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Hoofdstuk 2 Stichting Innovatie & Arbeid

1. Inleiding
De Stichting Innovatie & Arbeid maakt deel uit van de SERV en voert onderzoek uit in 
opdracht van en voor de Vlaamse sociale partners. Een brede valorisatie van het onderzoek 
is hierbij erg belangrijk. 

Het jaar 2014 bracht voor de Stichting een aantal veranderingen met zich mee. Paul 
Berckmans, die de Stichting gedurende dertig jaar met hart en ziel leidde, ging in het voor-
jaar van 2014 met pensioen en Katrijn Vanderweyden volgde hem op. Ook zette het dagelijks 
bestuur van de SERV in 2014 een aantal nieuwe krijtlijnen voor de werking van de Stichting 
uit. De geactualiseerde opdracht van de Stichting bestaat uit het voeren van onderzoek 
dat zich situeert binnen twee sporen. Het eerste spoor bestaat uit sociaalwetenschappelijk 
onderzoek naar de kwaliteit van de arbeid of werkbaar werk, personeelsbeleid en organi-
satieverandering, thema’s waar de Stichting een lange traditie in heeft. Het tweede spoor 
bestaat uit onderzoek dat ondersteuning biedt aan de SERV-overlegprocessen. In 2014 
werden binnen het eerste spoor verschillende projecten uitgewerkt of afgerond en ook in 
het tweede spoor werden verschillende stappen gezet. 

1.1. Eerste spoor
In het voorjaar van 2014 werden de projecten Het Nieuwe Werken en Competentiebehoeften 
in de kunststofverwerkende nijverheid afgerond. Het rapport Het Nieuwe Werken werd 
op tal van studiedagen toegelicht en vaak geraadpleegd op de website. De resultaten 
van Competentiebehoeften in de kunststofverwerkende nijverheid droegen bij tot het 
Masterplan Sector Kunststofverwerking, opgesteld door WVOK/PlastIQ.

In mei en juni 2014 vond het veldwerk van de driejaarlijkse IOA-enquête over de toepassing 
van nieuwe innovatie- en organisatie- of arbeidsconcepten in ondernemingen en organisa-
ties in Vlaanderen plaats. Een eerste rapport over de competentiegerichtheid van onderne-
mingen en organisaties in 2014 werd in het najaar uitgebracht. 

Voor de werkbaarheidsmonitor bracht de Stichting in de loop van 2014 een hele reeks publi-
caties uit op basis van de meting van de werkbaarheid bij werknemers en zelfstandigen van 
2013. Zo werden voor 13 sectoren in Vlaanderen de werkbaarheidscijfers voor werknemers 
in kaart gebracht. In een aparte publicatie werd extra aandacht besteed aan het onderwerp 
psychische vermoeidheid en burn-out, dit zowel bij werknemers als bij zelfstandigen. De 
toolkit Werken aan werkbaar werk werd begin 2014 op een druk bijgewoond event samen 
met de betrokken partners gelanceerd.

1.2. Tweede spoor
Voor de invulling van het tweede onderzoeksspoor van de Stichting werd een eerste aanzet 
gegeven via het project Innovatiestructuren in Vlaanderen, dat in oktober 2014 werd afge-
rond. Op vraag van de SERV-commissie Economie werd vervolgens een nieuw onderzoek 
over innovatief en duurzaam aanbesteden op de rails gezet. In september 2014 werd op 
vraag van de SERV-commissies Arbeidsmarkt en Onderwijs een onderzoek over de compe-
tentieversterking van jongeren via duaal leren opgestart. 
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2. Het Nieuwe Werken (HNW)

Projectaanpak

Er zijn twee luiken in dit onderzoek: een lite-
ratuurstudie enerzijds en een kwalitatief luik 
anderzijds, waarbij er met deskundigen werd 
gesproken en acht cases werden onderzocht. De 
cases zijn uitvoerig beschreven in het rapport.

Resultaten

Het Nieuwe Werken is een concept waarbij 
samenstellende delen elkaar versterken en ver-
snellen: telewerken en flexibel werken, open 
kantoren, werkplekdelen, digitalisering van het 
werk en een vlakkere organisatiestructuur met 
een nieuwe manier van leiding geven die autono-
mie van de werknemers ondersteunt. Dergelijke 
ingrepen in het klassiek beeld van de werkplek 
zijn echter niet zonder beperkingen. Om Het 
Nieuwe Werken te doen slagen, is evenwicht 
nodig tussen de verschillende aspecten van deze 
vorm van werken.

De voornaamste voordelen zijn het inspelen 
op de vraag van werknemers tot meer flexibili-
teit, voornamelijk via thuiswerk, de aanzienlijke 
besparing in huisvesting en, in organisaties waar 
dit van toepassing is, directere communicatie.

De beperkingen van HNW komen neer op de 
nadelen van het werken in een open kantoor, 
de risico’s op het doorvloeien van de privésfeer 
door het werk, en de behoefte die een deel van 
de werknemers heeft aan structuur. Het zal van 
de aard en personeelssamenstelling van een 
onderneming of organisatie afhangen in welke 
mate dit doorweegt.

Het Nieuwe Werken is een concept 
waarin de samenstellende delen 
elkaar versterken. Men zou in theo-
rie de wisselwerking zodanig kunnen 
opdrijven tot de organisatie zelf vir-
tueel wordt. Zo ver komt het natuur-
lijk nooit: door de sociale interactie in 
een organisatie onder druk te zetten 
wordt vrij snel duidelijk hoe zeer die 
interactie nodig is. Dat te bescher-
men is uiteindelijk de limiet van Het 
Nieuwe Werken.

Contactpersoon

Hendrik Delagrange, 
tel. 02 209 01 67, 
hdelagrange@serv.be 

Wat als we Nieuw gaan Werken?

De Stichting Innovatie & Arbeid maakte in 2014 opnieuw werk van een brede valorisatie van 
haar onderzoek en van dienstverlening op maat aan sociale partners en andere belangheb-
benden. De Stichting werkte in 2014 mee aan een 125-tal valorisatie- en vormingsinitiatieven.

mailto:hdelagrange%40serv.be%20%20%20?subject=
http://www.serv.be/node/9120
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3. Kunststofverwerkende industrie

Resultaten

De verwachtingen van klanten en de  
productie-eisen nemen toe. De bedrijven 
kiezen voor klantgerichtheid enerzijds en 
voortdurende eigen innovatie van meer 
complexe producten met toegevoegde 
waarde, zoals producten voor hogere 
marktsegmenten, combinaties met 
andere materialen, producten met recy-
claten of design producten anderzijds. Ze 
passen technieken toe zoals spuitgieten, 
extrusie en thermovormen, maar ook 
complexere technieken zoals co-extru-
sie, meer componenten spuitgieten of in 
mould labelling. Daarnaast doen ze ook 
bijkomende bewerkingen zoals verzagen, 
bedrukken, lijmen, lassen of assembleren 
van producten. Dit leidt tot extra hande-
lingen, meer in te stellen parameters en 
controles, doorgedreven automatisering 
en digitalisering en zoeken naar meer 
flexibiliteit en efficiëntie.

Het gevolg hiervan zijn hogere compe-
tentievereisten voor medewerkers, zoals 
de machineregelaar die de machines 

instelt en opstart en de productiemedewerker 
die de machines bewaakt en bijregelt en even-
tueel producten inpakt. Aangezien ze meer 
ingewikkelde producten maken, hebben ze meer 
technische kennis en materiaal- en proceskennis 
nodig. De machineregelaars en productiemede-
werkers moeten omgaan met meer omstellingen 
en flexibiliteit, hun werk meer organiseren en 
meer kunnen samenwerken.

De bedrijven zoeken gemotiveerde medewer-
kers, bij voorkeur met kennis van kunststoffen. 
Indien er geen kandidaten beschikbaar zijn met 
deze kennis, gaat men op zoek naar medewer-
kers met een technisch profiel met minimum A2 
secundair niveau. Interne opleiding op maat is 
noodzakelijk omwille van de specifieke proces-
sen. Deze bestaat uit een theoretische basis- 
opleiding en een praktische opleiding on the job 
door een ervaren collega. Externe opleiding in 
een gespecialiseerd centrum rond kunststof-
verwerking is eerder beperkt. De centra liggen 
soms te ver van de bedrijven en de opleidingen 
zijn vaak te algemeen.

Projectaanpak

De Stichting Innovatie & Arbeid ver-
zamelde interessante voorbeelden 
uit 15 grotere en kleinere kunststof-
verwerkende bedrijven verspreid 
over Vlaanderen. Drie belangrijke 
verwerkingstechnieken komen aan 
bod: spuitgieten, extrusie en ther-
movormen. We voerden gesprek-
ken met bedrijfsverantwoordelij-
ken en werknemersafgevaardigden 
en brachten een bezoek aan de 
productie.
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De bedrijven bouwen een competentiebeleid 
uit met klemtoon op intern doorgroeien. Maar 
ze streven ook naar een ruime inzetbaarheid 
van medewerkers: bv. bedienen van meer-
dere machines, jobrotatie, collega’s opleiden, 
teamtaken verrichten, bijspringen bij eenvou-
dige taken, kleine taken van meer technische 
functies opnemen en suggesties leveren voor 
verbeteringen. De bedrijven hebben oog voor 
welzijn en werknemerstevredenheid, beste-
den aandacht aan veiligheid en ergonomische 
aanpassingen en overwegen oudere werkne-
mers deels vrij te stellen voor opleiding van 
jongeren.

Tot slot vragen de bedrijven meer 
externe ondersteuning bij het 
bekendheid geven aan de sector en 
bij de instroom in de sector. Ze stre-
ven naar een actievere samenwer-
king met het onderwijs en vragen 
externe instanties ook meer steun op 
maat voor de interne opleiding.

Contactpersoon

Leen Baisier, 
tel. 02 209 01 69, 
lbaisier@serv.be 

informatiedossier    kunststof-
verwerkende industrie

Projectaanpak

In dit onderzoek is gekozen voor een beschrij-
vende, kwalitatieve onderzoeksmethodiek. 
De bijdrage van dit onderzoek bestaat uit 
het inzichtelijk maken en vergelijken van de 
doelstellingen en realisaties op vlak van net-
werking, samenwerking en ondersteunen 
van het ondernemerschap. Het onderzoek 
verliep gefaseerd. In een eerste fase is het 
terrein verkend en de vraagstelling verfijnd. 
Het verzamelen van de relevante gegevens 
gebeurde in de tweede fase en is hoofdzake-
lijk gebaseerd op secundaire bronnen. Hierbij 
is dankbaar gebruik gemaakt van de informa-
tie die ons door het IWT en het departement 
EWI ter beschikking gesteld werd, alsook van 
informatie die rechtstreeks door de innova-
tiestructuren werd bezorgd.

4. Innovatiestructuren in Vlaanderen

mailto:lbaisier%40serv.be?subject=
http://www.serv.be/node/9285
http://www.serv.be/node/9285
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Tabel 4 Clusters Horizon 2020 - Innovatiestructuren Vlaanderen

Clusters Inschatting op basis 
van grootste % van 

de  
activiteiten

Niet 
clusterspecifiek

1. Gezondheid, demografische veranderingen
en welzijn (health)

Provinciale  
Innovatiecentra

Flanders DC

TTO’s

Flanders’ 
Inshape

iMinds

imec

Mix

2. Voedselveiligheid, duurzame land- en bos-
bouw, onderzoek maritiem en ander water, 
bioeconomie

VIB
Flanders’ FOOD

3. Veilige schone en efficiënte energie
(energy) 

4. Slimme, groene en geïntegreerde
transportsystemen 

Flanders’ DRIVE
VIL
VIM

5. Klimaatacties, milieu, grondstoffen,
bronnen, basismaterialen, efficiëntie 
(manufacturing)

VITO
FISCH

SIM Flanders
MIP

6. Inclusieve, innovatieve en reflexieve
samenlevingen (smart cities) 

Sociale 
innovatiefabriek

Flanders Synergy

7. Veiligheid en bescherming van de vrijheid
van Europa en zijn burgers

Resultaten

Het ondersteunen van ondernemerschap 
is bij innovatiestructuren een one-to-one 
advisering van bedrijven op vlak van 
innovatie en het vinden van innovatie-
partners of –subsidies. De Provinciale 
Innovatiecentra zijn hierin gespeciali-
seerd, maar ook de  Technology Transfer 
Offices (TTO) en sommige Lichte 
Structuren. Voor Flanders Inshape 
is het de hoofdactiviteit, voor ande-
ren zoals Flanders’ DRIVE, Flanders 
FOOD, Flanders Synergy, de Sociale 
Innovatiefabriek en het Vlaams Instituut 
voor de Logistiek (VIL), een nevenactivi-
teit of extra dienstverlening.

Om de innovatiestructuren binnen de innovatie-
clusters te situeren, werd de indeling van Horizon 
2020 gehanteerd. De innovatiestructuren zijn 
waar mogelijk toebedeeld aan één domein of 
procentgewijs verdeeld over de zeven thema’s. 
De indeling is gebeurd op basis van een (zeer) 
ruwe indicatie van de activiteiten op het vlak 
van financieel aandeel binnen de werking, inzet 
van mensen, aantal projecten, enz. De indeling is 
dus zeker voor discussie vatbaar en is uiteraard 
ook een momentopname. Onderzoeksdomeinen  
evolueren voortdurend mee met de maatschap-
pelijke en economische behoeften.
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Naast de vier strategische onderzoekscen-
tra (SOC) Imec, iMinds, VIB en VITO die (in 
het informatiedossier) een plaats kregen 
binnen de zeven innovatieclusters van 
Horizon 2020, werd later in 2014 een vijfde 
SOC Maakindustrie opgericht, met Flanders’ 
DRIVE en FMTC als (ex-) competentiepolen.

Wat betreft de cluster ‘Inclusieve, innovatieve 
en reflexieve samenlevingen (smart cities)’ 
moet gezegd dat veel projecten doelbe-
wust ook een maatschappelijke meerwaarde 
nastreven. Het staat trouwens expliciet bij de 
doelstellingen van de IWT-subsidiëring.

Naast de geanalyseerde types van innovatie-
structuren bestaat nog een brede waaier van 
allerlei structuren en projectmatige organis-
men die (minstens deels) door de Vlaamse 
overheid worden gesubsidieerd. Abstractie 
makend van hun missie, doelstellingen en 
activiteiten roept de vaststelling alleen al van 
hun bestaan het beeld op van een complex 
systeem waarin de diverse actoren, de over-
heid incluis, soms door de bomen het bos niet 
meer zien.

Contactpersoon 

Gert Verdonck, tel. 02 209 01 65, 
gverdonck@serv.be

informatiedossier Innovatiestructuren 
in Vlaanderen

mailto:gverdonck%40serv.be?subject=
http://www.serv.be/node/9429
http://www.serv.be/node/9429
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5. IOA-enquête 2014 bij
ondernemingen en organisaties
Projectaanpak

In de IOA-enquête 2014 zitten een aantal basisvra-
gen die een breed spectrum van organisatiepraktij-
ken bestrijken, zoals opleiding, competentiebeleid, 
werkoverleg, evaluatie van personeel, kwaliteitszorg, 
teamwerk en een uitgebreid luik over innovatie op 
het vlak van product of aanbod, werkprocessen en 
technologie. Daarnaast zijn in deze editie een aantal 
vragen opgenomen over Het Nieuwe Werken, het 
vinden van geschikt personeel en de inschatting van 
de economische vooruitzichten.

De respondenten zijn de personeelsverantwoordelij-
ken of zaakvoerders. De interviews gebeuren aan de 
hand van een volledig gesloten vragenlijst. De steek-

proeven zijn gestratificeerd naar sector (industrie inclusief primaire sector, diensten, bouw 
en overheid, quartaire sector) en grootte. De gegevens worden achteraf gewogen voor de 
totaalcijfers. Voor elke editie wordt een nieuwe steekproef getrokken.

Voor de editie van 2014 werd een deel van de interviews telefonisch afgenomen en een deel via 
een webenquête. De antwoorden op de vragen verschillen evenwel tussen de telefonische en 
de web interviews, met uitzondering van de categorie met 200 of meer werknemers. Daarom 
worden enkel van deze laatste de gegevens van de webenquête standaard mee opgenomen 
met de basisgegevens van de telefonische enquête.

Er werden voor 2014 1.167 volledige vragenlijsten afgenomen. De netto respons (volledige 
deelnames ten opzichte van de weigeringen) lag op 56% voor de telefonische enquête, voor 
de webenquête lag dit voor de categorie 200+ op 46%.

De analyse loopt tot de zomer van 2015. De resultaten worden in verschillende rapporten 
gepubliceerd, waarvan een eerste rapport uitgebracht werd in december 2014. 

Resultaten

In het Pact 2020 staat als doelstelling 
geformuleerd dat in 2020 meer bedrij-
ven en sectoren een strategisch compe-
tentiebeleid moeten voeren. De Indicator 
Competentiegerichte Ondernemingen en 
organisaties (ICO)2020 berekent drie-
jaarlijks de vorderingen van deze doel-

stelling bij ondernemingen en organisaties met 
10 of meer werknemers in alle sectoren. De indi-
cator geeft het percentage aan van de onderne-
mingen en organisaties die goed scoren op de 
meerderheid van een reeks items die betrekking 
hebben op strategisch competentiebeleid.
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Uit het eerste rapport blijkt dat 40,3% van de 
ondernemingen en organisaties met minstens 
10 werknemers in 2014 8 of meer van de 15 
punten op de criteria behalen. In 2011 was dat 
37,6%, een verschil van 2,7 procentpunten 
dat statistisch niet significant is.

Bedrijven die de ICO-score behalen blijken 
veel vaker ook nieuwe of sterk verbeterde 
producten of diensten op de markt te bren-
gen. Bovendien blijken bedrijven die de ICO-
score behalen, vaker aan te geven dat ze in 
het recente verleden groei hebben gekend 
en dat ze voor de nabije toekomst groei 
verwachten.

Contactpersonen

Hendrik Delagrange, 
tel. 02 209 01 67, 
hdelagrange@serv.be 

Stefanie Notebaert, 
tel. 02 209 01 85, 
snotebaert@serv.be

rapport ICO 2020 en 
innovatiecijfer

6. Werkbaarheidsmonitor

Projectaanpak

Driejaarlijks wordt een representatief staal van werknemers en zelf- 
standigen in Vlaanderen schriftelijk bevraagd over hun werksituatie. De 
nulmeting bij werknemers gebeurde in 2004, die bij zelfstandigen in 2007. 
In 2013 werd in een vierde meting bij de werkenden een representatief 
staal van 40.000 werknemers in Vlaanderen ondervraagd naar de kwali-
teit of de werkbaarheid van hun job. In een derde meting bij de zelfstan-
digen werd bij een representatief staal van 12.000 zelfstandige onderne-
mers in Vlaanderen gepeild naar de kwaliteit of de werkbaarheid van hun 
job. Voor de werknemers werd in 2013 een netto respons opgetekend van 
41,1%, voor de zelfstandige ondernemers was dat 31,7%.

In 2014 werden de resultaten uit deze metingen verder uitgediept in 
een aantal rapporten. Een groot deel van de beschikbare data wordt ter 
beschikking gesteld via een interactieve tool, die te consulteren is op 
www.werkbaarwerk.be. 

Ook worden op vraag van derden en sociale partners op regelmatige basis gegevens op 
maat aangeleverd. 

mailto:hdelagrange%40serv.be?subject=
mailto:snotebaert%40serv.be?subject=
http://www.serv.be/node/9550
http://www.serv.be/node/9550
http://www.werkbaarwerk.be
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Resultaten 

Het aandeel van de Vlaamse werknemers 
dat een kwaliteitsvolle job heeft op het 
vlak van psychische vermoeidheid, wel-
bevinden in het werk, leermogelijkheden 
en werk-privébalans nam tussen 2004 
en 2007 toe van 52,3% tot 54,1%. Sinds 
2007 is de groei gestagneerd: in 2010 en 
2013 werd een werkbaarheidsgraad van 
respectievelijk 54,3% en 54,6% opge-
tekend. Hoewel de globale werkbaarheid 
van werknemers tussen 2004 en 2013 
gestegen is, is dit nog onvoldoende om 
het einddoel van 60% werkbare jobs 
voor werknemers tegen 2020 te behalen.

Het aandeel van de Vlaamse zelfstandige onder-
nemers dat een kwaliteitsvolle job heeft op het 
vlak van psychische vermoeidheid, welbevinden 
in het werk, leermogelijkheden en werk-privéba-
lans is tussen 2007 en 2013 gestegen van 47,7% 
tot 51,4%. Deze verbetering is toe te schrijven 
aan het feit dat verhoudingsgewijs minder zelf-
standige ondernemers met een problematische 
werk-privébalans en werkstress geconfronteerd 
worden. Een werkbaarheidsgraad van 51,4% 
betekent dat er nog 48,6% van de zelfstandige 
ondernemers problematisch scoren op minstens 
één van de vier knelpunten. Er blijft ook hier dus 
nood aan sensibilisering en ondersteunende ini-
tiatieven om het streefdoel, een werkbaarheids-
graad van 55% tegen 2020, te behalen.

Werkbaar werk in sectoren 2013

De publicatie Werkbaar werk in sectoren 2013 
rapporteert de resultaten van de meting van de 
Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2013 voor de 
werknemers in 13 sectoren:

• 4 industriële sectoren: voedingsindus-
trie, chemische industrie, metaalindustrie,
bouwsector;

• 6 sectoren uit de profitdiensten: groot- en
kleinhandel, transport, post en telecommu-
nicatie, financiële sector, zakelijke dienstver-
lening, horeca;

• 3 sectoren uit de social profitdiensten: open-
baar bestuur, onderwijssector, gezondheids- 
en welzijnszorg.

Werkbaar werk in sectoren 2013

http://www.serv.be/node/9271
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De publicatie werkbaar werk in sectoren 2013 omvat een technische nota en dertien 
sectorprofielen.

 Technische nota werkbaar werk in sectoren 2013 

In de technische nota vind je de methodologische basis voor de sectorprofielen die voor 
deze sectoren werden opgemaakt. Centraal staat de evolutie van de vier werkbaarheids- 
indicatoren (psychische vermoeidheid, welbevinden in het werk, leermogelijkheden en werk- 
privébalans) en de zes risico-indicatoren (werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, 
autonomie, relatie directe leiding en arbeidsomstandigheden).

Het eerste deel beschrijft de methodiek die voor de analyse van de individuele sectoren 
werd gehanteerd. Daarna volgt een deel per sector waarin voor 2013 de werkbaarheids- en 
de risico-indicatoren worden getoetst op het verschil met het gemiddelde voor Vlaanderen. 
Per sector wordt ook grafisch een synthetisch overzicht gemaakt van de verschillen tussen 
2004 en 2013.

technische nota Werkbaar werk in sectoren: 2013

De dertien sectorprofielen omvatten:

• de evolutie van werkbaar werk per sector voor de periode 2004-2013;
• een vergelijking van werkbaar werk per sector voor Vlaanderen in 2013;
• het risicoprofiel voor de werkbaarheidsknelpunten per sector in 2013;
• de gegevens over arbeidstijden, werkloosheidsrisico en verloopintentie, pendeltijden,

haalbaarheid pensioen en ongewenst gedrag per sector in 2013.

Sectorprofiel voedingssector

Minder dan de helft (46,1%) van de werkne-
mers in de voedingssector heeft een werk-
bare job. Ook in 2004 was dat het geval 
(47,6%). Van alle werknemers in de sector 
heeft 29,5% werkstress en 24,2% motiva-
tieproblemen; 26,2% ervaart een gebrek 
aan leerkansen en 12,8% heeft problemen 
om werk en privé op elkaar af te stemmen. 
In vergelijking met het Vlaams gemiddelde 
vinden we in de sector meer motivatie- 
problemen en jobs die onvoldoende leerkan-
sen bieden.

sectorprofiel 2004-2013 
voedingssector

http://www.serv.be/node/9273
http://www.serv.be/node/9300
http://www.serv.be/node/9300
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Sectorprofiel bouwsector

Het percentage werkbare jobs nam in de 
bouwsector toe van 51,1% in 2004 tot 
58,9% in 2013. Vooral op het vlak van 
leermogelijkheden en werk-privébalans 
werd een  vooruitgang geboekt. Het aan-
deel dat voldoende leermogelijkheden 
in de job ervaart nam toe van 79,5% 
tot 85,1% en het aandeel met een even- 
wichtige werk-privébalans steeg van 
87,8% tot 91,3%. Die scores zijn ook 
beter dan het gemiddelde voor alle 
Vlaamse werknemers. 

sectorprofiel 2004-2013 
bouwsector

Sectorprofiel metaalsector

Iets meer dan de helft (52,8%) van de werkne-
mers in de metaalsector heeft een werkbare job. 
De werkbaarheidsgraad is hiermee op het peil 
van 2004 gebleven. Op het vlak van werkstress, 
motivatie, leerkansen en werk-privébalans wordt 
geen verbetering geboekt. In vergelijking met 
het Vlaams gemiddelde scoort de sector iets 
beter op het vlak van de werk-privébalans maar 
vinden we meer jobs die weinig motiveren en 
leerkansen bieden.

sectorprofiel 2004-2013 metaalsector 

Sectorprofiel chemische industrie

In de chemische industrie heeft 54,9% een 
werkbare job in 2013. De werkbaarheidsgraad is 
hiermee op het peil van 2004 gebleven. Wel zijn 
in die periode meer jobs met leerkansen gecre-
eerd. Het percentage jobs met voldoende leer-
mogelijkheden nam toe van 79,5% tot 85,1%. 
De sector scoort hiermee beter dan gemiddeld. 
Van alle werknemers in de sector heeft 29,9% 
werkstress, 21,8% motivatieproblemen en 
ervaart 11,5% problemen om werk en privé goed 
op elkaar af te stemmen.

sectorprofiel 2004-2013 
chemische industrie 

Sectorprofiel transportsector

Minder dan de helft (46,4%) van 
de werknemers in de transport- 
sector heeft een werkbare job. De werk-
baarheidsgraad is hiermee op het peil 
van 2004 gebleven. Van alle werknemers 
in de sector heeft 32,2% werkstress 
en 23,1% motivatieproblemen; 30,2% 
ervaart een gebrek aan leerkansen en 
15,4% heeft problemen om werk en privé 
op elkaar af te stemmen. Op het vlak van 
leerkansen en werk-privébalans scoort 
de sector zwakker dan gemiddeld.

sectorprofiel 2004-2013 
transportsector

http://www.serv.be/node/9299
http://www.serv.be/node/9299
http://www.serv.be/node/9298
http://www.serv.be/node/9297
http://www.serv.be/node/9297
http://www.serv.be/node/9307
http://www.serv.be/node/9307
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Sectorprofiel horecasector

In de horeca heeft 47,2% een werkbare job. 
Dat is niet significant beter dan in 2004. Van 
alle werknemers in de sector heeft 27,8% 
werkstress en 21,1% motivatieproblemen; 
28,9% ervaart een gebrek aan leerkansen en 
15,2% heeft problemen om werk en privé op 
elkaar af te stemmen. Op het vlak van leer-
kansen en werk-privébalans scoort de sector 
zwakker dan gemiddeld.

sectorprofiel 2004-2013 horecasector

Sectorprofiel post- en 
telecommunicatiesector

48,4% van de werknemers in de 
sector heeft werkbaar werk. De werk-
baarheidsgraad blijft daarmee op het 
niveau van 2004. Het percentage 
jobs dat voldoende leerkansen biedt 
stijgt tussen 2004 en 2013 wel van 
69,8% tot 78,2%. Voor de andere 
werkbaarheidsindicatoren zijn de cij-
fers niet significant gewijzigd. Van 
alle werknemers in de sector heeft 
29,2% werkstress, 27,5% motivatie-
problemen en ervaart 10,6% proble-
men om werk en privé op elkaar af te 
stemmen. Het aandeel met motiva-
tieproblemen ligt hoger dan gemid-
deld (18,1%) voor alle werknemers in 
Vlaanderen.

sectorprofiel 2004-2013 post- 
en telecommunicatiesector Sectorprofiel zakelijke  

dienstverleningssector

Iets minder dan de helft (47,3%) heeft een 
werkbare job in de sector van de zakelijke 
dienstverlening. Dat is niet significant beter 
dan in 2004. Van alle werknemers in de 
sector heeft 31,6% werkstress en 24,1% moti-
vatieproblemen; 22,7% ervaart een gebrek 
aan leerkansen en 12,8% heeft problemen om 
werk en privé op elkaar af te stemmen. Het 
gebrek aan leerkansen en motivatieproble-
men komt in de sector meer dan gemiddeld 
voor.

sectorprofiel 2004-2013 zakelijke 
dienstverleningssector

http://www.serv.be/node/9306
http://www.serv.be/node/9304
http://www.serv.be/node/9304
http://www.serv.be/node/9305
http://www.serv.be/node/9305
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Sectorprofiel handelssector 

In de handel is de werkbaarheidsgraad 
tussen 2004 en 2013 significant geste-
gen van 45,6% tot 50,2%. De sector 
noteert vooral een verbetering op het 
vlak van jobs die voldoende leerkansen 
bieden. Die nemen in deze periode toe 
van 69,2% tot 74,4%. Voor de andere 
werkbaarheidsindicatoren zijn de cij-
fers niet significant gewijzigd. Van alle 
werknemers in de sector heeft 28,3% 
werkstress, 19% motivatieproblemen en 
ervaart 10,3% problemen om werk en 
privé op elkaar af te stemmen. Hoewel 
de sector een verbetering noteert voor 
jobs met leerkansen, blijft de score nog 
onder het niveau van het gemiddelde 
voor Vlaanderen.

sectorprofiel 2004-2013
handelssector 

Sectorprofiel financiële sector 

Iets meer dan helft (54,1%) van de werknemers 
in de financiële sector heeft een werkbare job in 
2013. In 2004 was dat 51.4%. Het aandeel van 
de werknemers dat problemen heeft om werk 
en privé goed op elkaar af te stemmen daalde 
van 13,9% tot 9,8%. Van alle werknemers in de 
sector heeft 33,2% werkstress en 23,8% moti-
vatieproblemen; 11% ervaart een gebrek aan 
leerkansen, dat is minder dan gemiddeld voor 
werknemers op de Vlaamse arbeidsmarkt (18%). 
Het percentage met motivatieproblemen ligt 
echter hoger dan gemiddeld (18,1%).

sectorprofiel 2004-2013 
financiële sector 

Sectorprofiel welzijn en gezondheid 

Voor bijna 6 op de 10 werknemers is het goed 
werken in de gezondheids- en welzijnssector. In 
vergelijking met de gemiddelde werknemer in 
Vlaanderen hebben ze meer motiverend werk, 
voldoende leerkansen en kunnen ze werk- en 
privéleven beter op elkaar afstemmen. Alleen 
de deelsector van de rusthuizen laat opvallend 
lagere cijfers optekenen. Hier heeft slechts 
51,4% werkbaar werk. Dat komt vooral door 
het groot aandeel werknemers met werkstress 
(35,3%) en een gebrek aan leerkansen (21,2%).

sectorprofiel 2004-2013 welzijn en 
gezondheid

http://www.serv.be/node/9303
http://www.serv.be/node/9303
http://www.serv.be/node/9302
http://www.serv.be/node/9302
http://www.serv.be/node/9402
http://www.serv.be/node/9402
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Sectorprofiel onderwijssector 

In de onderwijssector heeft iets meer dan 
de helft (55,1%) van alle medewerkers (leer-
krachten, directie, ondersteunend personeel) 
een werkbare job. Dat is vergelijkbaar met 
het Vlaams gemiddelde (54,6%). Terwijl de 
situatie in Vlaanderen tussen 2004 en 2013 
licht verbetert, zien we in de onderwijssector 
dat de werkbaarheidsgraad sedert 2007 in 
dalende lijn gaat. Dat heeft vooral te maken 
met een toenemende werkstress in de sector. 

sectorprofiel 2004-2013 
onderwijssector

Sectorprofiel openbaar bestuur 

Het werkbaarheidsprofiel van het openbaar 
bestuur in Vlaanderen vertoont geen gelijk-
vormig beeld. In vergelijking met het Vlaams 
gemiddelde (54,6%) tekenen we bij de 
overheidsadministratie (58,7%) en politie/ 
defensie (66,2%) betere werkbaarheids- 
cijfers op. Het openbaar vervoer, waar de 
helft (49,6%) een werkbare job heeft, doet 
het een stuk slechter. 

sectorprofiel 2004-2013 
openbaar bestuur

Sectorprofiel 2013   
gas-water-elektriciteit 

In 2013 heeft 62,4% van de werk-
nemers in de sector gas-water-elek-
triciteit werkbaar werk. De andere 
werknemers worden geconfronteerd 
met één of meerdere werkbaarheids-
problemen. Voor de verschillende 
werkbaarheidsindicatoren bedragen 
de scores: 27,6% voor werkstress, 
19,9% voor motivatieproblemen, 
10,6% voor een gebrek aan leer-
kansen en 10,5% voor problemen 
om werk en privé op elkaar af te 
stemmen.

sectorprofiel 2013 
gas-water-elektriciteit

http://www.serv.be/node/9453
http://www.serv.be/node/9453
http://www.serv.be/node/9455
http://www.serv.be/node/9455
http://www.serv.be/node/9543
http://www.serv.be/node/9543
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Informatiedossier Wat maakt werk 
werkbaar 2004-2007- 2010-2013? 
werknemers

Dit dossier bekijkt hoe werkbaarheid 
beïnvloed wordt door de arbeidssituatie 
van de werknemer. Meer bepaald gaat 
het om een onderzoek naar de impact 
van de zes risicofactoren in de arbeids-
situatie (werkdruk, emotionele belasting, 
taakvariatie, autonomie, ondersteuning 
door de directe leiding, arbeidsomstan-
digheden) op de vier aspecten van werk-
baar werk (psychische vermoeidheid, 
welbevinden in het werk, leermogelijkhe-
den, werk-privébalans). 

informatiedossier Wat maakt werk 
werkbaar 2004-2007-2010-2013? 
werknemers 

Rapport Knipperlicht voor burn-out

9,6% van de werknemers en 10,2% van de zelf-
standige ondernemers in Vlaanderen kampen 
in 2013 met acute psychische vermoeidheid of 
burn-outklachten. Deze percentages komen 
overeen met ongeveer 220.000 werknemers 
en 33.000 zelfstandige ondernemers. Ze zijn 
aan het werk, maar slagen er niet meer in om 
100% adequaat te functioneren in hun job. In 
een beleid dat zich richt op duurzame inzet-
baarheid van de beroepsbevolking  is aandacht 
voor burn-outklachten essentieel. Deze klacht- 
en komen voor in alle leeftijdsgroepen, maar de 
kans neemt toe met de leeftijd. Bij werknemers 
ligt het percentage burn-outklachten hoger bij 
vrouwen en bij voltijdse werknemers. Daarnaast 
hebben (midden)kaders en onderwijspersoneel 
meer kans een burn-out te krijgen dan andere 
beroepsgroepen. De voornaamste oorzaken van 
een burn-out zijn hoge werkdruk en emotionele 
belasting. 

rapport Knipperlicht voor burn-out

Contactpersonen

Ria Bourdeaud’hui, 
tel. 02 209 01 68, 
rbourdeaudhui@serv.be

Stephan Vanderhaeghe,  
tel. 02 209 01 72, 
svanderhaeghe@serv.be

Frank Janssens, 
tel 02 209 01 64, 
fjanssens@serv.be

Website
www.werkbaarwerk.be

http://www.serv.be/node/9188
http://www.serv.be/node/9188
http://www.serv.be/node/9188
http://www.serv.be/node/9547
mailto:rbourdeaudhui%40serv.be?subject=
mailto:svanderhaeghe%40serv.be?subject=
mailto:fjanssens%40serv.be?subject=
http://www.werkbaarwerk.be
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7. Toolkit Werken aan werkbaar werk

Wat is de toolkit?

De toolkit is een website die:

• wil sensibiliseren rond werkbaar werk. We leggen uit wat werkbaar werk is, het belang
ervan en we maken duidelijk hoe je er concreet aan kan werken.

• iedereen die werk wil maken van werkbaar werk wil ondersteunen. Daarvoor brengen we
tools en leerrijke praktijken samen die kunnen helpen, ondersteunen of inspireren om op
organisatieniveau aan de slag te gaan rond ‘werkbaar werk’ en stellen ze beschikbaar
via de website.

• data van de werkbaarheidsmonitor toegankelijk wil maken. Er is een interactieve data-
tool waar je als gebruiker zelf kiest welke gegevens van de werkbaarheidsmonitor jou
interesseren. Deze informatie wordt laagdrempelig en visueel eenvoudig weergegeven.

Activiteiten in 2014

Op 18 maart 2014 werd het ESF-project afgesloten met een event waarin de praktijk  
centraal stond. Wat doen HR-verantwoordelijken, bedrijfsleiders, vakbondsafgevaardig-
den, preventie-adviseurs, sectorconsulenten, consultants en organisatiedeskundigen om 
het werk werkbaarder te maken of werkbaar te houden? Welke aspecten kan je aanpakken? 
Hoe organiseer je het overleg? Wat hebben competentiebeleid, loopbaanbeleid en organi-
satieverandering te maken met werkbaar werk? Welke tools kan je inzetten?

De partners in het ESF-project Werken aan werkbaar werk (Voka Kamers van Koophandel 
Oost-Vlaanderen en Halle-Vilvoorde, Unizo, ABVV, ACV, ACLVB, Resoc Mechelen, VOV 
Lerend Netwerk, Flanders Synergy, VERSO) presenteerden tijdens de parallelsessies goede 
voorbeelden en gingen in discussie met de deelnemers over hoe ook zij in hun organisatie 
kunnen werken aan werkbaar werk.

Een verslag van de workshops en presentaties vind je op 
www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/praktijken.

Contactpersoon

Brigitte Lauwers, tel. 02 209 01 70, blauwers@serv.be

Website

www.werkbaarwerk.be 

De Stichting Innovatie & Arbeid werkt de toolkit op regelmatige basis bij.  

http://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/praktijken 
mailto:blauwers%40serv.be?subject=
http://www.werkbaarwerk.be 
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8. Sectortrajecten werkbaar werk 2013-2015

Waarover gaat het project?

In uitvoering van het VESOC-loopbaanakkoord uit 2012 werden in 19 sectoren initiatieven 
genomen om werkbaar werk op de overlegagenda te plaatsen, de specifieke sectorale werk-
baarheidsuitdagingen in kaart te brengen en concrete acties op te zetten op het terrein. Deze 
sectorale werkbaarheidstrajecten worden gerealiseerd via addenda bij de sectorconvenanten 
en gefinancierd via een specifieke ESF-oproep. Alle sectorprojecten werden opgestart in de 
loop van 2013 en lopen in de meeste gevallen nog tot juni 2015.

De SERV-partners hebben (in overleg met het departement WSE en het ESF-agentschap) aan 
de Stichting Innovatie & Arbeid de opdracht gegeven om in de loop van 2015 de sectorale  
initiatieven in het kader van de addenda werkbaarheid onder de loep te nemen i.f.v. beleidsma-
tige lessen rond drempels en succesfactoren voor een sectorale werkbaarheidsaanpak. 

Projectaanpak

Het project wil via diepte-interviews met de experts van de betrokken sectorfondsen de  
ontwikkelde werkbaarheidsaanpak in de betrokken sectoren gedetailleerd in kaart brengen: 
wat zijn ervaringen met en bevindingen van onderzoek en analyse van de sectorspecifieke 
werkbaarheidsvraagstukken? Op welke aspecten van werkbaarheid werd in het addendum- 
traject ingezet? Welke sensibiliserende acties werden georganiseerd? Is er ook sprake van 
het opzetten van concrete experimenten op het (ondernemings)terrein? Wat is de door- 
werking van het project: in welke mate zal werkbaarheid als aandachtspunt verder meege-
nomen worden in de reguliere werking van het sectorfonds en het sectoraal sociaal overleg? 

Dit beschrijvend onderzoek vormt de opstap naar het formuleren van een aantal beleids- 
matige lessen i.v.m. de (toekomstige) sectorale aanpak van werkbaarheidsvraagstukken. Dit 
betekent dat we zicht krijgen op meerwaarde en effecten van de gelopen addenda-trajecten, 
maar ook op de knelpunten bij de uitwerking van het werkbaarheidsproject en op de obstakels 
voor de borging van de resultaten ervan.   

Een afgeleide doelstelling van het project is het zoeken naar de mogelijkheden voor een ruimere 
verspreiding en valorisatie van de ontwikkelde aanpakmethodieken. Daarbij zal werk worden 
gemaakt van de integratie van tools en good practices uit de sectorale werkbaarheidstrajecten in 
www.werkbaarwerk.be. 

Resultaten

In 2014 werd via desk research van de ESF-aanvraagdossiers en een workshop met de betrok-
ken sectorconsulenten een eerste inventaris en tussentijdse stand van zaken van de lopende 
werkbaarheidsprojecten opgemaakt.

Contactpersoon 

Frank Janssens, tel. 02 209 01 64, fjanssens@serv.be

http://www.werkbaarwerk.be
mailto:fjanssens%40serv.be?subject=
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9. Competentieversterking van jongeren op een
arbeidsmarktgerichte leerweg
Waarover gaat het project?

Het onderzoek richt zich op het werkplekleren binnen 
de kwalificerende, alternerende vormen van het 
beroepsonderwijs en de beroepsopleiding, zijnde 
het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) en 
de leertijd via Syntra.  Aanleiding is de overheveling 
van het Industrieel Leerlingenwezen en de Start- en 
Stagebonussen naar het Vlaams niveau in het kader 
van de zesde staatshervorming.

Het onderzoek brengt de visie van een aantal secto-
ren op het stelsel van Leren en Werken, vooral het 
aspect werkplekleren, in kaart. Het is de bedoeling 
een beter zicht te krijgen (1) op de ervaringen van de 
sectoren met Leren en Werken en wat zij als sterktes 
en zwaktes van het systeem zien en (2) welke aan-
dachtspunten, inzichten en suggesties de sectoren 
vanuit de dagdagelijkse praktijk van werkplekleren 
in de sector aanreiken in functie van de toekomstige 
vormgeving van een nieuw/vernieuwd stelsel van 
Leren en Werken.

De rol van de sociale partners op sectoraal en op  
regionaal/lokaal niveau en de betrokkenheid van 
bedrijven vormen een specifiek aandachtspunt.

De zesde staatshervorming, de evaluatie van het decreet Leren en Werken, het ESF-  
transnationaal project ‘Naar een optimalisering van het landschap leren en werken’  
(promotor: Departement WSE) en de mogelijke hertekening die daarop zal volgen (cf. 
Vlaams regeerakkoord 2014-2019) heeft verstrekkende gevolgen voor Leren en Werken. 
Het onderzoek van de Stichting Innovatie & Arbeid wil een aantal inzichten, pistes en sug-
gesties samenbrengen die in het sociaal overleg en door beleidsmakers, waar nuttig of 
relevant, kunnen worden meegenomen.

Projectaanpak

Een aantal sleutelpersonen uit de sectoren worden in diepte-interviews bevraagd:

1. de voorzitter van het sectorfonds;
2. de ondervoorzitter van het sectorfonds, zodat in het onderzoek zowel een sociale

partner van werkgeverszijde als van werknemerszijde gehoord worden;
3. de directeur van het sectorfonds, indien gewenst bijgestaan door een of meerdere

sectorconsulenten.
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De volgende 12 sectoren zijn bij het onderzoek betrokken: auto/garage, bedienden, bouw, elek-
triciens, groene sectoren, horeca, hout, kappers, metaal (arbeiders), scheikundige nijverheid, 
social profit, voeding.

Het project wordt begeleid en opgevolgd door de SERV-commissies Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Resultaten

Het project werd op 7 mei 2014 door het 
dagelijks bestuur van de SERV goedge-
keurd en op 16 september 2014 verder 
geconcretiseerd in de SERV-commissie 
Onderwijs.

In het onderzoeksrapport, dat in het 
voorjaar van 2015 zal worden opgele-
verd, zal globaal over verschillende the-
ma’s heen en op een geanonimiseerde 
wijze worden gerapporteerd.

10. Innovatief en duurzaam aanbesteden

Waarover gaat het project?

Innovatief aanbesteden is een methodiek waar-
bij de overheid op een alternatieve manier inno-
vatieve oplossingen aanboort om haar dienst-
verlening te verbeteren en maatschappelijke 
uitdagingen aan te pakken. In het onderzoek 
wordt nagegaan welke middelen de Vlaamse 
overheid hiervoor inzet (zoals het kennis- 
centrum innovatief aanbesteden en de project- 
gelden) en wat de aard is van de afgeronde, 
lopende en toekomstige projecten. Ook het 
aspect van duurzaam aanbesteden wordt in het 
onderzoek meegenomen. Bij duurzame over-
heidsopdrachten integreert de aanbestedende 
overheid milieu-, sociale- en economische  
criteria in alle fases van haar overheids- 

opdracht. Tijdens het proces van aanbesteding wordt gezocht naar oplossingen die de minste 
impact hebben op het milieu gedurende de volledige levenscyclus en die bovendien sociaal en 
ethisch verantwoord zijn. 

Het thema innovatief en duurzaam aanbesteden is opgenomen in het werkprogramma van de 
SERV. De commissie Economie van de SERV volgt deze thematiek op in het kader van haar 
advisering over beleidsondersteuning van innovatie in Vlaamse bedrijven.

Contactpersoon

Leen Baisier, tel. 02 209 01 69, 
lbaisier@serv.be  

mailto:lbaisier%40serv.be?subject=


71

Projectaanpak

Het onderzoek verloopt in vier fasen:

1. In een eerste fase wordt het begrippenkader en de Europese regelgeving met betrekking
tot innovatief en duurzaam aanbesteden in kaart gebracht.

2. In een tweede fase wordt een analyse gemaakt van de systemen van innovatief en van
duurzaam aanbesteden die de Vlaamse overheid hanteert. Hierbij wordt uitgegaan van
de concrete werking van enerzijds het project innovatief aanbesteden (gecoördineerd
door het IWT) en anderzijds de actieplannen duurzame overheidsopdrachten.

3. In een derde fase worden buitenlandse goede voorbeelden of best practice cases in
kaart gebracht. Hierbij worden de cases vergelijkend beschreven op relevante ken-
merken zoals: type maatregel, middelen, aard van de deelnemende bedrijven, enz. De
criteria zullen geselecteerd worden op basis van de bevindingen in de eerste fase. Bij het
beschrijven van de voorbeelden wordt nagegaan in welke mate KMO’s deelnemen aan
innovatief en duurzaam aanbesteden, met de achterliggende vraag hoe de deelname
van KMO’s te verbeteren of te stimuleren.

4. Gesprekken met actoren uit het veld worden vooral in een vierde fase voorzien. Hierbij
wordt nagegaan waar zich in Vlaanderen de knelpunten en opportuniteiten bevinden
voor innovatief aanbesteden.

Resultaten

In 2014 is vooral gewerkt op de eerste drie fasen. De publicatie van het rapport is voorzien 
voor het voorjaar van 2015.

Contactpersoon

Gert Verdonck, tel. 02 209 01 65, gverdonck@serv.be    

mailto:gverdonck%40serv.be?subject=


72

11. Valorisatie en vorming
De Stichting Innovatie & Arbeid hecht veel 
belang aan een brede valorisatie van haar 
onderzoek. Het onderzoek wordt immers 
opgezet om tot concrete resultaten en toepas- 
singen in het bedrijfsleven en op de werkvloer 
te kunnen bijdragen. De onderzoekskennis 
wordt op een zo ruim mogelijke en praktische 
wijze ten dienste gesteld van sociale partners 
en andere belanghebbenden.

Organisaties (bedrijven, vakbonden, beroeps- 
en sectororganisaties, onderwijsinstellingen 
e.a.) kunnen een beroep doen op de Stichting
Innovatie & Arbeid ter ondersteuning van vor-
mingssessies, cursussen, studiedagen, infover-
gaderingen, seminaries, enz. Die ondersteuning 

kan verschillende vormen aannemen: informatie verstrekken, input leveren voor een vormings-
programma (actueel onderzoeksmateriaal ter beschikking stellen, inhoudelijk ondersteunen 
van vormingswerkers en/of kaders) of het geven van uiteenzettingen of workshops.

Initiatieven

In 2014 werkte de Stichting mee aan een 125-tal valorisatie- en vormingsinitiatieven. 

Werkbaar werk of een deelaspect ervan (werkbaar werk in een sector, motivatieproblemen, 
werk-privébalans, burn-out, enz.) blijft een veel gevraagd thema. Tijdens vormings- en/of 
infosessies voor vakbondsafgevaardigden, werkgevers, HR-verantwoordelijken, arbeids-
geneesheren, preventieadviseurs en sectorverantwoordelijken lichtten we de cijfers uit de 
Werkbaarheidsmonitor 2013 toe. Daarnaast gingen we met groepen deelnemers aan de slag 
rond de vraag: wat maakt werk werkbaar? Wat maakt werk niet werkbaar? Met behulp van 
de toolkit Werken aan werkbaar werk konden deelnemers een plan van aanpak uitwerken of 
hiervoor een aanzet geven.

In vormingen rond competentiebeleid en -ontwikkeling werkten we onder meer met het simu-
latiespel ‘Ruimte voor competenties’. Het spel geeft deelnemers inzicht in wat competenties 
zijn en hoe ze inzetbaar zijn in het ontwikkelen van medewerkers. Deelnemers kunnen na 
het spelen van het spel zelf kerncompetenties formuleren voor hun bedrijf, afdeling of een 
bepaalde functie. We speelden het spel o.a. met een Europese delegatie die via een CEDEFOP-
studieweek het competentiebeleid in Vlaanderen kwamen bestuderen. Naar aanleiding van het 
onderzoeksproject ‘Competentiebehoeften en opleiding in de kunststofverwerkende industrie’ 
organiseerden we samen met de sectororganisatie twee studiedagen.

Met de administratieve medewerkers van een logistiek bedrijf en met studenten personeels-
werk speelden we het Teamspel. Waarom zet een organisatie de stap naar teamwerk? Wat 
betekent dat dan voor de medewerkers, voor de leidinggevenden, het management van het 
bedrijf? Hoe flexibel is een team? Wie stuurt, wie bewaakt de kwaliteit? Allemaal vragen die 
aan bod komen in de nabespreking van het spel.
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Het thema ‘uitbesteden en onderaannemen’ komt aan bod in het Toeleveringsspel en 
het Uitbestedingsspel. Deze spelen geven deelnemers inzicht in enerzijds het just-in-
time productiesysteem en alle mogelijke gevolgen ervan, en anderzijds in de factoren die 
een rol spelen in de make-or-buy beslissing. We speelden het spel met masterstudenten 
Economische Wetenschappen van de KU Leuven. Tijdens het spel kruipen studenten in de 
rol van bedrijfsmanagers die moeten nadenken over welke activiteiten ze zullen uitbeste-
den, hoe ze samen zullen werken met andere bedrijven, welke contracten ze onderhandelen 
en afsluiten en wat dit betekent voor hun investeringen en personeelsbeleid.

Ook het onderzoek over innovatiestructuren en het onderzoek over Het Nieuwe Werken 
werden op verschillende fora voorgesteld. Zo waren er heel wat vragen naar waarom  
organisaties de stap naar Het Nieuwe Werken zetten, wat de voordelen en sterke punten en 
mogelijke valkuilen zijn. 

Ongeveer 80% van de valorisatie-activiteiten van de Stichting hadden een directe link 
met onderzoek dat loopt of net werd afgerond. Ongeveer 20% van de activiteiten was 
gebaseerd op bestaand materiaal van de Stichting (vooral simulatiespelen en ready to go 
vormingsmateriaal). 

55% van de activiteiten werden georganiseerd of geïnitieerd door de vakbonden, 20% door 
werkgeversorganisaties, 10% door de sectorfondsen, 5% door scholen en universiteiten, 
5% door preventiediensten en 5% door anderen.

In totaal bereikten we in 2014 iets meer dan 3.400 deelnemers.

Een volledig overzicht van thema’s waarrond wij vorming geven of instrumenten hebben 
ontwikkeld vind je op de website van de Stichting.

Zelf aan de slag

Om vormingswerkers, opleidings-
verantwoordelijken en docenten die 
op zoek zijn naar duidelijke informa-
tie voor een opleiding/cursus al een 
aardig eind op weg te helpen, werkte 
de Stichting Innovatie & Arbeid vor-
mingspakketten uit. Deze pakketten 
zijn modulair samengesteld, zowel 
wat betreft de inhoud als de werk-
vormen. Dit betekent dat iedere 
organisator of samensteller van een 
cursus zelf een selectie kan maken 
uit het pakket dat het best aansluit 
bij de eigen doelstellingen en het 
doelpubliek van de cursus. 
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De beschikbare vormingspakketten zijn:

• Werkstress, achtergronden en aanpak;
• Andere tijden, andere bedrijven?;
• De klok rond: een vormingspakket over gezondheidsrisico’s en sociaal leven in 

ploegenarbeid.

Wie een complex thema wil behandelen waarin allerlei factoren een rol spelen, waarbij 
het eerder gaat om evoluties en mechanismen dan om exacte informatie en wie vooral 
deelnemers hierin een inzicht wil geven, kan gebruik maken van een simulatiespel. 

De beschikbare simulatiespelen zijn:

• het Toeleveringsspel: een simulatiespel over just-in-time produceren en leveren en 
onderaanneming;

• het Netwerkspel: een simulatiespel over uitbesteden en samenwerking tussen 
toeleveranciers;

• het Teamspel: een simulatiespel over veranderingen in het werk van medewerkers 
en leidinggevenden door de invoering van teamwerk; 

• Wie verdient het?: een simulatiespel over variabele beloning; 
• Ruimte voor competenties: een simulatiespel over competentiebeleid en 

competentieontwikkeling.

Contactpersonen

Brigitte Lauwers, tel. 02 209 01 70, blauwers@serv.be 
Jos Coenen, tel. 02 209 01 61, jcoenen@serv.be

Website

Bekijk het aanbod en de dienstverlening: 
Vorming Stichting Innovatie & Arbeid
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