
   

 

  

 

 

 

Verslag:Tweede zuurstofdag voor 
vormingswerkers 

07 december 2017 

 

Op de tweede zuurstofdag maakten vormingswerkers van de drie vakbonden kennis met het 

nieuwe onderzoeksmateriaal van de Stichting. 

Doel van de zuurstofdag is om via workshops de deelnemers vertrouwd te maken met nieuw 

onderzoeksmateriaal en te bekijken hoe je dit in vorming aan bod kan laten komen. 

Vormingswerkers doen inspiratie op én verkennen op één dag nieuwe thema’s.  

Pieter Kerremans, administrateur-generaal van de SERV heette de deelnemers hartelijk welkom 

en schetste kort de historiek en opdracht van de SERV. 

In primeur kregen de deelnemers van Katrijn Vanderweyden, afdelingshoofd StIA en Sandra 

Hellings, studiedienst SERV, een korte toelichting bij het nieuwe Actieplan Werkbaar Werk. 

Daarna trokken de deelnemers naar de verschillende workshop. Hieronder een kort overzicht. De 

presentaties vindt u in de rechterkolom. 

 

Iedereen freelancer? 

De inzet van zelfstandige freelancers in bedrijven is in opmars, ook in Vlaanderen. Voor het eerst 

geven we een gebundeld overzicht over de mate waarin en de wijze waarop freelancers aan de 

slag zijn. We staan ook stil bij de positie die ze innemen op de Vlaamse arbeidsmarkt, en bij de 

knelpunten en uitdagingen waar deze werkers mee geconfronteerd worden. 

Katrien Penne 

 

Zorg en Welzijn 2.0 

De sector van Zorg en Welzijn is niet immuun voor veranderingen en innovaties.  11 

zorginstellingen geven een inkijk in hun visie op innovatie. Wat is de rol van technologie en ICT? 

Hoe schakelen ze om naar nieuwe dienstenmodellen? Hoe werken ze samen met andere 

organisaties en sectoren? En welke rol is weggelegd voor de overheid? 

Gert Verdonck 

 

Is het nieuwe werken werkbaar? 

Wat als we ‘nieuw’ gaan werken, wordt ons werk dan werkbaarder? Heeft altijd bereikbaar zijn 

invloed op onze werkstress en op de mate waarin we werk en privé kunnen combineren? En wat 

is het effect van thuiswerken of werken in landschapskantoren? De Vlaamse 

werkbaarheidsmonitor zocht het voor jullie uit.  
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Ria Bourdeaud’hui 

 

Burn-out, ziekte van deze tijd? 

Er bestaat nog veel spraakverwarring over burn-out. In de Vlaamse werkbaarheidsmonitor keken 

we naar die werknemers die door een hoge werkstress dreigen uit te vallen. Hoe is deze groep 

geëvolueerd? Wie loopt het meeste risico? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor 

preventie? 

Ria Bourdeaud’hui 

 

Net gemist? Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2016 

Begin dit jaar werden de resultaten van de werkbaarheidspeiling 2016 bij 30.000 werknemers 

gepubliceerd: de meting kreeg ruime aandacht in pers en media en op diverse (vakbonds)fora. 

Misschien is je een en ander ontgaan: op buitenlandse missie? nieuw in de vakbond? Speciaal 

voor jou zetten we in deze workshop de voornaamste vaststellingen en conclusies nog eens op 

een rijtje. 

Frank Janssens 

 

Uitzendarbeid, flexibel werken in flexibele bedrijven 

Eén op de drie bedrijven en organisaties zet uitzendkrachten in. Voor 55% van de gebruikers is 

het motief rekruteren belangrijk, voor 53% het motief vervangen en voor 48% het motief pieken 

opvangen.  

Voor de flexibiliteitsbehoeftes van de ondernemingen zijn er naast uitzendarbeid verschillende 

oplossingen, elk met voor-en nadelen, een prijs en consequenties. Welke maatregelen worden 

het meeste toegepast? Welke evoluties zijn hier op te merken?  

Stefanie Notebaert & Hendrik Delagrange 

 

Leercultuur en leertrajecten op maat van kortgeschoolden 

Levenslang leren en het benutten van talent is voor alle werknemers belangrijk. Kortgeschoolde 

werknemers hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt. Hoe kan een gepaste leercultuur en 

leertrajecten op maat bijdragen tot een verbetering van hun positie op de arbeidsmarkt? We 

gingen hiervoor op bezoek bij bedrijven in de elektriciteitssector, de houtsector en de 

voedingssector.  

Leen Baisier 
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Werkbaar werk in sectoren 

Drie sectorfondsen van de chemie, de voeding en de social-profit komen vertellen wat zij in hun 

sector doen rond werkbaar werk.  

Demografiefonds 

Alle ondernemingen uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences dragen sinds 2016 

bij aan het Demografiefonds. Werkgevers en werknemers stellen in overleg een actieplan op rond 

werkbaar werk en ontvangen financiële ondersteuning vanuit het fonds. Meer informatie over wat 

het fonds doet vind je op https://www.demografiefondsdemographie.be/nl/  

Lieveke Norga en Dany Vancauwenbergh 

 

Waardevol werk 

VIVO ontwikkelde op basis van de werkbaarheidsmonitor en een eigen bevraging een website 

die medewerkers, leidinggevenden en organisaties wil inspireren om binnen de eigen 

mogelijkheden aan de slag te gaan. Wat kan je doen om het werk aangenamer en gezonder te 

maken? Meer informatie over waardevol werk vind je op https://www.waardevolwerk.be/  

Laurence De Meulenaere 

 

Langer werken met goesting 

Langere loopbanen, we kunnen er niet om heen. Maar het moet ook ‘werkbaar’ blijven, zodat 

iedereen de eindmeet kan halen. Dat is de doelstelling van wat Alimento doet rond werkbaar 

werk. Voedingsbedrijven op pad zetten om te evolueren naar een organisatie die oog heeft voor 

de noden van oud én jong. Meer informatie vind je op http://www.langerwerkenmetgoesting.be/  

Lieve Reulens 

 

Train de trainer in de steigers 

Werkstress en werkdruk verminderen, leerkansen vergroten, motiverend werk organiseren, werk 

en privé beter op elkaar afstemmen, het draagt allemaal bij tot meer werkbaar werk. Maar wat 

betekent dat concreet voor de organisatie van het werk? Iedereen naar een innovatieve 

arbeidsorganisatie? In deze workshop willen we met jullie nadenken over een train de trainer rond 

dit onderwerp. Hoe moet zo’n train de trainer er uit zien?  

Jos Coenen & Brigitte Lauwers 
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