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Deze brochure geeft de resultaten weer van een onderzoek van STV-Innovatie &

Arbeid, waarbij gepeild wordt naar de invloed van de arbeidsorganisatie op het wel-

zijn van de werknemers en werkneemsters in de confectiesector. De gegevens

werden verzameld via een vragenlijst die schriftelijk werd ingevuld door 3.423 ar-

beidsters (respons van 80%). De representativiteit van de resultaten is hierdoor ge-

waarborgd.

De bevraging bestaat uit twee grote delen: in een eerste deel worden vragen gesteld

over de ‘objectieve’ kenmerken van de onderneming waar men werkt en over 

de eigen job. In een tweede deel worden vragenbatterijen gebruikt uit de VBBA-

enquête (Vragenlijst Beleving en Beoordeling van Arbeid). De volledige rapportering

van dit onderzoek kan u nalezen in het STV-informatiedossier ‘Welzijn in de confectie.

Arbeidsbeleving en arbeidsorganisatie’ (Gert Verdonck, 2003). Ook op de website

vindt u meer informatie.

Profiel van de confectiesector in Vlaanderen
Er werken momenteel ongeveer 10.000 mensen in de confectiesector. De overgrote

meerderheid hiervan (90%) zijn vrouwen, 43% werkt als stikster. Daarom gebruiken

we in de tekst de woorden werkneemsters, arbeidsters en stiksters, voor de hele

groep van mannen en vrouwen. 

Het overgrote deel van de arbeidsters volgde een technische of beroepsopleiding.

Eén op drie kreeg een specifieke bedrijfsopleiding. De gemiddelde leeftijd ligt iets

hoger dan in andere sectoren, vooral in de kleine en middelgrote bedrijven. 92%

heeft een contract van onbepaalde duur en 87% werkt voltijds. Heel wat bedrijven

kennen jaarlijks een korte periode van economische werkloosheid. 

Van de arbeidsters werkt 47% in de subsector bovenkleding, 12% in de lingerie, 13%

in de werkkleding en 28% in niet-kleding activiteiten of andere. De confectie is een

KMO-sector, 2/3 van de werkneemsters werkt in bedrijven met minder dan 100 werk-

neemsters. In de subsectoren van lingerie en werkkledij gaat het om grote bedrijven.



Dit project spoort de welzijnsbedreigende factoren op in de arbeidssituatie en zoekt ‘organi-

satiesleutels’ die een belangrijke invloed hebben op het welzijn van de werkneemsters in het

algemeen en van de stiksters in het bijzonder. Het welzijn van werkneemsters in bedrijven is

in sterke mate afhankelijk van de arbeidsorganisatie en het personeelsbeleid. Voorbeelden

zijn: de gevarieerdheid van de taken, een bedrijfscultuur die goede relaties en collegialiteit

bevordert, of het zoeken naar flexibiliteit op maat van de werkneemsters. 

10 organisatiesleutels
Tien arbeidsorganisatorische kenmerken zijn van bijzonder belang voor het welzijn

van de werkneemsters:

• de technologie • het competentiemanagement

• de ergonomie • de leiderschapstijl

• de werkorganisatie • het loonbeleid

• de werkverdeling • de arbeidstijd

• de kwaliteitszorg • de vakantieregeling

De Welzijnswet en de collectieve arbeidsovereenkomst CAO 72 regelen op bedrijfsniveau de

preventie van welzijnsrisico’s en werkdruk, en het sociaal overleg hierover.

Welzijnswet en CAO 72
Volgens de welzijnswet omvat het welzijn van de werknemers op de werkvloer: de

veiligheid, de bescherming van de gezondheid, de beheersing van de psycho-sociale

belasting, de ergonomie en de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de werkplaatsen,

de zorg om het milieu en de bescherming tegen ongewenst gedrag (pesten, geweld

en seksuele intimiteiten). CAO 72 duidt op de arbeidsorganisatie als mogelijke bron

van spanning of bedreiging van het welbevinden.

Inleiding
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Een welzijnsmeting
STV-Innovatie & Arbeid beoordeelt het welzijn op de werkplek door te kijken naar de ervaren

spanning en het welbevinden. Spanning wordt gemeten met vragen over vermoeidheid en ge-

zondheidsklachten. Welbevinden peilt naar het plezier in het werk en de betrokkenheid bij de

job en het bedrijf. De mate waarin pesten, ziekteverzuim en verloop voorkomen, zijn de

harde cijfers die een toetssteen vormen voor het welzijnsbeleid.

De gebruikte vragenlijst: de VBBA
VBBA staat voor: Vragenlijst over Beleving en Beoordeling van de Arbeid. Via tientallen vra-

gen moeten mensen aspecten van hun werk beoordelen. Er worden vragen gesteld over ar-

beidsomstandigheden (dat gaat over werkdruk, geestelijke en emotionele belasting, licha-

melijke inspanning); over arbeidsinhoud (afwisseling in het werk, leermogelijkheden, zelf-

standigheid en inspraak); over arbeidsrelaties (met collega’s en directe leiding); over

arbeidsvoorwaarden (werkzekerheid, loon, vakantie, enz.). De antwoorden worden in schaal-

scores omgezet en geven zo een beeld van het welbevinden en de spanning op het werk. De

Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid, wordt ook gebruikt in een welzijnsmeting

die STV-Innovatie & Arbeid uitvoert op Vlaams niveau.

Een blik in de kast van 

de personeelsdienst
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Meten van de arbeidsbeleving en het welzijn laat toe om types van bedrijven met mekaar te

vergelijken. Elk bedrijf maakt keuzes voor een bepaalde vorm van werkorganisatie. Deze mana-

gementkeuzes hebben een belangrijke invloed op de arbeidsbelasting en het welbevinden van

de werkneemsters. Dit blijkt uit onderstaande grafiek. De confectiebedrijven kunnen we in drie

categorieën rangschikken: bedrijven met veel aandacht voor organisatievernieuwing, bedrijven

met gemiddelde aandacht en bedrijven met weinig aandacht voor organisatievernieuwing.

Leeswijzer grafieken
De grafieken in deze brochure geven voor verschillende arbeidssituaties de scores

weer voor de bestudeerde kenmerken van arbeidsbeleving en welzijn. Het gemiddel-

de voor de sector is herleid tot 100. Een score van meer dan 100 is hoger of meer dan

het gemiddelde, een score van minder dan 100 is lager of minder dan het gemiddel-

de. Zelfs cijfermatig kleine verschillen zijn erg belangrijk.

De bedrijven met veel aandacht voor organisatievernieuwing, zeg maar de ‘koplopers’, sco-

ren veel gunstiger. Het werktempo ligt er lager en daardoor ook de herstelbehoefte. Het ple-

zier en de betrokkenheid bij het werk zijn bij de werkneemsters van deze bedrijven veel gro-

ter. Bij de bedrijven met weinig aandacht voor organisatievernieuwing liggen de scores tel-

kens minder gunstig dan het gemiddelde. 

De organisatie maakt het verschil werktempo 

herstelbehoefte

plezier en betrokkenheid

staart: bedrijven met 
weinig aandacht 

voor organisatievernieuwing

peloton: bedrijven met 
matige aandacht voor 
organisatievernieuwing

koplopers: bedrijven met 
veel aandacht voor 

organisatievernieuwing
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De stiksters bij ‘XYZ’ werken aan een

bandsysteem. Ze zitten in een rij achter

mekaar en elke stikster werkt haar op-

drachten individueel af. Er wordt nauwe-

lijks met mekaar gepraat en contacten

met de bandleidster zijn er enkel om er-

voor te zorgen dat het rendement gehaald

wordt. Fouten hertstellen moet allemaal

maar binnen de productietijd gebeuren en

te pas en te onpas moet ingevallen wor-

den voor iemand die afwezig is. De band-

leidster heeft geen opleiding gehad om de

productie te leiden en met haar personeel

om te springen. Er wordt veel geklaagd,

de sfeer is soms om te snijden en de men-

sen melden zich voor het minste ziek.

Hoge cijfers voor ziekteverzuim en een al-

gemeen gevoel van onbehagen met het

werk zijn het gevolg. De stiksters zien hun

werktoekomst somber in: ze blijven in het

bedrijf omdat ze ‘moeten’ en geen alter-

natieven zien.

‘ABC’ is een concurrent van ‘XYZ’ in hetzelfde marktsegment. Om flexibel te kunnen inspelen op nieuwe marktbehoeften

wordt er een belangrijke mate van polyvalentie verwacht: stiksters moeten op minstens drie tot vier machines kunnen werken.

Er is een opleidingstraject uitgewerkt en de stiksters zijn in kleine teams ondergebracht. De bandleidster volgt de individuele

leertrajecten op en helpt of motiveert waar nodig. Om de teamgeest en de polyvalentie aan te wakkeren heeft het manage-

ment de machines anders opgesteld. De stiksters kunnen zo gemakkelijker iets aan mekaar vragen, en het werk is veel af-

wisselender geworden. Ook ergonomisch wordt het als ‘gezonder’ ervaren omdat men nu eens zittend, dan weer staand een

opdracht moet uitvoeren. De laatste jaren is het ziekteverzuim en absenteïsme spectaculair gedaald. Over het algemeen

komen de stiksters graag naar hun werk en zien ze hun werktoekomst hoopvol tegemoet.
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Kenmerken van arbeidsbeleving en welzijn

Werktempo en hoeveelheid
De arbeidsbelasting weerspiegelt zich vooral in het werktempo en de werkhoeveelheid: moet

men snel en hard werken? Werkt men onder tijdsdruk? Heeft men problemen met het werk-

tempo of met de werkdruk?

Herstelbehoefte
De herstelbehoefte wordt gemeten met vragen over de vermoeidheid tijdens en na het werk.

Kan men zich gemakkelijk ontspannen na het werk? Kan men aandacht voor de kinderen heb-

ben of moet men eerst op zichzelf kunnen bekomen?

Gezondheidsklachten
De klachten die bevraagd worden zijn deze die ook in gezondheidsenquêtes onderzocht wor-

den: darmklachten, maagklachten, hoofdpijn, rugpijn, pijnlijke spieren… en slaapproblemen.

Arbeidsinhoud
De arbeidsinhoud omvat 4 criteria. Het gaat om de afwisseling in werk, de leermogelijkhe-

den, de zelfstandigheid en de inspraak. Hoe gevarieerder de taken, hoe rijker de functies.

Arbeidsrelaties
De arbeidsrelaties gaan zowel over de relaties met collega’s als met leidinggevenden.

Meestal zijn die relaties gelijkaardig, stiksters die goed kunnen opschieten met hun leiding-

gevenden kunnen dat ook met hun collega’s. Het gaat hierbij zowel over steun en hulp die

men van anderen kan krijgen als over vriendschap en waardering.

Betrokkenheid en plezier
De betrokkenheid geeft een beeld van de identificatie met het bedrijf: deelt men dezelfde

doelstellingen? Zou men het moeilijk hebben om weg te gaan?

Plezier in het werk betekent vooral ‘graag’ gaan werken en niet opzien tegen de dag.
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In dit deel gaan we na wat de invloed is van tien verschillende organisatiekenmerken op de

belangrijkste aspecten van de arbeidsbeleving: werktempo en werkhoeveelheid, arbeidsin-

houd, arbeidsrelaties. Telkens wordt ook de invloed op het welzijn toegelicht: herstelbehoef-

te, gezondheidsklachten en betrokkenheid en plezier. (Zie hiervoor: kenmerken van arbeids-

beleving en welzijn.)

De bedoeling van de grafieken is om in één oogopslag de invloed van het organisatiekenmerk

op de arbeidsbeleving en het welzijn te verduidelijken. De organisatiesleutels hebben naast

de invloed op genoemde belevings- en welzijnsfactoren ook invloed op de lichamelijke,

geestelijke en emotionele belasting. In de mate dat de invloed relevant is wordt er kort naar

verwezen.

Tien organisatiesleutels

Meerdere machines maken het werk interessanter
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Een stikster die aan meerdere

machines werkt ervaart het werk-

tempo als lager. De herstel-

behoefte is minder groot dan bij 

de stiksters die enkel op éénnaald

en/of tweenaald machines werken.

De gezondsheidsklachten zijn voor

stiksters in beide werksituaties

gelijk.
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Technologie
Hier gaat het over de machines waarmee de stiksters werken en over al dan niet computer-

gestuurde opvolging van de productie.

Combinaties van stikmachines
Stiksters werken hoofdzakelijk met éénnaald, tweenaald, overlock en safety machines. 70%

van de stiksters werkt met een combinatie van verschillende types machines, 22% alleen op

een éénnaald, 8% enkel op een één- en een tweenaald. Deze laatste stiksters hebben een

minder gunstig welzijnspatroon dan de collega’s die een meer gevarieerde machinecombina-

tie bedienen.

Een stikster die aan combinaties

van verschillende machines werkt

vindt haar werk interessanter, ze

heeft meer plezier in het werk en

de betrokkenheid bij het bedrijf is

groter. Haar relaties met collega’s

en leidinggevenden verschillen

niet van de andere stiksters.

Een combinatie van verschillende machines zorgt voor een rijkere taakinhoud. De herstelbehoefte ligt lager en het plezier

in het werk en de betrokkenheid bij het bedrijf zijn groter. De meerderheid van de stiksters werkt aan meer dan twee ver-

schillende types machines.

werktempo en 
hoeveelheid 

herstelbehoefte

gezondheidsklachten

enkel éénnaald 
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Productieopvolging
22% van de stiksters moeten hun handelingen invoeren in een computersysteem of weten

dat hun bewerkingen automatisch geregistreerd worden.

De informatica voor de productieopvolging heeft op zich geen grote invloed op de arbeids-

beleving, maar wel de manier waarop deze technologie gebruikt wordt. De context zorgt er

voor of de werkneemsters de computergestuurde opvolging als een steun ervaren dan wel of

ze er nerveus van worden. Stiksters die te weinig opleiding of onvoldoende informatie krij-

gen, worden sneller nerveus van de registratie. Hetzelfde geldt voor stiksters die in de eer-

ste plaats aan rendement moeten denken en voor premies werken.

Stiksters die de informatica

ervaren als een ondersteuning

vinden het werktempo lager,

hebben een lagere herstelbehoefte

en minder gezondheidsklachten.

Ze vinden daarenboven de

arbeidsinhoud meer interessant 

en schatten de relaties als beter in.

Hun plezier in het werk en de

betrokkenheid bij het bedrijf 

zijn ook hoger.

Als de computergestuurde productieopvolging een ondersteunende rol heeft voor de stiksters, dan heeft dat een positie-

ve invloed op de arbeidsbeleving en het welzijn. Het gebruik van informatica voor de productieopvolging is nog relatief be-

perkt bij de stiksters. 

geen 
computersysteem

computersysteem
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Ergonomie
Belangrijk is of een stikster afwisselend staand en zittend werkt en of ze geconfronteerd

wordt met gevaarlijke situaties.

Zittend of staand werken
Er zijn drie mogelijkheden. Men kan altijd zittend (66%) of altijd staand werken (4%), of af-

wisselend zittend en staand werken (30%). In de voorbije jaren zijn er experimenten opge-

zet om staand werken of afwisselend staand en zittend werken in te voeren. Meestal stuit

dat in een beginfase op verzet, maar wil men na verloop van tijd niet meer terug naar de

oude werksituatie.

2

Afwisselend zitten en staan… 

doordachte arbeidsposten
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Gevaarlijke situaties
Veel gevaarlijke situaties komen de stiksters in hun werk niet tegen. Slechts 5% werkt re-

gelmatig in gevaarlijke situaties. Het gaat dan vooral om gevaarlijke machines. Éénnaald en

tweenaald machines geven de minste risico’s.

Wanneer men niet geconfronteerd wordt met gevaarlijke situaties is dat gunstig

voor de arbeidsbelasting, heeft men betere relaties en meer plezier. Gevaarlijke

situaties komen weinig voor bij stiksters.

Stiksters die bij het werk

afwisselend zitten en staan

worden het minst belast. 

Zij ervaren het werktempo en 

de werkhoeveelheid als minder

hoog en hun herstelbehoefte ligt

duidelijk lager. Zij hebben ook

minder gezondheidsklachten.

Stiksters met meer afwisseling 

in de werkhoudingen ervaren ook

een rijkere taakinhoud. De relaties

met collega’s en leidinggevenden

zijn beter. Het plezier in het werk

en de betrokkenheid bij het bedrijf

zijn groter.

Afwisselend zittend en staand werken blijkt samen te gaan met een betere arbeidssituatie en een hoger welzijn.

zittend staand afwisselend 
zittend en staand
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Werkorganisatie
Er zijn drie types van werkorganisatie. Stiksters kunnen opgesteld worden aan individuele

werkposten (50%) of in groep. Bij een opstelling in groep kunnen bedrijven kiezen voor

bandwerk (20%) of voor teamwerk (30%).

Stiksters die individueel een kledingstuk of een deel ervan afwerken hebben de laagste ar-

beidsbelasting. Wie in een bandsysteem werkt moet vooral rendement halen en is het zwaarst

belast. Teamwerk waarbij de stiksters samen een bepaalde opdracht afwerken en elkaar hel-

pen biedt meer mogelijkheden om de arbeidsbelasting te beheersen.

Individueel werken scoort 

het beste. In vergelijking met

bandwerk ervaren stiksters die 

in teamverband werken een lager

werktempo en een kleinere

herstelbehoefte. Zij hebben ook

minder gezondheidsklachten.

In vergelijking met bandwerksters

hebben teamwerksters de

interessantste taakinhoud. Dat

werkt positief door op de kwaliteit

van de arbeid algemeen. Hun

relatie met collega’s en leiding-

gevenden is beter. Hun plezier in

het werk en de betrokkenheid bij

het bedrijf zijn groter.

Individuele werkposten en teamwerk zijn voor de kwaliteit van de arbeid en het welzijn van de stikster duidelijk gunstiger

dan bandwerk. Teamwerk betekent meestal een lager werktempo, meer plezier in het werk, meer betrokkenheid bij het be-

drijf en een kleinere herstelbehoefte.

individueel werk bandwerk teamwerk
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Teamwerk vraagt overleg

Werkverdeling
We bekijken twee aspecten: de mate van polyvalentie en van multi-inzetbaarheid.

Bij multi-inzetbaarheid worden stiksters ingezet op functies die normaal niet tot het taken-

pakket behoren. Meestal wordt dit aangewend om werkneemsters te vervangen die ziek zijn

of vakantie hebben. Dit heeft een tijdelijk en niet gepland karakter. Bedrijven die met een

beperkte bezetting werken moeten multi-inzetbaarheid toepassen om de productie draaien-

de te houden.

Bedrijven kunnen kiezen voor gespecialiseerde of voor polyvalente werkneemsters. Polyvalente

stiksters werken op een regelmatige basis op meerdere werkposten waarvoor ze opgeleid

zijn. Vanaf 3 werkposten noemen we een stikster polyvalent. 

Multi-inzetbaarheid
40% van de stiksters moet regelmatig collega’s vervangen in andere functies.

Multi-inzetbaarheid kent in de ateliers veel weerstand. Stiksters vinden het niet prettig om

voortdurend voor anderen te moeten invallen en meestal weet men ook nooit goed vooraf op

welke werkposten men gedurende de dag zal staan. Die onzekerheid is onprettig

Tien organisatiesleutels
Werkdruk in de confectie?
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Als stiksters geen collega’s

moeten vervangen ligt hun

werktempo en herstelbehoefte

minder hoog. Zij hebben ook

minder gezondheidsklachten.

Voor de arbeidsinhoud en de

relaties zijn er geen betekenisvolle

verschillen tussen stiksters die 

wel of niet regelmatig collega’s

vervangen. Maar stiksters die niet

multi-inzetbaar ingezet worden

hebben meer plezier in het werk 

en hun betrokkenheid bij het

bedrijf is groter

Als stiksters niet voortdurend moeten inspringen voor collega’s komt dat de arbeidsbelasting en het welzijn ten goede. 

werktempo en 
hoeveelheid 

herstelbehoefte
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Polyvalentie
Momenteel zijn 43% van de stiksters polyvalent (d.i. werkzaam op drie of meer werkposten).

Polyvalentie kan maar ten volle renderen wanneer het gaat om een structurele maatregel en

wanneer de werkneemsters voldoende goed opgeleid zijn.

Bedrijven met meer polyvalente stiksters hebben meer mogelijkheden om vrij te kiezen va-

kantiedagen toe te staan. Dit laatste zorgt ervoor dat werk en privé-leven beter op elkaar

kunnen afgestemd worden. 
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Het werktempo van een poly-

valente stikster ligt niet hoger 

dan bij de anderen en zij heeft 

een lagere herstelbehoefte. 

Alleen voor stiksters aan vijf

verschillende werkposten ligt 

het werktempo wel relatief hoger.

Polyvalente stiksters hebben een

rijkere taakinhoud. Hoe meer

werkposten men bedient hoe meer

afwisseling in het werk, leer-

mogelijkheden, zelfstandigheid 

en inspraak. Polyvalentie verhoogt

het plezier in het werk en de

betrokkenheid bij het bedrijf.

Polyvalentie heeft een gunstige invloed op de arbeidsbeleving en het welzijn. 
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Kwaliteitszorg
Om de kwaliteit van het product te bewaken en te verbeteren worden er aan het werk van de

stiksters verschillende kwaliteitseisen gesteld. Deze eisen hoeven het werk niet zwaarder te

maken, maar soms zijn kwaliteitseisen moeilijk te verenigen met eisen op het vlak van ren-

dement. De botsing tussen eisen aan kwaliteit en rendement beïnvloedt de arbeidsbeleving

en het welzijn ongunstig.

De belangrijkste kenmerken van de arbeidsorganisatie in verband met kwaliteitszorg zijn de

keuzes op het vlak van de normtijden, de tolerantiegrenzen, het rendement en kwaliteit, de

verantwoordelijkheid voor de kwaliteitscontrole en het herstellen van fouten. Wij illustreren

elk van de organisatiekenmerken met de belevings- en welzijnsfactoren.

Deze verschillende strategische keuzes op het vlak van de kwaliteitszorg komen veelal samen

voor. De invloed van het management dat radicaal kiest voor kwaliteitszorg kan zeer groot

zijn. Strategische keuzes op het vlak van kwaliteitszorg hebben een invloed op zowat alle as-

pecten van de beleving van de arbeid en het welzijn.

Kwaliteit en snelheid zijn beiden

belangrijk, maar meestal moet 

het management een keuze

maken: of kwaliteit of snelheid.

Weet u wat de voorrang geniet? 

Is dat meestal kwaliteit of snelheid

van werken of beide?

Kent u de tijd die u voor elke

handeling heeft? Weet u hoe 

de norm voor elke handeling is

vastgelegd?

Herstelt u zelf uw eventuele fouten

in gemaakte stukken en krijgt u

daar al dan niet extra tijd voor?

Doet u zelf de kwaliteitscontrole

van het product?

Worden er toleranties of

nauwkeurigheidsgrenzen

opgelegd? Zijn de toleranties of

nauwkeurigheidsgrenzen meestal

duidelijk?

▼

▼
▼

▼
▼
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Kwaliteit of rendement
Werkneemsters die prioriteit mogen geven aan kwaliteit (29%) boven rendement scoren

gunstiger dan wanneer uitsluitend op snelheid moet gewerkt worden (8%). Zijn beiden even

belangrijk (63%), dan liggen de scores tussenin.
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Stiksters die uitsluitend oog

mogen hebben voor de kwaliteit

ervaren een lager werktempo en

een lagere belasting dan wanneer

men ook rekening moet houden

met snelheid. Dat laat zich voelen

in een lagere vermoeidheid en

minder gezondheidsklachten.

Stiksters die vooral kwaliteit

moeten nastreven ervaren hun

taakinhoud als interessanter en 

de relaties op het werk als beter.

Wellicht hebben zij daarom 

meer plezier en een grotere

betrokkenheid bij het bedrijf.

Aandacht voor kwaliteit leidt tot een lagere arbeidsbelasting, een meer interessante taakinhoud, betere relaties en meer

plezier in het werk, dan als men uitsluitend op snelheid moet werken.
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Normtijden
Normtijden leggen ‘de minuten’ vast voor elke handeling. Ze dienen als basis voor de kost-

prijsberekening. 66% van de stiksters kent de normtijden niet. 10% kent de normtijden wel

maar weet niet hoe die vastgelegd worden. 24% kent de normtijden en weet hoe die bere-

kend zijn.

Op de arbeidsinhoud, de relaties, het plezier in het werk en de betrokkenheid bij het bedrijf

hebben de normtijden geen invloed. Ook de gezondheidsklachten liggen niet opmerkelijk an-

ders.

Stiksters die niet volgens norm-

tijden werken of die weten hoe 

die normtijden vastgelegd zijn,

ervaren een lager werktempo en

herstelbehoefte dan diegene die

normtijden moeten volgen maar

niet weten hoe ze vastgelegd zijn.

Als er geen normtijden opgelegd zijn is dit gunstig voor de arbeidsbelasting en het welzijn. Als er normtijden opgelegd zijn

en de stiksters weten hoe die normtijden vastgelegd worden, blijft de eventuele negatieve invloed beperkter.

normtijden niet gekend normtijden gekend maar 
niet hoe ze zijn vastgelegd

normtijden gekend en 
ook hoe ze zijn vastgelegd
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Toleranties
De toleranties zijn de grenzen waarbinnen de stiksters de naden moeten stikken. Deze zijn

afhankelijk van het product: voor fijne lingerie bijvoorbeeld zijn de toleranties veel kleiner

dan voor werkkledij. In de meeste gevallen worden de toleranties heel duidelijk afgesproken

(58%), maar in een aantal gevallen zijn de grenzen voor de stiksters niet echt duidelijk

(10%). Voor 32% van de stiksters worden geen toleranties opgelegd.
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We vinden de beste scores als er

geen toleranties worden opgelegd.

Als dat wel het geval is, maar de

grenzen zijn duidelijk, dan ervaren

de stiksters een lager werktempo,

een kleinere herstelbehoefte en

minder gezondheidsklachten dan

hun collega’s die de toleranties niet

duidelijk vinden.

Geen toleranties scoort overal 

het beste. Stiksters die werken

met duidelijke tolerantiegrenzen

scoren beter dan hun collega’s die

de grenzen niet duidelijk vinden: 

ze ervaren een interessantere

arbeidsinhoud, betere relaties 

met leidinggevenden, zijn meer

betrokken en hebben meer plezier

in hun werk.

Stiksters die geen tolerantiegrenzen opgelegd krijgen of waarvoor de opgelegde toleranties duidelijk zijn, ervaren een

gunstige invloed op hun arbeidsbeleving en welzijn.

geen toleranties opgelegd toleranties 
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maar niet duidelijk
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Kwaliteitscontrole
Kwaliteit staat hoog op de agenda. In de voorbije jaren is de controle van de kwaliteit meer

en meer toegewezen aan de stiksters zelf: 24% doet dat soms, 24% meestal en 27% doet

altijd kwaliteitscontrole. Toch doet nog 25% van de stiksters nooit kwaliteitscontrole.

Stiksters die zelf de kwaliteits-

controle mogen doen, rapporteren

een lager werktempo en minder

herstelbehoefte. De gezondheids-

klachten verschillen niet.

Wanneer stiksters zelf de kwali-

teitscontrole doen zijn de afwisse-

ling in het werk, de leermogelijk-

heden, de zelfstandigheid en de

inspraak gunstiger. De relaties 

met collega’s en leidinggevenden

zijn in dat geval duidelijk beter 

en het plezier in het werk en 

de betrokkenheid nemen toe.

Kwaliteitscontroles laten uitvoeren door de stiksters zelf heeft een gunstige invloed op de kwaliteit van de arbeid en het

welzijn van de stiksters.

werktempo en 
hoeveelheid 

herstelbehoefte

gezondheidsklachten

geen of zelden kwaliteitscontrole meestal of altijd kwaliteitscontrole
70

80

90

100

110

120

130

geen of zelden kwaliteitscontrole meestal of altijd kwaliteitscontrole
70

80

90

100

110

120

130
arbeidsinhoud 

relaties met collega's 
en leidinggevenden

plezier en 
betrokkenheid



Fouten herstellen
Stiksters zijn verantwoordelijk voor de fouten die ze maken. 94% moet dan ook zelf de fou-

ten herstellen. Slechts de helft daarvan krijgt daar ook extra tijd voor. Een kleine groep van

slechts 6% moet nooit zelf fouten herstellen.

Vooral bandwerksters en stiksters die tegen een premie werken of waarbij het rendement

scherp wordt vastgelegd, krijgen geen extra tijd om fouten te herstellen. Stukken die door

een collega teruggestuurd worden omdat ze niet voldoen aan de kwaliteitseisen kunnen lei-

den tot conflictsituaties en verhogen de emotionele belasting.
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Stiksters die extra tijd krijgen 

om fouten te herstellen ervaren

een lager werktempo waardoor 

de herstelbehoefte kleiner is en 

er minder gezondheidsklachten

zijn.

Stiksters die zelf de fouten moeten

herstellen en daar extra tijd voor

krijgen ervaren een interessantere

arbeidsinhoud. De relaties zijn

beter en het plezier en betrokken-

heid bij het werk is dan het hoogst. 

Wanneer stiksters extra tijd krijgen om fouten te herstellen wordt het werktempo als lager ervaren. De taakinhoud en de

relaties met collega’s en leidinggevenden zijn beter. De herstelbehoefte wordt beperkt en het plezier in het werk en de be-

trokkenheid bij het bedrijf worden groter.

neen, 
ik herstel geen fouten

ja, maar ik krijg 
daar geen tijd voor

ja, en ik krijg 
daar extra tijd voor
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Competentiemanagement
Competentiemanagement betekent dat het bedrijf optimaal gebruik maakt van de kennis en

vaardigheden van de werkneemsters. Opleidingen en informatie bij nieuwe machines of op-

drachten zijn noodzakelijk om de kennis te actualiseren en vaardigheden te ontwikkelen. Een

pool van stiksters die onvoldoende opleiding krijgt zal nooit een competente pool worden.

16% voelt zich nooit voldoende opgeleid, 25% soms, 29% meestal en 30% heeft altijd vol-

doende informatie of opleiding. De invloed op arbeidsbeleving en welzijn is betekenisvol en

sterk. Maar, een belangrijk punt hierbij is het aanbieden van rijke taakinhouden en door-

groeimogelijkheden. Competentiemanagement is veel meer dan opleiding geven.

Opleiding en informatie blijken een gunstige invloed te hebben op de emotionele en lichame-

lijke belasting. Stiksters die goed weten hoe ze de taken moeten uitvoeren kunnen hun werk

beter organiseren en zullen ook minder problemen hebben.

Opleiding en informatie 

beperken de werkdruk

6
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Stiksters die voldoende opgeleid

zijn of voldoende informatie

krijgen, ervaren duidelijk een

lagere werkbelasting: het

werktempo wordt relatief gunstig

ervaren. De herstelbehoefte is 

veel kleiner en men heeft minder

gezondheidsklachten.

Goed opgeleide en geïnformeerde

stiksters ervaren een rijkere

arbeidsinhoud en de relaties

worden hoger gewaardeerd. 

Het plezier in het werk en 

de betrokkenheid bij het bedrijf

neemt sterk toe.

Goed geïnformeerd of opgeleid zijn heeft een belangrijke positieve invloed op de arbeidsbelasting en op het welzijn. Het

plezier in het werk, de betrokkenheid bij de organisatie en de herstelbehoefte verbeteren wanneer bedrijven investeren in

het geven van opleiding en informatie.
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Leiderschapsstijl
De direct leidinggevende voor een stikster is de team- of bandleidster, maar het kan ook de

afdelingsverantwoordelijke zijn. Sterke leidinggevenden plegen regelmatig overleg met hun

medewerkers en staan open voor hun problemen. Ze zorgen voor duidelijke werkopdrachten,

een goede werkverdeling en timing, probleemoplossende methodieken, enz. Van de stiksters

werkt 70% onder een zwak en 30% onder een sterk leiderschap. De invloed op de belasting

en het welzijn is groot.

Stiksters die werken onder een ‘zwakke’ leidinggevende, ervaren een hogere emotionele en

lichamelijke belasting.

Stiksters die werken onder 

een sterke leidinggevende ervaren

een lagere arbeidsbelasting. 

Dat uit zich in een kleinere

herstelbehoefte en minder

gezondheidsklachten.

Sterke leidinggevenden slagen er blijkbaar

in om de arbeidsinhoud van de stiksters 

op te waarderen. De stiksters ervaren

meer afwisseling in het werk, meer

leermogelijkheden, meer zelfstandigheid

en een grotere mate van inspraak. 

Dat heeft een positieve invloed op 

de relaties, het plezier in het werk en 

de betrokkenheid bij de organisatie.

De leidinggevende competenties van de bandleidsters hebben een groot effect op de arbeidsbeleving en het welzijn van de

werkneemsters. Opmerkelijk is de betere verstandhouding met de collega’s, het plezier in het werk en de betrokkenheid

bij het bedrijf, maar ook een lager ervaren werktempo en herstelbehoefte. 
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Loonbeleid
De tevredenheid over het loon is een persoonlijke appreciatie. Het is een afweging tussen in-

spanningen en verdiensten, maar vooral ook een vergelijking met anderen die hetzelfde werk

doen of in dezelfde afdeling werken. Een premiestelsel wil personen motiveren maar kan tot

meer ongelijkheid leiden.

Het loon
In vergelijking met anderen op dezelfde afdeling vindt de grootste groep stiksters (32%) dat

ze altijd rechtvaardig betaald worden. Een belangrijke groep van 26% van de stiksters vindt

daarentegen dat ze nooit rechtvaardig betaald worden. Dan resten nog 28% die zegt soms

rechtvaardig betaald te worden, en 14% meestal.

Een rechtvaardig loon gaat samen met een lagere emotionele belasting en minder lichame-

lijke inspanningen.
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Stiksters die hun loon als billijk en

rechtvaardig ervaren, rapporteren

een relatief lagere arbeids-

belasting. Dit heeft een positieve

invloed op het welzijn.

Stiksters die hun loon billijk vinden

hebben meer afwisseling in het

werk. Ze beoordelen de relaties

met collega’s en leidinggevenden

als beter, ze hebben meer plezier

in het werk en een grotere

betrokkenheid.

Een loon dat als ‘rechtvaardig’ wordt ervaren heeft een positieve invloed op het welzijn van de werkneemsters.
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Premiestelsels
Premies komen bovenop een vast loon en kunnen verschillende vormen aannemen. Een min-

derheid van 18% van de stiksters krijgt een premie. De belangrijkste criteria voor de bere-

kening van de premie zijn de productiviteit, de kwaliteit, het ziekteverzuim, de mate van 

polyvalentie, het oordeel van de bandleidster of de prestaties binnen de groep. In alle op-

zichten scoort ‘premiewerk’ minder gunstig.

Premies verhogen de emotionele belasting.

Als stiksters niet in een premie-

stelsel werken zijn het werktempo

en de herstelbehoefte lager. 

Er is geen betekenisvolle invloed

op de gezondheidsklachten.

Stiksters die niet voor een premie

werken hebben een rijkere

taakinhoud en een betere relatie 

met de directe leiding. Het plezier

in het werk verschilt weinig.

Een vast loon is gunstiger voor het werktempo en de herstelbehoefte, maar heeft geen invloed op de gezondheid. Werken

in een premiestelsel heeft een negatieve invloed op de relaties met de direct leidinggevenden. De betrokkenheid bij het

bedrijf is minder groot.
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Hoger welzijn met vaste werktijden

Arbeidstijd
De arbeidstijd beïnvloedt het welzijn op een dubbele manier.

Enerzijds is het aantal arbeidsuren per week belangrijk voor de arbeidsbelasting. De vraag

naar deeltijds werk hangt hier nauw mee samen. In de confectie stelt de problematiek zich

evenwel minder omdat in zowat alle bedrijven regelmatig tijdelijke werkloosheid voorkomt.

Anderzijds hebben ook de werktijden en overuren een belangrijke invloed op het privé-leven.

De begin- en einduren zijn in de confectie veelal afgestemd op de schooluren. Overuren moe-

ten doen is minder gunstig. De confectie heeft zeer seizoensgebonden producten en werkt

met just-in-time leveringen. Hierdoor zijn overuren soms noodzakelijk. 11% van de stiksters

werken op regelmatige basis over, 15% heeft vooral te maken met onaangekondigde overu-

ren. Een overgrote meerderheid van 74% maakt nooit overuren.

Stiksters die overuren doen rapporteren een hogere geestelijke en emotionele belasting.

Tien organisatiesleutels
Werkdruk in de confectie?

30

9



Werkdruk in de confectie?
Tien organisatiesleutels

31

Overuren hebben weinig invloed op

de arbeidsinhoud van de stiksters,

maar wie geen overuren doet 

heeft een betere relatie met 

de leidinggevende, meer plezier 

in het werk en een grotere

betrokkenheid.

Als men geen overuren moet presteren is dat gunstig voor de arbeidsbelasting, de relaties op het werk en het welzijn van

de werkneemsters.

werktempo en 
hoeveelheid 

herstelbehoefte

gezondheidsklachten

geen overuren wel overuren
70

80

90

100

110

120

130

geen overuren wel overuren
70

80

90

100

110

120

130 arbeidsinhoud 

relaties met collega's 
en leidinggevenden

plezier en 
betrokkenheid

Stiksters die geen overuren maken

ervaren minder arbeidsbelasting,

herstelbehoefte en gezondheids-

klachten. Als stiksters overuren

presteren geeft dit niet alleen een

zwaardere belasting omwille van

de extra uren, maar ook extra werk

voor het organiseren van het privé-

leven. Zeker wanneer het gaat om

onverwachte overuren. Overuren

verhogen het werktempo. De

herstelbehoefte en de gezondheid

lijden hieronder.



Vakantieregeling
De vakantieregeling is belangrijk voor de afstemming tussen werk en gezin. De mate waarin

men vakantie vrij kan kiezen beïnvloedt het gezinsleven. Van de stiksters mag 35% nooit va-

kantie opnemen als ze dat willen, 32% kan dat soms, en telkens 16% kan dat respectievelijk

vaak of altijd. In de confectie is men meestal gebonden door collectieve sluiting, maar be-

drijven verschillen in het aantal vakantiedagen dat vrij kan gekozen worden.

Niet toevallig zijn het ook de meer gevarieerde werkposten die meer mogelijkheden bieden

om vakantiedagen vrij te kiezen. Hoe polyvalenter de stikster, hoe meer vakantiedagen ze

vrij kan kiezen.
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Hoe meer dagen de stiksters vrij

mogen kiezen hoe gunstiger voor

het werktempo en de herstel-

behoefte. De invloed op de

herstelbehoefte wijst erop dat 

een vrije keuze van vakantiedagen

tegemoet komt aan de individuele

behoeften aan rust en

ontspanning.

Naarmate men meer mogelijkeden

heeft om vakantiedagen vrij op 

te nemen ervaren de stiksters 

de arbeidsinhoud en de relaties

gunstiger. Het plezier in het werk

en de betrokkenheid worden

daardoor groter. 

In bedrijven waar meer vakantiedagen vrij kunnen gekozen worden, is de arbeidsbelasting minder, zijn de relaties beter en

wordt het welzijn gunstiger beoordeeld. Werkneemsters met een meer gevarieerde functie-inhoud kunnen gemiddeld ge-

nomen meer dagen vrij kiezen.
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Uit de grafiek vooraan in deze brochure blijkt dat de stiksters in de ondernemingen die geen

of weinig aandacht besteden aan een goede invulling van de tien organisatiesleutels, een

grotere herstelbehoefte kennen, dat ze hun werktempo als hoger ervaren en dat de betrok-

kenheid bij het bedrijf het kleinst is. Dit alles in vergelijking met stiksters in bedrijven waar

men de organisatiesleutels ernstig neemt.

Deze scores op werktempo, herstelbehoefte en plezier en betrokkenheid weerspiegelen zich

ook in de ‘harde’ cijfers van pesten, absenteïsme en verloopintenties. We kijken over de

schouder van de personeelsmanager mee naar de cijfers die door hen meestal nauwlettend

in het oog gehouden worden.

Pesten voorkomen
Pesten is een bron van stress op het werk en heeft verregaande gevolgen voor de slachtof-

fers maar ook voor de goede gang van zaken in een bedrijf.

In de bedrijven die veel aandacht besteden aan een goede arbeidsorganisatie vinden we geen

enkele stikster die regelmatig gepest wordt. In de ‘staart’-groep daarentegen wordt 12% van

de stiksters regelmatig gepest. De ‘peloton’-groep weet het pesten te beperken tot 3%.

Verloop of minder gaan werken in de hand houden
Als de inhoud van het werk niet meer boeiend is en de relaties minder goed zijn, verkleint de

betrokkenheid van de werkneemsters bij het bedrijf. Wie zich niet betrokken voelt bij het be-

drijf gaat sneller denken aan ander werk of maakt plannen om minder uren te gaan werken. 
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In bedrijven die weinig aandacht schenken aan de tien organisatiesleutels, de ‘staart’-groep,

is 37% van de stiksters van plan om in de toekomst minder te gaan werken. Daarenboven

heeft 25% van de stiksters al actief uitgekeken naar een andere job. Het contrast met de

stiksters uit de ‘koplopers’-groep is opvallend: hier is maar 20% van plan om in de toekomst

minder te gaan werken en nauwelijks 5% heeft er al actief uitgekeken naar een andere baan. 

Ziekteverzuim beperken
Het bedrijf zelf kan het ziekteverzuim of absenteïsme mee in de hand werken. De arbeidsbe-

lasting kan zo groot zijn dat men ziek wordt. 

De ‘staart’-groep scoort in alle opzichten negatief: minder dan de helft van de stiksters

(45%) is geen enkele dag afwezig geweest. Tegelijkertijd kennen deze bedrijven de grootste

groep (23%) stiksters die meer dan 10 dagen afwezig waren. Ook nu een groot contrast met

de ‘koplopers’-groep: meer dan de helft van de stiksters (53%) bleef geen enkele dag afwe-

zig, en 19% meer dan 10 dagen. 
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Stiksters die zich goed voelen in hun werk, schrijven dit toe aan verschillende factoren. We

groepeerden de redenen waarom men zich goed voelt in tien organisatiekenmerken. Wie zich

niet goed voelt verwijst naar diezelfde factoren, maar dan in negatieve zin. Daarom noemen

we deze organisatiekenmerken ook de sleutels. Al naargelang de sleutel in de ene of andere

richting wordt gedraaid krijgen de arbeidsomstandigheden, de arbeidsinhoud, de arbeidsre-

laties en de arbeidsvoorwaarden een andere invulling. En dat geeft dan weer aanleiding tot

een andere beleving van de eigen werksituatie, van het welzijn op het werk en de gezond-

heid van de werkneemsters.

We vatten al de bevindingen samen en stellen ze visueel voor in de welzijnsroos. Dit is een

grafische voorstelling waarbij we de ‘scores’ voor alle kenmerken kunnen vergelijken. 

We vergelijken de scores van de stiksters uit de bedrijven met veel aandacht voor de tien 

organisatiesleutels, de koplopers, met de scores van de stiksters uit de andere bedrijven. 

De meeste scores van de ‘koplopers’ liggen buiten de cirkel, wat betekent dat ze gunstiger

zijn dan voor de stiksters in de andere bedrijven.
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Het beleid van de Koplopersbedrijven heeft volgende

organisatiekenmerken:

Stiksters kunnen op meerdere machines werken en ervaren 

de computeropvolging van hun werk als ondersteunend.

De stiksters kunnen afwisselend zittend en staand werken.

Het bandwerk wordt geminimaliseerd ten voordele van

individueel of teamwerk.

Multi-inzetbaarheid wordt vermeden ten voordele van

polyvalentie.

Aandacht voor kwaliteit gaat boven snelheid en de normtijden

en toleranties worden duidelijk gecommuniceerd.

Veel aandacht voor het opleiden van de werkneemsters en

voor een open communicatie.

De direct leidinggevenden zijn overleg-gericht, staan open

voor de problemen op de werkvloer, zorgen voor duidelijke

werkopdrachten en een goede werkverdeling.

Premielonen worden vermeden en het loon is billijk.

Overuren worden vermeden.

Er wordt naar gestreefd om zo veel mogelijk vakantiedagen 

vrij te laten opnemen.

Het beleid van de Koplopersbedrijven resulteert in meer

welbevinden op het werk voor de stiksters:

Betere arbeidsomstandigheden: minder belastende

lichamelijke inspanning, lager arbeidsritme en minder

emotionele belasting;

Een rijke arbeidsinhoud: meer afwisseling, meer

leermogelijkheden, grotere zelfstandigheid, meer inspraak;

Betere arbeidsrelaties: met collega’s, met de directe leiding,

en meer communicatie;

Gunstigere arbeidsvoorwaarden: op vlak van

vakantieregeling, afstemming werk-gezin en werkzekerheid;

Een hoger welzijn op het werk: meer plezier in het werk,

grotere betrokkenheid bij de onderneming, betere gezondheid

en een kleinere herstelbehoefte.

Gunstige organisatiekenmerken gaan samen met ‘positieve’ waardering van de arbeidsbele-

ving en een beter welzijn van de stiksters. Met andere woorden: de organisatie maakt het

verschil!



STV-Innovatie & Arbeid verricht praktijk- en beleidsgericht onderzoek voor de
Vlaamse werkgeversorganisaties en vakbonden over technologische innovatie, 
organisatieverandering en nieuwe arbeidsvormen. De dienstverlening staat borg
voor de verspreiding van bruikbare resultaten in fabrieken, kantoren en instellingen.

Binnen de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) vormt STV-Innovatie 
& Arbeid een kenniscentrum dat de Vlaamse sociale partners begeleidt bij innovaties
in het bedrijfsleven. De SERV is het overleg- en adviescollege van de Vlaamse 
sociale partners. In de SERV zetelen tien vertegenwoordigers van de Vlaamse werk-
gevers- en tien vertegenwoordigers van de Vlaamse werknemersorganisaties. De
SERV organiseert het Vlaamse sociale overleg en adviseert de Vlaamse regering 
en het Vlaams parlement over alle belangrijke sociale en economische aangelegen-
heden.

De resultaten van STV-projecten vindt men terug in vlot leesbare en beknopte 
brochures en in meer gestoffeerde informatiedossiers. STV-Innovatie & Arbeid
beschikt ook over een gespecialiseerd documentatiecentrum. Jaarlijks ondersteunt
STV-Innovatie & Arbeid meer dan 100 vormingsactiviteiten. STV-medewerkers 
en -medewerksters werken rond diverse thema’s mee als lesgever of expert aan
vormingssessies van vakbonden, managementtrainingen, studiedagen en seminaries. 

Actuele informatie over STV-projecten en het STV-vormingsaanbod is te vinden op
onze website: http://www.serv.be/stv
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■ Deze brochure is gebaseerd op een representatief onderzoek 
in de confectie. De helft van de arbeiders en arbeidsters werd
aangeschreven en 80% nam deel aan de enquête. In het totaal
3423 hoofdzakelijk vrouwelijke respondenten.

■ Het onderzoek is een welzijnsmeting en brengt de kwaliteit van 
de arbeid in kaart. De relatie tussen de arbeidsorganisatie, de
kwaliteit van de arbeid en het welzijn van de werkneemsters staat
centraal.

■ De brochure beschrijft 10 organisatiesleutels die de kwaliteit van 
de arbeid kunnen verbeteren en het welzijn van de werkneemsters
verhogen.

■ U kunt uw eigen werkorganisatie testen op de inzet van de
organisatiesleutels en zo uitzoeken of uw bedrijf bij de koplopers 
in welzijnsbeleid behoort.

■ Dit onderzoek maakt deel uit van een reeks projecten van STV-
Innovatie & Arbeid over de invloed van de arbeidsorganisatie 
op het welzijn van de werknemers. De onderzoeken kaderen 
in sectorale akkoorden over de uitwerking van de welzijnswet 
en CAO 72 en gebeuren onder begeleiding van vertegenwoordigers
van de sociale partners, in dit onderzoek de leden van de Raad 
van Beheer van IVOC, het paritair fonds voor opleiding en vorming 
in de confectie.



Checklist
‘Organisatiesleutels in uw bedrijf’

Met deze checklist kan u zelf het gebruik van organisatiesleutels in uw bedrijf nagaan. U kan

de mate dat het werk van de stiksters in uw organisatie beantwoordt aan het organisatie-

kenmerk omcirkelen. Het kan gaan om: nooit, soms, vaak of altijd. Meer uitleg bij elke sleu-

tel vindt u in de brochure. Omcirkel het cijfer dat het best bij de situatie van de stiksters in

uw bedrijf past. 

Test uw bedrijf

nooit soms vaak altijd

1. Technologie

– ook andere dan één- en/of tweenaald machines bedienen 0 1 2 3

– ondersteunend gebruik van informatica of geen informatica 0 1 2 3

2. Ergonomie

– afwisselend zittend en staand werken 0 1 2 3

– gevaarlijke situaties 3 2 1 0

3. Werkorganisatie

– individueel of in teamverband werkend 0 1 2 3

4. Werkverdeling

– polyvalent werken aan 3 of meer werkposten 0 1 2 3

– multi-inzetbaar (regelmatig collega’s moeten vervangen) 3 2 1 0

5. De taakinhoud

– zonder tijdsdruk (niet binnen bepaalde normtijden) 0 1 2 3

– geen of duidelijk vastgelegde tolerantiegrenzen 0 1 2 3

– priortair kiezen voor kwaliteit 0 1 2 3

– zelf kwaliteitscontrole mogen doen 0 1 2 3

– extra tijd om fouten te herstellen (of niet zelf herstellen) 0 1 2 3

6. Competentiemanagement

– voldoende opgeleid 0 1 2 3

– voldoende geïnformeerd 0 1 2 3

7. Leidinggevenden

– plegen overleg met stiksters en staan open voor problemen 0 1 2 3

– geven duidelijke werkopdrachten 0 1 2 3

8. Lonen

– rechtvaardig betaald 0 1 2 3

– werken in premiestelsel 3 2 1 0

9. Arbeidstijdregeling

– overuren 3 2 1 0

10. Vakantieregeling

– mogelijkheid om vakantiedagen vrij te kiezen 0 1 2 3

SERV

Sterk door overleg

Bijlage bij de brochure ‘Werkdruk in de confectie?’



Uw rapport
De punten die u omcirkelde voor de 10 organisatiesleutels kunt u nu invullen in de laatste

kolom. Hiervoor telt u de punten per sleutel samen. Uw totaalscore vult u onderaan in.

Organisatiesleutels Punten Punten

maximaal uw bedrijf

1. Technologie 6

2. Ergonomie 6

3. Werkorganisatie 3

4. Werkverdeling 6

5. Kwaliteit van de taakinhoud 15

6. Competentiemanagement 6

7. Leiderschap leidinggevenden 6

8. Lonen 6

9. Arbeidstijdregeling 3

10. Vakantieregeling 3

uw totaalscore=

De beoordeling
Voor de globale beoordeling plaatst u uw totaalscore in de laatste kolom van onderstaande

tabel en kies daarbij de juiste categorie (zie 2de kolom).

Punten % Uw resultaat

Koplopers 48 of meer 80% of meer

Peloton Van 31 tot 47 Van 51% tot 79%

Staart 30 of minder 50% of minder

We pretenderen hier zeker geen ‘wetenschappelijk’ test, maar het resultaat kan toch iets

leren. Als uw bedrijf bij de staartbedrijven scoort dan zal extra aandacht voor de arbeidsor-

ganisatie zeker een invloed hebben op het welzijn van de stiksters. Bij het peloton doet uw

bedrijf het niet slecht, maar verbeteringsvoorstellen zijn zeker nog mogelijk. In de koplo-

perspositie zitten is uitstekend, maar aandacht voor de 10 organisatiesleutels is een blijven-

de opdracht. 

Verbeteringsmaatregelen
Deze test is geen doel op zich. Met uw totaalscore en de scores op de verschillende organi-

satiesleutels kan u nu aan de slag gaan. Het Comité voor Preventie en Bescherming op de

Werkplek CPBW is de beste plaats om verbeteringsvoorstellen te bespreken. Concrete verbe-

teringsmaatregelen kunnen opgenomen worden in het globaal preventieplan van uw bedrijf

en in het jaarlijks actieplan. 

Checklist
Organisatiesleutels in uw bedrijf

U vindt deze checklist ook op www.serv.be/stv


