo nauw mogelijk laten aansluiten op het 

orderboekje. Dit betekent veel overuren, interims, stagiaires, tijdelijke contracten, 

thuiswerk als het orderboekje vol staat. Maar ook deeltijdarbeid, tijdelijke werkloosheid als 

het niet zo goed gaat. Het verloop in het bedrijf is dan ook tamelijk groot. 

 

Trefwoord: los-vast personeelsbeleid 

 

 

c. Mevrouw H. BOLSTER  heeft een zware job: zij staat in voor het opsporen én inpikken 

van dynamische, veelbelovende jonge mensen. Het onderhandelen over de 

loonsvoorwaarden volstaat niet meer. De kandidaten moeten ook worden verleid met 

loopbaanperspectieven, extra-legale voordelen en ontspanningsactiviteiten voor het hele 

gezin. Alle medewerkers worden jaarlijks geëvalueerd via functioneringsgesprekken 

(goede prestaties worden beloond met een premie). Voor iedereen worden individuele 

opleidingsplannen uitgewerkt, maar men moet natuurlijk ook zelf de nodige inspanningen 

doen op bij te blijven. 

 

Trefwoord: investeren in mensen 

 

 



Arbeidsvoorwaarden 
Situering 
Wie de managementliteratuur over Human Resources Management of personeelsbeleid er op 

naslaat, moet vaststellen dat heel wat aandacht gaat naar het motiveren van personeel, 

verloningssystemen en functieclassificaties. 

Overal duiken vormen van flexibele, prestatiegebonden beloningssupplementen op, worden 

merit-elementen ingebouwd in de loonclassificatie, geeft men een groepsbonus bij puike 

suggesties in verbeteringsteams, keert men premies uit bij goede bedrijfsprestaties, voert men 

winstdelingssytemen in, … 

 

Onder arbeidsvoorwaarden verstaan we in dit verband niet  alleen financiële beloningen, maar 

ook allerlei niet-financiële, zoals de bekende cadeaubon, deelname aan opleidingen, 

congresbezoek, een groepsuitstap, geld om de werkplek te verfraaien of om een etentje te 

organiseren, het jaarlijkse personeelsfeest of sinterklaasfeest. Zelfs de verkiezing van de 

medewerker van de maand, kan als zodanig worden aangemerkt. Al die prikkels zijn bedoeld 

om medewerkers te stimuleren meer en betere prestaties te leveren.  

 

 

Tips 
- De extra-legale voordelen die in uw bedrijf worden toegekend mogen niet uw keuze 

bepalen tussen de drie antwoorden. Wel de achtergronden van de verloningspolitiek in 

zijn geheel in uw bedrijf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. In bedrijf EGOO wordt het loon bepaald door het aantal gepresteerde arbeidsuren. Omdat 

de werknemers zeer flexibele arbeidsuren hebben varieert het loon van maand tot maand. 

De onduidelijkheid wordt nog meer in de hand gewerkt door het ontbreken van duidelijke 

afspraken tussen de vakbond en de werkgever over een loonclassificatie. In een 

zusterbedrijf van EGOO experimenteert men momenteel met een ‘contractloon’ waarbij 

men op voorhand met de werknemer afspreekt hoeveel hij/zij krijgt voor een bepaalde 

prestatie. Dit zou de motivatie van de werknemers moeten vergroten. 

 

Trefwoord: individuele arbeidsvoorwaarden 

 

 

b. Bij HIGHEXTRA krijgen de werknemers geen loon, maar een ‘compensatiepakket’. Daarin 

zit de wedde, de extra-pensioenverzekering, de bonus voor opleiding, het jaarlijkse 

sinterklaasfeest, het eindejaarsdiner, de maaltijdcheques en een groepsverzekering. Door 

de geregelde evaluatie van de prestaties van hen zelf, hun afdeling en het bedrijf, kan het 

zijn dat er af en toe nog wat bijkomt. Hun echte wedde bestaat uit drie delen : een vast 

deel, een deel variërend volgens de eigen prestaties en die van het team en een deel 

volgens de bedrijfsresultaten. Reden te meer om vast te geloven in de missie van het 

bedrijf. 

 

Trefwoord: compensatiepakket 

 

 

c. In bedrijf COMPROMIS is zekerheid over de lonen: de sectoraal afgesloten CAO vormt de 

regel. Zowel voor de (minimum)-loonschalen, als voor de bepalingen omtrent arbeidsduur, 

als voor de loon- en functieclassificatie houdt men zich aan wat in het Paritair comité is 

afgesproken. 

 

Trefwoord: sectorale arbeidsvoorwaarden 

 



Het (sociaal) overleg 
Situering 
Overleg en communicatie spelen vaak een cruciale rol wanneer nieuwe 

managementstrategieën worden doorgevoerd. Kwaliteitszorgsystemen, teamwerk, just -in-

time, …, verplichten het management ertoe oog te hebben voor de communicatiestromen in 

het bedrijf en deze aan te passen aan de veranderingen. 

 

Hoe bedrijven met inspraak, communicatie en overleg omgaan kan zeer verschillend zijn.  

Er zijn bedrijven waar verbeteringsvoorstellen vaak na jaren nog op hun realisatie wachten. 

Voorstellen die geld kosten of niet passen in het door het management uitgestippelde beleid 

worden bijna steeds verticaal geklasseerd. Je kan je dan ook afvragen of het management 

wel echte inspraak wil. 

 

In andere bedrijven worden personeelsvergaderingen gehouden, enquêtes bij het personeel, 

een personeelsblad, toespraken via een videosysteem in de kantine, enzovoort.  Middelen om 

de aan de top genomen beslissingen makkelijker te laten slikken? Of kan men spreken van 

een parallel overlegcircuit om de syndicale werking de wind uit de zeilen te nemen?  

 

In andere bedrijven daarentegen kan men niet spreken van vakbondsontwijking, integendeel. 

Van bij het begin heeft de vakbond een plaats in de alternatieve overlegvormen. 

Vakbondsafgevaardigden nemen actief deel aan het overleg en leggen de link naar de 

officiële overlegorganen zoals het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) 

of de ondernemingsraad. 

 

 

Tips 
- Bekijk de overlegstructuren binnen een bedrijf kritisch. Hebben de overlegorganen een 

invloed op het bedrijfsbeleid (worden voorstellen uitgewerkt?)? 

 

 

 

a. In bedrijf TALK zit iedereen in een werkoverleggroep. Op elke afdeling is er regelmatig 
teamoverleg. Elk half jaar worden op meetings de bedrijfsresultaten en nieuwe krachtlijnen 
voor de toekomst toegelicht. In kwaliteitskringen wordt gewerkt aan het verbeteren van de 
kwaliteit. Heel wat trainingen draaien rond leiderschapsvormen, groepsprocessen, sociale 
vaardigheden. De vakbonden zijn hoe langer hoe meer een buitenbeentje. Ze zijn 
helemaal niet betrokken bij al deze vormen van bedrijfscommunicatie. De directie vindt dat 
de vakbonden zich uitsluitend moeten bezig houden met arbeidsvoorwaarden en 
arbeidstijden. In PIRAMIDE is men enkele jaren geleden gestart met werkoverleg. Van in 
het begin waren de vakbonden betrokken partij. Er zijn afspraken gemaakt over de 
bevoegdheden van de overleggroepen, de frequentie van vergaderen, de opvolging van 
de beslissingen, de informatiedoorstroom naar de traditionele overlegorganen, enzovoort. 
Omdat deelnemen in een werkoverleggroep deel uitmaakt van elke functie, heeft dit 
overleg een grote invloed gehad op de cultuur van het bedrijf. De vakbonden beperken 
zich niet tot hun traditionele rol. Momenteel onderzoeken ze de voorstellen van het 
management om in een nieuwe afdeling te starten met teamwerk. 

 

Trefwoord : intense communicatie, met of zonder vakbond 

 

b. In bedrijf CLASSIC kan men bij de syndicale delegatie terecht om de vakantie te regelen, 
ruzies met de ploegbaas te bespreken en om uitleg te vragen over de loonfiche of 
belastingsbrief. De vakbonden houden er de toepassing van de CAO’s in het oog. 
Momenteel bestudeert de vakbond de plannen van de bedrijfsleiding om het vervoer en de 
bewaking uit te besteden. Volgens de personeelschef brengt het vakbondswerk een hele 
papierwinkel met zich mee. Er circuleren al lang plannen om te beginnen met 
kwaliteitskringen, maar de personeelschef heeft teveel werk met de sociale administratie 
en het naleven van de reglementeringen voor de ondernemingsraad en het comité. 

 

Trefwoord: wettelijk overlegcircuit  

 

c. In bedrijf IMAGO zal men volgend jaar proberen sociale verkiezingen te houden. Gezien 
het grote verloop van het personeel zal dat niet van een leien dakje lopen. Of men erin zal 
slagen om verkiezingslijsten in te dienen blijft een open vraag. In het bedrijf is er heel wat 
onduidelijkheid en wantrouwen tussen het management en de werknemers. Het 
management loopt hoog op met communicatie en opleiding. Maar verder dan een cursus 
klantvriendelijkheid waarbij het personeel erop gewezen wordt hoe belangrijk het is dat 
men veel glimlacht en altijd netjes opgemaakt is om zo het imago van het bedrijf te 
ondersteunen, komt men niet. 

 

Trefwoord: moeizaam overleg 
 


