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VOORWOORD EN DANK 
 
Het onderzoek ‘Welzijn op het werk’ kadert in de nieuwe Welzijnswet en de 
Collectieve Arbeidsovereenkomst CAO 72. In beide gevallen gaat het om ‘het 
voorkómen en verhelpen van klachten of problemen in lichamelijk, psychisch of 
sociaal opzicht en dit als gevolg van eisen en verwachtingen die aan de arbeid gesteld 
worden: inhoud, voorwaarden, omstandigheden, relaties’. Het onderzoek helpt de 
weverijen bij het opvolgen van de arbeidsbeleving en het welzijn tijdens het werk. 
Het is bedoeld als een ‘aanzet’ naar een instrument voor de bedrijven om eventuele 
knelpunten te verhelpen. De wevers beoordelen verschillende belangrijke punten van 
welzijn én vooral van arbeidsbeleving ‘gunstiger’ dan de gemiddelde Vlaamse 
arbeider, zeker in vergelijking met andere ploegenarbeiders. Maar toch blijft de 
herstelbehoefte groter en hebben wevers meer gezondheidsklachten. We konden 
deze vergelijking maken dankzij het Nationaal Onderzoeksinstituut Voor 
Arbeidsomstandigheden NOVA, die een referentiebestand opbouwt voor de VBBA-
enquêtering, de Vragenlijst voor Beleving en Beoordeling van de Arbeid. Het 
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid beschikt door de gezondheidsenquêtes 
over referentiegegevens voor de VOEG, Vragen Over Ervaren Gezondheid. Wat 
ons vooral interesseert zijn de verschillen tussen de bedrijven, want op deze punten 
kan de arbeidsorganisatie het verschil maken. 
 
Het onderzoek werd hoofdzakelijk geschreven op de werkplek zelf. De 
gegevensverzameling vond plaats in nauw overleg met het management, de leden van 
het CPBW, Comités voor Preventie en Bescherming op de Werkplek, én de 
arbeidsgeneesheren. Vragen over de gezondheid werden apart besproken met de 
bedrijfsgeneeskundige dienst I.I.D. die haar artsen aanspoort tot verdere opvolging in 
het bedrijf. I.I.D. is de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming die de meeste 
van de doelweverijen begeleidt bij hun preventiebeleid. De deskundigengroep, 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de sociale partners en externe deskundigen, 
heeft zeer actief meegewerkt aan de vormgeving van dit onderzoek. Ook zij willen de 
informatie valoriseren in hun werkzaamheden. Wij hopen dat de weverijen in het 
algemeen en de Comités voor Preventie en Bescherming op de werkplek in het 
bijzonder, deze informatie gebruiken bij het opvolgen van het welzijn op het werk. 
 
Zonder de medewerking en inzet van diverse deskundigen uit de sector, de 
sectororganisaties en de weverijen had dit project nooit tot stand kunnen komen. 
STV-Innovatie en Arbeid is iedereen dan ook zeer erkentelijk en dankt hen van harte. 
De openheid waarin dit onderzoek kon plaatsvinden, in samenwerking met de 
vakbondsafgevaardigden en de leden van het Comité voor Preventie en Bescherming 
op de Werkplek, getuigt van een eerlijke bezorgdheid van alle betrokkenen uit de 
sector voor de kwaliteit van het werk en het welzijn van de werknemers.  
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INLEIDING 
 
Is weven een olympische discipline? Dit informatiedossier is het verslag van een 
onderzoek naar arbeidsbeleving bij Vlaamse wevers in relatie met bedrijfsspecifieke 
organisatorische kenmerken. 
 
In het eerste hoofdstuk schetsen we de onderzoekscontext. We beschrijven het 
thema ‘welzijn bij de arbeid’ en plaatsen het in het wettelijk en conventioneel kader 
waarbinnen welzijn op de werkplek moet opgevolgd worden, met name de 
Welzijnswet en CAO 72. Verder verduidelijken we de uitgangpunten en de 
hypothesen die aan de grondslag lagen van dit onderzoek. Tenslotte volgt een 
overzicht van de methodiek die gehanteerd is. De instrumenten en vragenlijsten 
worden in de gebruikte context geplaatst en de planning en volgorde van 
werkzaamheden wordt toegelicht.  
 
In het tweede hoofdstuk analyseren we de beleving van het welzijn bij de betrokken 
wevers in het onderzoek. We gaan in op de resultaten van de enquête bij de Vlaamse 
wevers over de beoordeling en beleving van de welzijnsindicatoren ‘spanning, 
welbevinden en gezondheid’.  De kwaliteit van de arbeid kunnen we meten aan de 
hand van vragen over de gezondheid, het welbevinden van de werknemer en over de 
spanning die men ten gevolge van het werk ervaart. Gezondheid laat zich in kaart 
brengen met vragen over psychosomatische gezondheidsklachten door het werk. Bij 
welbevinden op het werk kijken we naar volgende aspecten: heeft de wever nog 
plezier in het werk? Voelt hij zich betrokken bij de organisatie of denk hij eraan om 
te veranderen van baan? En bij spanningen door het werk stellen wij vragen zoals: 
hebben de wevers een grote herstelbehoefte? Piekeren zij veel? Slapen zij slecht? 
Roept het werk veel emotionele reacties op of zijn de wevers sterk vermoeid tijdens 
het werk?  
 
In hoofdstuk 3 gaan we op zoek naar de achterliggende arbeidsorganisatorische 
factoren.  Hoe de wever zich in het werk voelt of de 'spanning' ervaart, is sterk 
gecorreleerd met een aantal andere bedrijfsgebonden factoren: de arbeidsbelasting, de 
leer- en regelmogelijkheden, de relaties en communicatie en informatie, en uiteraard 
ook de arbeidsvoorwaarden. Bij de arbeidsbelasting is vooral het werktempo en de 
hoeveelheid werk belangrijk, maar ook de lichamelijke, geestelijke en emotionele 
belasting spelen een rol. Bij de leer- en regelmogelijkheden stellen we vragen zoals: 
zit er voldoende afwisseling in het werk en biedt het werk mogelijkheden om te 
leren? Kunnen de werknemers zelfstandig werken en hebben zij inspraak in het 
werk? En bij relaties, communicatie en informatie worden dat: is er een vlotte relatie 
met de collega's en de chefs? Zijn er middelen om problemen, onduidelijkheden en 
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veranderingen in het werk te voorkomen of te begeleiden? Zijn informatie, 
communicatie en contactmogelijkheden goed geregeld? Tenslotte bepalen ook de 
arbeidsvoorwaarden het welzijn: voelen de werknemers zich werkzeker? Zijn er 
loopbaanmogelijkheden en worden de prestaties goed beloond? Wij geven hierbij 
ook  verbanden aan met bedrijfsspecifieke kenmerken. Want naast de 
enquêteringresultaten hebben wij ook informatie verzameld tijdens gesprekken met 
bevoorrechte getuigen in de weverijen. Zo kunnen we aanwijzingen geven over de 
'potentiële' band tussen hoe de wevers zich voelen en organisatorische factoren, met 
name de technisch-organisatorische en de arbeidsorganisatorische. 
 
In het vierde hoofdstuk geven we aan welke managementstrategieën een belangrijke 
invloed hebben op de arbeidsbeleving en welke specifieke strategieën er gebruikt 
kunnen worden om de ‘belasting’ door de arbeid te beperken. 
 
In het besluit gaan we na of deze veronderstellingen in de hypothesen bij het begin 
van het onderzoek, de test van het onderzoek doorstaan. 
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1. ONDERZOEKSCONTEXT 
 
 

1.1 Aanloop naar dit onderzoek 
 
Twee jaar geleden ging ook in de textielsector de aandacht naar stress en 
werkbelasting.  Door de sector werd binnen de SERV aangedrongen op een paritair 
onderzoek. De hoofdvragen waren: wat zijn de mogelijke stressbronnen in een 
arbeidsorganisatie? Hoe worden de werkstressproblemen aangepakt? Zijn er 
alternatieven mogelijk? 
 
In de voorbereiding van dit project werden gesprekken gevoerd met zowat alle 
deskundigen binnen de diverse organisaties die voor deze sector werken: de 3 
vakbonden ABVV, ACV, ACLBV, de werkgeversorganisatie Febeltex, het paritair 
vormingscentrum Cobot, het paritair wetenschappelijk en technisch centrum 
Centexbel en de bedrijfsgeneeskundige dienst I.I.D.. Zij zijn meteen ook de 
deskundigen die dit project begeleiden en de sturende krachten om dit onderzoek 
‘praktisch’ bruikbaar te maken in het kader van CAO 72 en de Welzijnswet. In dit 
project moet daarom de arbeidsbeleving zo concreet mogelijk worden gekoppeld aan 
de arbeidsorganisatorische kenmerken van het bedrijf. 
 

De rol van de bedrijfsartsen is speciaal, want de opvolging van de gezondheid van 
de werknemers wordt hier expliciet gekoppeld aan bedrijfsorganisatorische 
kenmerken. Dit vraagt een stuk heroriëntering, alhoewel de problematiek hen 
uiteraard niet vreemd is. Aandacht voor arbeidsorganisatorische invloeden op de 
gezondheid is intrinsiek aan de functie van bedrijfsarts. Uit een studie van 1999 van 
ARISTA1, een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk, blijkt dat 
een arbeidsgeneesheer per bedrijfsbezoek gemiddeld vier opmerkingen aan het 
adres van de onderneming maakt. Bij een steekproef van 5505 bedrijfsbezoeken van 
artsen werd nagegaan welke de aard van de opmerkingen waren. Op het totaal 
aantal opmerkingen waren er 41% (op 400%) die betrekking hadden op de 
organisatie van het werk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 http://www.abvv.be/code/nl/fram001.htm 



Arbeidsbeleving en arbeidsorganisatie in de Vlaamse textiel 
 
 

 
12. 

Grafiek 1: opmerkingen bedrijfsbezoeken van artsen 
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Bron : ARISTA (ex Gezondheid & Arbeid) Dec.-1999 - Steekproef: 5505 bezoeken.  
 
Drie soorten klachten hangen samen met de arbeidsorganisatie: 

 Onaangepast materiaal of uitrusting (schoeisel, kledij, enz.);  
 Onaangepaste werkplek (gebrekkige ergonomie);  
 Problemen die verband houden met het arbeidsproces en psychosociale 

aspecten (gebrekkige arbeidsorganisatie, stressklachten, enz.)  
Met onderzoek van STV-Innovatie & Arbeid willen we de arbeidsorganisatorische 
aandachtspunten uitdiepen. 
 

Grafiek 2: aard van de arbeidsorganisatorische klachten 
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Bron : ARISTA (ex Gezondheid & Arbeid) Dec.-1999 - Steekproef: 5505 bezoeken. 
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De start van dit project liep onder de titel ‘werkstress in de textielsector’. Het thema 
sloot aan bij de actualiteit en de aandacht voor ‘stress op het werk’ die sindsdien 
alleen maar is toegenomen. Om tweeërlei redenen evolueerde het uitgangspunt naar 
het ruimer thema ‘Welzijn op het werk’. 
 
Enerzijds kleeft aan het woord stress een negatief imago en ontstaat het gevaar dat 
we het gezichtsveld beperken tot het opsporen van ‘stresstriggers’ of  uitlokkende 
factoren in het werk, zonder de ruimere context te zien. Het bestraffende vingertje is 
dan nooit ver weg en het verandert daarenboven niets fundamenteels aan het 
achterliggend knelpunt. 
 
Anderzijds is ‘welzijn’ veel meer dan ‘afwezigheid van stress’. Men vertrekt vanuit 
een positieve benadering waarbij wordt gezocht hoe de werkplek kan verbeterd 
worden met het oog op het welzijn van de werknemer. Dat is immers ook het 
vernieuwende accent in de Welzijnswet. 
 
De Welzijnswet van 1996 vervangt geleidelijk aan het ARAB, het Algemeen 
Reglement op de Arbeidsbescherming2. In deze wet is geen echte definitie van 
welzijn opgenomen, maar het is duidelijk dat men hier ruimer wil kijken dan naar de 
veiligheid en gezondheid. Naast veiligheid en gezondheid moeten bedrijven ook oog 
hebben voor de kwaliteit van de arbeid. “Het welzijn van de werknemer moet worden 
nagestreefd in alle factoren van de arbeidsomgeving. Hiervoor moeten maatregelen genomen worden op 
7 domeinen: de arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk, 
de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, de ergonomie, de arbeidshygiëne, de verfraaiing 
van de arbeidsplaatsen, de invloed van maatregelen met betrekking tot het leefmilieu op voorgaande 
factoren.” 
 
De CAO 72 die handelt over de psychosociale belasting door het werk moet in 
dezelfde zin geïnterpreteerd worden. Het is een collectieve arbeidsovereenkomst die 
de integratie van het stressbeleid op ondernemingsvlak in het algemene 
preventiebeleid beoogt. In die zin sluit deze CAO aan bij de wet van 4 augustus 1996 
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en houdt 
rekening met het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake 
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Dit koninklijk besluit 
regelt de Interne en Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk. 
 
 
 
 

                                                 
2 ARAB, goedgekeurd bij Besluit van de Regent van 11 februari 1946, BS van 3 april 1946. 
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Omschrijving van stress in de Welzijnswet 
 

‘Door een groep van werknemers als negatief ervaren toestand die gepaard gaat 
met klachten of disfunctioneren in lichamelijk, psychisch en/of sociaal opzicht en die 
het gevolg is van het feit dat werknemers niet in staat zijn om aan de eisen en 
verwachtingen die hen vanuit de werksituatie gesteld worden te voldoen. De 
definitie van het begrip "stress" in deze collectieve arbeidsovereenkomst is 
geïnspireerd op de omschrijving, die er door de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WGO) aan gegeven wordt, met dien verstande dat de term "persoon" door  "een 
groep van werknemers" wordt vervangen.’ 

 
Men deze definitie wil men enerzijds de nadruk leggen op het ‘collectieve’ aspect en 
anderzijds een band leggen met de arbeidsorganisatie. Cao 723 handelt over ‘het 
voorkomen en verhelpen van klachten of problemen in lichamelijk, psychisch of sociaal opzicht en dit 
als gevolg van eisen en verwachtingen die aan de arbeid gesteld worden (inhoud, voorwaarden, 
omstandigheden, relaties)’. 
 
De bedrijven worden door CAO 72 opgeroepen om de eventuele stressrisico's op te 
sporen in de werksituatie. Het gaat hierbij om een analyse met betrekking tot de taak, 
de arbeidsomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsverhoudingen. Aan 
de hand van de analyse van de werksituatie moet een evaluatie van die risico’s 
gebeuren en op grond hiervan moeten passende maatregelen genomen worden om 
de risico's te voorkomen of te verhelpen. Dit alles met het oog op de aanpassing van 
het werk aan de mens wat betreft de inrichting van de werkposten en de keuze van 
de werkuitrusting en de werk- en productiemethoden. Dit vooral om monotone en 
tempogebonden arbeid draaglijker te maken en de gevolgen daarvan voor de 
gezondheid te beperken. De planning van de preventie en de uitvoering van het 
beleid met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 
werk moet worden geïntegreerd in een overzicht op techniek, organisatie van het 
werk, arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen en omgevingsfactoren op het 
werk. De opsporing van risico’s mag gebeuren op een voor de onderneming 
passende manier, bijvoorbeeld door een bevraging bij de werknemers waarvan de 
resultaten onderling worden vergeleken met het doel collectieve problemen te 
identificeren. Met deze informatie als uitgangspunt kunnen passende maatregelen 
genomen worden. 
 
Bij de uitvoering van deze verplichtingen is het advies en de medewerking van de 
preventie- en beschermingsdiensten noodzakelijk. Het Comité voor Preventie en 
Bescherming op het werk en de ondernemingsraad moeten, elk binnen de perken van 
hun eigen bevoegdheid, informatie krijgen en voorafgaandelijk advies verstrekken 
over de verschillende fasen van het beleid. De comités hebben de taak om alle 
                                                 
3 http://www.cnt-nar.be/ 
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middelen op te sporen en voor te stellen en actief bij te dragen tot alles wat wordt 
ondernomen om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk te 
bevorderen. De ondernemingsraden moeten advies uitbrengen en suggesties of 
bezwaren geven bij alle maatregelen, die de arbeidsorganisatie, de 
arbeidsvoorwaarden en het rendement van de onderneming zouden kunnen wijzigen. 
De externe dienst voor preventie en bescherming is hierbij een deskundige 
ondersteunende partner. In Vlaanderen hebben meer dan in Nederland de 
bedrijfsgeneesheren hier een belangrijke opdracht, al mogen we in de toekomst 
verwachten dat het aantal niet-medische preventieadviseurs in de externe diensten zal 
toenemen. Er wordt meer en meer nadruk gelegd op de deskundigheid inzake 
ergonomie en psychosociale aspecten4. In België zijn er 27 externe preventiediensten 
en er doet zich ook een centralisering voor, het worden kenniscentra over preventie 
in de ruime zin van het woord. Tenslotte zijn ook de werknemers zelf betrokken 
partij, met name bij de informatieverstrekking over de aard van hun werkzaamheden, 
in het bijzonder de taakinhoud, de organisatie van het werk, de contactmogelijkheden 
en de verplichtingen van de leden van de hiërarchische lijn. Maar ook over de 
daaraan verbonden risico's, onder meer met betrekking tot de stress door het werk en 
de maatregelen die erop gericht zijn die risico's te voorkomen of te beperken. Gezien 
de problematiek nieuw is voor de werkvloer moet er ook aandacht aan gegeven 
worden tijdens de opleiding van de werknemers. De opleiding moet rekening houden 
met de stressfactoren gebonden aan het werk. En iedere werknemer moet uiteraard 
ook meewerken aan het stressvoorkomingsbeleid op het werk. 
 
 

1.2 Onderzoeksuitgangspunten 
 
Hierna schetsen we het doel van het onderzoek. Wat onderzoeken we wel en wat 
niet. Wat zijn de uitgangspunten en hypothesen van het onderzoek,  
 
Alle onderzoek van STV-Innovatie en Arbeid is gericht op het in kaart brengen van 
hoe bedrijven in hun innovatiestrategieën, een evenwicht zoeken tussen de inzet van 
technologie, arbeid en organisatieverandering. Omdat het onderzoek ook dicht moet 
aansluiten bij de behoeften in de bedrijven, van werkgevers én werknemers, werden 
volgende uitgangspunten gevolgd bij de selectie van mogelijke ‘belastende’ factoren 
in de arbeidsorganisatie. 
 

                                                 
4 Van Peteghem J., Evolueren onze externe preventiediensten zoals de Nederlandse 

Arbodiensten? In: Arbeidsveiligheid Nieuwsbrief, Kluwer, 21 september 2000   
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Uitgangspunten 
 
Alle factoren die door de deskundigen in de textielsector (alle partijen) zelf 
aangeduid worden als mogelijke stressuitlokkende factoren, worden mee opgenomen 
in het vooronderzoek. 
 
Het onderzoek mag niet academisch zijn, maar moet aansluiten bij het taalgebruik 
en de kennis in de textielsector en enkel de belangrijkste indicatoren worden 
weerhouden. 
 
Het onderzoek moet zo objectief mogelijk feiten registreren of meningen toetsen aan 
observatie en registratie, complementair aan ‘self-report’ technieken zoals de 
enquête bij de werknemers. 
 
De benadering moet aansluiten bij de nieuwe wet op het welzijn op het werk en CAO 
72. Het betreft een studie van de psychosociale druk en dus ruimer dan de klassieke 
benadering van werkdruk, zijnde tempo en hoeveelheid. In dit onderzoek wordt 
‘werkstress' vertaald als 'spanning'. 

 
We zijn hierbij evenwel niet blind voor ‘bedrijfsexterne’ factoren. Schematisch 
gesteld zijn er 4 determinanten van werkstress: 

 de werkgebonden factoren 
 sociale factoren: familie, opleiding, relaties, … 
 de individuele stressdrempel met inbegrip van de coping met niet werkgebonden 

problemen. In termen van de psychologen: positieve versus negatieve 
affectiviteit  

 de interactie tussen deze factoren. 
 
Dat de persoonlijke stressdrempel een belangrijke rol speelt is duidelijk en wordt ook 
door de medische wereld sterk benadrukt. Men spreekt in dit verband dikwijls van 
type A en type D mensen. Type A mensen leiden een gejaagd en stressvol leven. 
Type D mensen piekeren vaak, maken zich snel druk en zijn geneigd om altijd het 
negatieve te zoeken. Naast de persoonlijke invloed is er ook de impact van de sociale 
en familiale omgeving.  
 
Niettegenstaande een aantal sociale factoren én het copinggedrag ongetwijfeld een 
significante invloed hebben op het welzijn van de werknemers, ook tijdens het werk, 
nemen we deze invloeden niet op in het onderzoek. De belangrijkste reden hiervoor 
ligt in de eigenheid van het onderzoek van STV-Innovatie & Arbeid. De samenhang 
tussen technologie, organisatie en arbeid staat centraal en het zijn binnen de 
bedrijfscontext ook deze beïnvloedende factoren waarvoor alternatieven moeten 
gezocht worden. De focus op technologie, organisatie en arbeid is dus doelbewust 
gezocht en staat in functie van het specifiek karakter van arbeidsorganisatorisch 
onderzoek van STV-Innovatie & Arbeid dat ook ‘toegepast’ onderzoek is. Voor 
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fundamenteel onderzoek kan men beter terecht bij universiteiten. Andere instellingen 
zijn beter geplaatst voor een ‘globaal’ onderzoek met alle mogelijke ‘stressoren’. We 
verwijzen hier naar het ‘Belstress’, het Belgisch Jobstress onderzoek, een 
multidisciplinaire en longitudinale studie die kadert in het Wetenschappelijk 
Ondersteuningsprogramma voor Gezondheidsbescherming van de werknemer5. 
Zoals milieuwetenschappers de impact proberen in kaart te brengen van de 
werkomgeving op het natuurlijk milieu, zo proberen sociale wetenschappers de 
impact van de arbeid op het sociaal milieu in kaart te brengen. 
 
Het STV-onderzoek beperkt zich tot die factoren in de arbeidsinhoud, 
arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsrelaties, waarvan uit 
gesprekken met deskundigen uit de textielsector, literatuur en onderzoek is gebleken 
dat ze ‘belastend’ zijn en nadelig voor het welzijn van de werknemer. Naast 
belastende factoren in het werk zelf, verzamelen we ook enkele algemene gegevens 
van de activiteiten van de weverijen en potentiële kengetallen van stressymptomen. 
Tenslotte gaan we ook na welke strategieën het management enerzijds en de vakbond 
anderzijds hanteren om stressbronnen in het werk te reduceren.  
 
Het nadeel van voorgaande beperking is dat we geen zicht kunnen krijgen op het 
relatieve belang van de ‘sociaal-’, de ‘mens-’ en de ‘arbeidsgerelateerde’ stress. Het 
voordeel is dat we dieper kunnen ingaan op de aspecten van de arbeidsorganisatie. 
De sterkte van dit onderzoek bestaat in het naar bovenhalen van verschillen tussen 
weverijen die teruggaan op verschillen in de arbeidsorganisatie. We nemen aan dat de 
gemiddelde werknemer in bedrijf X een gelijkaardige sociale achtergrond heeft als 
deze in bedrijf Y. 
 
Om de arbeidsorganisatorische aspecten in kaart te brengen werd het TOA-concept 
ingevuld tijdens gesprekken met de deskundigen in de weverijen. Het TOA-concept 
staat voor Technologie, Organisatie en Arbeid en zoekt naar de wederzijdse 
beïnvloeding en relatie tussen de componenten. We spraken over de technisch-
organisatorisch factoren met de productieverantwoordelijken en de arbeidsanalysten, 
over de arbeidsorganisatorische factoren met de personeelsverantwoordelijken, 
preventieadviseurs, leden van het Comité voor Preventie en Bescherming op de 
Werkplek en oudere werknemers. De algemene bedrijfsstrategieën werden besproken 
met het management. 
 

                                                 
5 Coetsier P., De Backer G., ea., Onderzoeksdesign en instrumentarium van het Belgisch Jobstress onderzoek, 

Reeks Theoretische en toegepaste Psychologie, nummer 6, Infoservice Deinze, 1996, 252 blz. 
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Het betreft dus een vrij omvangrijke studie naar de relatie tussen 
arbeidsorganisatorische aspecten en de arbeidsbeleving en geen ‘test jezelf’6. Wij 
hopen wel dat er op basis van deze studie ‘aandachtspunten’ geselecteerd kunnen 
worden die het welzijnsbeleid in de weverijen kan stroomlijnen. 
 
Tenslotte willen we hier de hypothesen naar voor schuiven die bij de aanvang van dit 
onderzoek geformuleerd worden. Er werden hypothesen geformuleerd op 
verschillende niveaus. Er is enerzijds een algemene hypothese die exemplarisch werd 
ingevuld door de vergadering van deskundigen op basis van hun ervaringen op de 
werkvloer. Anderzijds haalden wij uit de voorbereidende gesprekken een aantal 
determinanten in de technologie en arbeidsorganisatie.  
 

De algemene hypothese is dat er een verband is tussen arbeidsorganisatorische 
kenmerken van het bedrijf enerzijds en de arbeidsbeleving van de werknemers 
anderzijds. 
 

Vanuit de deskundigenvergadering die dit project begeleidt werden meer concreet 
voor de functie van wever volgende factoren als zeer belastend voor de 
arbeidsbeleving naar voor geschoven: de rendementsborden, gezondheidsrisico’s, 
bedreigende relaties, verstoorde communicatie en gebrek aan opleiding. 
 

exemplarische hypothesen 
 
Het feit dat het rendement op rendementsborden wordt geafficheerd op de werkplek, 
verhoogt de psychische belasting tijdens het werk en voert het werktempo op. 
De gezondheidsrisico’s in de arbeidsomgeving hebben een negatieve invloed op de 
arbeidsbeleving. 
Bedreigende relaties met leidinggevenden verhogen de emotionele en psychische 
belasting. 
Verstoorde communicatie drukt op het welbevinden en verhoogt de spanning. 
Gebrek aan training in de juiste werkmethode doet de werkdruk stijgen. 

 
Uit de gesprekken in de weverijen en de observaties op de vloer kunnen we een 
aantal factoren halen die een belangrijke invloed hebben op de arbeidsbelasting en 
het welzijn van de wever in plat- en Jacquardweverijen. In de beginfase van dit 
                                                 
6 We zullen dan ook gebruik maken van diverse wetenschappelijke instrumenten. Wie op een iets 

minder diepgaande manier de link wil leggen tussen arbeidsorganisatorische kenmerken en de 
arbeidsbeleving vindt een handige test op internet. De test oorzaken werkdruk uit de QUICK 
SCAN WERKDRUK geeft op een eenvoudige manier aan waar knelpunten kunnen zitten. De test 
omvat 28 vragen onderverdeeld in de rubrieken planning, uitzendkrachten, leidinggeven, nieuwe 
technologie, storingen, opleidingen en organisatie. De vragen zijn afkomstig uit de QUICK SCAN 
WERKDRUK (QSW) die door de voormalige Industriebond FNV is ontwikkeld. Ze verwijzen 
naar oorzaken van werkdruk. Na de test wordt het resultaat grafisch weergegeven én de 
knelpunten of werkpunten aangeduid. 
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onderzoek hebben we een zo breed mogelijk gamma aan factoren mee opgenomen, 
om dan geleidelijk te focussen op die aspecten die in de diverse weverijen telkens 
weer aan bod kwamen. 
 
We vonden ‘potentiële’ bepalende factoren op technisch gebied, namelijk de 
technisch-organisatorische keuzen zoals de stand van de machinetechnologie, de 
samenstelling van de batterij, de stand en het gebruik van de informatisering, de 
arbeidsomstandigheden, de ergonomie, de grondstoffen, het product, en de 
productgroep of de subsector. Merk op dat een aantal factoren gemakkelijk voor 
aanpassingen vatbaar zijn, dan anderen. De keuze voor een bepaald product kan men 
niet wijzigen terwijl er wel speelruimte is op het vlak van de kwaliteit van de 
grondstoffen. 
 
Maar er zijn ook arbeidsorganisatorische factoren zoals de leermogelijkheden, de 
werkmethode, de inspraakmogelijkheden, de relatiepatronen, de omschrijving van de 
werkopdrachten, de beschikbare informatie, de communicatiestrategie, de 
loopbaanmogelijkheden, de werkzekerheid, de lonen, de werktijden, en de 
managementstrategieën op het vlak van kwaliteitszorg, insourcing, just in time 
productie en andere beleidsopties. 
 
Tenslotte speelt ook de marktpositie een belangrijke rol voor de arbeidsbeleving, net 
zoals de performantie van het bedrijf en het imago. Deze aspecten staan uiteraard 
niet los van voorgaande. 
 
 

1.3 Onderzoeksmethodiek 
 
De methodiek van een onderzoek betreft de keuze van de onderzoekspopulatie, de 
instrumenten om het onderwerp te bestuderen, de planning van de werkzaamheden, 
de verwerking van de gegevens en de valorisatie. 
 
 
1.3.1 Keuze van de onderzoekspopulatie 
 
Om de relatie tussen de arbeidsbeleving en de arbeidsorganisatie te kunnen 
onderzoeken moet men zich toespitsen op één bepaalde functie. Alleen dan kunnen 
we zien hoe eenzelfde takenpakket toch op verschillende manieren kan uitgevoerd 
worden en welke factoren gunstig en welke factoren ongunstig zijn voor de 
arbeidsbeleving. We willen met andere woorden nagaan in hoeverre werkposten 
beter of minder goed zijn aangepast aan de werknemer als gevolg van specifieke 
arbeidsorganisatorische keuzen. 
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We hebben gekozen voor de wever, omdat deze functie een ‘symboolwaarde’ heeft 
voor de sector. Daarenboven is het een zeer herkenbare functie waardoor de 
resultaten ook voor geïnteresseerden buiten de sector zeer toegankelijk zijn. Omdat 
de functie van tapijtwever fundamenteel verschilt van deze van de plat- of 
jacquardweverijen hebben we het beperkt tot de wevers in laatstgenoemde weverijen. 
Deze weverijen maken deel uit van de subsectoren interieurtextiel, kledingtextiel en 
technisch textiel. 
 
Soorten weefsels per productgroep 

Kledingtextiel Interieurtextiel Technisch textiel 
sportkleding meubelstoffen voertuigen 
vrijetijdskleding decoratiestoffen automotive 
regenkleding huishoudlinnen bescherming 
fashion wear matrastijk  
 
Omdat we met een schriftelijke enquête werken, was het nodig om het onderzoek te 
beperken tot weverijen met minstens een 15-tal wevers. Gezien het aandeel ‘wevers’ 
op het totaal van de tewerkstelling in een textielbedrijf de laatste jaren sterk is 
gedaald, kwamen slechts een 30-tal weverijen voor het onderzoek in aanmerking. Dit 
betekende dat we geen steekproef konden nemen, maar dat de ganse populatie de 
doelgroep is. 
 
 
1.3.2 Schriftelijke enquête 
 
Voor de beoordeling en beleving van de arbeid werd gebruik gemaakt van een 
schriftelijke enquête, met name de VBBA of Vragenlijst Beleving en Beoordeling van 
de Arbeid7. U vindt de vragenlijst in bijlage1. Deze vragenlijst werd in Nederland 
ontwikkeld als een ‘self-report’ methode om de psychosociale arbeidsbelasting in 
kaart te brengen8. Ondertussen werd een databank opgezet waarin reeds meer dan 
70.000 werknemers opgenomen werden. Hierdoor is men in staat om op grote schaal 
vergelijkingen te maken tussen sectoren en beroepen9. Maar ook op bedrijfsniveau 
worden de resultaten gebruikt, met name in de praktijk van de Arbo-dienstverlening 
die in Nederland ook de psychosociale belasting opvolgt als gevolg van de 
arbeidssituatie. Met de VBBA kunnen we het welbevinden en de spanning bij de 

                                                 
7 Veldhoven van dr. M., Meijman Th., Het meten van psychosociale arbeidsbelasting met een 

vragenlijst, NIA, Amsterdam, 1994. 
8 Veldhoven van dr. M., Meijman Th., Handleiding VBBA, SKB, Amsterdam, 1997.  
9 Veldhoven van dr. M., Broersen dr. J.P.J.,  Werkstress in beeld. Psychosociale arbeidsbelasting 

en werkstress in Nederland, SKB, Amsterdam, 1999. 
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wevers in kaart brengen en de resultaten ervan linken aan de antwoorden op werk en 
organisatorische kenmerken van het bedrijf. 
 
In België wordt de vragenlijst beheerd door QUEST, een vzw die de vragenlijsten 
verdeelt en samen met het instituut voor Persoonlijke KwaliteitsZorg praktijksessies 
geeft voor gebruikers. NOVA, het Nationaal Onderzoeksinstituut voor 
Arbeidsomstandigheden verwerkt de ingevulde vragenlijsten en legt een databank aan 
met daarin de gegevens van alle sectoren in België. We zijn dus in staat om de 
resultaten van de wevers in de textiel te vergelijken met de gemiddelde beleving van 
de Vlaamse arbeider. 
 
STV-Innovatie en Arbeid heeft aan deze vragenlijst 2 dimensies toegevoegd. 
Enerzijds zijn er in de betrokken weverijen gesprekken gevoerd met bevoorrechte 
getuigen en werd er informatie verzameld over de kenmerken van de arbeidssituatie 
die de antwoorden op de vragen in de VBBA konden verduidelijken. Anderzijds 
hebben we ook de VOEG-vragenlijst toegevoegd, de Vragenlijst Over Ervaren 
Gezondheid. U vindt de vragenlijst in bijlage 2. Deze resultaten kunnen we 
vergelijken met deze van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (W.I.V.). 
Dit instituut hoort bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en 
Leefmilieu en is belast met het opvolgen van morbiditeit en mortaliteit, ziekte- en 
sterfteprofiel van de Belgische bevolking. Deze instelling verzamelt onder andere 
gegevens over psychosomatische klachten en dit met een VOEG-vragenlijst met 23 
vragen. U vindt de lijst in bijlage 3. 
 
 
1.3.3 Gestructureerde interviews 
 
De algemene arbeidsorganisatorische kenmerken van de weverij werden verzameld 
door gestructureerde interviews met diverse deskundigen. We deelden hiervoor de 
vragen op naar de deskundigheidsdomeinen van de mogelijke gesprekspartners. 
Vragen over de arbeidsinhoud zijn voor de productieverantwoordelijke en de 
personeelsverantwoordelijke, vragen over omstandigheden voor de leden van het 
CPBW en de preventieadviseur. De interviewmethodiek en de thema’s zijn 
complementair aan de (self-report) die in de VBBA gebruikt wordt. We gebruikten 
observatietechnieken, registratie en beoordelingsmethodieken zoals een vergelijkende 
studie van de informatie van de verschillende gesprekspartners. U vindt in bijlage 4 
een overzicht van de organisatiekenmerken die bevraagd werden, de factoren van 
arbeidsbeleving en welzijn, de mogelijke kengetallen die knelpunten kunnen 
signaleren en de lijst van betrokken bevoorrechte getuigen in de weverijen. 
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De koppeling van vragenlijst en gesprekken maakt het mogelijk om op bedrijfsniveau 
de beleving van de arbeid door de wevers te verklaren met arbeidsorganisatorische 
feiten. Ook ruimer dan het bedrijfsniveau kunnen we duidelijk zien dat bijvoorbeeld 
arbeidsbelasting wel degelijk een invloed heeft op spanning en welbevinden, en dat 
dit teruggaat op kenmerken van het machinepark en de opstelling van de batterij. 
 
 
1.3.4 De planning en verloop 
 
Omdat voor dit soort onderzoek de volle medewerking van de weverijen 
noodzakelijk is, was het nodig om het onderzoek goed te plannen en het sereen 
verloop ervan te bewaken. We hebben dan ook gekozen voor een ‘open boek’ 
onderzoek waarbij vooraf met het management en met de comités  duidelijk werd 
afgesproken in welke stappen het onderzoek zou verlopen. 
 
Stappenplan en gesprekspartners in de weverijen 

 Telefonisch contact met de bedrijven 
 Introductiegesprek met het management: doel en opzet van onderzoek; beoogd 

resultaat; afspraken 
 Voorstelling project in CPBW: motiveren tot deelname 
 VBBA enquête bij de wevers 
 Gesprekken met personeelsverantwoordelijke, preventieverantwoordelijke, 

arbeidsanalyst & syndicale techniekers, productieverantwoordelijke, 
werknemersvertegenwoordigers, oudere werknemer, bedrijfsarts, management. 

 Verwerking van VBBA. 
 Verwerking gesprekken. 
 Integratie van gegevens VBBA-TOA. 
 Follow up gesprek met het management. 
 Verslag aan de comités in de weverijen. 
 Briefing naar de sociale partners. 
 Verwerken van resultaten in publicatie. 
 Valorisatie. 

 
Eerst moest de medewerking van de managers voor dit onderzoek bekomen worden 
en vooral ook de bereidheid om dit in samenwerking te doen met het Comité voor 
Preventie en Bescherming op de Werkplek. De resultaten moeten immers bruikbaar 
zijn in het kader van de toepassing van de Wet op het Welzijn en van CAO 72. 
Daarna moesten de leden van het Comité warm gemaakt worden om actief deel te 
nemen vanaf de afname van de enquêtes bij de wevers tot de opvolging van de 
resultaten een jaar later.  
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Gezien dit onderzoek een groot engagement en een belangrijke tijdsinvestering 
vraagt van de weverijen ging er veel energie naar het motiveren van de weverijen. Het 
bedrijfsrapport was voor de weverijen een belangrijke stimulans om aan dit 
onderzoek deel te nemen, waardoor ook veel tijd besteed werd aan het uitwerken van 
rapporten op bedrijfsniveau. 
 
Dankzij ieders inzet hebben we een respons van meer dan 85% bij de enquête bij de 
wevers. Dit is een zeer hoge score en niet haalbaar zonder de interne medewerking. 
Deze hoge respons is daarenboven van uitzonderlijk belang voor de waarde van de 
resultaten van deze bevraging. Als meer dan 80% deelneemt aan een 
‘perceptieonderzoek’, dan zijn de resultaten zeker representatief voor het ganse 
bedrijf en voor de 13 betrokken weverijen. Het kan dan immers niet meer gaan om 
de mening van ‘extremen’ die omwille van een uitgesproken negatieve of 
uitgesproken positieve houding deelnemen aan zo’n onderzoek. Daarenboven heeft 
het Comité er mede voor gezorgd dat de vragenlijsten ‘ernstig’ ingevuld werden, dit 
met het oog op de bruikbaarheid van de resultaten. De grote belangstelling gaf ook 
een groter gewicht aan de gesprekken die daarna gevoerd werden met de diverse 
betrokkenen over de arbeidsorganisatorische kenmerken van het bedrijf. De 
gegevens werden per bedrijf verwerkt in een verslag en nogmaals aangevuld met 
informatie van de coördinatoren in de weverijen, meestal de 
personeelsverantwoordelijke of de preventieadviseur. Daarna werden de resultaten 
voorgesteld op de Comités die meteen ook uitgenodigd werden om met de resultaten 
aan de slag te gaan bij het uitbouwen van hun Welzijnsbeleid. Het werk is dus nog 
niet af en wordt hopelijk een ‘never ending story’, want alles kan beter.   
 
 
1.3.5 De verwerking van de gegevens 
 
Gezien het beperkt aantal respondenten, 340 wevers, moeten we voorzichtig 
omspringen met het gebruiken van statistische technieken. Sommige analyses zijn 
daarom ook niet mogelijk. 
 
De data werden verwerkt met SPSS. SPSS staat voor Statistical Package for Social 
Science en is een veel gebruikt software programma binnen de sociale 
wetenschappen. 
 
In de eerste plaats maken we gebruik van frequentieverdelingen om het bestand te 
beschrijven. Met percentages kunnen we heel snel een beeld geven van de 
belangrijkste karakteristieken van de onderzoekspopulatie, al moeten we voorzichtig 
blijven met percentages gezien de kleine groepen. In een weverij met 16 wevers 
betekent 50% niet meer of niet minder dan een kenmerk van 8 wevers.  
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Om na te gaan of er een verband kan zijn tussen verschillende kenmerken, gebruiken 
we de ‘gewone’ Pearson chi2 als de waarden opgedeeld zijn in categorieën (nominaal 
of ordinaal niveau). Deze chi2 geeft aan of er een verband is tussen 2 variabelen of 
karakteristieken. Een verband is significant als deze coëfficiënt kleiner is dan 0,05 of 
beter nog 0,001. En dat is ook de grens voor de andere associatiematen.  
 
We gebruiken de Pearson correlatiecoëfficiënt als het om continue variabelen gaat die 
een lineair verband hebben (ordinaal of ratio-niveau). Hier kijken we eerst of het 
verband significant is en daarna hoe sterk het is. Deze Pearson geeft een idee van de 
sterkte van het verband. We kunnen verbanden ook controleren op achterliggende 
verbanden met de partiële correlelatiecoëfficiënt of de invloed van verschillende 
factoren nagaan met een regressieanalyse. R2 of het kwadraat van de meervoudige 
correlatiecoëfficiënt geeft weer welk deel van de variantie verklaard wordt. Een 
correlatiecoëfficiënt geeft ook een richting aan het verband.  
 
Om het verband te leggen tussen een variabele van de onderzoeksgroep die in 
categorieën is opgedeeld en een continue variabele, gebruiken we de t-toest bij 2 
categorieën en een ANOVA bij meerdere categorieën. Deze statistieken geven aan of 
er al dan niet een significant verband is tussen beide. Indien de verbanden niet lineair 
zijn of de categorieën te extreem verdeeld, dan gebruiken we eventueel niet-
parametrische toetsen. Om na te gaan of deze respondenten op cruciale kenmerken 
representatief zijn voor de referentiegroep aan arbeiders gebruiken we de One-
Sample t-test voor continue variabelen en de Kolmogorov-Smirnov test bij niet 
parametrische variabelen. 
 
Dit zijn de belangrijkste gebruikte statistieken. Bij keuze tussen twee of meerdere 
kengetallen opteren we voor de meest strenge. 
 
 

1.4 De opvolging en valorisatie 
 
De bespreking in het comité gebeurde op een gestandaardiseerde manier. Eerst werd 
het onderzoek nogmaals gesitueerd. Daarna werden de algemene resultaten 
voorgesteld en werd ingegaan op de bedrijfsresultaten. Om ervoor te zorgen dat de 
resultaten positief zouden aangewend worden hebben we duidelijk vooropgesteld dat 
het geen ‘absolute’ beoordeling was, maar een relatieve beoordeling ten opzichte van 
het gemiddelde van de betrokken weverijen. 13 weverijen die niet representatief zijn 
voor de sector, maar duidelijk weverijen zijn die bekend zijn om hun ‘goede’ 
initiatieven op het vlak van kwaliteit van de arbeid. 
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Bij de voorstelling van de resultaten op het Comité voor Preventie en Bescherming 
op de Werkplek werd het onderzoek op volgende manier gesitueerd. 

 De SERV dankt alle weverijen voor de medewerking algemeen en voor de 
openheid waarin kon gewerkt worden in het bijzonder. 

 De deelnemende weverijen zijn niet representatief voor de sector, het gaat wel 
degelijk over weverijen met ‘reeds veel inspanningen doen’ voor het verbeteren 
van de arbeidssituatie. 

 De resultaten zeggen niet of een bedrijf het ‘goed’ of ‘slecht’ aanpakt, maar of de 
arbeidsbeleving gunstig of ongunstig is in vergelijking met de sector. En het 
betreft een vergelijking tussen 13 weverijen die allen reeds grote inspanningen 
deden om de werkplek te verbeteren. Dus ongunstig is daarom nog niet ‘slecht’, 
want de lat van de middelmaat ligt hoog. 

 De wevers beoordelen veel van de verschillende belangrijke punten van Welzijn 
én van Arbeidsbeleving ‘gunstiger’ dan de gemiddelde Vlaamse arbeider. We 
konden deze vergelijking maken dankzij de databank van NOVA/QUEST. 

 De ‘belasting’ door familiale of sociale omstandigheden en de persoonlijke 
kenmerken van de wevers werden niet opgenomen in het onderzoek, over hun 
invloed doen we ook geen uitspraken. Vanuit sociaal-wetenschappelijk 
standpunt gaan we ervan uit dat subjectieve factoren gelijkaardig gespreid zijn in 
de deelnemende bedrijven. Omdat er verschillen zijn tussen de weverijen mogen 
we aannemen dat er, los van externe factoren ook een invloed is van de 
‘werkplekomgeving’. Het gaat dan om bepaalde kenmerken waar extra aandacht 
aan besteed wordt, bijvoorbeeld de ergonomie van de werkplek, waardoor de 
lichamelijke belasting en de werkhoeveelheid gunstig beoordeeld worden. Of het 
gaat om knelpunten die één of meerdere minder gunstige beoordelingen geven, 
bijvoorbeeld door een beperkte communicatie en informatie. We mogen hierbij 
echter geen optelsom maken, maar we moeten zoeken naar gemeenschappelijke 
oorzaken. 

 Het gaat om een ‘beoordeling en beleving’ van de arbeid, waardoor de 
bevindingen subjectief zijn. Maar anderzijds bepaalt de beleving juist ook het 
welzijn. Niet wat is, maar hoe we het beleven bepaalt het gevoel. Het instrument 
VBBA Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid, werd wel gekozen 
omwille van de mogelijkheden om met de bevraging van de beleving ook de 
‘objectieve’ achtergrond te kunnen vatten of op zijn minst linken te kunnen 
leggen met arbeidsorganisatorische aspecten. De databank in Nederland (70.000 
personen) toont aan dat er een link is tussen welzijn, gezondheid en spanning 
enerzijds en de beoordeling van de arbeidsbelasting, de leer- en 
regelmogelijkheden, de relaties, de communicatie, informatie en 
arbeidsvoorwaarden anderzijds. 
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 Ongunstige afwijkingen zouden prioritair moeten aangepakt worden, maar het 
uiteindelijk doel  van het CPBW is om alle aspecten van Welzijn bij de arbeid in 
de toekomst op te volgen. 

 
 

1.5 De kenmerken van de betrokken weverijen 
 
Enerzijds maakte de grote tijdsinvestering, dat een deel van de doelgroep van een 30-
tal weverijen niet kon deelnemen aan het onderzoek. Anderzijds was het ook zo dat 
het project oorspronkelijk sterk de nadruk legde op het aspect ‘werkstress’, wat een 
aantal weverijen duidelijk afschrikte. Een zo delicaat thema in een onderzoek dat dan 
nog ‘paritair’ gevoerd ging worden was voor een aantal weverijen duidelijk té delicaat. 
 
Uiteindelijk hebben 13 weverijen deelgenomen aan het onderzoek, samen goed voor 
17 afdelingen en 340 wevers. De weverijen wensen anoniem te blijven, maar we 
kunnen op basis van deze kennis van de sector wel stellen dat zij niet representatief 
zijn voor de sector. Voor alle deskundigen die dit project hebben begeleid is het 
duidelijk dat het hier gaat om weverijen die in het recente verleden reeds veel 
initiatieven hebben genomen in het voordeel van het welzijn van de werknemers. Het 
zijn bedrijven met een ‘open’ bedrijfscultuur en gemotiveerd om de Welzijnswet op 
de werkvloer toe te passen.  
 
Gezien deze resultaten vooral een beeld geven van de ‘good practice weverijen’ in de 
sector is dit onderzoek dus niet representatief voor de sector. De ‘gemiddelde’ 
arbeidsbeleving van de wever die we dankzij de databank van NOVA ook kunnen 
vergelijken met het gemiddelde van de Vlaamse arbeider ligt dus wellicht ‘gunstiger’ 
dan voor de gemiddelde wever in de platweverijen. 
 
Dankzij de intensieve medewerking van de leden van de Comités voor Preventie en 
Bescherming op de Werkplek hebben wij een zeer hoge respons gekregen op deze 
schriftelijke enquête bij de wevers. De enquête werd rondgedeeld aan 404 wevers en 
we ontvingen 340 goed ingevulde enquêtes terug, wat een respons is van 85 %. Dit 
betekent dat de antwoorden een zeer hoge betrouwbaarheidswaarde hebben op het 
vlak van de representativiteit van de antwoorden voor de totale groep van 
deelnemende wevers. Extreme antwoorden zullen niet doorwegen in de 
eindresultaten en we krijgen een realistisch beeld van de arbeidsbeleving van de 
betrokken wevers. In 4 weverijen was de respons zelfs 100%, slechts in één maar 
60%, maar meestal +/- 80%. Er namen zowel kleine als grote weverijen aan deel. In 
volgende tabellen en grafieken geven we een globaal overzicht van de belangrijkste 
karakteristieken van de deelnemende weverijen en wevers. Bij karakteristieken 
waarbij niet alle respondenten antwoordden, laten we de ‘missing values’ buiten 
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beschouwing, ze zijn trouwens nooit meer dan 5%. Dit betekent wel dat we niet altijd 
op 100% komen bij de verdeling. 
 

Tabel 1: kenmerken van de weverijen in het onderzoek 

Kenmerken Grootteklassen 

     
Bedrijfsgrootte10 < 100 100-249 250-499 > 500
Aantal bedrijven 2 6 2 3
 

Aantal wevers 10-19 20-49 50-99 > 100
Aantal weverijen 4 7 1 1
  
Leeftijd wevers < 29 30-39 40-49 > 50
Aandeel % 20,7% 29,3% 32,3% 17,7%
  
Ploegen Dubbele ploeg 3 ploegen Vaste nacht Vaste weekend
% wevers 36,2% 27,1% 14,4% 19,4%

 
Vaste batterij altijd dikwijls soms nooit
% wevers 73,2% 13,8% 6,8% 4,1%
  
Dagen afwezig geen 1-4 dagen 5-9 dagen  > 10 dagen
% wevers 53,2% 12,9% 10,9% 15,9%
 

Subsector kledingtextiel interieurtextiel Technisch textiel
Afdelingen 2 13 2
% wevers 17,4% 71,8% 10,9%

 
In alle weverijen werken hoofdzakelijk mannelijke wevers (90,3%) en de meerderheid 
van wevers en weefsters is Nederlandstalig (91,8%).  Zo goed als iedereen werkt 
voltijds (98%) en heeft een vast contract (95%). 
 
Ongeveer de helft heeft een getuigschrift of diploma lager middelbaar onderwijs, Eén 
op vier heeft enkel lager onderwijs gevolgd; en evenveel hebben hoger secundair 
onderwijs gevolgd. 
 
 
 
 
                                                 
10 Aantal werknemers in de betrokken vestiging(en) van de betrokken bedrijven. 
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Grafiek 3: opleidingsniveau van wevers 
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Grafiek 4: bedrijfsanciënniteit  wevers 
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Zowat 50% werkt reeds meer dan 10 jaar in het bedrijf, 60% is zelfs meer dan 10 jaar 
wever.  
 
Er zijn bij de 340 wevers iets meer Jacquard- dan platwevers, en bijna 7% werkt aan 
beide machines. Het meest voorkomend inslagmechanisme is de grijper. Lucht- en 
projectielinslag zijn in gelijke mate aanwezig. 10% werkt met verschillende 
inslagmechanismen. 
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Grafiek 5: weefmachines en inslagtype 
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Verder is er ook nog een onderscheid te maken tussen machines zonder roede en 
met roede, bijvoorbeeld om spons te maken. En natuurlijk tussen mechanische en 
elektronische bediening. 
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Grafiek 6: machines met en zonder roede 
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Grafiek 7: mechanische versus elektronische 
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We kunnen de functies ook meer gedetailleerd beschrijven. Let wel, sommige wevers 
oefenen meerdere functies uit. 
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Tabel 2: soorten wevers 

Functies N=402 
 (meer-machinebediening)
Wever op mechanische weefmachines (platweven) 96 28,2%
Wever op armuurweefmachines met schietspoel 8 2,4%
Wever op jacquardweefmachines met schietspoel 4 1,2%
Wever op platte schietspoelloze weefmachines 45 13,2%
Wever op schietspoelloze armuurweefmachines 48 14,1%
Wever op schietspoelloze jacquardweefmachines 174 51,2%
Fluweelwever op ijzerscheuten 2 0,6%
Wever van tule en andere gaasweefsels 2 0,6%
Wever van spons 23 6,8%
 
We hebben ook gevraagd naar de motieven om wever te worden: het bedienen van 
de weefmachine, de traditie in de familie, de status van de wever in het bedrijf, het 
loon van de wever, de doorgroeimogelijkheden, geen ander werk beschikbaar of een 
samenloop van omstandigheden. Het loon van de wever is binnen deze 7 keuzes 
duidelijk de belangrijkste motivatie om voor dit beroep te kiezen. 41,2% geeft dit als 
1ste motief. 23,8% als 2de en 15,3% als 3de motief. Op de tweede plaats komt het 
bedienen van de weefmachine. 26,2% noemt dit als 1ste motief, 21,8 als 2de en 18,8 als 
derde. En op de derde plaats komt de status van de wever, waarbij telkens een 15% 
aangeeft dit als 1ste, 2de of 3de motief te hebben. 
 
Als we evenwel de 3 eerste motieven, met name het bedienen van de machine, de 
traditie in de familie en de status van de wever, allemaal als varianten van ‘voorkeur 
voor de taken of het beroep van wever’ beschouwen en deze vergelijken met ‘het 
loon’ als 1ste motivatie, dan kiest een lichte meerderheid in eerste instantie voor de 
typische functie van wever. 
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Grafiek 8: motivatie om voor het beroep van wever te kiezen 
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2. WELZIJN VAN WEVERS IN KAART GEBRACHT 
 
Volgens één van de 340 wevers die deelnamen aan het STV-onderzoek 
‘Arbeidsbeleving bij wevers in platweverijen’ is weven geen beroep, maar een 
olympische discipline. Een vergelijking met de arbeidsbeleving van de gemiddelde 
Vlaamse arbeider, leert dat het antwoord genuanceerder is dan dat.  
 
In punt 1 belichten we de welzijnsaspecten en de factoren waarmee welzijn met de 
VBBA in kaart wordt gebracht. In het tweede punt vergelijken we de resultaten van 
de VBBA-enquête bij de wevers met de resultaten van een VBBA-enquête bij andere 
arbeiders. We vergelijken de gemiddelde score van de betrokken weverijen in de 
textielsector (340 wevers) met de referentiegroep bestaande uit 2399 arbeiders uit 
diverse sectoren: havenarbeiders, onderhoudsfuncties in de chemie, 
onderhoudsfuncties in de zorgsector, arbeiders in de bouw- en metaalsector, slagers 
in grootwarenhuizen. 
 
 

2.1 Welzijn meten met de VBBA & VOEG 
 
De VBBA of Vragenlijst voor de Beoordeling en de Beleving van de Arbeid meet het 
welzijn met de aspecten ‘spanning’ en ‘welbevinden’ op het werk. Wij voegen daar 
het aspect ‘gezondheid’ aan toe omdat CAO 72 daar ook uitdrukkelijk naar verwijst. 
Het gaat meer bepaald om ‘klachten of disfunctioneren in lichamelijk, psychisch en/of sociaal 
opzicht’. 
 
Welbevinden 
Het welzijnsaspect ‘welbevinden’ wordt in kaart gebracht met drie factoren, met 
name plezier in het werk, betrokkenheid bij de organisatie en de intentie om van 
baan te veranderen. Het welbevinden scoort goed als men plezier vindt in het werk, 
zich betrokken voelt bij de organisatie en niet denkt aan veranderen van baan. 
Iemand vindt plezier in het werk wanneer hij het werk nog steeds graag doet en er 
niet tegenop ziet. Er is betrokkenheid bij de organisatie wanneer men zich thuis voelt 
in de organisatie en moeilijk ontslag zou kunnen nemen. Men zal niet snel van baan 
veranderen als men er niet aan denkt dit te doen of het niet van plan is.  
 
Spanning 
De spanningen in het werk worden gemeten met vijf factoren, met name de 
vermoeidheid tijdens het werk, de emotionele reacties tijdens het werk, de 
slaapkwaliteit, het piekeren en de herstelbehoefte. Hoe minder men zich vermoeid 
voelt tijdens het werk of sterke emotionele reacties ondergaat, hoe beter men slaapt, 
hoe minder men piekert en hoe kleiner de herstelbehoefte, hoe lager de spanning op 
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het werk. De vermoeidheid is groter wanneer men vertraagd is in de bewegingen, 
wanneer de aandacht veel wegzakt, wanneer men fouten maakt en problemen heeft 
met de planning van het werk. Voor de emotionele reacties worden de verschillende 
gemoedstoestanden in kaart gebracht: optimistisch, somber, rustig, gejaagd, enz. De 
kwaliteit van de slaap gaat zowel over inslapen en doorslapen als uitgerust of moe 
wakker worden. Bij piekeren wordt vooral nagegaan of men het werk na de werkuren 
van zich kan afzetten. De herstelbehoefte bevat vooral vragen naar de behoefte aan 
recuperatietijd na het werk. 
 
Gezondheid 

Om de ‘stress’-gerelateerde gezondheidskenmerken na te gaan hebben we de 
VOEG-vragenlijst gebruikt. VOEG staat voor Vragenlijst voor Onderzoek naar de 
Ervaren Gezondheid. De vragenlijst bevat vragen over hartkloppingen of bonzingen 
in de hartstreek, benauwdheid op de borst, klachten over pijn in botten en spieren, 
last van rugpijnen, een gevoel van moeheid, last van hoofdpijn, maagklachten, 
duizeligheid, een verdoofd gevoel of tinteling in de ledematen en lusteloosheid. Zie 
bijlage 2. 
 
Met de VOEG-vragenlijst kunnen we de psychosomatische gezondheidsklachten 
nagaan: hoofdpijn en duizeligheid, spier- en rugpijn, maag- en darmklachten en 
vermoeidheid. We hebben de VOEG-lijst met 21 vragen gebruikt. Het gemiddelde 
klachtenniveau van een afdeling of een functie kan makkelijk berekend worden en 
vergeleken worden met andere afdelingen of functies.  
 
Veertien van deze vragen zijn gemeenschappelijk met de VOEG-vragenlijst die door 
het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (W.I.V.) wordt gebruikt bij de 
gezondheidsenquêtes11. Het W.I.V. behoort bij het Ministerie van Sociale Zaken, 
Volksgezondheid en Leefmilieu en is belast met het opvolgen van Morbiditeit en 
mortaliteit, ziekteprofiel en sterfteprofiel van de Belgische bevolking. 
 
In de gezondheidsenquête van 1997 werden 10.000 mensen aan huis bevraagd. De 
resultaten geven een evaluatie van de gezondheidstoestand van de bevolking, de 
leefstijl en het gebruik van gezondheidsdiensten. 
 
De gezondheidsenquête is een belangrijk referentiepunt voor de bedrijfsartsen, maar 
ook het arbeidskundig registratiesysteem biedt vergelijkingsmogelijkheden. Het gaat 
dan om de parameters die worden opgetekend ter gelegenheid van elk medisch 
contact tussen werknemer en bedrijfsarts. 

                                                 
11 http://www.iph.fgov.be/epidemio/morbidat/NL/MbframNL.htm 
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Geregistreerde parameters 

 
1. demografische gegevens 

- leeftijd 
- geslacht 

2. gegevens over de arbeidssituatie (onder andere) 
- beroep 
- bedrijfssector 
- ergonomische informatie 
- uurrooster 
- arbeidsomstandigheden en -vereisten 

3. gezondheidsgedragingen (onder andere) 
- rookgewoonte 
- sportgewoonten 
- medicatiegebruik 
- ziekteverzuim 

4. klachten (naar orgaansysteem) 
5. medische vaststellingen (naar orgaansysteem) 

 
We hebben gebruik gemaakt van beide parameters: de schriftelijk gerapporteerde 
psychosomatische klachten die opgenomen waren achteraan de VBBA enquête en de 
gegevens die door de artsen worden geregistreerd bij de jaarlijkse controle. 
 
 

2.2 Welzijn van wevers gemeten met de VBBA & VOEG 
 
Met de VBBA en VOEG kunnen scores berekend worden die een indicatie geven 
van welbevinden, spanning en gezondheid. Deze scores kunnen we dan vergelijken 
met het gemiddelde van de Vlaamse arbeiders. We hebben gegevens over 28 
factoren, verdeeld over 7 aspecten. 3 aspecten zijn een rechtstreekse peiling naar het 
welzijn van de wevers: de gezondheid, de ervaren spanning en het welbevinden. De 4 
andere aspecten beïnvloeden vorige 3 welzijnsaspecten, we noemen ze de 
bedrijfsorganisatorische aspecten: arbeidsbelasting, leer- en regelmogelijkheden, 
relatie, communicatie, informatie en de arbeidsvoorwaarden. In onderstaande grafiek 
vindt u een overzicht van de vergelijking tussen wevers en Vlaamse arbeiders. In 
bijlage 5 vindt u een legende bij onderstaande grafiek. 
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Grafiek 9: welzijn van de wevers t.o.v. de gemiddelde Vlaamse arbeider 
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De sectorscore van de wevers kan gunstig of kan ongunstig afwijken van het 
gemiddelde van de arbeiders. Let wel, de gemiddelde score zegt niet of iets 'goed' of 
'slecht' is. Dus ook boven of onder de referentiescore betekent daarom nog niet 
'absoluut goed' of 'absoluut slecht'. Het geeft alleen een richting aan. We moeten 
gewoon voor elk punt bekijken wat eventueel 'beter' kan. Het is voor de scores over 
‘gezondheid, welbevinden en spanning door het werk’ dat we een verklaring moeten 
vinden in de arbeidsorganisatie. En aan de hand van mogelijke oorzaken kunnen 
suggesties voor verbetering gegeven worden. In een volgende paragraaf beschrijven 
we eerst de sociografische factoren die een rol kunnen spelen bij de arbeidsbeleving 
van de wevers en die eventueel bepaalde verschillen tussen wevers en de gemiddelde 
arbeider mee verklaren. 
 
 
2.2.1 Sociografische aspecten 
 
Alvorens het verband tussen het welzijn van de wevers en de arbeidsorganisatorische 
kenmerken te onderzoeken, gaan we eerst na in hoeverre deze wevers op 
sociografische aspecten representatief zijn voor de referentiegroep Vlaamse 
arbeiders. Grote afwijkingen in de resultaten van de bevraging zouden immers te 
wijten kunnen zijn aan deze verschillen. In bijlage 6 vindt u een samenvatting van een 
Nederlandse studie waarin sociografische verschillen beschreven worden. Die wijzen 
erop dat bij interpretatie rekening moet gehouden worden met verschillen in deze 
factoren. We kunnen de groep van wevers vergelijken op het vlak van leeftijd, 
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geslacht, opleidingsniveau, anciënniteit, ploegensysteem en aard en omvang van het 
dienstverband. 
 
Leeftijdspatroon 
Het leeftijdspatroon in het STV-onderzoek verschilt van dit van de Vlaamse 
arbeiders in het referentiebestand van NOVA. De arbeiders zijn daar gemiddeld 35,9 
jaar t.o.v. 38,91 jaar voor de wevers. Een One-sample t-test geeft een significant 
verschil (sign. op 0,000). De verschillen in leeftijd zijn dus opmerkelijk. Dit is ook 
duidelijk op de leeftijdsgrafiek. 
 

Grafiek 10: leeftijdscurve wevers en Vlaamse arbeiders 
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Bij de 340 wevers uit het onderzoek ligt het aantal ouderen duidelijk hoger. Of deze 
leeftijdsstructuur representatief is voor alle wevers kunnen we niet met 100% 
zekerheid stellen omdat een vergelijkingsbasis ontbreekt, maar het is wel zeer 
waarschijnlijk. Het verschil in vergelijking met de leeftijdsstructuur van de ganse 
groep arbeiders in Vlaanderen en ook met verschillende andere sectoren is duidelijk. 
In bijlage 7 vindt u een leeftijdscurve voor de Vlaamse werknemers en 
werkneemsters ter vergelijking. De redenen voor het verschil bij de groep wevers, 
moeten gezocht worden in het typisch mannelijk karakter van het beroep, wevers zijn 
een functiegroep die minder dan andere beroepen herstructureringen gekend hebben 
en de wevers kennen gemiddeld genomen een lager verloop. Men gaat duidelijk 
minder snel op zoek naar een andere job dan bijvoorbeeld een bouwvakker, nochtans 
ook een typisch mannelijk beroep. Bij de bouwvakkers zien we bijvoorbeeld een 
sterke uitvloei van 35 plussers. 
 
Gezien de leeftijd een invloed heeft op de welzijnsaspecten en ook op de ervaren 
werkbelasting moeten andere verbanden steeds gecontroleerd worden op leeftijd. De 
helft van de welzijns- en arbeidsorganisatorische factoren vertonen een significant 
verband met de leeftijd. Voor de gemiddelde Vlaamse arbeider zijn dat er zelfs meer. 
Naarmate de leeftijd hoger is wordt de arbeidsbelasting zwaarder en de leer- en 
regelmogelijkheden nemen af. Arbeidsvoorwaarden zoals beloning en 
loopbaanmogelijkeden worden minder gunstig ervaren maar de betrokkenheid bij de 
organisatie wordt groter en de intentie om van baan te veranderen neemt af. U vindt 
de statistieken in bijlage 8. 
 
We vinden bij de wevers geen lineair verband tussen leeftijd en lichamelijke belasting 
of gezondheid, maar wel een niet-lineair verband. Gezondheid vertoont namelijk een 
stijgende klachtenscore tot 50 jaar, nadien dalen de gezondheidsklachten. Dit kan 
uiteraard veroorzaakt worden door selectie van de ‘sterke’ werknemers en het 
afhaken van mensen met een zwakkere gezondheid. We merken immers dat de 
vermoeidheid én herstelbehoefte wel toenemen met de leeftijd. Bij de lichamelijke 
inspanningen van de wevers zien we een gelijkaardig verschijnsel. De middengroep 
van dertig- en veertigers ervaren het werk als het meest lichamelijk belastend. Daar is 
ook de standaardafwijking het grootste zijn, wat betekent dat er grotere verschillen 
zijn tussen de leeftijdsgenoten. Verder moeten we er ook rekening mee houden dat 
de meeste weverijen een ouderen-voorrangsbeleid hanteren waarbij ouderen ‘als de 
gelegenheid zich voordoet’ ontlast worden van de zwaarste taken.  
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Tabel 3: gemiddelde lichamelijke belasting en gezondheidsklachten naar 

leeftijd12. 

Lichamelijke belasting* Gezondheidsklachten* 
 N Gemiddelde Standaard-

afwijking 
N Gemiddelde Standaard-

afwijking 
twintigers 68 32,42 18,18 58 32,2660 22,8293 
dertigers 96 36,61 25,38 90 34,2328 23,6312 

veertigers 106 35,58 21,58 88 34,5779 28,1903 
vijftigers 56 33,42 23,09 51 29,0383 20,1413 

Totaal 326 34,85 22,36 287 33,0181 24,3816 
 * hoger is slechter / N= aantal wevers  
 
Ander onderzoek wijst ook op een niet lineaire relatie tussen leeftijd en 
arbeidsbelastende factoren. Werknemers in de leeftijdscategorie 50-55 zouden de 
werkdruk weer beter aankunnen13. Hierover vindt u meer informatie op het internet14.  
 
De leeftijd is een argument om de grotere herstelbehoefte of de minder goede 
gezondheid te verklaren, zelfs voor het verschil tussen weverijen. We hebben bij de 
interpretatie van de bedrijfsresultaten daar steeds een controle op uitgevoerd. 
 
Het aandeel mannelijke en vrouwelijke wevers 
De verdeling ligt wel verschillend ten aanzien van de gemiddelde Vlaamse arbeiders. 
Met de verhouding van één vrouw tegenover negen mannen of dus 10% van de 
populatie, is er van representativiteit geen sprake. Gemiddeld 1 arbeider tegen 3 of 
25% is werkneemster. Om dit probleem op te lossen zijn we gaan zoeken naar 
verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke wevers in het onderzoek. Om 
verschillen tussen mannen en vrouwen na te gaan, hebben we een beperkte groep 
geselecteerd. Gezien maar 31 weefsters in het onderzoek betrokken zijn moeten we 
uit de 340 wevers een beperkte groep selecteren met ongeveer gelijke aantallen 
mannen en vrouwen. Zo kwamen we aan een groep van 44 mannelijke wevers 
waarvoor we de significantie van de correlatie met de ‘Eta-waarde’ hebben berekend 
voor alle factoren van ‘welzijn’. Alleen voor leermogelijkheden is er een significante 
relatie op het 0,001 niveau, maar de gemiddelden verschillen heel weinig. 
 
We mogen aannemen dat er binnen deze onderzoeksgroep geen significante 
verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Een T-onafhankelijke test op de groep 

                                                 
12 Gemiddelde lichamelijke belasting (uit VBBA-vragen) en gezondheidsklachten (VOEG). 
13  De Coninck P., De employability van de oudere werknemers uit de Antwerpse metaalnijverheid. 

In : Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen, Viona, Ministerie van de Vlaamse gemeenschap 
Administratie werkgelegenheid, 1997, p. 37. 

14  Leeftijdsbewust personeelsbeleid. http://AGE.ADULTA.FI 
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van Vlaamse arbeiders geeft wel een gemiddeld zwaardere belasting voor vrouwen 
aan. We beschikken echter over te weinig informatie om meer verfijnd te zoeken 
naar de oorzaken. Gezien we minder verschillen vinden in de beroepsgroep van 
wevers dan tussen Vlaamse werknemers moeten de verschillen misschien gezocht 
worden in de verschillen tussen functies. De bevindingen liggen in dezelfde lijn als de 
resultaten in Nederland15. 
 
Het opleidingsniveau 

Het opleidingsniveau van de 340 wevers verschilt significant van het 
opleidingsniveau van de gemiddelde Vlaamse arbeider. De Kolmogorov–Smirnov 
toets voor 2 groepen geeft een significantie op 0,000 niveau en een K-S Z van 4,284.  
 

Grafiek 11: vergelijking opleidingsniveau wevers en Vlaamse arbeiders 
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15 Veldhoven van dr. M., Broersen dr. J.P.J. / Psychosociale arbeidsbelasting en werkstress in 

Nederland, SKB, Amsterdam, 1999. 
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We vinden in het onderzoek wel enkele significante verbanden tussen 
opleidingsniveau en bepaalde welzijnsfactoren, maar die verbanden verdwijnen 
wanneer we controleren op leeftijd. Het is immers zo dat er een significant verband 
bestaat tussen opleiding en leeftijd. Bij de jongeren zijn er meer werknemers met een 
hoger diploma, hoe ouder hoe minder men hoger onderwijs heeft gevolgd. Bij de 
Vlaamse arbeiders algemeen vinden we een significante correlatie tussen leeftijd en 
opleiding (Pearson = -0,39 en significant op 0,000). Ook hier verdwijnen verbanden 
tussen opleiding en arbeidsbeleving, zoniet worden ze toch zeer zwak, behalve voor 
lichamelijke belasting (Pearson = -0,25 dus hoe hoger opgeleid hoe minder belast) en 
toekomstonzekerheid (Pearson = 0,19 dus hoe hoger opgeleid hoe minder 
onzekerheid).  
 
De anciënniteit 

De anciënniteit binnen het bedrijf of het aantal dienstjaren is niet significant 
verschillend tussen de wevers en de gemiddelde Vlaamse arbeider. Binnen de 
onderzoekgroep vonden wij ook bijna geen significante verbanden tussen 
anciënniteit en welzijns- en belastingsfactoren. Daarenboven werden zij zeer zwak of 
verdwenen zij als we gingen controleren voor leeftijd. Hetzelfde geldt voor de 
referentiegroep van Vlaamse arbeiders. 
 
Besluit 

Bij de verdere analyse houden wij rekening met de sociografische factoren die een 
invloed hebben op de arbeidsbeleving. Telkens wanneer we denken dat er een 
verband kan gelegd worden tussen de arbeidsbeleving en de organisatorische 
kenmerken van het werk, gaan we na of dit toch niet toevallig gevonden wordt op 
basis van verschillen in leeftijd. Leeftijd is een belangrijke ‘belastende’ factor én de 
wevers zijn gemiddeld iets ouder. Geslacht, opleidingsniveau, anciënniteit,  hebben 
geen significant verband. 
 
 
2.2.2 Significante verschillen 
 
Nu we de invloed van de klassieke sociografische factoren in kaart hebben gebracht, 
kunnen we los hiervan de significante verschillen nagaan tussen wevers en arbeiders 
en tussen de 13 weverijen met samen 17 afdelingen. We bespreken achtereenvolgens 
de spanning, het welbevinden en de gezondheid. Uiteraard vertonen de resultaten 
een sterke correlatie, het zijn immers 3 weliswaar verschillende maar toch 
samenhangende aspecten van het welzijn. We kunnen stellen dat de spanningen zeker 
het welbevinden beïnvloeden en dat beide een invloed hebben op de gezondheid. 
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We geven eerst een schematisch overzicht waarbij we aangeven hoe de score van de 
wevers zich verhoudt ten opzichte van deze van de Vlaamse arbeider algemeen. 
Daarbij duiden we ook aan of er tussen de wevers in de verschillende weverijen 
significante verschillen bestaan. Dit laatste is belangrijk omdat bij aspecten waarvoor 
geen verschillen tussen de weverijen bestaan, de kans groot is dat de situatie zo 
‘beroepsgebonden’ is dat er arbeidsorganisatorisch weinig of toch minder invloed op 
uit te oefenen is. Voor de aspecten die wel verschillen tussen de weverijen kunnen we 
zoeken naar arbeidsorganisatorische oorzaken. 
 

Grafiek 12: spanning, welbevinden en gezondheid 
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2.2.3 Globaal 
 
Globaal genomen scoren de wevers minder goed op gezondheid en spanning, maar 
beter op welbevinden. In het onderzoek zijn we op zoek gegaan naar een verklaring 
hiervoor aan de hand van de arbeidsorganisatorische aspecten, met name de 
arbeidsbelasting, de leer- en regelmogelijkheden, de relaties, informatie en 
communicatie en de arbeidsvoorwaarden. In grootschalig onderzoek over de 
sectoren heen is dit verband reeds vastgesteld. 
 
 
2.2.4 Spanning 
 
De spanning ligt gemiddeld iets hoger bij de wevers dan bij de gemiddelde Vlaamse 
arbeider, al tonen de spanningsfactoren wel verschillen. In vergelijking met de 
gemiddelde Vlaamse arbeider wijken de emotionele reacties tijdens het werk, de 
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herstelbehoefte en de slaapkwaliteit in negatieve zin af, piekeren tijdens het werk in 
positieve zin. De vermoeidheid is gemiddeld.  
 
Met uitzondering van het piekeren betreft het hier factoren die sterk samenhangen 
met de arbeidsbelasting. Deze spanningsfactoren scoren minder gunstig waardoor we 
zoeken naar een verklaring waarom de wever een zwaardere belasting zou hebben 
dan de gemiddelde arbeider. Bij de bespreking van de arbeidsbelasting zullen we 
echter zien dat deze belasting als relatief gunstiger ervaren wordt. De verklaring ligt 
dan ook in een factor die door de VBBA niet gemeten wordt, met name de 
werktijden of ploegenstelsels. In het Vlaams bestand van arbeiders werkt 49% in 
dagdienst. De wevers in het onderzoek werken op 1 na allemaal in een 
ploegensysteem. Daarenboven is het ploegensysteem dat in de textielweverijen 
gangbaar is, relatief ongunstiger dan in de andere sectoren. Als we kijken naar 
significante verschillen tussen wevers en andere arbeiders die in ploegen werken zien 
we dat de herstelbehoefte en de emotionele reacties ongunstig blijven afwijken, de 
andere spanningsfactoren verschillen niet significant. We bespreken dit uitgebreid in 
volgend hoofdstuk. 
 
Dat de herstelbehoefte, het piekeren en de emotionele reacties tijdens het werk niet 
verschillen tussen de 13 deelnemende weverijen wijst erop dat deze aspecten sterk 
bepaald worden door de aard van het beroep. We zijn natuurlijk vooral 
geïnteresseerd in de ongunstige afwijkingen ten aanzien van het gemiddelde: 
herstelbehoefte, slaapkwaliteit en emotionele reacties tijdens het werk. 
Laatstgenoemde factor wordt sterk beïnvloed door de vermoeidheid tijdens het werk 
en door voorgaande factoren. We durven hier veronderstellen dat opnieuw veel 
veroorzaakt wordt door de ploegenarbeid, maar bij vermoeidheid tijdens het werk 
speelt ongetwijfeld ook de mate van arbeidsbelasting. Het feit dat vermoeidheid 
tijdens het werk in veel weverijen samengaat met een hogere lichamelijke belasting 
wijst in die richting. 
 
Op bedrijfsniveau stellen we vast dat de scores op de spanningsfactoren veelal 
samenhangen met de scores op de arbeidsbelasting. We illustreren dit met 2 
voorbeelden. 
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Grafiek 13: vergelijking van samenhang van spanningsfactoren en 

arbeidsbelasting 
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eigen arbeidsanalisten dagelijks de productie en  het rendement op. Arbeidsbelasting 
is ook een zeer frequent agendapunt tijdens het sociaal overleg. 
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Het tweede bedrijf(supra) is een relatief klein bedrijf waar men ook inspanningen 
doet om de arbeidsbelasting beheersbaar te maken, maar hier heeft men geen aparte 
analisten en is de productieverantwoordelijke naast de technische bevoegdheden ook 
verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. De productieplanning is dus een 
zwaardere belasting en is ook moeilijker te beheersen. Ook de grondstof stelt meer 
problemen waardoor veel meer breuken voorkomen. 
 
 
2.2.5 Welbevinden 
 
Op alle drie de aspecten van welbevinden zijn de resultaten van de wevers significant 
verschillend van de Vlaamse arbeider algemeen. De betrokkenheid bij de organisatie 
is groter en de intentie om van baan te veranderen kleiner. Men vindt wel minder 
plezier in het werk, maar de meerderheid blijft het werk wel graag doen. 
 
De factoren van welbevinden hebben vooral te maken met de bedrijfscultuur en 
arbeidsvoorwaarden. De beoordeling van de aspecten van de bedrijfscultuur is 
gemiddeld gunstiger dan bij de Vlaamse arbeiders. Relaties, communicatie en 
informatie worden duidelijk beter dan gemiddeld gewaardeerd. Ook de 
arbeidsvoorwaarden worden relatief gunstiger beoordeeld. De meestal ‘speciale’ 
functie van wever, door sommigen de ‘koning’ van de weverij genoemd, speelt hierbij 
ook een rol. In de meeste weverijen heeft de wever een geprivilegieerde positie, 
zowel naar loon als naar aanzien. En de wevers maken dat ook duidelijk in de VBBA-
enquête. Bij telkens 2/3 van de wevers komen ‘het bedienen van de machine’ en ‘het 
loon’ bij de 3 belangrijkste motivaties voor de beroepskeuze naar voor. Het is dan 
ook logisch dat de verloopintentie niet groot is. En de cijfers achter deze intenties 
liggen in dezelfde lijn. Het verloop bij wevers is bijzonder laag, in veel weverijen zo 
goed als onbestaand. Daarbij komt dat de textielsector historisch gezien altijd een 
hechte band kende tussen werkgevers en werknemers en het is ook een van de beste 
sectoren als het op sociaal overleg aankomt. Kortom de tevredenheid is veelal groot. 
 
Maar anderzijds vinden we wel verschillen tussen de 13 deelnemende weverijen, wat 
erop wijst dat in de betrokken weverijen andere keuzen gemaakt worden of dat er 
een andere bedrijfscultuur heerst. We zien op bedrijfsniveau ook een samenhang met 
leer- en regelmogelijkheden. We vergelijken opnieuw twee bedrijven. 
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Grafiek 14: verbanden tussen leer- en regelmogelijkheden, communicatie, 

arbeidsvoorwaarden en welbevinden 
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De verschillen (zie grafieken supra) tussen de weverijen wijzen erop dat het 
welbevinden wel degelijk ‘maakbaar’ is op bedrijfsniveau. We merken op dat daar 
waar leer- en regelmogelijkheden gunstiger zijn, de relatie en communicatie beter 
verlopen en waar men tevreden is over de arbeidsvoorwaarden, ook het welbevinden 
hoger ligt. 
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2.2.6 Gezondheid 
 
Bij elk van de mogelijke vergelijkingen, met de gegevens van het W.I.V. zowel als met 
de Nederlandse cijfers, scoren de wevers minder gunstig op het vlak van de 
psychosomatische klachten. Voor de Nederlandse werknemers in administratieve 
functies is de gemiddelde score 2.0 en dit herberekend op 10 potentiële klachten 
(standaarddeviatie 2.7) en voor ambachtelijke en industriële functies is dit 2.7 
(standaarddeviatie 3.3). De standaarddeviatie geeft de spreiding rond het gemiddelde. 
Voor de wevers in de weverijen in het onderzoek is de gemiddelde score 3.3 
(standaardafwijking 2.5). Er zijn verschillen tussen de 13 weverijen in het onderzoek, 
wat betekent dat de werkbelasting hier een rol kan spelen.  
 
Bij de laatste Belgische gezondheidsenquête (1997) stelde men vooral een toename 
vast van rugaandoeningen en pijn in botten en spieren. Hart- en vaataandoeningen 
komen op de tweede plaats. Er is ook een verschil tussen het morbiditeitprofiel of 
ziekteprofiel en de gegevens over overlijden, wat betekent dat er zich andere 
oorzaken van niet-gezond zijn voordoen dan de mortaliteitsoorzaken. Het gaat hier 
dan ook om psychosomatische aandoeningen. Als we op de 14 VOEG-vragen onze 
resultaten vergelijken met deze van de gezondheidsenquête van het W.I.V., dan zien 
we dat de wever gemiddeld hoger scoort op volgende psychosomatische klachten: 
hartklachten, maagpijnen en moeheid. Bij de vergelijking tussen een representatieve 
groep wevers (naar leeftijd) met enkel ploegenarbeiders blijven de klachten over 
hartkloppingen beduidend hoger en is ook de duizeligheid een groter probleem, maar 
ook moeheid en pijn in boten en spieren en maagklachten liggen hoger. Bron: 
Databank W.I.V.16. U vindt de resultaten voor de verschillende vragen in  bijlage 9. 
 

Tabel 4: vergelijking gemiddeld aantal klachten bij VOEG 

 Wevers Arbeiders 
Gemiddeld aantal klachten 4,9/14 of 3.5/10 3/14 of 2.5/10 
 
We kunnen de ‘klachten’ ook toetsen aan enkele belangrijke gezondheidsindicatoren 
die door de bedrijfsartsen bijgehouden worden. In bijlage 10 vindt u een overzicht 
dat door de betrokken artsen werd gemaakt in het kader van dit onderzoek. Voor 
hen zijn dat de belangrijkste parameters in het kader van arbeidsbelasting en 
gezondheid. Uit de geregistreerde diagnosen en de medicatie blijkt duidelijk dat er 
een groot verschil bestaat tussen de klachten die we noteerden in het kader van het 
onderzoek en de reële rapportering van de artsen. Dit resultaat heeft uiteraard te 
maken met de manier van bevragen. De artsen rapporteren ‘feiten’, de enquête is 
                                                 
16  W.I.V., contactpersoon Stefaan Demaret 
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gericht op ‘de ervaren klachten’ en daarvan weet men dat die niet altijd aanleiding 
geven tot melding bij de arts. Daarenboven gaat het voornamelijk om 
psychosomatische klachten. In het kader van de Welzijnswet en de CAO 72 worden 
deze echter graadmeters voor de ervaren ‘werkstress’ en zal de rapportering aan 
belang winnen. Hier ligt een nieuwe opdracht voor de bedrijfsgeneeskundige 
diensten en de bedrijfsartsen. De rubriek ‘klachten naar orgaansysteem’ wint hiermee 
aan belang. Met het oog op vergelijkingsmogelijkheden zouden de VOEG-vragen uit 
de gezondheidsenquête in het jaarlijks onderzoek van de bedrijfsartsen kunnen 
opgenomen worden. 
 
De factoren in de arbeidsbelasting die invloed hebben op gezondheid, 
herstelbehoefte en slaapkwaliteit zijn vooral de lichamelijke belasting en werktempo. 
Hierop scoren de wevers gemiddeld of gunstiger in vergelijking met de gemiddelde 
arbeider. De belangrijkste verbetering situeert zich zeker op het vlak van het tillen 
van lasten en de ergonomie. Er zijn echter, voor wat de invloed van het werk op de 
gezondheid betreft, 5 belangrijke aspecten die in de VBBA-vragenlijst ontbreken en 
juist in het beroep van wever van groot belang zijn, nl. de ploegenarbeid, grote 
loopafstanden, arbeidsklimaat in termen van vochtigheid en temperatuur, licht en 
lawaai. Laatstgenoemde aspecten uiten zich in de vragen over de lichamelijke 
belasting, meer bepaald in de algemene vraag ‘vindt u uw werk lichamelijk erg 
inspannend?’. 60 procent zegt hierop ‘vaak’ of ‘altijd’. De meeste wevers leggen per 
dag tussen de 10 en 20 kilometer af en werken in een vochtigheidsgraad van 60% of 
meer. Maar de belangrijkste oorzaak ligt ongetwijfeld in de ploegenarbeid. De invloed 
hiervan op de gezondheid is reeds lang onderwerp van onderzoek en studie en op 
basis hiervan kunnen we ook een aantal welzijns- en gezondheidscriteria bij het 
werken op afwijkende werktijden vooropstellen. 
 
Pijn in botten en spieren en rugklachten nemen toe met de leeftijd. Weverijen met 
een groot percentage veertigplussers scoren daar slecht op. Voor een deel konden 
verschillen tussen bedrijven daaraan toegeschreven worden. Het is daarom belangrijk 
om de leeftijdsstructuur van de werknemers na te gaan wanneer de klachten hoog 
liggen. De leeftijdstructuur van de 340 wevers verschilt ook significant van deze van 
de gemiddelde beroepsbevolking, dus met ‘leeftijd’ kan de hogere score bij de wevers 
deels verklaard worden.  Maar de 13 deelnemende weverijen scoren verschillend, ook 
na controle  voor leeftijd. De arbeidsorganisatie zou dus ook het verschil kunnen 
maken. 
 
 
 



Welzijn van wevers in kaart gebracht 
 
 

 
49. 

Grafiek 15: verbanden tussen spanning, gezondheid en arbeidsbelasting 
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weverij die met een ouder machinepark en een heel specifiek product. Zowel de aard 
van het product als de vereiste kwaliteit liggen aan de basis van een hoger aantal 
tussenkomsten van de wevers. In bedrijven waar meer dan gemiddeld ‘oudere’ 
wevers werken kan een minder belastende werkomgeving toch samengaan met 
hogere gezondheids- en spanningsklachten. 

 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3
werktempo en hoeveelheid

geestelijke belasting*
emotionele belasting

lichamelijke inspanning

herstelbehoefte* 

piekeren* 
slaapkwaliteit 

emotionele reacties tijdens het werk* 
vermoeidheid tijdens het werk

gezondheid
O  Gezondheid  

Spanning
X 

0 = gemiddeld voor de sector (N = 340) 
+ buiten cirkel = gunstiger dan gemiddeld 
* in textiel geen significant verschil tussen de bedrijven

Arbeidsbelasting 

Op basis van afwijking van het gemiddelde 



Arbeidsbeleving en arbeidsorganisatie in de Vlaamse textiel 
 
 

 
50. 

 
 
 



Organisatorische belasting 
 
 

 
51. 

3. ORGANISATORISCHE BELASTING 
 
Gezondheid en spanning scoren bij de wevers gemiddeld minder gunstig dan bij de 
Vlaamse arbeiders. Maar de ploegenarbeid en vooral de ongunstige werktijden, 
ploegen starten om 5 uur in de ochtend wat zeer negatief is voor het bioritme, zijn 
hiervoor verantwoordelijk. Ook de gemiddelde leeftijd van de wevers in het 
onderzoek ligt hoger waardoor de welzijnsfactoren ongunstig beïnvloed worden en 
de loopafstanden zijn extra belastend. De vochtigheidsgraad, het lawaai en de 
verlichting zorgen meestal voor bijkomende belasting. Positief is zeker dat het 
welbevinden bij de wevers hoger ligt. 
 
In dit hoofdstuk analyseren we de resultaten van de vragen over organisatorische 
belasting en zoeken we een verklaring in de belangrijkste bedrijfsorganisatorische 
kenmerken van de weverijen. 
 
De potentiële bedrijfsorganisatiekenmerken, die verantwoordelijk zijn voor de scores 
van de factoren van organisatorische belasting die we aanhalen, zijn niet volledig. Er 
zijn wellicht nog meerdere andere aan te duiden, maar we hebben ons beperkt tot de 
belangrijkste. Onderstaand schema geeft aan welke organisatiekenmerken het meest 
bepalend zijn voor welke aspecten van organisatorische belasting. Maar uiteraard zijn 
de invloeden ‘aspectoverschrijdend’ en is er een wisselwerking tussen de 
verschillende bedrijfsorganisatorische aspecten. Het schema geeft een overzicht 
onder welke aspecten welke bedrijfsorganisatorische kenmerken besproken worden. 
In de tekst zelf verwijzen we ook naar andere invloeden. U vindt een overzicht van 
de verbanden in bijlage 11. 
 

Tabel 5:  potentiële organisatiekenmerken verantwoordelijk voor 

bedrijfsorganisatorische belasting 

Arbeidsbelasting Leer- en 

regelmogelijkheden

Relatie, 

communicatie 

en informatie 

Arbeidsvoorwaarden

Machinetechnologie 
Samenstelling batterij 
Informatisering 
Arbeidsomstandigheden 
Ergonomie 
Grondstoffen 
Product 
Productgroep of sector 
Ploegenarbeid 
Flexibele werktijden 

Takenpakket 
Opleidingen 
Werkmethode 
Inspraak 

 

Teamwerk 
Bedrijfscultuur 
Werkopdrachten 
Informatie 
Bedrijfsmissie 

 

Loopbaanbeleid 
Stabiliteit van de 
tewerkstelling 
Loonbeleid 
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3.1 Organisatorische belasting meten met de VBBA 
 
De arbeidsbelasting 

De arbeidsbelasting omvat 4 factoren, met name het werktempo en hoeveelheid, de 
geestelijke belasting, de emotionele belasting en de lichamelijke inspanningen. Het 
werktempo en de werkhoeveelheid betreffen vragen over de werkdruk in de klassieke 
zin van het woord én gaan na of men er al dan niet problemen mee heeft. De factor 
geestelijke belasting gaat over concentratie, nadenken, onthouden en nauwkeurigheid 
van werken. De factor emotionele belasting wordt in kaart gebracht met vragen over 
negatieve persoonlijke confrontatie met anderen of aanvallen op de eigen persoon. 
Lichamelijke belasting omvat vragen over heffen en tillen, repetitieve bewegingen, 
inspannende houdingen en het gebruik van lichaamskracht. 
  
De leer- en regelmogelijkheden 

De leer- en regelmogelijkheden worden in kaart gebracht met vragen over de 
afwisseling in het werk, de leermogelijkheden, de zelfstandigheid bij het uitvoeren 
van het werk en de inspraakmogelijkheden. Bij afwisseling wordt nagegaan of het 
vooral monotone dan wel creatieve arbeid is. Leermogelijkheden gaan over nieuwe 
dingen leren, maar ook over mogelijkheden tot persoonlijke groei. Bij zelfstandigheid 
gaat het om de vrijheid om zelf het werk te plannen en problemen op te lossen. 
Inspraak in het werk betekent dat men mee mag beslissen over de organisatie van het 
werk. 
 
Relatie, communicatie en informatie 
Relatie, communicatie en informatie omvat vragen over de relatie met de collega’s en 
de directe hiërarchie, problemen en onduidelijkheden in het werk, veranderingen in 
het werk, informatie over het werk, de communicatiestrategie in het bedrijf en de 
contactmogelijkheden met collega’s. De vragen over de relaties op het werk gaan na 
of men voldoende steun en waardering krijgt van elkaar en of men op elkaar kan 
rekenen. Bij problemen met het werk gaat het er vooral om of men tevreden is met 
de inhoud van het werk en of daar al of niet conflicten rond bestaan. Onduidelijkheid 
over het werk slaat vooral op de helderheid van de gegeven opdrachten. Bij 
veranderingen in het werk wordt nagegaan of deze al dan niet problemen geven voor 
de eigen werksituatie. De vragen over informatie betreffen vooral thema’s over de 
feedback op het eigen werk. Voor communicatiestrategie wordt nagegaan of de 
besluitvorming in de organisatie doorzichtig is. De contactmogelijkheden geven weer 
of er enerzijds contact mogelijk is en of er anderzijds voldoende tijd voor is. 
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De arbeidsvoorwaarden 

De arbeidsvoorwaarden waaronder men werkt gaan over toekomstperspectieven, 
beloning en loopbaanmogelijkheden. Toekomstperspectieven weerspiegelen zich 
vooral in de behoefte aan meer werkzekerheid. Voor de beloning wordt gevraagd 
naar de appreciatie van het loon en naar een vergelijking met andere functies en 
weverijen. Loopbaanmogelijkheden betreffen zowel financiële groeimogelijkheden als 
promotie.  
 
 

3.2 Organisatorische belasting bij wevers 
 

Grafiek 16: organisatorische belasting bij wevers 
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Globaal genomen liggen de aspecten arbeidsbelasting, relatie, communicatie, 
informatie en arbeidsvoorwaarden relatief gunstig ten opzichte van de gemiddelde 
Vlaamse arbeider. De leer- en regelmogelijkheden liggen ongunstig. We gaan voor elk 
van de aspecten na welke hiervoor de technologische en bedrijfsorganisatorische 
oorzaken kunnen zijn. 
 
 
3.2.1 Arbeidsbelasting 
 
De arbeidsbelasting ligt globaal genomen relatief gunstig ten aanzien van de 
gemiddelde Vlaamse arbeider. In vergelijking met de Vlaamse arbeider scoort de 
geestelijke belasting negatief, het werktempo gemiddeld en opmerkelijk, de 
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lichamelijke belasting scoort positiever en dus minder belastend dan gemiddeld. Dit 
is ook zo voor de emotionele belasting. Als we de wever vergelijken met de andere 
arbeiders in ploegenarbeid verdwijnt het significante verschil in geestelijke belasting 
en blijven alleen de significant gunstige afwijking voor emotionele en lichamelijke 
belasting.  
 
We mogen verwachten dat voor de meeste factoren van de arbeidsbelasting de 
bedrijfsorganisatie het verschil kan maken want we vinden wel degelijk significante 
verschillen tussen de weverijen. Enkel de geestelijke belasting verschilt niet tussen de 
deelnemende weverijen en ze ligt opmerkelijk hoger dan bij de gemiddelde Vlaamse 
arbeider. 
 
De relatief hoge geestelijke belasting werd tijdens de gesprekken meestal verklaard als 
het resultaat van de hoge graad van concentratie die van de wever vereist wordt. Hij 
moet op tientallen dingen tegelijk letten en mag zijn machines niet uit het oog 
verliezen. De steeds stijgende kwaliteitseisen vergen ook steeds meer aandacht. 
Emotionele belasting doet zich vooral voor bij veelvuldig contact met klanten, wat 
voor de wevers niet direct het geval is. De emotionele belasting in deze 
onderzoeksgroep gaat veelal gepaard met relationele problemen op de vloer, wat we 
bespreken onder het aspect ‘relatie, communicatie en informatie’. 
 
Als we aan arbeidsbelasting denken in termen van tempo en lichamelijke belasting, 
dan denken we in de eerste plaats aan de kwantiteit van het takenpakket of de 
arbeidsinhoud. Maar bij analyse merken we op dat de takenpakketten niet zoveel 
verschillen tussen de weverijen. Het pakket aan taken is een combinatie van het 
aantal machines per batterij en het aantal neventaken zoals bobijnen opzetten, 
stukken afzetten en coupons weven. Hoe meer machines hoe minder neventaken en 
omgekeerd. Bijkomend speelt ook de leeftijd van de machines een rol. Nieuwe 
weefmachines zijn gebruikersvriendelijker en nemen een aantal taken over. 
 
Werktempo en werkhoeveelheid worden sterk bepaald door problemen met 
‘breuken’. De lichamelijke belasting is beduidend lager in afdelingen die recent 
werden opgericht of recent gereorganiseerd werden met veel oog voor ergonomie.  
 
Hierna beschrijven wij beknopt een aantal technische en bedrijfsorganisatorische 
determinanten voor de arbeidsbelasting. Deze elementen staan niet op zichzelf maar 
beïnvloeden elkaar. Het is het samenspel tussen technologie en organisatie dat 
uiteindelijk de arbeidsbelasting en -beleving zal bepalen. De analyse is beperkt tot de 
belangrijkste invloeden: machinetechnologie, samenstelling batterij, informatisering, 
arbeidsomstandigheden, ergonomie, grondstoffen, pproduct, productgroep of sector, 
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ploegenarbeid en flexibele werktijden. Weverijen kunnen van daaruit vertrekken om 
een bedrijfsanalyse te maken.  
 
 
3.2.1.1 De machinetechnologie 
 
Hierbij zijn 2 zaken van belang, enerzijds de aard van de machine en anderzijds de 
leeftijd van de machines. Voor het onderzoek naar de invloed van de aard van de 
machine hebben we de weefmachines ingedeeld naar plat- en Jacquardweven. Een 
meer gedetailleerde indeling gaf te kleine categorieën. We hebben de Pearson 
correlatiecoëfficiënt berekend met de verschillende factoren van welzijn en 
arbeidsbeleving én gecontroleerd voor leeftijd, maar vonden geen verbanden. Een T-
independent test gaf wel enkele verbanden, maar wanneer we echter diezelfde test 
uitvoeren op bedrijfsniveau vallen die verbanden weg, of meer nog, dan geven 
Jacquardweefmachines de grootste belasting. Deze vaststelling maakt duidelijk dat de 
aard van de machine niet alleen verantwoordelijk is voor de belasting. 
 
Een ander belangrijk onderscheid tussen de machines is dit tussen mechanische en 
elektronische weefmachines. Mechanische machines zouden een grotere belasting 
geven. We vonden bij de analyse geen significante verbanden, maar de gemiddelde 
lichamelijke belasting ligt bij mechanische weefmachines wel hoger, zonder dat de 
correlatie significant is. 
 
Ook de leeftijd van de machine is van belang. De meeste machines dateren uit de 
jaren '80 en de jaren '90. De weefmachines zijn over het algemeen 
gebruikersvriendelijker en veiliger geworden. Mogelijke verbeteringen hangen wel af 
van de aard van de machine en het soort product dan moet gemaakt worden. 
 
Deskundigen wijzen erop dat ook de aard van het inslagmechanisme belangrijk is 
voor de belasting. Volgens hen is luchtinslag minder belastend dan de grijperinslag. 
Meest belastend is de projectielinslag. Daarenboven heeft luchtinslag eventueel 
automatische detectie en correctie. Dit vermindert het aantal tussenkomsten van de 
wever. Een Pearson correlatie geeft een verband met de VBBA en 
gezondheidsfactoren voor ‘werkhoeveelheid en tempo’ en gezondheid. Een verdere 
anova-analyse toont enkel een significant verband op 0,001 niveau voor 
werkhoeveelheid en tempo. Het meest belastend is het werk aan weefmachines met 
een schietspoel of het werken in een batterij met verschillende inslagtypes. Merken 
we hier wel meteen op dat luchinslag een grotere belasting kan geven door de 
lawaaihinder. 
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Voordelen van de ‘nieuwe’ of minder belastende weefmachines verminderen evenwel 
wanneer gelijktijdig het toerental wordt opgedreven. Het toerental neemt ongeveer in 
alle weverijen toe, maar de snelheid op zich is niet extra belastend, wel in combinatie 
met bijvoorbeeld de kwaliteit van de grondstof. Meer algemeen gaat het om het juiste 
product maken met de juiste machine, en dat is nog niet altijd zo. 
 
Ook belangrijk is het onderhoud, want het aantal breuken neemt toe door te weinig 
preventief onderhoud of te snel herstel. In zowat de helft van de betrokken weverijen 
wordt dit als een probleem gesignaleerd. 
 
 
3.2.1.2 Samenstelling van de batterij 
 
Bij de samenstelling van de batterij zijn het aantal en de opstelling van de 
weefmachines van belang, samen met nog een aantal andere kenmerken. Het aantal 
machines per batterij varieert in de betrokken weverijen van een 8 tot een 60-tal, in 
het weekend zelfs 90. De weverij met het grootst aantal weefmachines in een batterij 
heeft zeker niet de grootste arbeidsbelasting voor de wevers. Werktempo en 
lichamelijke belasting scoren daar gemiddeld of zelfs gunstiger. Dit wijst erop dat het 
aantal op zich niet het verschil kan maken. In de meeste weverijen is het aantal ook 
geen probleem, tenzij er teveel garenbreuken zijn en dus teveel machinestilstanden. 
Of wanneer er teveel andere taken moeten uitgevoerd worden, zoals het transport 
met karren, bobijnen naar het magazijn brengen, machines kuisen, enz. Dan komt 
men regelmatig terug in een batterij met uitzonderlijk veel stilstanden. Soms is ook de 
opstelling niet optimaal, de afstanden zijn te groot of de wever heeft geen overzicht 
over de ganse batterij. Geen overzicht hebben is vooral belastend wanneer men 
werkt met een toevalsbediening. Bij een toevalsbediening moet men altijd eerst naar 
de stilstaande machine met de kleinste breuk gaan. Wanneer men geen overzicht 
heeft moet men telkens ‘omlopen’ en men weet niet hoeveel werk er nog wacht. Het 
is ook een voordeel wanneer men telkens aan dezelfde batterij kan werken. In 
vaktermen noemt dat aan een vaste batterij werken. Men kent dan de specificiteit van 
de machines en men kan anticiperen op problemen. 
 
 
3.2.1.3 Stand en gebruik van de informatisering 
 
De informatisering is in volle expansie. Heel wat weverijen maken reeds gebruik van 
bi-directionele communicatie waarbij de productie niet alleen centraal kan opgevolgd 
worden maar ook gestuurd wordt. Een belangrijk voordeel van centrale sturing is dat 
er minder foute productie gebeurt. Nu is het niet uitzonderlijk dat er per vergissing 
een order met een verkeerd ontwerp gedraaid wordt. 
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Tabel 6: stadia van de ontwikkelingsfasen van het productie-

opvolgingssysteem in de weverij 

Technologie Gebruik van de technologie (15 afdelingen, eigen onderzoek) N = 15 

Registratie van de werknemer 8 Bekabeling 
Overzicht van tijdsrendement machine 14 
Detailinfo van product en machine-instelling (order) 7 
Planning van de benodigde werknemers 5 

Plannings- 
module 

Planning van de productietijden 3 
Automatische registratie van breuken 14 
Specificatie van storingen naar tijdstip en lokalisatie in het weefsel 7 
Identificatie van werknemer bij storing 7 
Melding van begin, einde en aard van de interventie 14 
Rapportering van het tijdsrendement van machines en werknemers 13 
Rapportage van oorzaken machinestilstanden 14 

Uni- 
Directionele 
communicatie 
(passief) 

Rapportage van duur en frequentie van interventies 14 
Overdracht instructies vanuit het systeem aan werknemers 6 
Real time rendement van machines (oorzaken van stilstanden en 
frequenties) en werknemers (duur en frequentie van interventies) 

10 

Flexibiliteit in machinetoewijzing aan werknemers 4 
Exacte toewijzing van kosten en baten aan persoon en machine 3 
Informatie is beschikbaar vanuit verschillende invalshoeken én 
combineerbaar 

5 

Bi-directionele 
communicatie 
Niveau 1 

Relaties met andere afdelingen zijn mogelijk 2 
Mogelijkheid om tot 64 infocodes in te tikken door operator 6 
Machine-instellingen worden centraal gestuurd (niet meer door operators) 2 
Opdrachten worden gestuurd vanuit het systeem (vb. aanpassing 
weefselbinding) 

3 

Rapportering van prestatietijden: exacte kostencalculatie 3 
Rapportering van prestatie van individuele werknemer: aanwezigheden, 
uitgevoerde orders, interventietijden. 

3 

Bi-directionele 
communicatie 
Niveau 2 
(passief) 

Optimaliseren van kwaliteitscontrole: foutenoverzichten, defecten 
individuele werknemer 

7 

Optimalisering van het productieproces via diagnosestelling vanuit het 
systeem: oplossingen (vb. instellingen) worden aan de operator 
gesignaleerd 

2 

Continue opvolging en sturing van machines en werknemers 3 
Real time statistische analyse: correlatie van fouten met werknemers, 
machinetype, garentype, ... 

3 

Inventaris van vervangingsonderdelen, verbruik van onderdelen per 
machine(-type) en per insteller 

5 

Bi-directionele 
communicatie 
Niveau 3  
(interactief) 

Exacte kostentoewijzing: machinetijden, gebruik materiaal, hoeveelheid 
afval, arbeidstijd, interventietijden indirect personeel 

4 
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Naast deze productietechnische motieven gebruiken sommige weverijen deze 
informatisering ook in meerdere of mindere mate voor het opvolgen van het 
individueel rendement. De invloed op de arbeidsbelasting hangt dan ook af van de 
manier waarop deze techniek wordt ingezet. 
 
Als ondersteuning van de productie werkt de informatisering over het algemeen 
werkdrukverlagend. Dit betekent dat de cijfers 'gedetailleerd' beschikbaar moeten 
zijn: wat is het rendement en wat zijn de oorzaken als het lager is dan verwacht? Deze 
gegevens kunnen dan gebruikt worden om de volgende partij beter te plannen. 
Verdere informatisering moet dus de planning meer beheersbaar maken. We zien dat 
alle weverijen gebruik maken van deze mogelijkheid om oorzaken van breuken op te 
sporen. De planning ligt moeilijker omdat er soms heel flexibel moet ingegrepen 
worden wanneer er plots nieuwe orders binnenkomen. 
 
Als controle van de werknemer en individualisering van fouten heeft de 
informatisering meestal een negatieve invloed. Een beperkt aantal weverijen maakt 
daar gebruik van of went de cijfers op deze manier aan. Vooral jonge werknemers 
laten zich teveel leiden door de rendementscijfers. Ouderen hebben geleerd dat 
gestaag doorwerken het beste resultaat geeft en zij volgen het rendement bij wijze 
van spreken van op afstand. Vroeger werden in meerdere weverijen de 
rendementscijfers uitgehangen op borden, nu beperkt men zich tot het beschikbaar 
stellen van de cijfers op een pc, meestal opgesteld op een relatief centrale plaats. 
 
 
3.2.1.4 Arbeidsomstandigheden  
 
De arbeidsomstandigheden die voor een wever een belangrijke rol spelen zijn 
enerzijds de temperatuur, de vochtigheid en de ventilatie, en anderzijds de verlichting 
en het lawaai. Al deze aspecten zijn in alle weverijen een blijvende zorg, naast 
uiteraard aandacht voor de arbeidsveiligheid. 
 
Tegen lawaai kan men zich op dit moment reeds goed beschermen, maar de bron 
van de belasting uitschakelen is helaas onmogelijk. Lawaai is vooral geestelijk 
belastend en zorgt daarenboven voor vrij geïsoleerde posities, praten is immers zo 
goed als onmogelijk. Omdat compressie van lucht veel lawaai geeft en technisch 
gezien bij luchtinslag het toerental veel hoger ligt, geven deze weefmachines de 
meeste belasting. Veelal is er keuze uit soorten oordoppen. In één van de weverijen 
kan men een walkman dragen en in een ander heeft men gepersonaliseerde 
oordoppen. Het aantal wevers dat de bescherming draagt varieert sterk van bedrijf 
tot bedrijf, vooral ouderen zien niet altijd de noodzaak ervan in. In heel wat 
weverijen doen de leden van de Comités regelmatig controles en dat blijkt wel sterk 
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stimulerend te zijn. Omdat weefmachines zoveel lawaaihinder geven worden meestal 
zoveel mogelijk neventaken in aparte afdelingen ondergebracht, zoals bijvoorbeeld de 
kwaliteitscontrole. 
 
De verlichting is meestal wel nog sterk voor verbetering vatbaar. Het gaat hierbij niet 
alleen om het regelmatig vervangen van de lampen en zorgen dat wevers niet in hun 
eigen schaduw moeten werken. Zoeken naar de juiste lichtsterkte of de 
verlichtingsbron kunnen instellen afhankelijk van kleur en ontwerp van stof, is 
minstens even belangrijk. 
 
Het ‘klimaat’ is moeilijk te beheersen, men heeft immers een hoge vochtigheidsgraad 
– 80 tot 85% - nodig om te weven, weliswaar afhankelijk van het soort weefsel dat 
men maakt. Voor technisch textiel is dat beter aan te passen, maar daar ligt de 
aanwezigheid van (proces-)damp of stof  soms hoger. De weverijen met de meeste 
problemen zijn deze die in woonkernen gelegen zijn. Zij kunnen immers geen deuren 
en ramen openen omwille van lawaaioverlast. 
 
Het stof is sterk afhankelijk van de soorten garens die verwerkt worden, grove garens 
of chenille geven bijvoorbeeld meer stof. Bij technische vezels is er vooral veel fijn 
stof. Daarenboven laten platte getouwen zich doorgaans gemakkelijker onderhouden 
dan Jacquardmachines. In nieuwe afdelingen kan het onderhoud meestal beter 
georganiseerd worden dan in bestaande. Het is gemakkelijker om van bij de aanvang 
nieuwe blaas- of afzuigtoestellen te integreren dan nadien toestellen toe te voegen. 
 
Er zijn nog gevaarlijke situaties, vooral dan met betrekking tot de trappen en 
eventuele transportkarren, maar ook hier wordt gezocht naar oplossingen. Ook 
putten en olievlekken zorgen voor ongemak en irritatie. 
 
Het toenemend belang van het preventiebeleid, zowel in de arbeidswetgeving als op 
de werkvloer, heeft zijn sporen nagelaten in de evolutie van het aantal 
arbeidsongevallen. Het aantal (geregistreerde) arbeidsongevallen is sinds de jaren ’90 
algemeen sterk gedaald en dat is in de textielsector niet anders17. Omdat veiligheid 
loont gaat men preventie niet meer zien als een kostenfactor, maar als 
rendementsverhogende factor. ‘Niet veiligheid’ is een kostenfactor. 
 
 
 
 

                                                 
17  Coppens G., Arbeidsongevallen en preventie in de textielsector. Eindwerk Licentiaat in de 

handelswetenschappen, 1998-1999, Economische Hogeschool Sint-Aloysius Brussel. 
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3.2.1.5 Ergonomie 
 
De moderne weefmachines zijn over het algemeen veel meer ergonomisch, al blijft 
het meestal wel ‘rekken’ om de kettingbreuken te herstellen. De lengte van de 
werknemer speelt een rol bij de lichamelijke belasting. Vooral kleinere personen 
hebben meer hinder van heffen en sleuren, bukken en hoog moeten reiken. Vroeger, 
maar ook nu soms nog, werd bij de aanwerving soms een minimum lengte van 1m60 
gevraagd. Het onderzoek toont een significant verband (op niveau 0,05). We merken 
dat ‘kleinere’ personen meer lichamelijke belasting ondervinden, ook als we de factor 
leeftijd uitschakelen. Controleren voor leeftijd is nodig gezien ‘jonge’ mensen 
gemiddeld groter zijn dan oudere. Er is ook in deze onderzoeksgroep een significant 
verband tussen leeftijd en lengte. 
 
Ook de inrichting van de kwaliteitscontrole aan de machine is niet zonder impact op 
de arbeidsbelasting. Voldoende ruimte is één zaak, een aangepaste verlichting een 
andere. Wanneer men het weefsel onder de bedieningstrappen door kan voeren 
wordt een grotere werkruimte gecreëerd. De plaatsing van de lampen kan ervoor 
zorgen dat men niet in de eigen schaduw werkt en regelmatig vernieuwen van de 
lampen is eveneens belangrijk. Een juiste afstemming van licht en weefsel reduceert 
de belasting. 
 
Voor de voorbereiding en het wegbrengen van bobijnen en weefsels, waarbij meestal 
heffen en sleuren komt kijken, zijn in de meeste weverijen goede hulpmiddelen 
voorhanden. Bij nieuwbouw probeert men ook de afstanden te beperken, ruimte te 
voorzien om bijvoorbeeld bobijnen op paletten te kunnen aanbrengen, laad- en 
loskades op gepaste hoogte te bouwen, enz. 
 
Bij de opstelling van de batterijen tenslotte gaat veel aandacht naar de afstanden die 
moeten afgelegd worden én naar een gebruikersvriendelijke bediening. Deze aspecten 
worden meestal goed opgevolgd, maar er blijven probleemsituaties zoals de trapjes 
achteraan de machines. Niet alles is op te lossen, of toch voorlopig nog niet. Maar 
ook hier kan men meer ingrijpend tussenkomen wanneer het om een nieuwe afdeling 
gaat. De weefmachines kunnen in een put geplaatst worden en de bovenbouw van 
Jacquardmachines kan aansluitend gemaakt worden. De batterij kan geplaatst worden 
in de vorm van een blok in plaats van een rij. 
 
 
3.2.1.6 De grondstoffen  
 
De aard en de kwaliteit van de grondstof bepalen in alle weverijen in belangrijke mate 
het aantal breuken of stilstanden. Synthetische garens zijn gemiddeld genomen 
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sterker dan katoen en vlas. Op dit moment zorgt de techniek van chenille, een 
‘modeproduct’ bij uitstek, voor heel wat problemen. De aard van de grondstof is 
daarom zeer belangrijk voor het bepalen van het toerental. Maar een zelfde soort 
draad kan ook nog in kwaliteit verschillen. Wanneer wevers met een 2de keus katoen 
moeten werken zullen er ongetwijfeld meer breuken zijn. Ook hier moet het toerental 
aangepast worden, of een betere kwaliteit van grondstof gekozen worden.  
 
 
3.2.1.7 Het product 
 
Het product is bepalend voor de arbeidsbelasting, omdat de aard en de kwaliteit van 
het product het bedrijf doet kiezen voor bepaalde managementstrategieën. Is het 
product een standaardproduct, zoals sommige matrasbekleding of kledingkatoen dat 
op voorraad kan gemaakt worden, dan zullen er zich minder pieken en dalen in de 
productie voordien. Is het product daarentegen sterk innoverend, seizoengebonden 
en daarenboven klantspecifiek zoals interieurtextiel, dan zal het bedrijf sterk 
beïnvloed worden door deadlines en wellicht ook door veelvuldige wissels. Ook de 
eisen aan de kwaliteit van het eindproduct zijn belangrijk voor de werkdruk. Indien 
men 2de keus mag weven moet de machine minder snel worden stilgelegd om 
kwaliteitsfouten eruit te halen. Stelt men daarentegen topkwaliteit als norm, dan vergt 
dat veel meer controle én stilstanden. Gaat het om zeer hoge eisen aan het product, 
bijvoorbeeld naar sterkte en brandveiligheid of ontwerp, gekoppeld aan snelle 
levering, dan is er opnieuw een versterking van de druk op de productie. Op de 
planningsdienst in de eerste plaats, maar onrechtstreeks ook op de vloer. Het ene 
order is dus al makkelijker of moeilijker dan het andere. De werkdruk die hierdoor 
zou kunnen ontstaan wordt in sommige weverijen beheerst via een betere spreiding 
van makkelijke en moeilijke producten in een batterij. Zo kan men bijvoorbeeld 8 
weefmachines laten draaien met een standaardproduct en ‘enkele’ andere met iets 
moeilijkere ontwerpen. Met andere woorden: spreiding van de kwaliteiten om de 
werkdruk niet onnodig voor bepaalde batterijen te hoog te leggen. 
 
 
3.2.1.8 De productgroep of de subsector 
 
We onderscheiden 3 subsectoren: kledingtextiel of weefsels voor sportkleding, 
vrijetijdskleding, regenkleding, fashion wear, enz. Interieurtextiel of meubelstoffen, 
decoratiestoffen, huishoudlinnen, matrastijk, enzovoort.  Technisch textiel of textiel 
voor voertuigen en automotive, bescherming, enz. Op 7 van de 28 VBBA- en 
VOEG-factoren vinden we significante verschillen (annova) tussen de subsectoren. 
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Tabel 7: verschillen tussen de subsectoren 

VBBA – subsector Signifi- 
cantie 

In-
terieur-
textiel 
N=244 

Kle-
ding-
textiel 
N=59 

Tech-
nisch 
textiel 
N=37 

Werktempo en hoeveelheid 0,001 47,07 39,89 53,54 
Lichamelijke inspanning 0,000 32,03 37,85 48,46 
Communicatiestrategie (hoger=beter) 0,003 56,62 44,54 48,33 
Veranderingen in het werk (hoger=slechter) 0,000 21,44 28,33 32,57 
Toekomstonzekerheid 0,008 56,02 70,18 70,14 
Emotionele reacties 0,020 31,85 25,45 43,33 
Piekeren 0,036 18,04 10,78 27,14 
 
Wevers in de (enkele) bedrijven in ons onderzoek met technisch textiel hebben meer 
ongunstige scores: werktempo en hoeveelheid, lichamelijke inspanningen, problemen 
bij veranderingen in het werk, emotionele reacties en piekeren. De 
toekomstonzekerheid ligt relatief hoger, maar dat is ook zo in de kledingtextiel. Het 
interieurtextiel scoort gunstig op het vlak van communicatiestrategie. Maar gezien het 
beperkt aantal weverijen in het onderzoek kunnen we dit zeker niet veralgemenen 
voor de sector, daarvoor is verder onderzoek nodig. We nemen dit aan als een 
indicatie. 
 
 
3.2.1.9 Ploegenarbeid en leeftijd 
 

De ploegenarbeid ligt zeer verschillend voor de wevers in de weverijen in vergelijking 
met de doorsnee Vlaamse arbeider. In de steekproef van Vlaamse arbeiders werkt 
49% van de arbeiders in dagdienst, van de 340 wevers in ons onderzoek slechts 1 
wever. 
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Grafiek 17: ploegenarbeid Vlaamse arbeiders n=2052 
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Grafiek 18: ploegenarbeid wevers n=335 
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De gevolgen van ploegenarbeid, zeker nachtarbeid, zijn reeds uitgebreid bestudeerd 
en iedereen is het erover eens dat ze negatief zijn voor de gezondheid én het sociaal 
en familiaal leven. Recent nog doctoreerde een epidemioloog op het thema ‘de 
cardiovasculaire risico’s van ploegendienst’18. Mensen die in ploegendienst werken 

                                                 
18 Annet L., Nachtwerk ontregelt het hart. In : Arbeidsomstandigheden, TNO Arbeid en SAMSOM, 

nr. 6, 2000, blz. 21-23. 
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hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Maar zolang ze economisch 
noodzakelijk zijn kunnen we alleen de voorwaarden zo goed mogelijk aanpassen aan 
het bioritme en de wensen van de werknemers. In bijlage 12 vindt u hierover een 
korte nota. 
 
Uit een steekproef van 1500 arbeiders uit de NOVA databank blijkt dat een 2-
ploegendienst in vergelijking met de dagdienst, heel wat significante verschillen geeft 
op de arbeidsbeleving. Meestal is de invloed negatief: een hogere geestelijke en 
lichamelijke belasting, minder afwisseling en minder leermogelijkheden, minder 
zelfstandigheid, minder goede relaties met collega’s en hiërarchie, meer problemen 
met de taak, minder informatie en inspraak, meer toekomstonzekerheid, minder 
plezier en minder slaapkwaliteit. Positief significant zijn enkel de waardering voor de 
beloning en de lagere intentie om van baan te veranderen. 
 
Met een one-way annova hebben we gezocht naar verschillen tussen de ploegen in de 
weverijen en die zijn er maar in 3 van de 28 factoren van welzijn, namelijk op 
leermogelijkheden, contactmogelijkheden en herstelbehoefte.  Leermogelijkheden 
zijn moeilijker voor mensen met nachtdiensten, vaste nacht, weekend of wisselende 
3-ploegen. De contactmogelijkheden zijn minder voor de vaste weekendploegen en 
bij hen is ook de herstelbehoefte het grootst. Bij dit laatste moeten we wel opmerken 
dat bij deze ploegen meer dan in de andere sommige wevers 2 jobs combineren (1/3 
tot ½ zou een 2de job hebben). Als we de partiële correlatiecoëfficiënt berekenen, 
gecontroleerd voor leeftijd, vallen de significante verbanden weg.  
 
Dubbelspel: ploegenarbeid én leeftijd 

Voorgaande paragrafen maken duidelijk dat er 2 belangrijke factoren zijn die de 
arbeidsbeleving van de betrokken wevers beïnvloeden, namelijk de ploegenarbeid en 
de leeftijd. Gezien de groep van 340 wevers op beide determinanten significant 
verschilt van de referentiegroep van Vlaamse arbeiders in de databank van NOVA, 
hebben we een steekproef getrokken uit deze databank. Deze steekproef vertoont in 
de mate van het mogelijke dezelfde kenmerken als de groep van wevers op het vlak 
van leeftijd en ploegendienst. Voor leeftijd kon daarin vrij ver gegaan worden, maar 
voor ploegenarbeid laat het referentiebestand van Vlaamse arbeiders nog geen 
vergaande verfijning toe. 
 
Bij een annova-analyse tussen de wevers en de Vlaamse arbeiders op de VBBA- en 
VOEG-factoren verdwijnen heel wat verbanden.  
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Grafiek 19: welzijn wevers t.o.v. Vlaamse ploegenarbeiders 
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Significant verschillend blijven: emotionele en lichamelijke belasting, afwisseling in 
het werk en zelfstandigheid, problemen of onduidelijkheden in het werk, 
veranderingen in het werk, informatie, beloning, herstelbehoefte en gezondheid. De 
richting blijft uiteraard dezelfde, ongunstig zijn afwisseling in het werk, 
herstelbehoefte en gezondheid. Alle andere factoren zijn gelijk of gunstiger voor de 
wevers. De gezondheidsklachten blijven significant hoger, we hebben hiervoor de 
referentiegroep van de Vlaamse bevolking van het W.I.V. gebruikt. 
 
 
3.2.1.10 Flexibele werktijden 
 
Flexibele werktijden kunnen een positief effect hebben op het welzijn, maar ook een 
negatief. Er is een positieve invloed wanneer die inzetbaarheid gedreven wordt door 
sociale of familiale noden. Als de flexibiliteit echter louter in functie staat van het 
bedrijfsbelang is de kans groot dat het sociaal en familiaal leven er sterk komt onder 
te lijden. En zeker voor werknemers die reeds in ploegen werken kan dit extra 
belastend zijn. Wanneer overwerk dan toch niet te vermijden is, moet men wel extra 
aandacht schenken aan het tijdig verwittigen. Een goede planning, hoe moeilijk ook 
als men gericht is op een turbulente markt, is dan ook van het grootste belang. Hier 
kan de informatica nogmaals zijn diensten bewijzen.  
 
In de meeste weverijen kent men maanden vooraf de uurregeling en de samenstelling 
van de ploeg. Soms wordt men opgeroepen bij ziekte van een collega, maar dat 
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gebeurt niet dikwijls. Het is wel zo dat men meestal op minimumbezetting werkt en 
bij afwezigheid aangewezen is op vervanging door iemand uit een andere ploeg. In de 
betrokken weverijen gebeuren alle ‘overuren’ op vrijwillige basis. 
 
 
3.2.1.11 Arbeidstijd en soort contract 
 
Het soort contract verschilt niet significant van de referentiegroep, het aantal uren 
dat men werkt wel. Van de gemiddelde Vlaamse arbeider werkt maar 89% voltijds, bij 
de wevers is dat 98%. Gezien meer dan 95% van de wevers onder vast contract 
werkt en meer dan 98% voltijds, kunnen we geen verschillen zoeken op deze 
kenmerken in deze groep van wevers. Bij de grotere groep van Vlaamse arbeiders 
kunnen we wel in een steekproef nagaan of voltijds of deeltijds werken een invloed 
heeft op de arbeidsbeleving. De geestelijke belasting blijkt groter te zijn bij de 
voltijdse, maar de contactmogelijkheden zijn beter. De beloning en 
loopbaanmogelijkheden worden minder gunstig gewaardeerd door de deeltijdse. 
 
 
3.2.2 Leer- en regelmogelijkheden 
 
In vergelijking met de gemiddelde Vlaamse arbeider scoren afwisseling, inspraak en 
leermogelijkheden minder gunstig bij de wevers, de zelfstandigheid scoort dan weer 
beter dan gemiddeld. De zelfstandigheid van de wevers verschilt niet tussen de 13 
deelnemende weverijen. 
 
Dat er geen verschillen zijn op het vlak van de zelfstandigheid tijdens het werk heeft 
weer veel te maken met de typische kenmerken van het beroep. De wever is ‘meester’ 
over zijn batterij, ongeacht andere technisch-organisatorische kenmerken van het 
bedrijf. 
 
Het feit dat de afwisseling in het werk, de leermogelijkheden en de inspraak 
verschillen tussen de weverijen, wijst erop dat de organisatie van de arbeid belangrijk 
is voor deze leer- en regelmogelijkheden. Management kan het verschil maken. We 
zoeken de verklaring in een andere arbeidsorganisatie en overlegmodellen. De relatie 
tussen afwisseling in het werk en leermogelijkheden is significant, wat betekent dat de 
samenstelling van de functie, zeg maar het takenpakket, een invloed heeft op het 
vakmanschap. Maar er moet meer zijn, want zo groot zijn de verschillen tussen de 
weversfuncties in de verschillende weverijen nu ook weer niet. Ook het 
opleidingsbeleid speelt zijn rol want verschilt duidelijk tussen weverijen. 
 
We bespreken: takenpakket, opleidingen, werkmethode, inspraak. 
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3.2.2.1 Takenpakket 
 
Wevers behouden hun vakkennis door de omvang van het takenpakket en inzicht in 
de machinetechnologie. In verschillende weverijen is men in de jaren '70 overgegaan 
tot specialisatie, maar men gaat momenteel wel nadenken over de mogelijkheden van 
polyvalentie. De wevers hebben in de meeste weverijen een relatief breed 
takenpakket, ze gebruiken gemiddeld een 25-tal vaardigheden. In twee weverijen zijn 
dat er maar een 15-tal, maar toch zien we dat het ene bedrijf nog gemiddeld scoort 
op leermogelijkheden en het andere bedrijf minder gunstig. Bij nadere analyse zien 
we dat in het laatste geval zo goed als geen voorbereidende of ondersteunende taken 
uitgevoerd worden. Alles beperkt zich tot uitvoering. Hier gaat voor de wever zeker 
inzicht in het productieproces verloren. In het andere bedrijf zien we een grotere 
betrokkenheid bij voorbereidende taken. De invoering van kwaliteitszorg heeft veelal 
wel voor een uitbreiding van het aantal taken gezorgd. Het gaat vooral over controle 
van het eindproduct, fouten detecteren, preventieve maatregelen nemen, kwaliteit 
bewaken en kwaliteitsprocedures toepassen. Taken die algemeen aan belang 
gewonnen hebben zijn kwaliteitscontrole, informatisering en preventie en 
concentratie. Taken die aan belang verloren hebben zijn onder andere kartonwissel, 
regelen van spanning en inslag, controle op kartonfouten, het opzetten van bobijnen, 
kuisen en mechanische ingrepen. We durven stellen dat hoe meer uitgebreid het 
takenpakket is, hoe meer leermogelijkheden men heeft. Vooral een goede spreiding 
over voorbereiden, uitvoeren en ondersteunen verhoogt het inzicht in het weefproces 
en ondersteunt de vakkennis. 
 
De functieomschrijvingen zijn bijna altijd zeer gedetailleerd en goed afgebakend. 
Meestal gebruikt men de functieclassificatie van de sector en wordt deze aangepast 
indien er nieuwe machines in gebruik genomen worden. Het moet dan uiteraard wel 
gaan over bijkomende of andere soorten taken. 
 
De taken van de wever zijn zeker niet uitsluitend routinematig. Zowat 60% zouden 
identieke taken zijn, maar 30% betreffen standaardtaken waarbij keuzes moeten 
gemaakt worden en 10% zou zelfs een creatieve dimensie hebben. Althans volgens 
de beoordeling van de taken door ‘oudere’ werknemers in de deelnemende bedrijven 
aan dit onderzoek. 
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3.2.2.2 Opleidingen 
 
Naast de inhoud van het takenpakket is ook het aanbod aan opleidingen van belang. 
In veel weverijen wordt opleiding voorzien in vervanging van tijdelijke werkloosheid, 
maar opleidingen zijn er meestal enkel voor nieuwe werknemers en/of nieuwe 
machines. In de toekomst kan het opleidingsbeleid een impuls krijgen via 
bijvoorbeeld Vlamivorm en de sectorale CAO over bedrijfsopleidingsplannen. De 
meeste opleidingen gebeuren ‘on-the-job’. Cobot, het paritair vormingscentrum is 
hier een belangrijke steun voor veel weverijen. Zoals voor andere werknemers in 
ploegensystemen wordt het opzetten van een opleidingsbeleid hierdoor juist extra 
moeilijk. Opleidingen over de werkmethode komen zelden voor, nochtans een 
belangrijke hefboom voor het verbeteren van de leermogelijkheden én het beheersen 
van de werkdruk. 
 
 
3.2.2.3 Werkmethode 
 
In de werkmethode, namelijk de volgorde en middelen van werken, toont de vakman 
zijn meesterschap. Een werknemer moet over de nodige autonomie en inspraak 
beschikken bij het uitoefenen van zijn job. Voor de wever is het inherent aan de job 
dat hij de baas is op zijn batterij weefmachines. In veel weverijen mag hij de methode 
zelf kiezen, maar niet altijd. Hier kunnen trouwens goede redenen voor zijn, want een 
werknemer zal niet altijd zelf voor 'de beste' methode kiezen. Gebrek aan opleiding 
kan hiervan de oorzaak zijn, maar ook misvattingen over wat van hen verwacht 
wordt doen wevers wel eens kiezen voor de verkeerde methode. Men kan kiezen 
voor een rondebediening of een toevalsbediening. In het geval van de 
rondebediening doorloopt de wever de batterij steeds in dezelfde volgorde, ongeacht 
de stilstanden van de machines. Bij een toevalsbediening zal de wever de volgorde 
zelf bepalen afhankelijk van de lampen die branden en de kleur van de lampen. Zo 
zal hij eventueel eerst de kleine stilstanden verhelpen en daarna de meer tijdrovende. 
Eventueel moet hij omwille van de hoogdringendheid van een bepaalde bestelling 
bepaalde weefmachines vooraf nemen. Vakmensen stellen dat de rondebediening de 
beste methode is, zowel om preventief breuken te voorkomen als om de werkdruk te 
kunnen beheersen. Toevalsbedieningen leiden er dikwijls toe dat wevers hun 
werkdruk opdrijven door zich teveel te laten leiden door de signalisatie van lampen 
en daardoor ook breuken te snel herstellen. Soms kan een gemengd systeem gebruikt 
worden. Een toevalsbediening wanneer er weinig garenbreuken zijn en men de druk 
van de signalisatie niet heeft, maar van zodra er teveel breuken zijn overstappen op 
een rondebediening. In één bedrijf verplicht men om bij de aanvang van elke ploeg 
met een rondebediening te starten. Daarna kon worden gekozen naargelang het 
aantal breuken. In de praktijk blijkt dat ouderen eerder kiezen voor een 
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rondebediening en jongeren vooral voor een toevalsbediening. Ervaring of opleiding 
kan wevers ervan overtuigen om voor een rondebediening te kiezen. De ronde 
bediening biedt ook meer mogelijkheden om nieuwe dingen te leren, want zij is meer 
gericht op preventie. Zo gaan leermogelijkheden én reductie van de werkdruk hand 
in hand. 
 
Bijna in alle weverijen beslissen de wevers zelf over wanneer en hoe breuken hersteld 
moeten worden, niet conforme draden of slechte bobijnen verwijderd moeten 
worden en beslissen ze zelf over het stilleggen van machines bij het detecteren van 
grove fouten in het weefsel. 
 
65% van de wevers gaat, wanneer alle weefmachines in de batterij draaien, in eerste 
instantie een preventieve controle doen. Bij 85% is dat de 1ste of de 2de keuze wanneer 
zich ‘overschot’ aan tijd voordoet. Hieruit mogen we besluiten dat de meeste wevers 
in dit onderzoek op dit vlak zeker een goede werkmethode volgen. We vinden zelf 
een correlatie (significant op 0,05) tussen deze goede werkhouding en enkele factoren 
van de arbeidsbeleving zoals door de VBBA in kaart gebracht: werktempo en 
hoeveelheid, afwisseling in het werk, leermogelijkheden, zelfstandigheid en plezier in 
het werk. 
 
 
3.2.2.4 Inspraak 
 
Over het algemeen kunnen wevers veel eigen beslissingen nemen over de concrete 
uitvoering van hun werk, hun zelfstandigheid binnen de batterij met weefmachines is 
groot. We zien voor de zelfstandigheid dan ook geen significante verschillen tussen 
weverijen. Dit is duidelijk anders op het vlak van de inspraak. Hier scoren weverijen 
duidelijk verschillend en de meer gunstige beoordelingen vinden we in weverijen met 
specifieke goed georganiseerde inspraak- en overlegmethoden. Deze weverijen 
hebben duidelijke afspraken over waarom, hoe, wanneer en met welk te verwachte 
antwoord suggesties en vragen kunnen geformuleerd worden. Het gaat ook om een 
duidelijke timing. Bijvoorbeeld: antwoord binnen de 72 uur en een oplossing binnen 
de maand. Meestal wordt dit door de werknemers gewaardeerd en ervaren als middel 
tot inspraak. Tijdens de gesprekken hoorden we ook wel kritiek op deze methodiek, 
maar die betrof eerder de modaliteiten dan de methodiek zelf. Als men bijvoorbeeld 
te lang wachtte met antwoord, of een probleem kreeg naderhand toch geen 
oplossing, of er werd een typische vakbondsmaterie behandeld zonder hun inbreng 
dan groeit er weerstand tegen het systeem. In bijna de helft van de weverijen heeft de 
wever inspraak in de algemene werkorganisatie. 
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3.2.3 Relatie, communicatie en informatie 
 
De informatie en communicatie scoren gemiddeld beter dan in de andere sectoren en 
ook problemen, onduidelijkheden en veranderingen, komen minder voor dan 
gemiddeld. De contactmogelijkheden met collega's tijdens het werk zijn wel 
beperkter. De relaties met de collega's en met de directe leiding worden gelijkaardig 
ervaren als in andere sectoren.  
 
Er zijn geen verschillen zijn tussen de 13 weverijen wat betreft ‘problemen’ bij het 
werk en ‘contactmogelijkheden’, het gaat hier om typische kenmerken van het beroep 
van wever. Een wever werkt volgens vaste procedures en hij is inderdaad baas over 
zijn batterij, maar dat maakt dat hij ook relatief gezien meer ‘alleen’ werkt en dus 
minder dan gemiddeld samen met collega’s aan eenzelfde ‘taak’ werkt. 
 
Voor de andere aspecten kan terug het management het verschil maken, zij het hier 
vooral de productie- en de human resources manager. Deze managers bepalen in hun 
arbeidsorganisatorisch beleid de tijd en ruimte voor contacten en relaties. 
Daarenboven speelt de bedrijfscultuur een belangrijke rol. Met name de strategieën 
op het vlak van informatie en communicatie. 
 
We zijn opnieuw op zoek gegaan naar organisatorische kenmerken én verschillen 
tussen de weverijen: teamwerk, bedrijfscultuur, werkopdrachten, informatie en 
bedrijfsmissie. 
 
 
3.2.3.1 Samenstelling van de ploegen 
 
Als de ploegen complementair zijn samengesteld en men in een vaste groep werkt 
kan er een goede ploeggeest groeien. Als men daarenboven werkt met een 
personeelsbezetting waarin bijvoorbeeld reservepersoneel voorzien is, kan men 
'meer' dan gemiddeld tijd maken voor contacten, overleg en wederzijdse 
ondersteuning. In zo'n situatie zijn er ook minder mogelijke aanleidingen tot 
conflicten wat opnieuw de verstandhouding en waardering bevordert. En bij 
eventuele conflicten kan men ook gemakkelijker bij iemand van de leiding terecht. 
De kans op mobbing neemt dan ook af. Mobbing (van het Engels mob = meute) 
wijst op de druk die door de werknemersgroep op één van zijn leden wordt 
uitgeoefend. De kans neemt toe naarmate men als persoon aansprakelijk kan gesteld 
worden voor de groepsprestaties. Bijvoorbeeld als een werknemer door zijn collega's 
als de minst productieve wordt beschouwd. Hij kan dan een bedreiging voor hen 
vormen want hij brengt de gezamenlijke productie in gevaar. In dit geval leidt de 
arbeidsorganisatie en –verdeling tot het uitsluiten van die werknemer door de andere 
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werknemers. Premiestelsels, vooral wanneer de groepsprestatie hierin bijdraagt, 
kunnen dit probleem in de hand werken. Het is duidelijk dat een goeie ploeggeest het 
welzijn én de productie bevordert. 
 
Ook een zeer korte hiërarchie kan de verstandhouding positief beïnvloeden. De 
leidinggevenden staan dan dichter bij de vloer en kunnen meer ondersteuning bieden. 
Maar gebrek aan waardering en steun, of erger ‘Bullying’, kan uiteraard in elke vorm 
van arbeidsorganisatie voorkomen. Bullying (Engels voor ruw behandelen) wijst op 
een gedrag van de hiërarchie waarbij de werknemers van een dienst voortdurend 
onder druk gezet worden. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat ‘leidinggeven’ geen 
evidente zaak is. Meestal kiest men een ploegchef op basis van zijn goed 
vakmanschap, maar vergeet men de leiderscapaciteiten na te trekken. 
 
De meeste ploegen in de betrokken weverijen tellen een 10 tot 15 werknemers, zijn 
complementair en op vaste basis samengesteld, hebben vaste rustpauzes en zijn reeds 
lang geleden zo ingevoerd. Een even groot aantal weverijen telt respectievelijk 3 en 4  
hiërarchische niveaus. Opgaand zijn dat wever, meestergast (dikwijls een monteur), 
productieverantwoordelijke en eventueel afdelingshoofd.   
 
 
3.2.3.2 Bedrijfscultuur 
 
De bedrijfscultuur is het geheel aan normen en waarden die in een bedrijf gangbaar 
zijn. Het zijn de ongeschreven normen en gedragsregels die het functioneren van de 
werknemers beïnvloeden. Zij bepalen de relaties en daarin vooral de aspecten ‘steun 
en waardering’. Steun en waardering tussen collega's én van de direct leidinggevenden 
zijn zeer belangrijk voor de arbeidsbeleving. Merk op dat we dit dus ruimer zien dan 
‘niet gepest worden’, alhoewel we dit aspect zeker niet willen verwaarlozen! Immers, 
één werknemer op tien is in het kader van zijn of haar werk slachtoffer van 
intimidatie of pesterijen. In alle Lidstaten van de Europese Unie samen gaat het om 
12 miljoen werknemers19. 
 
De bedrijfscultuur beïnvloedt ook in belangrijke mate de manier waarop 
organisatieveranderingen verlopen. Reorganisaties of introducties van nieuwe 
productietechnieken die niet ondersteund worden door de waarden en normen uit de 
bedrijfscultuur roepen meestal grote weerstand op. De arbeidsbeleving komt onder 
druk te staan. 
 

                                                 
19 Bron : European Foundation for the improvement of working and living conditions , 1996. 

Enquête bij 15.800 personen 



Arbeidsbeleving en arbeidsorganisatie in de Vlaamse textiel 
 
 

 
72. 

De typologie van de ‘First Organisational Culture Unified Search, kortweg Focus 97, 
onderscheidt 4 bedrijfstypes en stelt dat bedrijven steeds méér bij één van deze types 
aanleunen, zonder kenmerken van de andere types uit te sluiten. Op basis van de vele 
gesprekken met diverse bevoorrechte getuigen in de bedrijven kunnen we stellen dat 
de weverijen in het onderzoek nog in grote mate gericht zijn op ondersteuning, maar 
met groeiende aandacht voor innovatie. Bij reorganisaties komen beide types zelfs in 
concurrentie. 
 

Gericht op ondersteuning Doelgericht

 
 
Gericht op respect voor regels Gericht op innovatie

 
Van de betrokken weverijen onderneemt ongeveer de helft speciale acties om de 
bedrijfscultuur te verbeteren, anderen grijpen pas in wanneer er spanningen ontstaan 
of wanneer er zich kliekjes vormen. De speciale acties zijn er vooral op gericht om de 
goede menselijke relaties te ondersteunen. 
 
 
3.2.3.3 Werkopdrachten 
 
Werkopdrachten moeten duidelijk zijn, tijdig en volledig. Onduidelijke 
werkopdrachten zijn een extra arbeidsbelasting. We vinden dit algemeen vooral terug 
in de procedures die moeten gehanteerd worden en in de functieomschrijvingen. 
 
Problemen of onduidelijkheden zijn er in deze sector minder dan gemiddeld. In de 
meeste van de 13 weverijen in het onderzoek werken de wevers hoofdzakelijk of 
uitsluitend aan een vaste batterij. Meestal gaat het ook om gespecialiseerde wevers, 
wat maakt dat ze de werkopdrachten goed kennen. 
 
In zowat alle weverijen worden er duidelijke procedures gebruikt volgens welke men 
moet werken. De procedures liggen vast in kwaliteitssystemen. Op het vlak van 
certificering staat men in de textielsector reeds vrij ver20. Een verschil is er wel soms 
op vlak van tegenstrijdigheden in de opdrachten. In weverijen die bijvoorbeeld 
éénduidig voor kwaliteit boven 'rendement' kiezen stellen er zich relatief minder 
problemen. 
 

                                                 
20 De textielsector kent een hoog percentage gecertificeerde bedrijven, zie G. Verdonck, 1998. 
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Als men daarenboven continu werk maakt van technische verbeteringen en we 
kunnen spreken van een 'stabiel' veranderingsproces, dan kunnen er zich weinig 
misverstanden voordoen. 
 
In de 13 weverijen gebruikt men de functieclassificatie van de sector, aangevuld met 
bedrijfsspecifieke taken. De functieclassificatie is voor iedereen duidelijk en wordt 
aangepast indien er door invoering van nieuwe technologieën of reorganisatie nieuwe 
takenpakketten ontstaan. 
 
 
3.2.3.4 Informatie 
 
De behoefte aan informatie stelt zich op 2 niveaus, met name de feedback van de 
productieresultaten aan de werknemer en informatie over de bedrijfsresultaten. 
Verder is een goede werking van de OR en het CPBW ook van belang als 
informatiebron, en dit zowel volgens de werkgevers- als 
werknemersvertegenwoordigers. 
 
De feedback van de prestaties van de wevers kan op verschillende manieren 
gebeuren. Zeer rechtstreeks zijn er de rendementscijfers die ‘real time’ op te volgen 
zijn. Meestergasten kunnen deze cijfers dagelijks bespreken met de wevers. Wekelijks 
of maandelijks kan er overleg georganiseerd worden om de productieresultaten te 
evalueren en om te zoeken naar verbeteringen.  
 
In alle weverijen zijn de rendementscijfers beschikbaar en worden zij ook vrij sterk 
opgevolgd. Maar het is niet voldoende om de resultaten via rendementsborden te 
communiceren. Regelmatig een algemeen verslag en een persoonlijk woord over de 
prestaties zijn ook voor de wevers zeer belangrijk. Maandelijkse rapporten over 
fouten en kwaliteiten en geregeld overleg met de ploegoversten over het verloop van 
het productieproces zijn een belangrijk pluspunt. In verschillende weverijen worden 
grote inspanningen gedaan om de informatie over het bedrijf in het algemeen en de 
werkopdrachten in het bijzonder goed te organiseren, wat meteen ook als ‘gunstig’ 
door de wevers werd beoordeeld. Tenslotte is het ook zeer belangrijk om 
reorganisaties goed te begeleiden. In verschillende weverijen was dat wel eens fout 
gegaan. Er was te weinig tijd uitgetrokken om de mensen goed te informeren, laat 
staan hen te betrekken bij de praktische uitwerking. 
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3.2.3.5 Bedrijfsmissie 
 
Een duidelijke bedrijfsmissie vraagt een heldere communicatiestrategie en geeft een 
grotere betrokkenheid van de werknemers. De bedrijfsmissie wordt best 
neergeschreven en gecommuniceerd met de werknemers. Een heldere 
communicatiestrategie voorkomt ook misverstanden die kunnen leiden tot andere 
negatieve gevolgen op de arbeidsbeleving. 
 
Het communicatiebeleid van een bedrijf of met andere woorden de 
communicatiestrategie kunnen we afleiden uit de communicatie van de 
bedrijfsmissie. In de meeste weverijen staan kwaliteit en innovatie centraal en het 
belangrijkste communicatiekanaal is de ISO-certificering. De communicatie is zeer 
pragmatisch. Verschillende weverijen zijn momenteel wel op zoek naar een meer 
gestructureerde communicatie van de bedrijfsmissie. In sommige weverijen lopen 
experimenten met teamhoeken en informatiesessies. De meeste bedrijven hebben 
plannen om meer werk te maken van de communicatie van de bedrijfsmissie. 
 
In een aantal weverijen zorgde een gebrekkige communicatiestrategie voor onder 
andere misverstanden op het vlak van ‘stabiliteit’ van de tewerkstelling. Zo had men 
in een bepaald bedrijf recent meer stoffen op voorraad geweven om tijdelijke 
werkloosheid te voorkomen. Maar in plaats van meer ‘zekerheid’ noteerden de 
wevers een groter dan gemiddelde ‘onzekerheid’. Interne deskundigen wezen er in de 
nabespreking op dat juist die grote voorraad op de vloer tot ongerustheid leidde. En 
een gelijkaardige situatie troffen we in een ander bedrijf waar recent door de manager 
een ‘buitenlands’ bedrijf werd opgericht. Niettegenstaande beiden niets met elkaar te 
maken hadden was er bij de werknemers toch grote ongerustheid. Men had de 
machines zien verdwijnen naar dat nieuwe bedrijf en men concludeerde dat na de 
machines ook wel de mensen het bedrijf zouden moeten verlaten. 
 
 
3.2.4 Arbeidsvoorwaarden 
 
Arbeidsvoorwaarden die belangrijk zijn voor het welbevinden van de werknemers 
zijn de werkzekerheid, de loonvoorwaarden en de loopbaanmogelijkheden. Een 
aantal wevers voelt zich duidelijk onzeker over de toekomst. Meer dan de helft van 
de wevers zegt op alle vlakken 'vaak' of 'altijd' behoefte te hebben aan meer 
zekerheid: werkzekerheid, functiezekerheid en bedrijfszekerheid. De wevers oordelen 
over het loon gunstiger dan gemiddeld. De meerderheid ziet weinig 
loopbaanmogelijkheden.  
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De waardering voor de beloning en de toekomstonzekerheid verschillen tussen de 
weverijen. De loopbaanmogelijkheden niet. Dit ligt in de lijn van de verwachtingen 
en valt niet moeilijk te verklaren. De loopbaanmogelijkheden verschillen ook niet 
met deze van de gemiddelde Vlaamse arbeider en we mogen stellen dat die beperking 
eigen is aan het arbeidersstatuut. Lonen verschillen inderdaad tussen de sectoren en 
ook werkzekerheid hangt samen met de marktpositie van de sector. 
We bespreken achtereenvolgens het loopbaanbeleid, de stabiliteit van de 
tewerkstelling en het loonbeleid. 
 
 
3.2.4.1 Loopbaanbeleid 
 
Dat de loopbaanmogelijkheden beperkt zijn is eigen aan de aard van het arbeiders 
statuut algemeen en de job van wever in het bijzonder. Het betreft een duidelijk 
kenmerk van de ‘arbeider’ in tegenstelling tot bedienden en kaderleden, zo blijkt ook 
uit een eerste analyse van de NOVA databank. De wever in de weverij heeft 2 
mogelijkheden. Ofwel is hij tevreden met de taken en opdrachten en blijft hij wever, 
ofwel gaat men op zoek naar doorgroeikansen naar bijvoorbeeld meestergast. Het is 
een voordeel als een bedrijf hieromtrent een eigen visie heeft en zo de mensen kan 
stimuleren om indien gewenst door te groeien. De meeste weverijen voeren geen 
expliciet loopbaanbeleid, maar houden wel rekening met de behoeften en 
mogelijkheden van de wevers. Meer en meer worden jaarlijks informele 
loopbaangesprekken gevoerd. Door de krapte op de arbeidsmarkt bieden zich hier 
wel kansen aan. Wie de doorgroeimogelijkheden van de zittende werknemers 
bevordert creëert ook meer kansen voor de instroom van lager gekwalificeerden. 
 
 
3.2.4.2 Stabiliteit van de tewerkstelling 
 
De werkzekerheid wordt enerzijds bepaald door de marktpositie van de betreffende 
onderneming en anderzijds door het personeelsbeleid, meer bepaald het 
‘ontslagbeleid’ en strategieën om verloop te voorkomen. De marktpositie bepaalt in 
belangrijke mate de stabiliteit en het voortbestaan van het bedrijf, iets wat 
onmiddellijk gevolgen heeft op de werkzekerheid van de werknemers. Een billijk 
personeelsbeleid versterkt het gevoel van werkzekerheid. 
 
De mate waarin een bedrijf ‘werkzekerheid’ kan bieden hangt in belangrijke af van de 
marktpositie, maar het gevoel wordt vooral bepaald door de perceptie ervan door de 
werknemers. Hiervoor is een goede communicatie van groot belang. En studies in 
het buitenland wijzen aan dat ‘jobinsecurity’ vrij negatieve gevolgen heeft voor het 
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welbevinden van de werknemers. Daarom gaan we hierna uitgebreid in op de 
verschillende aspecten van de problematiek. 
 
Uit onderzoek21 blijkt dat het gevoel van werkonzekerheid de laatste jaren algemeen 
is toegenomen. Dit zou het gevolg zijn van een toenemende ‘downsizing’ in de 
organisaties. Deze inkrimping van het personeelsbestand gaat daarenboven meestal 
gepaard met een hogere werkbelasting van de werknemers die achterblijven. Van de 
werknemers wordt daarenboven een onvoorwaardelijke inzet of commitment voor 
het behoud van het bedrijf gevraagd. In de Nederlandse database werden geen 
verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen, dit in tegenstelling tot een Engels 
onderzoek over ‘jobinsecurity’22. Dit onderzoek wijst op een stijging van 
werkonzekerheid in de jaren ’70 en ’80 bij alle categorieën, maar arbeiders voelen 
zich duidelijk meer onzeker en binnen deze groep vooral de mannen. Gezien deze 
340 respondenten in ons onderzoek bijna allemaal mannen zijn, kan dit eventueel de 
hogere onzekerheid ook mee bepalen. 
 
Omwille van verschillende redenen kunnen we stellen dat het gaat om 13 
‘performante’ weverijen die niettegenstaande de concurrentie toch meestal een stabiel 
marktaandeel bezitten. Het zijn stuk voor stuk ook weverijen die in de voorbije jaren 
aanzienlijke investeringen hebben gedaan in de betrokken afdelingen. Het 
machinepark is relatief nieuw en ook in de informatisering wordt geïnvesteerd. 
Daarenboven doen de betrokken subsectoren het de laatste jaren relatief goed, vooral 
het interieur en technisch textiel. Kledingtextiel heeft het moeilijker, behalve 
modegevoelig vlasweefsel. In de voorbije jaren lag de evolutie van de 
textielconjunctuur in lijn met de algemene economische ontwikkeling in ons land23. 
De meeste textielweverijen hebben een ‘traditioneel’ profiel24: voortdurende 
productieverhogingen, redelijk stabiele marktpositie, traditioneel productieproces, vrij 
stabiel personeelsbeleid met klassieke arbeidsvoorwaarden en een sterke nadruk op 
collectieve arbeidsverhoudingen. 
 
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt doen veel bedrijven wel inspanningen om 
verloop te voorkomen. Meestal zijn dat initiatieven in het kader van de uitbouw van 
de bedrijfscultuur: nieuwjaarsreceptie, jaarlijks familiefeest, reductie voor 
theatervoorstellingen, enz. Maar ook los van de arbeidsmarktsituatie doen bedrijven 
inspanningen om het verloop te beperken. Veel verloop betekent immers veel 

                                                 
21 Burchell, Brendan J.; Day Diana; ao / Job insecurity and work intensification. Flexibility and the 

changing boundaries of work. Work and opportunity series no. 11Joseph Rowntree Foundation 
1999. 

22  Burchell, Brendan J.; Day Diana; ao / Job insecurity and work intensification. Flexibility and the 
changing boundaries of work. Work and opportunity series no. 11Joseph Rowntree Foundation 
1999. 

23 De Belgische textielindustrie in 1996-1998, commentaar en statistieken. Febeltex 1999, blz. 8 
24  Naar de typologie in ‘Andere tijden, andere bedrijven’, Brigitte Lauwers 
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verandering, meer nood aan opleidingen en hoger kans op fouten bij de productie. In 
principe kan men stellen dat wie vandaag wever is en zijn werk graag en goed doet, 
geen werkloosheid moet vrezen. Er is een tekort aan wevers, vanwaar dan die 
gemiddeld hogere ‘toekomstonzekerheid’? De algemene daling van de tewerkstelling 
in de textiel algemeen en binnen de groep van wevers in het bijzonder? Het imago 
van de sector? Een negatieve afstraling van de confectiesector die meer dan de textiel 
getroffen wordt door sluitingen? Het feit dat men meestal niet (meer) werkt met een 
reserve aan personeel? Tijdelijke werkloosheid? 
 
In de afgelopen decennia is de tewerkstelling sterk gedaald en een aantal weverijen 
sloten de boeken om zich al of niet in het buitenland te vestigen of te kiezen voor 
een meer rendabele sector. De doorgedreven mechanisatie én informatisering hebben  
die daling nog versterkt. Vooral het aantal wevers is afgenomen. Waar men kort na 
de wereldoorlog slechts 1 of 2 machines te bedienen had, werden dat in de jaren ’60 
4 tot 5 machines en bedient men nu minimum een tiental machines tot zelfs het 
tienvoudige hiervan. En een aantal deelsectoren hebben rake klappen gehad, wat 
wellicht een negatieve schaduw heeft geworpen op de aanverwante sectoren. 
 

Tabel 8: tewerkstelling en werkloosheid in de textielsector 1990-199925 

Jaar Tewerkstelling (30/06) Werkloosheid (jaarlijks gemiddelde) 
1990 60.415 9.048 
1991 58.235 9.088 
1992 54.659 9.880 
1993 50.945 11.674 
1994 49.573 12.251 
1995 47.681 11.977 
1996 44.254 10.454 
1997 43.266 8.772 
1998 43.330 7.394 
1999 42.388 6.331 
2000 42.812 1ste 7 maanden: 5.536 
 
Maar de investeringen daarentegen namen in de voorbije paar jaar sterk toe, sterker 
zelfs dan in de totale economie26 
 

                                                 
25 De Belgische textielindustrie in 1996-1998, commentaar en statistieken. Febeltex 1999, blz. 19 + 

schattingen Febeltex 
26 De Belgische textielindustrie in 1996-1998, commentaar en statistieken. Febeltex 1999 
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Tabel 9: evolutie van de investeringen (1985=100) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Industrie* 189,3 140,5 134,6 150,3 161,9 168,0 172,7 176,0 
Textiel 126,9 108,5 146,2 111,2 99,6 134,6 148,0 111,7 
*Industrie zonder bouw 
 
Het gaat hierbij in de voorbije jaren voor een belangrijk deel om 
uitbreidingsinvesteringen: in 1998 was dat 47%, in 1999 waren 39% 
uitbreidingsinvesteringen. De textielondernemingen kregen terug vertrouwen en 
startten nieuwe projecten op. Algemeen wordt verwacht dat de werkonzekerheid het 
grootst is bij wevers in de kledingtextiel en het kleinst bij technisch textiel. Maar wat 
leert het onderzoek? 
 

Tabel 10: correlatie subsector en toekomstonzekerheidsgevoel 

    Toekomstonzekerheid 
Subsectoren Pearson Correlation ,162 
  Sig. (1-tailed) ,002 
  N 316 
 
Er is inderdaad een significant verband (0,002), maar de bevindingen wijzen juist op 
het tegenovergestelde. Wevers van technisch textiel voelen zich meer onzeker, 
evenals deze van kledingtextiel. Er is dus meer dan alleen de realiteit. 
 
Naast voorgaande gegevens is echter ook het imago van de textielsector van belang 
en niet alleen de realiteit. Door een sterke inkrimping van de sector in de voorbije 
decennia kreeg ‘textiel’ een schaduw van ‘sector in moeilijkheden’ en dit beeld valt 
moeilijk te beïnvloeden, de campagnes van de werkgeversfederatie ten spijt. 
Ondertussen heeft de tewerkstelling zich gestabiliseerd en is er door de krapte op de 
arbeidsmarkt een tekort aan kandidaten, maar blijkbaar neemt dat de onzekerheid in 
de hoofden van de wevers niet weg. De ‘tijdelijke werkloosheid’ die door de 
seizoengevoeligheid van de producten relatief hoger ligt dan in andere sectoren 
versterkt wellicht eventuele vooroordelen. 
 
Niettegenstaande werkzekerheid niet onvoorwaardelijk gegarandeerd kan worden, 
kan ‘goed management’ het verschil maken. Het gevoel van werkonzekerheid houdt 
immers duidelijk verband met de communicatie binnen het bedrijf en de inspraak op 
de arbeidsplek. Beide verbanden zijn ook terug te vinden in het onderzoek. Angst 
voor het verlies van werk zou niet samenhangen met de leeftijd en dat is ook zo bij 
de wevers. De toekomstonzekerheid verschilt wel tussen de 13 deelnemende 
weverijen. Bij nadere analyse blijken deze verschillen zeker niet altijd gestoeld op 
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‘harde’ cijfers. Het is voldoende dat een bedrijf één afdeling sluit en er is 
ongerustheid in het ganse bedrijf, niettegenstaande expansie op andere vlakken. Hier 
speelt communicatie en informatie een zeer belangrijke rol, de werknemers die 
gemiddeld meer over de beslissingsstructuur in het bedrijf, de productie en de 
marktpositie weten, voelen zich minder werkonzeker. Hierbij speelt de goede 
werking van de OR ook een belangrijke rol. Voor de communicatie zijn 2 topics uit 
de VBBA zeer relevant: communicatie en veranderingen in het werk. Dit laatste 
betreft o.a. de communicatie over de veranderingen. En we merken inderdaad dat 
deze relatie ook bij de wevers bestaat. 
 

Tabel 11: correlatie toekomstonzekerheid en veranderingen en communicatie 

    Toekomstonzekerheid 
Veranderingen in het werk Pearson Correlation ,136 
  Sig. (1-tailed) ,008 

  N 308 
communicatie Pearson Correlation -,097 
  Sig. (1-tailed) ,045 

  N 308 
 
We vinden geen correlatie met inspraak, maar de reden hiervan ligt in de spreiding 
van de antwoorden op de vragen over inspraak. We hebben hier immers geen gelijke 
verdeling maar een overwicht aan ‘tekort’ aan inspraak. We hebben ook gezien dat 
inspraak minder gunstig ligt bij de wevers dan bij de gemiddelde Vlaamse arbeider. 
Welke op zijn beurt wellicht de minder gunstige score van de werk- en 
toekomstonzekerheid verklaart. 
 
Verder willen we ook wijzen op een correlatie tussen toekomstonzekerheid en 
betrokkenheid bij de organisatie. Buitenlands onderzoek wijst op een nauwe band 
tussen werkonzekerheid en demotivatie en lage werkmoraal. Dit geeft op zijn beurt 
aanleiding tot een verstoorde band met het management, zeg maar een daling van de 
betrokkenheid bij het bedrijf. Wellicht mogen we ook een wederzijdse beïnvloeding 
niet uitsluiten. Het gaat eventueel zelfs om een vicieuze cirkel. Met de andere 
factoren van het welbevinden is er geen significant verband. 
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Tabel 12: correlatie toekomst en welbevinden 

    Toekomstonzekerheid 
Plezier in het werk Pearson Correlation ,053 
  Sig. (1-tailed) ,183 
  N 294 
Betrokkenheid bij de 
organisatie 

Pearson Correlation ,117 

  Sig. (1-tailed) ,024 

  N 282 
Verandering van baan Pearson Correlation -,038 
  Sig. (1-tailed) ,256 
  N 307 
 
Ook de aard van de ontslagprocedure kan een invloed hebben op het 
toekomstonzekerheidsgevoel. Weverijen die ‘doorzichtige’ en ‘duidelijke’ regels 
hanteren of bij ontslag vaste procedures volgen bieden meer houvast dan wanneer 
men ‘onverwacht’ en ‘van dag op dag aan de deur kan gezet worden’. De betrokken 
weverijen volgen duidelijk meestal het eerste spoor en daarenboven is er sinds enkele 
jaren zo’n tekort aan wevers dat ‘ontslag’ zo lang mogelijk wordt vermeden. Merken 
we ook op dat onze wetgeving op dit vlak een duidelijk betere bescherming geeft dan 
bijvoorbeeld de Britse. Ontslag is altijd aan duidelijke regels gebonden en dat wordt, 
zeker door buitenlandse onderzoekers, als een pluspunt voor het welzijn van de 
werknemers beschouwd. Evenals het goed georganiseerd sociaal overleg en hier is de 
textielsector bij de koplopers. 
 
 
3.2.4.3 Het loonbeleid 
 
De meer gunstige beoordeling van het loon ten aanzien van de gemiddelde Vlaamse 
arbeider heeft verschillende oorzaken. De wever verdient gemiddeld iets meer dan 
zijn directe collega’s waardoor het loon hoger gewaardeerd wordt. Daarenboven 
werken de wevers uitsluitend in ploegen en verdienen zo relatief meer dan de 
gemiddelde arbeider. Tenslotte is er de voorbije jaren in de textielsector ook een 
inhaalbeweging geweest ten opzichte van de andere sectoren. 
 
De verschillen tussen de deelnemende weverijen kunnen te maken hebben met 
interne én externe factoren, met realiteit of met perceptie. Enerzijds zijn er soms 
loonsverschillen tussen wevers van eenzelfde afdeling en zijn er provinciegebonden 
loonsverschillen tussen dicht bij elkaar gelegen weverijen. Anderzijds gaat het ook 
hier weer om een perceptie en worden ‘gelijke’ lonen toch soms anders gewaardeerd. 
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Alle betrokken bedrijven richten zich voor hun loonbeleid naar de functieclassificatie 
en de daaraan verbonden verloning die door de sector is vastgelegd. De objectieve 
verschillen kunnen daarom niet zo groot zijn. In één van de bedrijven werkt men met 
een premiesysteem dat gekoppeld is aan rendement en tussenkomsten, namelijk het 
aantal breuken dat hersteld werd. Er is wel een minimum- en een maximumgrens en 
het systeem laat toe om de eigen ‘belasting’ binnen deze grenzen te bepalen. Bij de 
meeste bedrijven is men in de voorbije jaren afgestapt van een premieverloning. 
 
Twee situaties geven aanleiding tot discussie. Enerzijds een verschillende verloning 
voor wevers in dezelfde afdeling omdat men bijvoorbeeld vroeger in een andere 
afdeling werkte of op een andere locatie. Vooral als afdelingen uit verschillende 
provincies samenkomen kan dat tot problemen leiden, ook al zijn die verschillen 
perfect historisch te verklaren.  Anderzijds bepaalde vormen van premievergoeding. 
Men zou in het laatste geval te weinig invloed kunnen uitoefenen op zijn resultaat, 
waardoor de verloning niet meer 100% overeenstemt met de eigen inzet. 
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4. MANAGEMENT VAN HET WELZIJN 
 
Hierna bespreken we de algemene en de specifieke strategieën van het management, 
het gebruik van kengetallen en de rol van het CPBW. De opdrachten van de interne 
preventiediensten en de aanvullende externe diensten worden niet apart besproken. 
De oprichting of heroriëntering is nog volop in ontwikkeling. De meeste 
preventieadviseurs beschikken wel reeds over een actieplan voor het komende jaar, 
maar zijn nog niet toe aan de vijfjarenplanning. In de meeste bedrijven is de 
preventieadviseur ook geen fulltime job, wat de implementatie van de nieuwe 
reglementering vertraagt.  
 
 

4.1 Algemene strategieën 
 
Managementstrategieën worden in alle weverijen in de sector sterk bepaald door de 
aard van het product en de marktomstandigheden. Deze strategieën zijn meestal niet 
speciaal opgezet in functie van de kwaliteit van de arbeid of de reductie van 
arbeidsbelasting, maar hebben er wel een belangrijke invloed op. In wat volgt wordt 
een aanzet gegeven tot analyse van mogelijke invloeden.  
 
Voor de meeste weverijen zijn de belangrijkste managementstrategieën in volgorde 
van belang kwaliteit, flexibiliteit en innovatie. Bij de productiemiddelen geven de 
meeste managers prioriteit aan de verbetering van de productie- en 
arbeidsorganisasatie en in tweede instantie aan het machinepark. Bij de keuze van 
nieuwe machines is voor de meeste weverijen de flexibiliteit prioritair, gevolgd door 
de mogelijkheden tot kwaliteitsproductie. 
 
Voorgaande managementstrategieën vertalen zich in concrete beslissingen of acties 
die een belangrijke invloed hebben op de arbeidsbeleving van de werknemer. We 
denken hier aan keuzes bij de productieplanning, kwaliteitszorg, machine- of 
manrendement, insourcing en aantal leveranciers. 
 
Flexibiliteit en innovatie. Voor weverijen met absolute voorrang aan flexibiliteit en 
aan innovatie is het gevaar voor verhoogde werkdruk groter, tenzij men een 
combinatie kan maken met een meer stabiel product dat op voorraad kan gemaakt 
worden. De meeste weverijen produceren echter uitsluitend of hoofdzakelijk 
ordergebonden wat een productiespreiding bemoeilijkt. De bedrijven die wel 
verschillende producten hebben en voorraad kunnen afwisselen met ordergebonden 
producten, gebruiken dit in hun strategie om productie te spreiden, arbeidsbelasting 
te beheersen en vooral ook om eventuele tijdelijke werkloosheid te voorkomen. 
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Kwaliteitszorg. Alle weverijen vinden kwaliteit belangrijk, maar toch gaat men nog 
verschillend om met deze managementoptie. Weverijen kunnen absolute prioriteit 
geven aan kwaliteit en dan stellen er zich voor de wever geen conflicten. Hij kiest 
gewoon voor kwaliteit ook al zal het rendement dan iets lager liggen. Andere 
weverijen kiezen niet onvoorwaardelijk voor kwaliteit, wat betekent dat de wever af 
en toe voor een dilemma komt: rendement houden of meer fouten uit weefsel halen. 
In de meeste weverijen is kwaliteit prioritair en de lat wordt gelegd op de vraag van 
de klant, nl. de juiste kwaliteit voor de juiste klant. De meeste klanten leggen de lat 
echter zeer hoog. Er worden hoge eisen gesteld op verschillende vlakken. Het 
weefsel moet sterk zijn, het ontwerp hedendaags en origineel, brandbestendig, enz. 
De 'kwaliteitsboodschap' wordt meestal wel duidelijk gecommuniceerd met de 
werknemers. Dit vermindert de arbeidsbelasting in het algemeen en de emotionele en 
geestelijke belasting in het bijzonder. 
 
Machinerendement versus manrendement. Ook hier een gelijkaardige situatie. Zowat 
de helft van de weverijen kiest voor machinerendement wat neerkomt op het geven 
van prioriteit aan de reductie van breuken en dus ook tussenkomsten van de wever. 
Een situatie die minder belastend is dan wanneer men kiest voor manrendement 
want daar ligt het rendement hoger door juist meer tussenkomsten. De helft van de 
weverijen zegt niet echt te kiezen, soms is het machinerendement belangrijk, soms 
het manrendement. Deze dubbele situatie zorgt ongetwijfeld voor een hogere 
belasting. In bepaalde weverijen kiest men niet altijd hetzelfde. Soms laat men 
machinerendement voorgaan, soms manrendement. 
 
Insourcing. Insourcing betekent dat men bepaalde voor- of nabehandelingen zelf 
gaat doen en dus toevoegen aan het eigen bedrijf. Bijvoorbeeld zelf draad maken, zelf 
veredelen of voorbehandelen, zelf een extrusielijn plaatsen of zelf zorgen voor 
finishing. Zo kan men de kwaliteit beter beheersen. Soms komen de grondstoffen uit 
weverijen van dezelfde holding, maar het is niet duidelijk of dit ook altijd een garantie 
voor goede kwaliteit is. Verder is er de laatste jaren niet zo heel veel gewerkt aan 
insourcing. Een probleem hierbij wellicht is de omvang, met name het rendabel 
maken van een beperkte productie in functie van het eigen bedrijf. Hier kan 
Centexbel, het wetenschappelijk en technisch centrum voor de textielnijverheid, een 
intermediaire rol spelen. Expertise en zelfs eventueel productiemiddelen zouden 
kunnen gedeeld worden door bedrijven uit dezelfde subsector. “En in de 
samenwerking tussen de bedrijven ligt misschien wel de sleutel voor het versterken 
van de marktpositie van de Vlaamse textiel en de werkzekerheid van de wever”27.  
 

                                                 
27 Vancolen P. in Vernieuwing aan het werk. Portretten van functies in verandering. SERV/STV-

Innovatie & Arbeid, Brussel 1999.  
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Keuze van de leveranciers. De betrouwbaarheid van de grondstof ligt het hoogst bij 
een zo klein mogelijk aantal leveranciers en bij vaste leveranciers. De meeste 
weverijen kiezen voor deze strategie wat maakt dat men de verkoop/afzet en dus ook 
de productie beter kan beheersen. Maar vooral de kwaliteit van de grondstoffen en 
de tijdige toelevering zijn van belang, want veroorzaken anders storingen in het 
proces (lees stilstanden en breuken).  
 
 

4.2 Specifieke strategieën 
 
Uit ander onderzoek blijkt dat expliciete strategieën om de arbeidsbelasting en het 
welzijn van de werknemers te verbeteren wel degelijk een verschil kunnen maken. 
Men verwijst hier onder meer naar volgende strategieën: 

 Meer keuzevrijheid in het uitoefenen van de job, zeg maar de methodiek. 
 Een meer duidelijk begrip van plichten en verantwoordelijkheden. 
 Eerlijke en tijdige communicatie. 
 Managers die te vertrouwen zijn. 
 Geloofwaardige werkzekerheidovereenkomsten. 

Maar uiteraard zijn dit maar algemene richtlijnen die een aangepaste vertaling naar 
het eigen bedrijf nog noodzakelijk maken. 
 
In de literatuur worden drie managementstijlen duidelijk negatief voor het welzijn bij 
de arbeid genoemd. Management by stress, Management door bedreiging en stalking. 
‘Management by stress’ is uit den boze. Het gaat hier om managementgedrag waarbij 
alle werknemers van het bedrijf voortdurend onder druk gezet worden. Het gaat hier 
dus om een beredeneerd managementmodel waarbij ervan uitgegaan wordt dat er 
"goede stress" bestaat die nuttig is voor de uitbouw van de onderneming. Zo wordt 
bijvoorbeeld een werknemer beschouwd als lui of onbekwaam omdat hij enkel zijn 
uren presteert zonder overuren te maken. Ook ‘Management door bedreiging’ 
verhoogt alleen maar de psychologische of geestelijke werkdruk. Hier wordt het 
personeel onder druk gezet wordt met bedreigingen (afdanking, degradatie). Het 
effect op lange termijn is een verlamming van de werknemers. Zo wijzen studies aan 
dat werknemers weigeren bepaalde vormingscursussen te volgen uit vrees als 
onbekwaam te worden beschouwd tijdens de vorming. Ze proberen zo onopgemerkt 
mogelijk te blijven. En tenslotte kan men ook een vorm van ‘stalking’ toepassen, 
waarbij de werknemer voortdurend in de gaten worden gehouden, elk 
productiviteitsverlies rigoureus wordt opgespoord en de ondergeschikten 
voortdurend onder druk gezet worden. 
 
In de weverijen die aan dit onderzoek deelname werd (nog) nergens een expliciet 
beleid gevoerd ter voorkomen van stress, maar overal troffen we wel maatregelen die 
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de arbeidsdruk helpen onder controle houden. Maatregelen op het vlak van de 
arbeidsverdeling, de technologie, de informatica, de arbeidsveiligheid, de 
communicatie, enz. Kortom, elementen in de arbeidsorganisatie die het welzijn op 
het werk ondersteunen. 
 
Tijd- en methodestudies. Dit zijn de klassieke instrumenten om de arbeidsbelasting te 
meten. Zij hebben lange tijd goede diensten bewezen, maar het lijkt er nu op dat ze 
niet meer in staat zijn om in het actuele productieconcept de belasting  beheersbaar 
te maken. De meeste weverijen in het onderzoek gebruiken deze al jaren niet meer en 
waar men deze wel nog regelmatig toepast, gebruikt men daarnaast ook nog andere 
methoden. Veel meer dan ‘momentopnames’ te maken gaat men nu permanent de 
belasting opvolgen. Dit gebeurt vooral door de online rendementsopvolging. Hierbij 
speelt het aantal breuken meestal een belangrijke rol. Eens een bepaalde grens 
overschreden gaat men een machine uit de batterij nemen of een extra hulp inzetten. 
Het beperken van de breuken wordt de gezamenlijke bekommernis van werkgever én 
werknemer. Voor de productie- en preventiemanager ligt hier een belangrijke taak, 
samen met de arbeidsanalysten. 
 
Aan de personeelsverantwoordelijken hebben we een lijst voorgelegd met een 12-tal 
potentiële acties om een welzijnsbeleid te onderbouwen, met de vraag de 
belangrijkste te selecteren en te rangschikken naar belang. 
 
1. Taken herdenken 
2. Werkomgeving herdenken 
3. Flexibele werkschema's invoeren 
4. Participatief management aanmoedigen 
5. De werknemer betrekken bij loopbaanontwikkeling 
6. De rol/taak op het werk analyseren en doelstellingen bepalen 
7. Sociale support en feedback geven 
8. Stevige teams creëren 
9. Een billijk personeelsbeleid voeren 
10. Oordeelkundig belonen 
11. Bedrijfsbinding bevorderen 
12. Bedrijfscultuur uitbouwen 
 
Samen leggen zij volgende prioritaire acties: een billijk personeelsbeleid voeren, 
sociale support en feedback geven en stevige teams creëren genoten uitdrukkelijk 
prioriteit. Gevolgd door participatief management aanmoedigen, de werknemer 
betrekken bij loopbaanontwikkeling en oordeelkundig belonen. Tenslotte vinden de 
helft van de personeelsverantwoordelijken ook de werkomgeving herdenken een 
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belangrijk instrument. De meeste gesprekspartners gaan ook de resultaten van dit 
onderzoek aangrijpen om passende beleidslijnen uit te zetten. 
 
 

4.3 Het gebruik van kengetallen 
 
Bij het opzet van dit onderzoek werden een aantal potentiële kengetallen naar voor 
geschoven die een indicatie zouden kunnen geven over het welzijn en de 
arbeidsbeleving. We dachten aan: gezondheidsklachten, absenteïsme, verloop, 
werkonderbrekingen, stakingen, arbeidsongevallen, daling productiviteit, lopende 
betwistingen, burn out, daling kwaliteit en de gezondheidsindex van de werknemers. 
We hebben echter gemerkt dat, op de gezondheidsklachten na, er voor kengetallen 
als verloop en absenteïsme weinig verschillen waren tussen de bedrijven en een 
diepgaande analyse teveel tijd in beslag zou nemen. De potentiële kengetallen worden 
ook dikwijls niet eenvormig bijgehouden of helemaal niet geregistreerd. Dit betekent 
echter niet dat deze kengetallen bij grote verschuivingen binnen een bedrijf geen 
indicatie kunnen geven van een probleem. Het blijft zeker zinvol om deze op te 
volgen. 
 
 

4.4 De rol van het CPBW 
 
CAO 72 § Overleg, art. 5. ‘Het comité voor preventie en bescherming op het werk 
en de ondernemingsraad moeten, elk binnen de perken van hun eigen bevoegdheid, 
informatie krijgen en voorafgaandelijk advies verstrekken over de verschillende fasen 
van het beleid, dat de werkgever wenst te voeren (…) Bij ontstentenis van comité, 
wordt genoemd beleid gevoerd na advies van de vakbondsafvaardiging. De comités 
hebben hoofdzakelijk tot taak alle middelen op te sporen en voor te stellen en actief 
bij te dragen tot alles wat wordt ondernomen om het welzijn van de werknemers bij 
de uitvoering van het werk te bevorderen.’ 
 
Zowel de Welzijnswet als de CAO 72 zijn van recente datum en voor de 
ondernemingsraden en de comités relatief nieuw als bevoegdheidsmaterie. Op 
sectorniveau hebben de sociale partners afgesproken dat dit project van STV 
Innovatie & Arbeid een eerste stap zou zijn van de implementatie van de nieuwe 
regelgeving. Ook in de vormingsprogramma’s van de vakbonden zijn cursussen over 
dit thema nog in volle ontwikkeling. Bij de aanvang van dit onderzoek waren er in de 
betrokken comités dan ook nog geen initiatieven op dit vlak. Ook voor hen was dit 
onderzoek een aanleiding om het thema op een meer gestructureerde manier op te 
volgen. 
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In alle weverijen die deelnamen aan dit onderzoek lopen nu speciale projecten of 
overweegt men op zijn minst verbeteringsvoorstellen als gevolg van dit onderzoek. 
Het management én leden van het Comité voor Preventie en Bescherming op de 
Werkplek hebben de resultaten voor hun bedrijf ter harte genomen. Meestal werden 
‘knelpunten’ gegroepeerd naar een gezamenlijke oorzaak, bijvoorbeeld communicatie 
en informatiestrategieën of meer ergonomische verbeteringen: betere karren, veiliger 
trappen, …  
 
In een van de bedrijven gaat men extra aandacht besteden aan de vorming van de 
meestergasten want in de voorbije jaren was de communicatie tussen chefs en wevers 
in een aantal ploegen zeer verziekt geraakt. Een ander bedrijf vraagt aan de 
comitéleden om de minder gunstige score op vlak van relaties en welbevinden te 
onderzoeken. Waarom voelen wevers zich niet gewaardeerd door collega’s en 
waarom heeft men relatief gezien minder plezier in het werk? Kan er sprake zijn van 
mobbing? Nog een ander bedrijf geeft het bedrijfsverslag dat in het kader van dit 
onderzoek gemaakt werd en waarin de resultaten van de VBBA beschreven zijn, in 
handen van themawerkgroepen die oplossingen moeten zoeken voor de knelpunten. 
De resultaten van dit onderzoek worden geïntegreerd in het bestaande systeem van 
integrale kwaliteitszorg. Kleinere bedrijven werken meestal puntsgewijs: eerst 
bijvoorbeeld kijken hoe het onderhoud efficiënter kan gebeuren, dan hoe de 
transportkarren meer ergonomisch kunnen gemaakt worden. In verschillende 
bedrijven heeft het management ook reeds eigen initiatieven genomen die nu door 
het comité worden opgevolgd. Vooral het verbeteren van de communicatie krijgt hier 
veel aandacht. Het was immers duidelijk dat in verschillende bedrijven de wevers 
onvoldoende geïnformeerd werden over de activiteiten en de marktpositie van het 
bedrijf. Dit leidde tot onuitgesproken ongenoegen dat wel via de VBBA enquête naar 
boven kwam. Bedrijfskrantjes en infoborden winnen aan belang. 
 
Gezien de goede samenwerking met de artsen van I.I.D., mogen we verwachten dat 
alvast deze Externe Dienst voor Preventie en Bescherming een belangrijke 
ondersteuning zal bieden voor de uitbouw van het welzijnsbeleid. Het takenpakket 
en de bevoegdheden zijn duidelijk breder dan de vroegere interbedrijfsgeneeskundige 
dienst en daar zullen de CPBW’s zeker gebruik van maken.  
 
De comitéleden van de betrokken bedrijven gaan zich in de volgende vergaderingen 
zeker verder beraden over passende initiatieven in hun bedrijf. In bijlage 13 werd een 
checklist opgenomen die een aanzet kan geven tot meer gestructureerde opvolging 
van de problematiek. Kortom, de aandacht voor welzijn op de werkplek heeft een 
bijkomende impuls gekregen en het opvolgen van de Welzijnswet en CAO 72 is in de 
textielsector mede dankzij dit onderzoek alvast in de steigers gezet. 
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5. BESLUIT 
 
Doel en opzet van onderzoek 

Centraal in dit onderzoek staat de band tussen ‘arbeidsbeleving en 
arbeidsorganisatie’. Het aangeven van mogelijke verbanden moet de bedrijven helpen 
‘om klachten en problemen als gevolg van eisen die aan de arbeid gesteld worden te 
voorkomen’. Om de invloed van de organisatorische aspecten zo duidelijk mogelijk 
te kunnen aanduiden, beperkt het onderzoek zich tot een welbepaalde functie, met 
name de wever in plat- en Jacquardweverijen. Zowat de helft van de potentiële 
weverijen nam deel aan dit onderzoek. Aan de enquête namen 85% van de wevers 
deel, goed voor 340 goed ingevulde VBBA-vragenlijsten. 
 
De VBBA is een vragenlijst naar de beleving van de werknemer op het vlak van 
arbeidsbelasting, leermogelijkheden, relaties en communicatie, arbeidsvoorwaarden 
en welzijn. Een vragenlijst naar de ‘beleving’ is steeds ‘subjectief’, maar de 
begeleidende gesprekken in de weverijen toonden aan dat er wel degelijk ‘objectieve’ 
feiten schuilgaan achter die beleving. 
 
Dit onderzoek kon maar plaatsvinden dankzij de grote openheid van de 
deelnemende weverijen, zowel vanuit het management als vanuit de 
vertegenwoordigers van de vakbonden. De hoge respons danken we aan de actieve 
medewerking van de Comités voor Preventie en Bescherming op de Werkplek. En 
ook voor de follow-up kunnen we op hen rekenen. In elk van de weverijen wordt de 
informatie uit dit onderzoek meegenomen in het welzijnsbeleid en veelal worden er 
prioritaire acties naar voor geschoven. 
 
De arbeid van wevers weegt ten opzichte van de gemiddelde arbeider wel relatief 
ongunstig op de gezondheid en de spanning die men door het werk ervaart, maar de 
meeste invloed gaat hierbij uit van de ploegenarbeid. De resultaten zijn ook negatief 
beïnvloed door de relatief hogere leeftijd van de gemiddelde wever. In vergelijking 
met andere ploegenarbeiders zijn de verschillen beperkt en relatief gunstig voor de 
arbeidsorganisatorische belasting van de wever. Herstelbehoefte en gezondheid 
scoren relatief ongunstig. Maar belangrijk is vooral dat de meeste factoren van het 
welzijn en van de arbeidsorganisatorische belasting verschillen vertonen tussen de 
betrokken weverijen. Keuzes in productie- en arbeidsorganisatie kunnen het verschil 
maken. Dit opent belangrijke perspectieven voor het welzijnsmanagement. De 
resultaten van dit onderzoek bevestigen de meeste vooropgezette hypothesen in dit 
onderzoek en geven aanwijzingen hoe men keuzes kan maken in het belang van het 
welzijn op de werkplek. 
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Verschillen met andere arbeiders 

Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen we stellen dat de wevers in de 
platweverijen van de textielsector een relatief gunstig welzijnsprofiel hebben in 
vergelijking met de gemiddelde Vlaamse ploegenarbeider. In vergelijking met de 
gemiddelde arbeider scoren de gezondheid en de spanningsfactoren minder gunstig, 
maar de verschillen verdwijnen grotendeels wanneer we controleren voor 
‘ploegenarbeid’ en gemiddelde leeftijd. In vergelijking met andere ploegenarbeiders 
met een zelfde leeftijdsverdeling blijven de gezondheidsklachten en de 
herstelbehoefte voor de wevers groter. Een gemiddeld gunstiger beoordeling van het 
welbevinden, plezier in het werk en bedrijfsgebondenheid, wijst op relatief ‘tevreden’ 
wevers. Naast andere arbeidsorganisatorische oorzaken, speelt hier de aard van het 
ploegensysteem in de textielsector een extra belastende rol. Het achterwaarts rouleren 
en het feit dat men gemiddeld een uur vroeger begint in de textielsector in 
vergelijking met andere sectoren is extra belastend voor het bioritme.  Verder kunnen 
ook het lawaai en de lange afstanden die dagelijks moeten afgelegd worden het 
verschil maken. Dat de minder gunstige beoordeling van het welzijn algemeen in 
vergelijking met de gemiddelde Vlaamse werknemer vooral te maken heeft met de 
ploegenarbeid, zien we ook in de relatief gunstige beoordeling van de ‘belastende’ 
factoren. Een meer positieve beoordeling van de ‘organisatorische’ belasting gaat 
normaal samen met een beter gevoel van welzijn. 
 
Bij de organisatorische belasting is vooral de relatief mindere arbeidsbelasting, ten 
opzichte van de gemiddelde Vlaamse arbeider en de gemiddelde Vlaamse 
ploegenarbeider, gunstig. Het werktempo en de werkhoeveelheid worden 
‘gelijkaardig’ beoordeeld, maar de lichamelijk belasting wordt ‘lager’ ingeschat. Het 
enige minder goede punt is hier de geestelijke belasting. Maar na controle op leeftijd 
en ploegenarbeid verdwijnt de negatieve beoordeling van de geestelijke belasting. 
 
Leer- en regelmogelijkheden worden duidelijk lager ingeschat maar de verschillen 
verdwijnen opnieuw als we de wevers vergelijken met uitsluitend ploegenwerkers met 
dezelfde gemiddelde leeftijd. Het is voor alle ploegarbeiders relatief gezien moeilijker 
om opleidingen te volgen en aan taakuitbreiding te doen. Alleen de afwisseling in het 
werk blijft voor de wevers ‘minder’ dan voor de ploegenarbeider. 
 
Relatie, communicatie en informatie worden gemiddeld gelijkaardig of beter 
gewaardeerd. De bedrijfscultuur, zeg maar normen en waarden, is in de meeste 
weverijen gericht op ondersteuning, wat de relatief gunstige beoordeling van relaties, 
communicatie en informatie verklaart. Enkel de contactmogelijkheden zijn beperkter, 
maar ook hier speelt de ploegenarbeid een belangrijke rol. Contactmogelijkheden zijn 
er evenveel als bij andere ploegenarbeiders. 
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De arbeidsvoorwaarden ziet men relatief positief, op de werkzekerheid na. Dit laatste 
verschil verdwijnt evenwel als we wevers enkel vergelijken met ploegenarbeiders. De 
relatief hogere waardering van het loon blijft bestaan. 
 
 
Verschillen tussen weverijen 

Belangrijker voor ons onderzoek dan de verschillen met andere arbeiders, zijn de 
verschillen tussen de weverijen. Dit laatste betekent immers dat de arbeidsorganisatie 
in de weverijen het verschil in belasting kan maken. We mogen aannemen dat de 
welzijns- en arbeidsorganisatorische factoren die significant verschillen tussen de 
weverijen, gemakkelijker te manipuleren zijn dan deze waarvoor geen significante 
verschillen tussen de weverijen te vinden waren. 
 
Bij de beoordeling van het welzijn, zijn er 3 factoren waarvoor geen verschillen 
gevonden worden tussen de weverijen. De herstelbehoefte, de emotionele reacties 
tijdens het werk en het piekeren, worden in alle weverijen gelijkaardig beoordeeld. 
Weven wordt overal als ‘even vermoeiend’ ervaren. Het welbevinden, de gezondheid 
en de andere spanningsfactoren verschillen wel.  
 
Bij beoordeling van het aspect arbeidsbelasting, verschilt de waardering op de 
factoren werktempo en hoeveelheid, emotionele belasting en lichamelijke 
inspanningen. De geestelijke belasting verschilt niet significant tussen de weverijen. 
We nemen aan dat deze laatste factor zo typisch is voor het beroep van wever dat er 
weinig maatregelen te vinden zijn om deze belasting te verlagen. De geestelijke 
belasting betreft de voortdurende concentratie en controle, een taak die wel deels 
wordt overgenomen door automatische controle, maar toch een belangrijk onderdeel 
blijft van de job van wever. De andere factoren zijn wel beter te beheersen. 
Werktempo en werkhoeveelheid hangen hoofdzakelijk samen met het aantal 
breuken. De hoeveelheid breuken is het resultaat van een samenspel tussen 
machinetechnologie, samenstelling van de batterij, stand en gebruik van de 
informatisering, arbeidsomstandigheden, ergonomie, grondstoffen en de aard van het 
product. Op deze belasting kan dus met verschillende middelen gereageerd worden. 
We hebben tijdens de gesprekken in de weverijen ook gemerkt dat de strategieën wat 
dit betreft verschillen tussen de weverijen. Sommigen gaan nooit of juist sneller een 
machine uit de batterij nemen als er teveel breuken zijn, andere zoeken het vooral in 
een verbetering van de kwaliteit van grondstoffen. De lichamelijke belasting hangt 
nauw samen met de ergonomie van de machines en de aard van de machines. Ook de 
opstelling is van groot belang. Een bedrijf dat als het ware van nul kan opstarten met 
een modern machinepark en veel aandacht kan geven aan het zoveel mogelijk 
beperken van de loopafstanden heeft hier uiteraard een voorsprong. We hebben dat 
ook in de praktijk gezien. Tenslotte kan ook de emotionele belasting variëren en deze 
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hangt sterk samen met de relatie- en de informatiecultuur in een bedrijf. Hieraan 
werken is dus niet zonder belang. 
 
Bij de beoordeling van de factoren van de leer- en regelmogelijkheden, verschilt 
alleen de factor zelfstandigheid niet tussen de weverijen. Wevers beschikken overal 
over een relatief grote mate van autonomie om hun takenpakket uit te voeren. De 
inspraak bij de arbeidsverdeling, welke taken wel of niet in hun functieomschrijving 
zitten, verschilt tussen de weverijen. Dit is ook zo voor de afwisseling in het werk en 
voor de leermogelijkheden. Een hogere mate van inspraak in de arbeidsverdeling 
vinden we vooral daar waar meer formele overleg- of inspraakvormen bestaan. De 
afwisseling in het werk en de leermogelijkheden kunnen positief beïnvloed worden 
door de samenstelling van het takenpakket en het opleidingsbeleid. De 
leermogelijkheden worden ook positief beïnvloed door het kiezen van een passende 
werkmethode. De rondebediening biedt de meeste leermogelijkheden en verlaagt de 
werkdruk door de regelmatige preventieve controle. 
 
Relaties, communicatie en informatie tonen meestal wel verschillen tussen de 
weverijen. Alleen de aspecten ‘onduidelijkheden over het werk’ en 
‘contactmogelijkheden’ vertonen geen verschillen. De werkprocedures liggen dan 
ook vrij goed vast en de bediening van een batterij weefmachines is een relatief 
‘eenzame’ job. Ook het lawaai maakt spontane gesprekken vrij moeilijk. Vaste 
ploegen die complementair zijn samengesteld en afdelingen met een korte hiërarchie 
bevorderen de ploeggeest, tenminste wanneer de bezetting voldoende is om elkaar te 
ondersteunen. Formele informatie- en communicatiestrategieën zijn wel nog volop in 
ontwikkeling. De bedrijfsmissie is meestal enkel verwoord in de strategie voor 
kwaliteitszorg. Het is duidelijk dat een zwakke communicatiestrategie oorzaak is van 
misverstanden en een verminderd welbevinden. Een goede werking van de 
OndernemingsRaad en het Comité voor Preventie en Bescherming op de Werkplek 
kan een sterke ondersteuning zijn voor de communicatie- en informatiestrategie. 
 
De arbeidsvoorwaarden worden, op de loopbaanmogelijkheden na, verschillend 
beoordeeld. De loopbaanmogelijkheden verschillen niet tussen de weverijen. De 
carrièremogelijkheden zijn veeleer beperkt. Nochtans zijn er verschillende weverijen 
die jaarlijks in gesprekken peilen naar de loopbaanverwachtingen en proberen om ‘de 
juiste man op de juiste plaats’ te krijgen. Over de lonen verschillen de meningen 
tussen de wevers in de bedrijven. De lonen verschillen ook tussen de bedrijven. De 
krapte op de arbeidsmarkt is hier niet vreemd aan. Problemen stellen zich vooral 
wanneer er verschillen zijn tussen wevers in eenzelfde afdeling, bijvoorbeeld wanneer 
zij recent uit andere afdelingen werden overgeplaatst. Premiebeloning is in de meeste 
weverijen verdwenen en waar het gebruikt wordt zijn er onder- en bovengrenzen 
vastgelegd. Reële of vermeende loonsverschillen leiden tot een minder gunstige 
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waardering van het loon. De toekomstonzekerheid wordt door de wevers 
verschillend ingeschat, niettegenstaande het om vrij stabiele subsectoren en sterke 
bedrijven gaat. Hier weegt wellicht het imago uit het verleden en de minder goede 
positie van andere subsectoren in de textiel mee op het resultaat. Maar gesprekken in 
de betrokken weverijen wijzen er toch op dat vooral communicatie en informatie 
over de performantie van het bedrijf een sterke invloed hebben op het vertrouwen 
van de wevers in het voortbestaan en hun werkzekerheid. 
 
 
Welzijnsmanagement 

Algemene managementstrategieën zijn niet zonder belang voor de arbeidsbeleving en 
arbeidsbelasting. Keuzes op het vlak van flexibiliteit en innovatie, kwaliteitszorg, 
machine versus manrendement, insourcing en leveranciersstrategie bepalen mee de 
mogelijkheden om de productie te plannen en de arbeidsbelasting te beheersen. 
 
Specifieke strategieën voor een welzijnsbeleid zijn in de betrokken weverijen nog niet 
uitgewerkt. De klassieke tijd- en methodestudies die de arbeidsbelasting opvolgen 
hebben plaats geruimd voor meer continue opvolging door 
productieverantwoordelijken en arbeidsanalysten. Voor het opvolgen van het 
welzijnsbeleid algemeen is in de betrokken weverijen een start genomen met dit 
onderzoek. In alle Comités voor Preventie en Bescherming op de Werkplek werd 
verslag gegeven over de resultaten van het onderzoek en werden reeds concrete 
aandachtspunten aangewezen. 
 
 
Terugkoppeling naar de hypothesen 

De algemene hypothese dat er een verband is tussen arbeidsorganisatorische 
kenmerken van het bedrijf enerzijds en de arbeidsbeleving van de werknemers 
anderzijds wordt in dit onderzoek bevestigd. Verschillende voorbeelden geven aan 
dat organisatorische keuzen de arbeidsbelasting en het welzijn van de wevers 
beïnvloeden. De toetsing van de exemplarische hypothesen ondersteunen de 
algemene. 
 
Het is niet meer gebruikelijk dat het rendement op grote rendementsborden 
geafficheerd wordt op de werkplek, maar de rendementscijfers zijn wel overal 
beschikbaar op computers. Er is een negatieve psychologische belasting wanneer het 
rendement sterk geïndividualiseerd wordt, maar in de meeste weverijen wordt de 
opvolging ervan vooral gebruikt om de productie beter te kunnen sturen. In dit 
laatste geval helpt dit om de arbeidsbelasting beter te beheersen. In de meeste 
weverijen gaan ouderen ook anders met rendementcijfers om dan jongeren. Jongeren 
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laten zich gemakkelijker leiden door deze gegevens, ouderen volgen het op als 
ondersteuning. 
 
De betrokken weverijen hebben de voorbije jaren zeer veel inspanningen gedaan om 
de arbeidsomstandigheden te verbeteren en de veiligheidsrisico’s te beperken. 
Veiligheid en gezondheid zijn niet meer dé grote bedreiging, maar tekorten zorgen 
wel voor irritatie. Trapjes die niet of onoordeelkundig geplaatst zijn, putten in de 
vloer of olievlekken, het zijn maar enkele voorbeelden. 
 
Bedreigende relaties met leidinggevenden vormen inderdaad een zware psychische 
belasting, maar komen gelukkig weinig voor. Het ontbreken van een terugkoppeling 
van de resultaten van het werk door de direct leidinggevenden leidt wel tot een 
gevoel van gebrek aan waardering. Het feit dat de wever perfect het rendement kan 
opvolgen betekent nog niet dat hij naar eigen aanvoelen een zicht heeft op zijn 
prestaties. De aandacht van de leidinggevenden voor de prestaties verhoogt 
ongetwijfeld het welzijn van de werknemer. 
 
Het belang van communicatie en van een goede communicatiestrategie mag niet 
onderschat  worden. Gebrek aan communicatie leidt duidelijk tot misverstanden die 
belastend zijn voor het welbevinden en de spanning bij werknemers. Een slechte 
communicatie over bedrijfsuitbreiding in het buitenland of over het aanleggen van 
extra voorraden kan het vertrouwen van de werknemers ernstig schaden. 
Werknemers voelen zich snel bedreigd in hun werkzekerheid met onnodige 
psychosociale belasting tot gevolg. 
 
Tenslotte bevestigt dit onderzoek dat een gebrek aan oefening en vaardigheden de 
werkdruk doet toenemen. Vooral het aanleren van een goede werkmethode is 
daarom van uitzonderlijk belang. Het kiezen van de ‘beste’ volgorde van werken is 
sterk bepalend voor de arbeidsbelasting. Met een rondebediening loopt men minder 
kans om onder druk te werken dan met een toevalsbediening. Bij een laag 
breukencijfer kan een toevalsbediening soms een betere keuze zijn, maar bij een hoog 
aantal breuken biedt de rondebediening de beste bescherming tegen een te hoge 
arbeidsbelasting. Het aanleren van deze werkmethode, en vooral ook weten wanneer 
men welke methode moet volgen is zeer belangrijk voor de spanning en de 
gezondheid van de wevers. 
 
 
Valorisatie van het onderzoek 

In dit informatiedossier werden de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek 
gebundeld en ter beschikking gesteld van de betrokken partijen. Hieruit kan 
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informatie geput worden om ‘belastende’ factoren in de productie- en 
arbeidsorganisatie in weverijen op te sporen en bij te stellen. 
 
In de 13 deelnemende weverijen werden het management en het Comité Voor 
Preventie en Bescherming op de Werkplek nauw betrokken bij het onderzoek en 
uitgebreid geïnformeerd over de resultaten. De eerste stappen zijn in deze weverijen 
reeds gezet om de Welzijnswet en COA 72 vorm te geven op de werkplek. 
 
De arbeidsgeneesheren werden regelmatig op de hoogte gehouden van de 
bevindingen in het onderzoek en zij namen actief deel aan de interpretatie van de 
gegevens. Om de theorie aan de praktijk te toetsen werd samen met de 
bedrijfsgeneeskundige dienst ook een bedrijfsbezoek georganiseerd. 
 
De sociale partners en verantwoordelijken binnen de sector hebben het onderzoek 
actief ondersteund en STV-Innovatie & Arbeid hoopt dat de resultaten ook worden 
aangewend bij de verdere uitbouw van het preventiebeleid. 
 
Verschillende weverijen vroegen ook expliciet naar een follow-up om na enkele jaren 
ofwel opnieuw de enquête te organiseren ofwel om een inventaris te maken van de 
initiatieven. STV-Innovatie en Arbeid zal daar bij de planning rekening mee houden 
in de mate van het mogelijke. 
 
Maar ook op hoger niveau, men name binnen de professionele organisaties, worden 
de resultaten bestudeerd. Dit onderzoek was immers onderwerp van het 
sectorakkoord naar aanleiding van CAO 72. 
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BIJLAGE 1: VRAGENLIJST VOOR DE BELEVING EN 
BEOORDELING VAN DE ARBEID. 

 
 
Toelichting en invulinstructie 

Het doel van deze vragenlijst is om een nauwkeurig beeld te krijgen van de manier 
waarop u persoonlijk bepaalde aspecten van uw werk en werkomgeving beoordeelt. 
De vragen zijn geordend in groepen en aan de titel kan u zien waar ze over gaan. 
Slaat u alstublieft geen vragen over en beantwoord alle vragen door één 

antwoordhokje per vraag aan te kruisen.  U kunt kiezen uit de 
antwoordmogelijkheden ‘altijd’, ‘vaak’, ‘soms’ of ‘nooit’. 
 
Werktempo en hoeveelheid 

Moet u erg snel werken? 
Heeft u te veel werk te doen? 
Moet u extra hard werken om iets af te krijgen? 
Werkt u onder tijdsdruk? 
Moet u zich haasten? 
Kunt u uw werk op uw gemak doen? 
Heeft u te maken met achterstand in uw werkzaamheden? 
Heeft u te weinig werk? 
Heeft u problemen met het werktempo? 
Heeft u problemen met de werkdruk? 
Zou u het kalmer aan willen doen in uw werk? 
 
Geestelijke belasting 
Vraagt uw werk veel concentratie? 
Moet u erg precies werken? 
Moet u op veel dingen tegelijk letten tijdens uw werk? 
Vereist uw werk dat u er steeds moet bij nadenken? 
Vereist uw werk dat u er voortdurend uw aandacht bij moet houden? 
Moet u in uw werk veel onthouden? 
Vereist uw werk grote zorgvuldigheid? 
 
Emotionele belasting 
Is uw werk emotioneel zwaar? 
Wordt u in uw werk met dingen geconfronteerd die u persoonlijk raken? 
Wordt er door anderen een persoonlijk beroep op u gedaan in uw werk? 
Voelt u zich persoonlijk aangevallen of bedreigd in uw werk? 
Heeft u in uw werk contacten met lastige klanten of patiënten? 
Moet u voor uw werk mensen kunnen overtuigen of overreden? 
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Komt u door uw werk in aangrijpende situaties terecht? 
 
Lichamelijke inspanning 
Heeft u tijdens uw werk veel hinder van heffen of versleuren? 
Heeft u tijdens het werk veel hinder van regelmatig te moeten bukken? 
Heeft u tijdens het werk veel hinder van regelmatig te hoog te moeten reiken? 
Heeft u tijdens het werk veel hinder van langdurig achtereen dezelfde beweging te 
moeten maken? 
Vindt u uw werk lichamelijk erg inspannend? 
Vereist uw werk lichaamskracht? 
Werkt u in ongemakkelijke of inspannende houdingen? 
 
Afwisseling in het werk 
Moet u in uw werk telkens dezelfde dingen doen? 
Is voor uw werk creativiteit vereist? 
Is uw werk gevarieerd? 
Vraagt uw werk een eigen inbreng? 
Doet uw werk voldoende beroep op al uw vaardigheden of capaciteiten? 
Heeft u in uw werk voldoende afwisseling? 
 
Leermogelijkheden 
Leert u nieuwe dingen op het werk? 
Biedt uw baan u mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling? 
Geeft uw werk u het gevoel er iets mee te kunnen bereiken? 
Biedt uw baan u mogelijkheden voor zelfstandig denken en doen? 
 
Zelfstandigheid in het werk 
Heeft u vrijheid bij het uitvoeren van uw werkzaamheden? 
Heeft u invloed op de planning van uw werkzaamheden? 
Heeft u invloed op het werktempo? 
Kunt u zelf bepalen hoe u uw werk uitvoert? 
Kunt u uw werk even onderbreken als u dat nodig vindt? 
Kunt u zelf de volgorde van uw werkzaamheden bepalen? 
Kunt u meebeslissen over het tijdstip waarop iets af moet zijn? 
Kunt u zelf bepalen hoeveel tijd u aan een bepaalde activiteit besteedt? 
Lost u problemen in uw werkzaamheden zelf op? 
Kunt u uw werk zelf indelen? 
Kunt u zelf de inhoud van uw werkzaamheden bepalen? 
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Inspraak 
Kunt u met uw directe leiding praten over de problemen op het werk? 
Heeft u veel te zeggen over wat gebeurt op uw werkplek? 
Kunt u meebeslissen over dingen die met uw werk te maken hebben? 
Kunt u met uw directe leiding voldoende overleggen over uw werk? 
Kunt u meebepalen wat wel en wat niet tot uw taak behoort? 
Kunt u meebeslissen over de aard van uw werk? 
Heeft u rechtstreeks invloed op beslissingen van uw afdeling/bedrijf? 
Heeft u invloed op de verdeling van het werk onder u en uw collega’s? 
 
Relatie met collega’s 
Kunt u op uw collega’s rekenen wanneer u het in uw werk wat moeilijk krijgt? 
Kunt u, als dat nodig is, uw collega’s om hulp vragen? 
Is de verstandhouding met uw collega’s goed? 
Heeft u conflicten met uw collega’s? 
Voelt u zich in uw werk gewaardeerd door uw collega’s? 
Heeft u te maken met agressie van uw collega’s? 
Zijn uw collega’s vriendelijk tegen u? 
Heerst er tussen u en uw collega’s een prettige sfeer? 
Doen er zich tussen u en uw collega’s vervelende gebeurtenissen voor? 
 
Relatie met directe leiding 
Kunt u op uw directe leiding rekenen wanneer u het in uw werk wat moeilijk krijgt? 
Kunt u, als dat nodig is, uw directe leiding om hulp vragen? 
Is de verstandhouding met uw directe leiding goed? 
Heeft u conflicten met uw directe leiding? 
Voelt u zich in uw werk gewaardeerd door uw directe leiding? 
Heeft u te maken met agressie van uw directe leiding? 
Is uw directe leiding vriendelijk tegen u? 
Heerst er tussen u en uw directe leiding een prettige sfeer? 
Doen zich tussen u en uw directe leiding vervelende gebeurtenissen voor? 
 
Problemen met het werk 
Moet u dingen doen in uw werk waaraan u een hekel hebt? 
Krijgt u tegenstrijdige opdrachten? 
Moet u uw werk op een andere manier doen dan u zelf zou willen? 
Moet u werk doen dat u liever niet zou doen? 
Heeft u conflicten met uw collega’s over de inhoud van uw taken? 
Heeft u conflicten met uw directe leiding over de inhoud van uw taken? 
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Onduidelijkheid over het werk 
Weet u precies wat anderen op uw werk van u verwachten? 
Weet u precies waarvoor u wel, en waarvoor u niet verantwoordelijk bent? 
Weet u precies hoe uw directe leiding over uw prestaties denkt? 
Ligt duidelijk voor u vast, wat precies uw taak is? 
Weet u precies wat u van de andere mensen van uw afdeling mag verwachten? 
 
Verandering in het werk 
Treden er belangrijke veranderingen op in uw taken? 
Vindt u het moeilijk om u aan te passen aan veranderingen in uw taken? 
Geeft het veranderen van uw taken problemen? 
Heeft het veranderen van uw taken negatieve gevolgen voor u? 
Worden voorgenomen veranderingen in uw taken goed geïntroduceerd? 
 
Informatie 
Krijgt u voldoende informatie over het doel van uw werk? 
Krijgt u voldoende informatie over het resultaat van uw werk? 
Biedt uw werk mogelijkheden om erachter te komen hoe goed u uw werk doet? 
Biedt uw werk rechtstreeks informatie over hoe goed u uw werk doet? 
Geeft uw directe leiding u informatie over hoe goed u uw werk doet? 
Geven uw collega’s u informatie over hoe goed u uw werk doet? 
Kunt u in uw werk beschikken over voldoende gegevens en informatie? 
 
Communicatie 
Hoort u voldoende over de gang van zaken in het bedrijf? 
Wordt u van de belangrijke dingen in het bedrijf goed op de hoogte gehouden? 
Is de manier waarop de besluitvorming loopt in uw bedrijf duidelijk? 
Is duidelijk bij wie u binnen de organisatie moet zijn voor bepaalde problemen? 
 
Contactmogelijkheden 
Kunt u uw werkplek verlaten om een praatje met een collega te maken? 
Heeft u contact met collega’s als onderdeel van uw werk? 
Kunt u onder werktijd een praatje maken met collega’s? 
Vindt u dat u voldoende contact heeft met collega’s tijdens het werk? 
 
Toekomstonzekerheid 
Heeft u behoefte aan meer zekerheid of u over een jaar nog werk zult hebben? 
Heeft u behoefte aan meer zekerheid of u uw huidige baan het komende jaar zult 
houden? 
Heeft u behoefte aan meer zekerheid of u uw huidig functieniveau het komende jaar 
zult behouden? 
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Heeft u behoefte aan meer zekerheid of uw huidige afdeling/bedrijf over een jaar 
nog bestaat? 
 
Beloning 
Vindt u dat in uw bedrijf goede lonen worden betaald? 
Vindt u dat u van uw loon behoorlijk rond kan komen? 
Vindt u dat u voldoende betaald krijgt voor het werk dat u levert? 
Vindt u dat u rechtvaardig betaald wordt in vergelijking met anderen op uw afdeling? 
Denkt u dat het loon in uw bedrijf lager ligt dan dat in vergelijkbare bedrijven? 
 
Loopbaanmogelijkheden 
Biedt uw baan u financiële groeimogelijkheden? 
Vergroot uw huidige baan uw kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt? 
Biedt uw organisatie u mogelijkheden tot het volgen van bijscholing/cursussen? 
Biedt uw baan u mogelijkheden tot promotie? 
 
Overige vragen over kenmerken van het werk 
Doet u overuren? 
Vindt u uw werk ingewikkeld? 
Heeft u moeite met uw werk, omdat het steeds ingewikkelder is geworden? 
Moet u werk doen dat te moeilijk voor u is? 
Eist uw werk dat u voortdurend vriendelijk en correct blijft? 
Kunt u het werk waarmee u bezig bent zonder onderbreking afmaken? 
Wordt u in uw werk gehinderd door onverwachte situaties? 
Loopt uw werk anders dan u het zelf had gewild? 
Komen er storingen voor in uw werk? 
Zijn uw werkopdrachten duidelijk? 
Krijgt u uw werkopdrachten op tijd? 
Sluit het werk dat u doet aan bij uw opleiding? 
Kunt u zelf de begin- en eindtijd van uw werkdag bepalen? 
Kunt u zelf bepalen wanneer u pauzeert? 
 
Overige vragen over de organisatie en relaties op het werk? 
Wordt u tijdens uw werk geconfronteerd met grapjes of opmerkingen met een 
seksuele ondertoon, die u als ongewenst beschouwt? 
Wordt u tijdens uw werk aangeraakt of vastgepakt op een manier, die u als 
ongewenst beschouwt? 
Moet u wachten op anderen voor u met uw werk verder kunt? 
Wordt u gehinderd door gebreken in het werk van anderen? 
Wordt uw werk bemoeilijkt door de afwezigheid van anderen? 
Bemoeien anderen zich tegen uw zin met uw werk? 
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Heeft u het gevoel dat u door uw collega’s voortdurend op de vingers wordt 
gekeken? 
Heeft u het gevoel dat u door uw directe leiding voortdurend op de vingers wordt 
gekeken? 
Kunt u met uw collega’s praten over problemen op het werk? 
Kunt u met uw collega’s voldoende overleggen over uw werk? 
Is het werk in uw bedrijf doorgaans goed georganiseerd? 
Loopt de samenwerking met andere afdelingen of groepen binnen het bedrijf goed? 
Verloopt de besluitvorming in uw bedrijf over veel schakels? 
Worden in uw bedrijf de werknemers betrokken bij aanpassingen van de organisatie? 
 
Overige vragen over arbeidsvoorwaarden 
Kunt u verlof opnemen wanneer u dat wilt? 
Wordt u teruggeroepen van een verlofdag? 
Zijn uw werk- en rusttijden goed geregeld? 
Vindt u dat er teveel met tijdelijke contracten wordt gewerkt? 
Vindt u dat er teveel met interims wordt gewerkt? 
Vindt u dat er voldoende vaste krachten aanwezig zijn? 
Moet u regelmatig nieuwe krachten inwerken? 
Vindt u dat vacatures snel genoeg worden ingevuld? 
Vindt u dat de vervanging bij ziekte goed is geregeld? 
Vinden er functioneringsgesprekken met u plaatst? 
Bestaan er mogelijkheden voor u om deeltijds te werken?  
Bestaan er mogelijkheden voor u om te werken op uren die passen bij uw privé-
leven? 
Wordt uw privé-leven ongunstig beïnvloed door onregelmatige werktijden? 
 
Instructie bij het invullen 

Slaat u alstublieft geen vragen over en beantwoord alle vragen door één 
antwoordhokje aan te kruisen. 
Op deze pagina kunt u kiezen uit de antwoordmogelijkheden ‘nee’ of ‘ja’ 
 
Plezier in het werk 
Ik kan wel zeggen dat ik tegen mijn werk opzie. 
Ik doe mijn werk omdat het moet, daarmee is alles wel gezegd. 
Meestal vind ik het wel prettig om aan de werkdag te beginnen. 
Na zo’n vijf jaar heb je het in dit werk wel gezien. 
Ik vind mijn werk nog steeds boeiend, elke dag weer. 
Het idee dat ik dit werk nog tot mijn pensioen moet doen, benauwt me. 
Ik heb plezier in het werk. 
Ik moet telkens weerstand bij mezelf overwinnen om mijn werk te doen. 
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Ik moet mezelf er vaak toe aanzetten om een werkopdracht uit te voeren. 
 
Betrokkenheid bij de organisatie 
Ik vind dat mijn eigen opvattingen sterk overeenkomen met die van deze organisatie. 
Ik vind het belangrijk dat ik een bijdrage kan leveren aan de taak van deze 
organisatie. 
Deze organisatie gaat me echt ter harte. 
Ik voel me uitstekend thuis in deze organisatie. 
Ik heb zoveel van mezelf in deze organisatie gestopt, dat het me moeilijk zou vallen 
om ontslag te nemen. 
Ik voel me ten opzichte van deze organisatie eigenlijk wel verplicht om nog een 
aantal jaren te blijven. 
Er hoeft bij deze organisatie maar weinig in negatieve zin te veranderen of ik vertrek. 
Vergeleken met de meeste andere banen die ik zou kunnen krijgen, is het werken bij 
deze organisatie echt aantrekkelijk. 
 
Verandering van baan 
Ik denk er wel eens over om van baan te veranderen. 
Ik denk er wel eens over om werk buiten deze organisatie te zoeken. 
Ik ben van plan om het komend jaar van baan te veranderen. 
Ik ben van plan om het komend jaar buiten deze organisatie werk te zoeken. 
 
Herstelbehoefte 
Ik vind het moeilijk om me te ontspannen op het einde van de werkdag. 
Aan het einde van een werkdag ben ik echt op. 
Mijn baan maakt dat ik me aan het eind van een werkdag nogal uitgeput voel. 
Na het avondeten voel ik meestal nog vrij fit. 
Ik kom meestal pas op een tweede vrije dag tot rust. 
Het kost mij moeite om me na het werk in mijn vrije uren te concentreren. 
Ik kan weinig belangstelling opbrengen voor andere mensen, wanneer ik zelf net 
thuis ben gekomen. 
Het kost mij over het algemeen meer dan een uur voordat ik helemaal hersteld ben 
na mijn werk. 
Als ik thuis kom moeten ze mij even met rust laten. 
Het komt vaak voor dat ik na een werkdag door vermoeidheid niet meer toekom aan 
andere bezigheden. 
Het komt voor dat ik tijdens het laatste deel van de werkdag door vermoeidheid mijn 
werk niet meer zo goed kan doen. 
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Piekeren 
Als ik mijn werk verlaat, blijf ik me zorgen maken over werkproblemen. 
Ik kan mijn werk heel gemakkelijk van me afzetten. 
Ik maak me, als ik vrij ben, vaak zorgen over mijn werk. 
Ik lig ’s nachts vaak wakker omdat mijn werk me door het hoofd blijft spoken. 
 
Instructies bij het invullen 
Hieronder staan veertien stellingen over de kwaliteit van uw slaap.  Het gaat erom dat 
u aangeeft of een stelling van toepassing is op de kwaliteit van uw slaap zoals die in 
de afgelopen drie tot vier weken was. 
Nota bene.  Wanneer u in ploegendienst (met name nachtwerk) werkt, of hebt gewerkt 
in de afgelopen drie tot vier weken, lees dan voor ’s nachts: ‘in de slaaptijd’. 
 
Ik doe ’s nachts vaak geen oog dicht. 
Ik sta ’s nachts vaak op. 
Ik lig ’s nachts meestal erg te woelen. 
Ik word ’s nachts vaak meerdere malen wakker. 
Ik vind dat ik meestal heel slecht slaap. 
Ik slaap naar mijn gevoel maar een paar uur. 
Ik slaap vaak niet langer dan vijf uur. 
Ik vind dat ik ’s nachts meestal goed slaap. 
Ik slaap gemakkelijk in. 
Ik kom naar mijn gevoel meestal slaap tekort. 
Ik lig vaak langer dan een half uur wakker in bed voordat ik inslaap. 
Als ik ’s nachts wakker word kan ik moeilijk weer inslapen. 
Ik heb, nadat ik ben opgestaan, vaak een moe gevoel. 
Ik voel me, nadat ik ben opgestaan, meestal goed uitgerust. 
 
Instructies bij het invullen 
Hieronder staan 12 woorden die mensen kunnen gebruiken om aan te geven hoe zij 
zich voelen.  Het is de bedoeling dat u aan de hand van deze woorden omschrijft hoe 
u zich in de afgelopen week in uw werk voelde. 
In hoeverre zijn deze 12 woorden op u van toepassing: helemaal niet, nauwelijks, 
enigszins of helemaal? 
 
Emotionele reacties tijdens het werk 
Nerveus 
Optimistisch 
Somber 
Op mijn gemak 
Neerslachtig 
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Rustig 
Gejaagd 
Triest 
Ontspannen 
Ongemakkelijk 
Opgewekt 
Opgetogen 
 
Instructies bij het invullen 
Hieronder staan een aantal aspecten van vermoeidheid tijdens het werk.  Per aspect 
worden telkens twee uitersten beschreven.  Wilt u per vraag in één van de hokjes 
aankruisen welke situatie het meest op uzelf van toepassing is. 
 
Voorbeeld: pijn in de ogen geen pijn in de ogen 
Bij het beantwoorden van de vragen gaat het om uw situatie tijdens de laatste 

uren van de laatste afgeronde werkdag. 

 
Vertraagd in lichamelijke bewegingen Niet vertraagd in lichamelijke bewegingen 
Aandacht zakt telkens weg Geen moeite met aandacht 
Fouten maken bij het aflezen van meters, 
klok, e.d.  

Aflezen van meters, klok, e.d. gaat foutloos

concentratiemoeilijkheden Geen concentratiemoeilijkheden 
Geen aandacht meer in uw werk Aandacht bij uw werk 
Vaak fouten moeten herstellen die u zelf 
maakte 

Bijna geen fouten herstellen 

Moeite met de planning van uw eigen 
handelen 

Moeiteloos handelen 

‘slapen’ met uw ogen open Geen problemen met ‘in slaap vallen’ 
tijdens het werk 

Fouten maken bij het invullen van lijsten Geen problemen met het invullen van 
lijsten 

Uw gedachten ‘de vrije loop’ laten, 
dagdromen 

Geconcentreerd bezig zijn 

Niet ‘automatisch’ verschillende dingen 
achter elkaar kunnen doen 

Probleemloos van de ene activiteit op de 
andere kunnen overgaan 

Risico’s nemen die eigenlijk te groot zijn Geen risico’s nemen 
Gevoel dat u over uw eigen benen struikelt Geen moeite met uw bewegingen 
Als een automaat werken Aandachtig doorwerken 
Met de grootste moeite het werk waarmee 
u bezig bent kunnen voortzetten 

Werk waar u mee bezig bent bijna 
moeiteloos kunnen voortzetten 

Weerstand bij uzelf overwinnen om tot 
activiteit te komen 

Zonder problemen tot activiteit komen 
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BIJLAGE 2: VOEG-VRAGENLIJST ONDERZOEK ERVAREN 
GEZONDHEID 

 
De VOEG is ontwikkeld door J. M. Dirken (Arbeid en stress. Groningen, 1969) en 
wordt omwille van zijn beperkte omvang veel gebruikt om stress- en 
gezondheidsklachten vast te stellen. Het is een betrouwbaar meetinstrument om op 
groepsniveau informatie te verzamelen. De groep moet minimaal 10 en liefst meer 
dan 15 personen tellen. De VOEG omvat 21 vragen over: vermoeidheidsklachten, 
cardiovasculaire klachten, maagklachten, en klachten aan het bewegingsapparaat. 
Elke item wordt met ja of neen beantwoord en de klachten worden opgeteld. Dit 
vraagt maar enkele minuten tijd om in te vullen. 
 
Algemene gezondheid Ja Neen 

1. Heeft u nogal eens pijn in de borst- of hartstreek?   

2. Hebt u nogal eens hartkloppingen of bonzingen in uw hartstreek?   

3. Is uw eetlust minder dan u normaal acht?   

4. Heeft u nogal eens een opgezet of drukkend gevoel in de maagstreeek?   

5. Bent u gauw kortademig?   

6. Hebt u nogal eens pijn in de maagstreek?   

7. Hebt u vaak een vieze of zoetige smaak in uw mond?   

8. Is uw maag nogal eens van streek?   

9. Hebt u het nogal eens benauwd op uw borst?   

10. Heeft u nogal eens klachten over pijn in de botten, beenderen en spieren?   

11. Heeft u nogal eens last van rugpijn?   

12. Heeft u vaak een gevoel van moeheid?   

13. Heeft u nogal eens last van hoofdpijn?   

14. Hebt u nogal eens maagklachten?   

15. Bent u nogal eens duizelig?   

16. Is uw buik nogal eens van streek?   

17. Voelt u zich nogal eens slaperig en suffig?   

18. Heeft u wel eens een verdoofd gevoel of tinteling in uw ledematen?   

19. Voelt u zich nogal eens lusteloos?   

20. Staat u in de regel 's ochtends moe en niet uitgerust op?   

21. Voelt u zich vlugger moe dan u normaal acht?   

Uit Kompier 1995 

 
Het gemiddelde klachtenniveau van een afdeling of een functie kan makkelijk 
berekend worden en vergeleken worden met andere afdelingen of functies. Voor de 
Nederlandse werknemers in administratieve functies is de gemiddelde score 2.0 
(standaarddeviatie 2.7) en voor ambachtelijke en industriële functies is dit 2.7 
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(standaarddeviatie 3.3). De standaarddeviatie geeft de spreiding rond het gemiddelde. 
De score is berekend op 10. 
 



Bijlage 3 
 
 

 
117. 

BIJLAGE 3: VRAGENLIJST VAN HET WETENSCHAPPELIJK 
INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID 

 
Ziektebeeld 

MO.01. Hebt u regelmatig last van hoesten ?  1 Ja  2 Neen 
MO.02. Hebt u nogal eens hartkloppingen of bonzingen in de 

hartstreek? 
 1 Ja  2 Neen 

MO.03. Is uw maag nogal eens van streek?  1 Ja  2 Neen 

MO.04. Hebt u vaak niesbuien?  1 Ja  2 Neen 

MO.05. Is uw neus regelmatig verstopt?  1 Ja  2 Neen 

MO.06. Hebt u het nogal eens benauwd op de borst?  1 Ja  2 Neen 

MO.07. Hebt u nogal eens last van een prikkelend gevoel in de 
neus? 

 1 Ja  2 Neen 

MO.08. Hebt  u last van slapeloosheid?  1 Ja  2 Neen 

MO.09. Hebt u klachten over pijn in beenderen en spieren?  1 Ja  2 Neen 

MO.10. Hebt u nogal eens last van rugpijn?  1 Ja  2 Neen 

MO.11. Hebt u nogal eens pijn in uw borst- of  hartstreek?  1 Ja  2 Neen 

MO.12. Hebt u vaak een gevoel van moeheid?  1 Ja  2 Neen 

MO.13. Hebt u nogal eens last van hoofdpijn?  1 Ja  2 Neen 

MO.14. Hebt u nogal eens vage maagklachten?  1 Ja  2 Neen 

MO.15. Bent u nogal eens duizelig?  1 Ja  2 Neen 

MO.16. Hebt u wel eens een verdoofd gevoel of tintelingen in 
de ledematen? 

 1 Ja  2 Neen 

MO.17. Voelt u zich vaak opgewonden?  1 Ja  2 Neen 

MO.18. Voelt u zichzelf nogal eens lusteloos?   1 Ja  2 Neen 

MO.19. Hebt u last van reumatiek?  1 Ja  2 Neen 

MO.20. Hebt u nogal eens pijn in uw maagstreek?  1 Ja  2 Neen 

MO.21. Voelt u zich vaak zenuwachtig?  1 Ja  2 Neen 

MO.22. Voelt u zich sneller moe dan u normaal acht?  1 Ja  2 Neen 

MO.23. Voelt u zich gauw geprikkeld?  1 Ja  2 Neen 
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BIJLAGE 4: ORGANISATIEKENMERKEN, 
ARBEIDSBELEVING, BEVOORRECHTE 
GETUIGEN28. 

 
Organisatiekenmerken29 Beleving en beoordeling van de arbeid VBBA Betrokkenen 
Gesprekken over: Vragenlijst voor wevers Kengetallen: 
Arbeidsinhoud: kwantitatieve en 
kwalitatieve kenmerken van de arbeid: 
takenpakket, hoeveel, omgeving en 
ergonomie; controle over het werk 

Werktempo en werkhoeveelheid 
Geestelijke belasting 
Emotionele belasting 
Lichamelijke inspanningen 
Afwisseling in het werk 
Leermogelijkheden 
Zelfstandigheid in het werk 
Plezier in het werk 
Herstelbehoefte 
Vermoeidheid tijdens het werk 

Leidinggevenden en collega's: 
opdrachten, respect, ondersteuning, … 

Relatie met collega’s 
Relatie met directe leiding 
Overige vragen over de organisatie en 
relaties op het werk 

Communicatie en informatie: 
kwantitatief en kwalitatief, participatie 
en overleg; taakafspraken of rolconflict; 
discipline & straf; respect en erkenning. 

Onduidelijkheden in het werk 
Informatie 
Communicatie 
Inspraak 
Contactmogelijkheden 

Automatisering: gevolgen voor de 
vakkennis, relatie mens-machine 

Zie ook hierboven 

Organisatie en organisatieverandering: 
afstemming en integratie van 
productiestappen, productiestoringen, 
reorganisaties 

Zie ook hierboven 
Veranderingen in het werk 

Personeelsbeleid: kwalificatie en 
opleidingsbeleid, 
loopbaanmogelijkheden, 
bedrijfscultuur, arbeidsvoorwaarden, 
ontslagprocedures; evaluaties 

Beloning 
Loopbaanmogelijkheden 
Overige vragen over arbeidvoorwaarden 
Betrokkenheid bij de organisatie 

Bedrijfsbeleid algemeen: economische 
kengetallen, marktpositie van bedrijf 

Toekomst onzekerheid 

Potentiële kengetallen: 
 
 
- gezondheidsklachten 
- absenteïsme 
- verloop 
- werkonderbrekingen 
- stakingen 
- arbeidsongevallen 
- daling productiviteit, … 
- lopende betwistingen 
- burn out 
- daling kwaliteit 
- gezondheids- 
index werknemers 
 
 

 Problemen met het werk. Overige 
vragen over kenmerken van het werk. 
Verandering van baan. Piekeren. 
Slaapkwaliteit. Emotionele reacties 
tijdens het werk. 
 

 

Bevoorrechte getuigen en 
deskundig op voornoemde 
terreinen: 
 
Wevers 
 
Personeelsverant-
woordelijke 
 
Preventieverant-
woordelijke 
 
Arbeidsanalysten,  
 
Productieverant-
woordelijke 
 
Werknemers 
Vertegenwoordigers 
 
Oudere werknemer 
 
Bedrijfsarts 
 
management. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
28  Naar Cary. L. Cooper / De aard van stress op het werk en een strategie om er mee om te gaan. 

In: Menselijk falen, vermoeidheid, stress en burn out … voorbeelden van dysfunctioneren in het 
beroepsleven. Akten van de studiedag 21/10/1997 Brussel. Het federaal onderzoek voor betere 
arbeidsomstandigheden. 

29  Naar V. de Keyser, I. Hansez  / Diagnose en interventie bij de psycho-sociale preventie van 
stress en burn-out: een organisatorisch antwoord. In: Menselijk falen, vermoeidheid, stress en 
burn-out … voorbeelden van dysfunctioneren in het beroepsleven. Akten van een studiedag. 
Federale Diensten voor Wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. Brussel 
1997. 
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Deze indeling sluit aan bij de methodiek die door VIBNA30 naar voor wordt 
geschoven voor het behandelen van Stress in de bedrijven, een nieuwe 
verantwoordelijkheid voor de arbeidsgeneesheer sinds de invoering van de 
Welzijnswet 04/08/96.  
 

                                                 
30 VIBNA / Stress Attenuatie Strategie. Vereniging van de Industriële Bedrijven van Noord-Antwerpen; 

Bestuursvergadering 27 april 1998. P/A ESSO Belgium. 
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BIJLAGE 5: LEESWIJZER 'WELZIJN OP HET WERK' 
 
 
WELZIJN 
 
Het welzijn op het werk kunnen we in kaart brengen aan de hand van vragen over de 
gezondheid, vragen over het welbevinden van de werknemer en vragen over de 
'spanning' die men ten gevolge van het werk ervaart. 
 
Gezondheid 
Met de VOEG-vragenlijst kunnen we de psychosomatische gezondheidsklachten 
nagaan. 
 
Welbevinden op het werk 
Heeft de wever nog plezier in het werk? Voelt hij zich betrokken bij de organisatie of 
denk hij aan veranderen van baan? Deze vragen gaan na hoe de wever zich voelt op 
de werkplek. 
 
Spanningen door het werk 
Hebben de wevers een grote herstelbehoefte? Piekeren zij veel? Slapen zij slecht? 
Roept het werk veel emotionele reacties op of zijn de wevers sterk vermoeid tijdens 
het werk? Deze vragen geven een beeld van de 'eventuele' spanningen die zich op de 
werkplek kunnen voordoen. 
 
 
WERK 
 
Zit het hem in de arbeidsorganisatie? 
Hoe goed de wever zich voelt en hoe de 'spanning' onder controle blijft wordt sterk bepaald door een 
aantal andere bedrijfsgebonden factoren: de arbeidsbelasting, de leer- en regelmogelijkheden, de 
relaties en communicatie en informatie, en uiteraard ook de arbeidsvoorwaarden. 
 
1. De arbeidsbelasting 
Hierbij is vooral het werktempo en de hoeveelheid werk belangrijk, maar ook de 
lichamelijke, geestelijke en emotionele belasting spelen een rol. 
 
2. De leer- en regelmogelijkheden 
Zit er voldoende afwisseling in het werk en biedt het werk mogelijkheden om te 
leren? Kunnen de werknemers zelfstandig werken en hebben zij inspraak in het 
werk? 
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3. Relaties, communicatie en informatie 
Is er een vlotte relatie met de collega's en de chefs? Zijn er middelen om problemen, 
onduidelijkheden en veranderingen in het werk te voorkomen of te begeleiden? Zijn 
informatie, communicatie en contactmogelijkheden goed geregeld? 
 
4. Arbeidsvoorwaarden 

Voelen de werknemers zich werkzeker? Zijn er loopbaanmogelijkheden en worden 
de prestaties goed beloond? 
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BIJLAGE 6: VBBA-ONDERZOEK IN NEDERLAND31 
 
We putten hier uit het VBBA-onderzoek in Nederland, maar in de toekomst zal het 
ook mogelijk zijn om gebruik te maken van een Vlaams en Belgisch referentiebestand 
van arbeiders dat door NOVA wordt opgebouwd. De gegevens werden verzameld 
door de arbodiensten32 ondersteund door SKB Stichting Kwaliteitsbevordering 
Bedrijfsgezondheidszorg, met behulp van de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van 
de Arbeid in de periode 1995 t/m 1998. Het bestand bevat reeds meer dan 70.000 
enquêtes. Ongeveer 60% zijn mannen en de leeftijdscategorieën zijn gelijk verdeeld 
over de groepen –35jaar, 35-45jaar en meer dan 45  jaar. In de totale arbeidspopulatie 
zijn zowel jongeren als ouderen meer vertegenwoordigd. Telkens 15 tot 20% is 
tewerkgesteld in de industrie, financiële instellingen, overheid en gezondheidszorg. 
De anderen zijn verdeeld over 10 andere categorieën. De groep is niet representatief 
voor de beroepscategorieën in Nederland.  
 
De beleving van de arbeid is niet ‘gender-gebonden’. Vrouwen beleven de 
arbeidssituatie niet fundamenteel anders dan mannen. Er zijn enkel kleine verschillen 
op het vlak van afwisseling in het werk, zelfstandigheid en inspraak, waar vrouwen 
iets minder goed op scoren. Maar over werktempo en relaties oordelen zij iets 
positiever. 
 
Bij de leeftijdscategorieën valt op dat vooral jongeren minder problemen hebben met 
het werktempo en de werkhoeveelheid. Dat is ook zo voor de hoogste 
leeftijdscategorie, maar minder uitgesproken. Op lichamelijke inspanningen en 
zelfstandigheid scoren jongeren dan weer minder goed, maar op herstelbehoefte 
beter dan de ouderen. Ouderen vinden ook meer plezier in het werk en voelen zich 
meer betrokken bij het bedrijf. 
 
Werktempo en hoeveelheid én emotionele belasting nemen toe met het 
opleidingsniveau, lichamelijk inspanningen nemen af. De afwisseling in het werk neemt 
toe en de toekomstonzekerheid neemt af, maar de herstelbehoefte is groter naarmate 
men een hogere opleiding heeft. 
 
Naar activiteit of sector scoren vooral de industrie, de bouwnijverheid, het vervoer en de 
gezondheidszorg minder gunstig op vlak van lichamelijke belasting. De 
toekomstonzekerheid is het grootst in de nutsbedrijven, het vervoer en de industrie, 
en het vervoer scoort ook zeer ongunstig op het vlak van de zelfstandigheid. De 
emotionele belasting is vooral ongunstig in de gezondheidszorg en in het onderwijs 

                                                 
31 Veldhoven van dr. M., Broersen dr. J.P.J. / Psychosociale arbeidsbelasting en werkstress in 

Nederland, SKB, Amsterdam, 1999. 
32  http://www.arboonline.nl/ 
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en zij hebben ook de grootste herstelbehoefte. Op het vlak van werktempo en 
hoeveelheid zijn de verschillen klein, behalve voor het onderwijs waar een grotere 
belasting wordt aangegeven. De resultaten in Nederland suggereren een tweedeling in 
de beroepsbevolking. Enerzijds veelzijdig en geestelijk/emotioneel belastend werk 
met veel regelmogelijkheden maar een hoge werkdruk en meer arbeidsgerelateerde 
spanning zoals een grotere herstelbehoefte. Anderzijds werk dat inhoudelijk beperkt 
is en een zwaardere lichamelijke belasting geeft, met weinig regelmogelijkheden maar 
ook minder werkdruk en arbeidsgerelateerde spanningen. Dit betekent op zijn minst 
een nuancering van de theorie van Karasek en Theorell die de meeste problemen 
vinden bij werknemers met een hoge werkdruk en weinig regelmogelijkheden33. Een 
eerste verkenning van de databank in België wijst op gelijkaardige conclusies. 
Werktempo en hoeveelheid, emotionele en geestelijke belasting liggen hoger bij 
kaderleden en ook de herstelbehoefte! 
 

                                                 
33 Karasek-Robert; Theorell-T”res / Healthy work : stress, productivity and the reconstruction of working 

life  Basic books, New York (N. Y. ), 1990 
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BIJLAGE 7: LEEFTIJDSCURVE VLAAMSE WERKNEMERS 

Bron: RSZ 1998 
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BIJLAGE 8: CORRELATIE WELZIJN EN LEEFTIJD 
 
Correlatie tussen leeftijd en 28 factoren van welzijn en arbeidsorganisatie. De 
Pearson correlatiecoëfficiënt geeft de sterkte van het verband weer. Sig. (1-tailed) = 
significantieniveau (eenzijdig invloed leeftijd op welzijn) 
 
Significantie van de correlatie op minstens niveau 0,05.  
 wevers arbeiders

Werktempo en hoeveelheid Pearson Correlation ,234 ,142
  Sig. (1-tailed) ,000 ,000

  N 307 2437
Geestelijke belasting Pearson Correlation ,151 ,089
  Sig. (1-tailed) ,003 ,000

  N 329 2367
Emotionele belasting Pearson Correlation ,197 ,146
  Sig. (1-tailed) ,000 ,000

  N 322 2472
Lichamelijke inspanning Pearson Correlation ,015 ,012
  Sig. (1-tailed) ,391 ,275
  N 326 2508
Afwisseling in het werk Pearson Correlation ,074 ,069
  Sig. (1-tailed) ,097 ,000

  N 312 2449
Leermogelijkheden Pearson Correlation -,215 -,117
  Sig. (1-tailed) ,000 ,000

  N 325 2506
Zelfstandigheid in het werk Pearson Correlation -,109 -,076
  Sig. (1-tailed) ,026 ,000

  N 317 2465
Inspraak Pearson Correlation ,117 ,028
  Sig. (1-tailed) ,019 ,079
  N 313 2463
Relatie met collega's Pearson Correlation -,013 -,068
  Sig. (1-tailed) ,406 ,000

  N 316 2450
Relatie met directe leiding Pearson Correlation ,063 -,042
  Sig. (1-tailed) ,134 ,019

  N 314 2475
Problemen met de taak Pearson Correlation -,033 -,081
  Sig. (1-tailed) ,278 ,000

  N 317 1840
Onduidelijkheid over de taak Pearson Correlation -,016 -,065
  Sig. (1-tailed) ,387 ,003

  N 319 1849
Veranderingen in het werk Pearson Correlation ,020 ,037
  Sig. (1-tailed) ,364 ,059
  N 319 1822
Informatie Pearson Correlation ,036 ,003
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  Sig. (1-tailed) ,259 ,458
  N 316 1752
Communicatie Pearson Correlation ,122 ,037
  Sig. (1-tailed) ,014 ,055
  N 322 1849
Contactmogelijkheden Pearson Correlation ,057 -,136
  Sig. (1-tailed) ,152 ,000

  N 328 1768
Toekomstonzekerheid Pearson Correlation -,012 ,053
  Sig. (1-tailed) ,416 ,004

  N 314 2478
Beloning Pearson Correlation -,094 ,045
  Sig. (1-tailed) ,048 ,033

  N 317 1673
Loopbaanmogelijkheden Pearson Correlation -,296 -,205
  Sig. (1-tailed) ,000 ,000

  N 311 1684
Plezier in het werk Pearson Correlation -,013 ,045
  Sig. (1-tailed) ,413 ,014

  N 306 2414
Betrokkenheid bij de organisatie Pearson Correlation ,170 ,125
  Sig. (1-tailed) ,002 ,000

  N 291 2319
Verandering van baan Pearson Correlation -,155 -,225
  Sig. (1-tailed) ,003 ,000

  N 321 1704
Herstelbehoefte Pearson Correlation ,115 ,114
  Sig. (1-tailed) ,023 ,000

  N 303 2372
Piekeren Pearson Correlation ,083 ,084
  Sig. (1-tailed) ,070 ,000

  N 319 2490
Slaapkwaliteit Pearson Correlation -,115 -,101
  Sig. (1-tailed) ,023 ,000

  N 300 1632
Vermoeidheid tijdens het werk Pearson Correlation ,190 ,078
  Sig. (1-tailed) ,001 ,001

  N 281 1462
Emotionele reacties tijdens het werk Pearson Correlation -,041 ,072
  Sig. (1-tailed) ,238 ,003

  N 306 1488
VOEG-VBBA100 hoger is slechter Pearson Correlation -,030
  Sig. (1-tailed) ,307
  N 287
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BIJLAGE 9: VERGELIJKING VAN DE RESULTATEN 14 VOEG-
VRAGEN 

 
referentiegroep: ISCO-classificatie, categorieën 7 'craft and related trades workers' , 8 
'plant and machine operators and assemblers', 9 'elementary occupations'. 
Ongeschoolde (als antwoord op de vraag ‘Kunt u uw beroepsactiviteit zo nauwkeurig 
mogelijk omschrijven ’ – vraag gesteld aan alle (ex-)werknemers, bedienden en 
ambtenaren – construct variable via omzetting NACE91 naar ISCO). De resultaten 
zijn gewogen (wegingsfactor: gebaseerd op regio, provincie, geslachts- en 
leeftijdssamenstelling). Ploegenwerkers – ISCO 7,8,9. 
 

 
 

Klachten 

% wevers met 
klachten N=340 

% arbeiders 
N= 600 

Ratio34 
 

% wevers 
representatief 
naar leeftijd 
N=242 

% ploegen-
arbeiders 
gewogen naar 
geslacht35 
N= 119 

Ratio36 
Representatieve 
groepen 

Hebt u nogal eens hartkloppingen of bonzingen in
uw hartstreek? 

31.1 24.7 1.26 31.9 13.8 2.3 

Is uw maag nogal eens van streek? 35.8 27.6 1.30 38.7 19.32 2 
Hebt u het nogal eens benauwd op uw borst? 18.7 19.5 0.95 19.1 15.86 1.20 
Hebt u nogal eens klachten over pijn in botten en
spieren? 

57.5 39.4 1.46 54.7 33.86 1.61 

Hebt u nogal eens last van rugpijnen? 58.4 52.9 1.10 58 54.71 1.06 
Hebt u nogal eens pijnen in uw borst of hartstreek? 26.5 16.7 1.59 26.7 12.06 2.21 
Hebt u vaak een gevoel van moeheid? 58.7 38.6 1.52 59.4 31.69 1.87 
Hebt u nogal eens last van hoofdpijn? 37.5 35.7 1.05 38.2 24.19 1.57 
Hebt u nogal eens maagklachten? 30.4 19.7 1.54 32.5 16.72 1.94 
Bent u nogal eens duizelig? 20.8 21.2 0.98 22.1 7.47 2.95 
Hebt u wel eens een verdoofd gevoel of tinteling in
uw ledematen? 

25.3 27.6 0.92 24.5 26.5 0.93 

Voelt u zich nogal eens lusteloos? 27.8 32.8 0.85 28.4 25.39 1.12 
Hebt u nogal eens pijn in uw maagstreek? 28.6 19.0 1.51 29.5 18.97 1.56 
Voelt u zich sneller moe dan u normaal acht? 30.7 24.5 1.25 30.3 20.42 1.47 

 
Besluit: als we de grens voor de ratio’s leggen op 1.5 om van een significant verschil 
te spreken, scoort de wever ten opzichte van de gemiddelde Vlaamse arbeider, 
gemiddeld hoger op de psychosomatische klachten, namelijk op: hartklachten, 
maagpijnen en moeheid. Bij de vergelijking tussen een representatieve groep wevers 

                                                 
34 = gemiddelde wever/verwachte score = ratio die 1 wordt als er geen verschillen zijn 
 
35 = % man/100x90 + % vrouw/100x10 (gewogen of verwachte score) 
 Doel: een soort van indirecte standaardisatie. Voorspellen hoe de weverspopulatie zou scoren indien ze zowel wat leeftijd 

als geslacht betreft perfect zou overeenkomen met de populatie arbeiders. Op basis hiervan kan een ratio berekend 
worden (reële scores/verwachte scores). Indien deze ratio tendeert naar 1 zijn er geen verschillen tussen beide populaties. 
Deze ratio kan zowel berekend worden voor elk van de gezondheidsklachten als voor de totaalscore. 

36  = gemiddelde wever/verwachte score = ratio die 1 wordt als er geen verschillen zijn 
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(naar leeftijd) met enkel ploegenarbeiders blijven de klachten over hartkloppingen 
beduidend hoger en is ook de duizeligheid een groter probleem, maar ook moeheid 
en pijn in boten en spieren en maagklachten liggen hoger. Bron: W.I.V., Stefaan 
Demaret. 
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BIJLAGE 10: VERSLAG VAN RAPPORTERING DOOR ARTSEN 
 

Resultaten gezondheidsindicatoren met betrekking tot arbeidsbeleving 

Textielbedrijven in het onderzoek: 13 bedrijven en 17 afdelingen; 340 wevers 
(respons 85% van 404 potentieel) 

361 wevers (in 12 bedrijven, 16 afdelingen) 
  
WEVERS aantal (afgerond)% 

van totaal 
Werkpost weverij: (= fysieke of psychologische 
verzameling van taken met eenzelfde beroepsrisico) 

361 100% 

   
Risico’s   
Niet gekend   
Lawaai 261 99% 
Stof 74 40% 
Trillingen 97 27% 
Minerale oliën 1  
   
Diagnosen (antecedenten)   
Niet gekend 44 12% 
Astma 10 3% 
Coronaire aandoeningen 2  
Depressie 5 1% 
Hartritmestoornissen 3 1% 
Hypertensie 29 8% 
Hyperventilatie 1  
Maagzweer 13 4% 
Migraine 7 2% 
Spastisch colon 5 1% 
Andere stressgebonden diagnosen 20 6% 
Slaapstoornissen 3 1% 
   
Alcohol   
Niet gekend 245 68% 
Geen gebruik 53 15% 
Occasioneel gebruik 47 13% 
Regelmatig gebruik 12 3% 
Zwaar gebruik 3 1% 
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WEVERS aantal (afgerond)% 

van totaal 
Medicatie   
Niet gekend (of niet?) 47 13% 
Anti depressie 7 2% 
Anti hypertensie 22 6% 
Betablokkers 9 2% 
Maag/darm medicatie 14 4% 
Tranquilizers 12 3% 
Andere stressgerelateerde medicatie 19 5% 
   
Tabak   
Niet gekend 27 7% 
Niet 186 52% 
Ex-rocker 21 6% 
Occasioneel 2  
Dagelijks < 10 dd 38 11% 
Dagelijks 10 dd of > 10 dd 86 24% 
   
Lichaamsbeweging en sport   
Niet gekend 63 17% 
Niet 211 58% 
Occasioneel 42 12% 
Wekelijks 58 16% 
Meerdere malen per week 31 9% 
Dagelijks 5 1% 
   
Koffie (niet de cafeïnevrije) en/of cola   
Niet gekend 261 72% 
4 tassen/glazen of minder/dag 54 15% 
Meer dan 4 tassen/glazen per dag 31 9% 
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BIJLAGE 11: ORGANISATORISCHE INVLOEDEN OP HET 
WELZIJN 

 

 
 

Gezondheid Arbeidsbelasting
•Werktempo en hoeveelheid
•Geestelijke belasting
•Emotionele belasting
•Lichamelijke inspanning

Machinetechnologie
Samenstelling batterij
Informatisering
Arbeidsomstandigheden
Ergonomie
Grondstoffen
Product
Productgroep of sector
Ploegenarbeid
Flexibele werktijde

Spanning

Leer- en regelmogelijkheden
•Afwisseling in het werk
•Leermogelijkheden
•Zelfstandigheid
•inspraak

Takenpakket
Opleidingen
Werkmethode
Inspraak

Relatie, communicatie en informatie
•Relatie collega’s
•Relatie directe leiding
•Probllemen met taak
•Onduidelijkheden over het werk
•Veranderingen in het werk
•Informatie
•communicatiestrategie

Teamwerk
Bedrijfscultuur
Werkopdrachten
Informatie
Bedrijfsmissie

Welbevinden Arbeidsvoorwaarden
•Toekomstonzekerheid
•Beloning
•loopbaanmogelijkheden

Loopbaanbeleid
Stabiliteit van de tewerkstelling
Loonbeleid

Welzijn van wevers Organisatie Organisatiekenmerken
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BIJLAGE 12: WELZIJN EN GEZONDHEID BIJ 
PLOEGENARBEID 

 
Een snel voorwaarts rotterend ploegendienstrooster (één tot drie dagdiensten, 
gevolgd door één tot drie avonddiensten en gevolgd door één tot drie nachtdiensten) 
verdient vanuit gezondheidsoogpunt de voorkeur boven andere roosters. De meeste 
extra onregelmatige hartslagen – ventriculaire extrasystolen – komen voor bij het 
achterwaarts met matige snelheid roterende schema. Oudere werknemers kunnen 
best zoveel mogelijk overstappen naar dagdienst wegens te belastend. Eetgewoonten, 
roken en gewicht moeten opgevolgd worden. En maagklachten en slapeloosheid 
verdienen extra aandacht bij verder onderzoek. Aan de basis voor de keuze voor een 
bepaald ploegenstelsel ligt het idee dat (ook) bij ploegenarbeid moet gestreefd 
worden naar een optimale verhouding van werkdruk en herstel tijdens de ploeg, 
maar ook over de ganse werkperiode37.  Ter illustratie hierbij de belangrijkste criteria. 
 

WELZIJNS EN GEZONDHEIDSCRITERIA BIJ PLOEGENARBEID 
 

 beperk het aantal nachtdiensten zoveel mogelijk 
 voorkeur voor snelle rotatie 
 minimaal 36 uur rust na nachtperiode 
 per 24 uur minimaal 12 uur hersteltijd 
 voorwaartse rotatie bij wisselende diensten 
 niet beginnen met nachtdienst 
 vroege dienst niet voor 7 uur beginnen 
 beperking van ploegenreeks 
 overdracht van dienst tijdens de werkuren 
 zoveel mogelijk vrije tijd in weekends 
 zoveel mogelijk avonden vrij 
 zoveel mogelijk maaltijden in gezinsverband 
 zoveel mogelijk regelmaat in rooster 
 dienstduur in functie van belasting 
 aanvangtijden in functie van behoeften van mensen 
 rekening houden met voorkeur van werknemers 

 
Uit voorgaand overzicht blijkt onmiddellijk dat er tussen de criteria conflicterende 
belangen kunnen rijzen. Het zal daarom altijd een punt van overleg blijven en steeds 
moeten berusten op een compromis tussen de verschillende criteria en de belangen 
van werkgever en werknemer. Daarenboven heeft ploegenarbeid ook een gender 
aspect, vrouwen moeten meer dan mannen een beroep doen op crèches of 
onthaalmoeders38. 

                                                 
37 Dienstroosters in de gezondheidszorg: ongezond? Stephan VANDERHAEGHE, 1998 
38 De race tegen de klok, kinderopvang en Ploegenarbeid in de textielsector, Helga DESCHRIJVER, 1996. 
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BIJLAGE 13: CHECKLIST 'WELZIJN OP HET WERK' 
 
Geef voor elk van de thema’s punten op 10 en motiveer uw score. Zie leeswijzer in 
bijlage bij de grafiek voor een algemene omschrijving. Probeer ook na te gaan welke 
arbeidsorganisatorische factoren de grootste invloed hebben op het welzijn. 
Belangrijke factoren kunnen prioritair aangepakt worden. 
 
 
WELZIJN 

 
Het welzijn op het werk kunnen we in kaart brengen aan de hand van vragen over de 
gezondheid, vragen over het welbevinden van de werknemer en vragen over de 
'spanning' die men ten gevolge van het werk ervaart.  
 
Beoordeling Symptomen 
  /10 Gezondheid Ziekteverzuim 

Uit het arbeidskundig registratiesysteem: 
 Gezondheidsgedragingen 
 Klachten 
 Medische vaststellingen 

 
  /10 Welbevinden op het 

werk 
Verloop 
Klachten in de wandelgangen 
 

  /10 Spanningen door het 
werk 

Vermoeidheid en emotionele reacties 
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WERK 

 
Zit het hem in de arbeidsorganisatie? 
Hoe goed de wever zich voelt en hoe de 'spanning' onder controle blijft wordt sterk 
bepaald door een aantal andere bedrijfsgebonden factoren: de arbeidsbelasting, de 
leer- en regelmogelijkheden, de relaties en communicatie en informatie, en uiteraard 
ook de arbeidsvoorwaarden. 
 
Beoordeling Aandachtspunten 
 Technischorganisatorische 

Arbeidsorganisatorische factoren 
  /10 De arbeidsbelasting  Werktuigen en machines 

(machinetechnologie, samenstelling van de 
batterij, stand en gebruik van de 
informatisering, …) 

 rusttijden 
 Arbeidsomstandigheden (klimaat, lawaai, 

chemische stoffen, trillingen, veiligheid …) 
 Ergonomie 
 Productie (grondstoffen en product) 

 
  Managementstrategieën & personeelsbeleid 
  /10 De leer- en 

regelmogelijkheden 
 Arbeidsinhoud & arbeidsverdeling 
 Leermogelijkheden & werkmethode & 

inspraak 
 

  /10 Relaties, communicatie 
en informatie 

 Relaties. 
 Werkopdrachten & informatie 
 Communicatiestrategie 

 
 /10 Arbeidsvoorwaarden  Loopbaanmogelijkheden & 

werkonzekerheid (marktpositie, 
performantie, imago 

 de lonen 
 Ploegenarbeid & flexibele werktijden 

 


