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In deze brochure worden de resultaten voorgesteld van een onderzoek naar de in-

vloed van organisatiekenmerken op de kwaliteit van het werk in de textielverzor-

gingssector.  Dit onderzoek van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen – STV-

Innovatie & Arbeid gebeurde in opdracht van de sociale partners van de textielver-

zorgingssector.

De schriftelijke enquête werd ingevuld door 1.542 arbeid(st)ers (respons van 55%).

De resultaten zijn representatief. De enquête bevat vragen over organisatiekenmer-

ken, risico’s voor de kwaliteit van het werk, kenmerken van werkbaar werk en de ge-

volgen voor mens en bedrijf. Er worden onder andere vragen gebruikt uit de VBBA

(Vragenlijst Beleving en Beoordeling van Arbeid).

Profiel van de textielverzorgingssector in Vlaanderen
Er werken momenteel ongeveer 5.000 mensen in de textielverzorgingssector. Het

onderzoek toont volgend profiel van de sector: de overgrote meerderheid zijn 

vrouwen (81%). Daarom gebruiken we in deze brochure arbeidster of werkneemster.

Mannen zijn vooral tewerkgesteld als chauffeur, wasser of in logistieke diensten. De

kerntaken worden door vrouwen uitgevoerd: sorteren van vuile en propere was, vou-

wen, strijken en inpakken. De arbeidsters volgden bijna altijd een technische of be-

roepsopleiding. Er werken 8% meer veertigplussers dan bij de arbeidsters in andere

sectoren. 95% heeft een contract van onbepaalde duur en 67% werkt voltijds.

2/3 van de werkneemsters is polyvalent (minstens 3 taken) en bijna 50% wordt

(deels) ingeschakeld bij het vouwen van de was. De meeste arbeidsters werken 

(in volgorde van belang) in: droogkuis, horecalinnen, ziekenhuislinnen, werkkledij en

gemengde was voor particulieren en instellingen of verenigingen.



Centraal in deze brochure staat de relatie tussen de manier waarop het wasproces georgani-

seerd is en de kwaliteit van het werk. Een goed georganiseerd wasproces kan vermoeidheid

voorkomen en plezier in het werk bevorderen. Het onderzoek maakt gebruik van de werk-

baarheidsmonitor. Dit instrument meet de kwaliteit van het werk aan de hand van stress en

motivatie. Mensen mogen niet teveel stress krijgen van het werk. Werkneemsters moeten

gemotiveerd blijven voor het werk. In zo’n situatie spreken we van werkbaar werk.

We gaan in op tien productie- en arbeidsorganisatiekenmerken die een belangrijke invloed

hebben op de werkbaarheid: de technologie, de ergonomie, de organisatie van het werk, de

verdeling van het werk, kwaliteitszorg, competentiemanagement, leiderschapsstijl, lonen,

arbeidstijden en werkzekerheid. Deze aandachtspunten sluiten aan bij de richtsnoeren voor

de aanpak van werkstress die op Europees niveau worden uitgewerkt.

Bij bedrijven die verbeteringen nastreven wordt de technologie zo ingezet dat storingen be-

perkt worden, zeker als die de productie zouden beïnvloeden. De ergonomische omstandig-

heden worden aangepast aan de werkneemsters. Er wordt gekozen voor teamwerk en poly-

valentie, het competentiemanagement krijgt extra aandacht: werkneemsters werken geza-

menlijk verschillende taken af en zijn daar ook goed voor opgeleid. Teamleiders zijn niet

alleen vakmensen, maar ook opgeleid in leidinggeven. Er wordt een doorzichtig loonbeleid

gevoerd en arbeidstijden worden waar mogelijk aangepast aan de behoeften van de werk-

neemsters. Bedrijven die organisatieverbeteringen nastreven kunnen er ook voor zorgen

dat tewerkstelling verzekerd is.

De brochure bestaat uit 6 delen. Deel 1 en 2 situeren het productieproces in de textielver-

zorgingssector en geven aan op welke manier een verbetering van de organisatie bijdraagt

aan werkbaar werk. Deel 3 is het belangrijkste deel. Hier worden 10 organisatiekenmerken

en hun invloed op werkbaar werk beschreven. De organisatiekenmerken kunnen een positie-

ve of negatieve invloed hebben en worden daarom organisatiesleutels genoemd. Ter illustra-

tie voegen we een bedrijfsverhaal toe. Omdat van de risico’s de werkdruk het belangrijkst is

voor de werkbaarheid van het werk is dit apart beschreven in deel 4. In deel 5 en 6 onder-

scheiden we op basis van de organisatiekenmerken 3 bedrijfstypes. Het gaat om bedrijven

met een positieve inzet van de organisatiesleutels, de koplopersbedrijven; bedrijven met een
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negatieve inzet ervan, de staartbedrijven; en een middengroep, het peloton. Voor elk be-

drijfstype geven we aan hoeveel mensen problemen hebben met stress en motivatie en

welke gevolgen dit heeft voor de gezondheid, het werkverzuim en het verloop.

Bij deze brochure hoort een aparte checklist waarmee u uw eigen organisatie kunt testen op

de kwaliteit van het werk. De resultaten kunnen vergeleken worden met deze van de sector.
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Wasserijen doen veel meer dan textiel wassen. In de sector spreekt men dan ook liever van

textielverzorging. Achter die naamsverandering schuilt ook een nieuwe bedrijfsvisie.

Wasserijen leveren meer dan een dienst: het wassen en kastklaar maken van linnen en kle-

ding. De klant wil naast een kwaliteitsvolle dienst een even kwaliteitsvolle service: levering

op maat. Het textiel moet optimaal verzorgd worden: vlekvrij en zonder beschadiging, kreuk-

vrij en opgevouwen naar de wensen van de klant. De timing en service hoort op maat van de

klant te zijn: terug thuis geleverd of beschikbaar in de shop binnen de vastgelegde tijd.

Het wasproces is ingewikkeld. Textiel dat voor behandeling binnen komt moet een hele weg 

afleggen. Elk stuk wordt bij ontvangst gelabeld en dan doorgestuurd naar de wastrommels of

droogkuis. Stukken van één klant kunnen diverse parkoers volgen. Na het reinigen volgt

meestal een gepaste nabehandeling zoals strijken of stomen, maar het textiel kan ook recht-

streeks naar de vouwafdeling gaan. Aan de hand van de labels worden de verschillende 

stukken van een klant weer samengebracht bij de inpaktafels. De meeste textielverzorgers

hebben een gemengd productengamma, wat betekent dat het al gauw een ingewikkeld 

kluwen is om alle orders tijdig en in de meest efficiënte volgorde af te handelen. Niet alleen

technologische verbeteringen zijn belangrijk, ook de ondersteunende aspecten: planning,

coördinatie en timing.

In de bedrijven in de textielverzorgingssector heerst een permanente spanning tussen een

kwaliteitsvolle én een snelle service. Niet zelden moeten de werkneemsters beide nastreven.

De hoge eisen die aan de textielverzorgingsbedrijven gesteld worden, vertalen zich in een

hoge werkdruk op de werkvloer. De planning van het werk gebeurt op weekbasis, alleen is 

de hoeveelheid werk niet exact op voorhand gekend. Voor een deel zijn de opdrachten 

seizoensgebonden en dan kan men rekening houden met het werkvolume van het afgelopen

jaar. Maar ook het weer heeft invloed op de opdrachten. Bij zonnig weer draait aan 

de kust, na de horeca, ook de textielverzorging van het horecalinnen op volle toeren. Door

linnen te verhuren kunnen bedrijven de opdrachten wel beter spreiden.

Zowel voor de kwaliteitseisen van de dienst als van de service, is het nodig dat bedrijven

streven naar een permanente verbetering van hun organisatie. 
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Textielverzorgers zijn niet alleen bezig met de kwaliteit van diensten en service. Er is ook

aandacht voor verbeteringen in het productieproces. Hoe efficiënter het was- en verzor-

gingsproces verloopt, hoe sneller de klanten bediend worden. De tijd die men nodig heeft om

het textiel te behandelen is dikwijls bepalend voor het verwerven van een order. Als een tex-

tielverzorger een opdracht op 3 dagen kan afwerken, dan kan die mogelijk voorkeur krijgen

op een bedrijf dat 4 dagen nodig heeft. Veranderingen in de organisatie van het werk hebben

dus een directe impact op de bedrijfsresultaten.

Het onderzoek van STV-Innovatie & Arbeid wijst uit dat veranderingen in de organisatie ook

een invloed hebben op de kwaliteit van het werk. Wanneer die invloed positief is, spreken we

van organisatieverbeteringen.

De invloed van organisatieveranderingen op de kwaliteit van het werk, wordt gemeten op 

3 vlakken. Er is een verband met risico’s op het vlak van werkdruk, emotionele belasting,

taakvariatie, autonomie en ondersteuning van de leidinggevenden. Er is een invloed op werk-

baar werk in termen van stress en motivatie bij de werkneemsters. Tenslotte vertalen deze

problemen zich in concrete kosten. De gevolgen voor mens en bedrijf hebben een kosten-

plaatje. Er worden 3 kengetallen vooropgesteld. Ten eerste gaat het om problemen met de

gezondheid uitgedrukt in gezondheidsklachten. Ten tweede is er werkverzuim wegens ziekte,

uitgedrukt in aantal ziektedagen. Ten derde geeft de verloopintentie aan hoe groot de kans

is dat het personeel van baan verandert.

De organisatieveranderingen zijn samengebracht rond 10 organisatiekenmerken of organisa-

tiesleutels. Het schema hiernaast geeft een verduidelijking van de invloed van de organisa-

tiekenmerken op de risico’s in het werk, het werkbaar werk en de gevolgen voor mens en 

bedrijf.

De resultaten van het onderzoek geven aan dat er een verband bestaat tussen de organisa-

tiekenmerken, de risico’s, werkbaar werk en de gevolgen voor mens en bedrijf. Zo verlaagt

bijvoorbeeld goed leiderschap de werkdruk voor de werkneemsters. De lagere werkdruk is

gunstig voor vermoeidheid en stress. Minder stress zorgt voor minder gezondheidsklachten,

werkverzuim en verloop.

De organisatie verbeteren



Werkbaar werk in de textielverzorgingssector

9

De organisatie verbeteren

Organisatiekenmerken/sleutels:
• technologie

• ergonomie

• organisatie van het werk

• verdeling van het werk

• kwaliteitszorg

• competenties

• leiderschap

• loon

• arbeidstijd

• werkzekerheid

De risico’s:
• werkdruk

• emotionele belasting

• taakvariatie

• autonomie

• ondersteuning door leidinggevende

Werkbaar werk:
• stress

• motivatie

De gevolgen voor mens en bedrijf:
• gezondheidsklachten

• werkverzuim

• verloopintentie
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Risico’s in het werk
Werkdruk

Werkdruk staat voor werktempo en de werkhoeveelheid: moet men snel en hard 

werken? Werkt men onder tijdsdruk? Heeft men problemen met het werktempo of

met de werkdruk?

Emotionele belasting

De emotionele belasting gaat over problemen bij contacten met collega’s, leiding-

gevenden en eventueel derden waarmee moet samengewerkt worden. Komt men in aan-

grijpende situaties terecht? Voelt men zich soms persoonlijk aangevallen of bedreigd?

Taakvariatie

De taakvariatie laat zien of er afwisseling is in het werk en of men veel verschillende

taken doet. Is er voor het werk creativiteit vereist? Doet het werk voldoende beroep

op al de vaardigheden en capaciteiten?

Autonomie

De autonomie geeft aan hoe zelfstandig men kan werken. Heeft men een eigen 

inbreng in de organisatie van het werk? Is er vrijheid bij het uitvoeren van de taken?

Kan men de volgorde zelf bepalen? 

Ondersteuning van de leidinggevenden

De ondersteuning door de directe leiding zegt iets over de hulp die men van de lei-

ding krijgt. Kan men een beroep doen op de directe leiding wanneer men problemen

heeft? Wordt het werk gewaardeerd? Is de verstandhouding goed?

Werkbaar werk
Stress

Stress staat voor vermoeidheid tijdens en na het werk. Kan men zich gemakkelijk

ontspannen na het werk? Kan men aandacht voor de kinderen hebben of heeft men

eerst een paar uur nodig om tot zichzelf te komen?

Motivatie

Motivatie staat voor identificatie met het bedrijf. Voelt men zich betrokken bij het

bedrijf? Heeft men plezier in het werk?
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De manier waarop een bedrijf de productie en het werk organiseert, bepaalt in belangrijke

mate de kwaliteit van het werk. In deze brochure worden 10 organisatiekenmerken beschre-

ven die daarop een belangrijke invloed hebben. Met de grafieken wordt in één oogopslag 

inzicht gegeven in de mate waarin situaties al dan niet problematisch zijn.

Bij de meeste organisatiekenmerken is het belangrijkste risico de werkdruk. Bij een minder

goede keuze verhoogt de werkdruk. Bij kenmerken zoals de werkorganisatie en de werkver-

deling is de invloed het grootst op de taakvariatie en de autonomie. Soms is het onduidelijk

of er een rechtstreekse invloed is. Bepaalde organisatiekenmerken gaan veelal samen met

bepaalde risico’s. Wie vaak of altijd overuren moet doen, heeft meer kans op problemen met

de werkdruk.

Als de risico’s toenemen wordt de kwaliteit van het werk voor meer werkneemsters proble-

matisch: de stress neemt toe en de motivatie neemt af.

Technologie
Verbeteringen in de organisatie op technisch vlak, betekenen niet noodzakelijk nieuwe 

machines. De laatste jaren is de technische evolutie in het machinepark van de textiel-

verzorgingssector beperkt. Het gaat meer om verbeteringen dan vernieuwingen. De kostprijs

is ook te hoog voor een snelle wisseling van machines. Preventief onderhoud en goede tech-

niekers voorkomen storingen en dat is van groot belang. De technologiesleutel zorgt voor

het beperken van storingen.

Storingen bij machines of werkmiddelen gaan dikwijls gepaard met vertragingen in het 

wasproces. Storingen kunnen zich voordoen, bijvoorbeeld aan de was- en droogtrommels,

maar ook aan transportsystemen of andere werk- en hulpmiddelen. Storingen hebben een

negatieve invloed op de kwaliteit van het werk.

1
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Productiestoringen en 

werkbaar werk

20,1% van de werkneemsters krijgt vaak of altijd te maken met storingen die een invloed 

hebben op de productie.

Storingen, zeker met gevolgen voor de productie, verhogen de werkdruk en daarmee ook 

de kans op stress en motivatieproblemen.

Wanneer er vaak storingen zijn heeft 57,8% van de werkneemsters problemen met de werk-

druk, wanneer er geen storingen zijn is dat 21,8%. Van de mensen die vaak met storingen te

maken hebben heeft 47,7% stress, van hen die nooit storingen meemaken heeft 25,4%

stressproblemen. Wanneer er vaak storingen zijn heeft 38,5% motivatieproblemen tegen-

over 20,2% als er geen storingen zijn.

Uit een bedrijfsverhaal
Dit bedrijf nam een eigen technieker in dienst om regelmatig de machines te contro-

leren, om preventief onderhoud te doen én om sneller te kunnen ingrijpen.

Werkneemsters aan de was- en droogtrommels en transportsystemen worden aan-

gespoord om goed te luisteren en zo aankomende defecten op te sporen. Om te ver-

mijden dat storingen nadelige gevolgen hebben op het productievolume, worden

werkneemsters tijdelijk elders ingezet. Dit leidt niet tot frustraties of verzet als men

voldoende opgeleid is voor de vervangtaken.

3.2. Ergonomie

0%

20%

40%

60%

80%
Werkdruk

Stress

Motivatie

Geen (22,9%)Zelden (24,9%)Soms (32,2%)Vaak (20,1%)

STORINGEN IN PRODUCTIE (% WERKNEEMSTERS)

57,8

47,7

38,5

52,6

40,3
36,5

24,4 25,6
18,0

21,8
25,4

20,2



Werkbaar werk in de textielverzorgingssector
De organisatie maakt het verschil

Ergonomie en werkbaar werk

13

Ergonomie
Een goede ergonomie betekent een goede verhouding tussen mens, hulpmiddelen en organi-

satie, zodat de werkplek goed aansluit bij het menselijk lichaam. De ergonomiesleutel maakt

het werk minder zwaar.

Het werk in de textielverzorgingssector is lichamelijk belastend. Veel taken bestaan uit 

repetitieve handelingen en 33% van de werkneemsters moet vaak of altijd grote lichamelijke

inspanningen doen. Rolkarren en transportsystemen kunnen het werk verlichten, maar er

komt nog veel handenarbeid aan te pas. Werken aan hangtransport en/of transportband is 

lichamelijk zwaar. Bijna alle taken worden rechtstaand uitgevoerd en 30% van de werk-

neemsters werkt vaak of altijd in ongemakkelijke houdingen. Rotatie kan éénzijdige 

belasting voorkomen, maar meerdere keren per dag roteren is extra belastend. Roteren per

dag of per week spreidt de belasting beter.

De zware of belastende arbeidsomstandigheden zijn een extra belasting. De meest voorko-

mende arbeidsinconveniënten zijn geurhinder, hoge temperaturen en lawaai. 

Tekorten in de ergonomie gaan samen met problemen van werkdruk, stress en motivatie.

Bij grote ergonomische belasting is de werkdruk voor 67,5% van de werkneemsters proble-

matisch. Als er relatief weinig ergonomische belasting is, heeft 18,2% problemen met de

werkdruk. De groep met problematische stress daalt van 56,1% naar 15,2%. Het aantal werk-

neemsters met motivatieproblemen daalt van 49,4% naar 16,4%.
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40%
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80%
Werkdruk

Stress

Motivatie

Weinig belasting 
(22,9%)

Matige belasting 
(24,9%)

Relatief grote belasting 
(32,2%)

Grote beslasting 
(20,1%)

ERGONOMISCHE BELASTING (% WERKNEEMSTERS)
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Repetitieve handelingen in de kijker
84,3% van de arbeidsters in de textielverzorgingssector voert repetitieve handelingen uit,

waarvan de helft altijd. Repetitieve handelingen, of steeds maar dezelfde handelingen doen,

gaan samen met een hoge werkdruk. De vermoeidheid en stress nemen toe. De motivatie en

het plezier in het werk dalen.
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Repetitieve handelingen

en  werkbaar werk
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50,7% van de werkneemsters die altijd repetitieve handelingen doen heeft problemen met

de werkdruk. Van wie nooit repetitieve taken doet, heeft 20% problemen. De kwaliteit van

het werk neemt toe wanneer er geen repetitieve handelingen gedaan worden. Het aantal

mensen met stress daalt van 39,9% naar 19,8% en de groep met motivatieproblemen daalt

van 35,6% naar 15,2%.

Vooral pijnen in de rug, de nek, de schouders en de spieren nemen toe met het aandeel re-

petitieve taken. In mindere mate, maar toch niet onbelangrijk is de invloed op tintelingen en

een verdoofd gevoel in de ledematen.

Uit een bedrijfsverhaal
Dit bedrijf probeert nadelige gevolgen van repetitieve hand- en armbewegingen te

vermijden door rotatie op dag- of weekbasis. Meerdere keren per dag roteren is te

vermoeiend. Het rotatiesysteem zorgt voor variatie in het werk en minder eenzijdige

belasting. Toch stuit het systeem ook op weerstand. Werkneemsters blijven graag op

een vaste werkpost, veelal omdat men die taken het best kent en rond de werkpost

een vriendengroep ontstaat. Voldoende opleiding voor de verschillende taken en 

informatie over het nut van rotatie, kunnen de drempel voor rotatie verlagen.

Polyvalente competente werkneemsters ervaren geen verhoogde werkdruk bij rotatie.

Rug- en Pijnen in Spierpijnen Tintelingen/  

schouderpijnen ledematen verdoofd gevoel

in de ledematen

Nooit repetitieve bewegingen 45,5% 33,2% 26,2% 14,4%

Soms repetitieve bewegingen 44,3% 47,0% 38,0% 12,2%

Vaak repetitieve bewegingen 55,9% 56,3% 55,7% 23,4%

Altijd repetitieve bewegingen 62,3% 66,8% 64,9% 30,1%

Totaal 56,0% 56,9% 53,6% 23,9%

Invloed van repetitieve handelingen

op  gezondheidsklachten
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Werkorganisatie
Bedrijven kunnen kiezen voor bandwerk, teamwerk of individuele werkposten. Bij teamwerk

wordt het werk onder elkaar verdeeld, terwijl bij bandwerk iedereen aan een vaste werkpost

werkt. De werkorganisatiesleutel bevordert het teamwerk.

De keuze van de werkorganisatie is van groot belang voor de afwisseling in het werk of taak-

variatie en voor de zelfstandigheid of autonomie van de werkneemster. Bij teamwerk is er

een grotere taakvariatie en autonomie. Dit zorgt ervoor dat de werkneemsters meer gemo-

tiveerd zijn voor het werk.

21,1% van de arbeidsters in de textielverzorging doet bandwerk, 52,6% werkt in team en

26,3% werkt individueel.

Bandwerksters hebben duidelijk meer problemen op het werk. 67,7% heeft problemen met

de taakvariatie of de afwisseling in het werk. 50,4% van de teamwerksters en 51% van de

mensen op individuele werkposten heeft een tekort aan afwisseling. De autonomie is voor

56,8% van wie aan de band werkt problematisch, terwijl dat bij de teamwerkers 43,5% 

is. Aan de individuele werkposten heeft 31,9% problemen met de zelfstandigheid. 36% van

de werkneemsters aan de band heeft motivatieprobleem. Bij de teamwerksters is dat 24,5%

en aan de individuele werkposten 28%.

Werkorganisatie en werkbaar werk
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Uit een bedrijfsverhaal
Dit bedrijf kiest bewust voor teamwerk om het werk gemakkelijker over verschillen-

de werkneemsters te kunnen verdelen. Teamwerkers kunnen elkaar beter vervangen

en elkaar helpen bij het afwerken van de opdrachten. In dit groot bedrijf worden

groepsleidsters verantwoordelijk gesteld om het werk te verdelen onder de werk-

neemsters. Er wordt bewust niet voor vaste werkposten gekozen want dan creëert

men opnieuw bandwerk.

Werkverdeling
Polyvalentie betekent dat het werk uit meerdere taken bestaat. Arbeidsters in de textiel-

verzorging die het werk aan de mangel combineren met strijken en/of stomen en daar ook

voor opgeleid zijn noemen we polyvalent. Collega’s vervangen is geen polyvalentie, maar

multi-inzetbaarheid of flexibiliteit. De werkverdelingsleutel zorgt voor polyvalentie en 

probeert vervangingen te vermijden.

Zowel polyvalentie als multi-inzetbaarheid komen veel voor in de textielverzorgingssector.

Er zijn maar weinig werkneemsters die maar 1 of 2 taken doen en nooit collega’s moeten 

vervangen. We vergelijken hierna de polyvalente werkneemsters (41,3%) met de werkneem-

sters die vooral collega’s moeten vervangen (58,7%). Bij multi-inzetbaarheid zijn er grote

problemen met  de afwisseling in het werk en de zelfstandigheid van de werkneemsters.
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Wanneer de arbeidsters vooral collega’s moeten vervangen is de taakvariatie voor 59,8%

een probleem, bij polyvalentie is dat 46,5%. Bij multi-inzetbaarheid heeft 45,6% van 

de werkneemsters problemen met autonomie, bij polyvalentie is dat 39,3%. Hoe groter het

takenpakket, hoe beter voor de afwisseling en het zelfstandig werken.

Uit een bedrijfsverhaal
Multi-inzetbaarheid stuit in dit bedrijf op veel weerstand. Met een goed opleidings-

beleid wil men dit in de toekomst voorkomen. Door te streven naar polyvalente werk-

neemsters bestaat één functie uit verschillende werkposten. Het bedrijf wil met veel

polyvalente werkneemsters beter gewapend zijn om productiestoringen en vervan-

gingen op te vangen. Competente polyvalente werkneemsters kunnen zonder extra

werkdruk ingezet worden bij productiestoringen.

0%

20%

40%

60%

80%

Autonomie

Taakvariatie

Polyvalentie (41,3%)Multi-inzetbaarheid (58,7%)

WERKVERDELING (% WERKNEEMSTERS)

59,8

45,6 46,5
39,3

Werkverdeling en werkbaar werk



Werkbaar werk in de textielverzorgingssector
De organisatie maakt het verschil

19

Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg heeft in de textielverzorgingssector de laatste jaren sterk aan belang gewon-

nen. Veel bedrijven streven hiermee een concurrentiëel voordeel na. Iedereen kan wassen en

strijken, maar de klant wil zijn textiel vooral perfect behandeld en naar zijn wensen verpakt

terug. Industriële klanten hebben veelal een ‘waslijst’ aan eisen en zullen op basis daarvan

een textielverzorger uitkiezen.

Sommige bedrijven kiezen voor productie boven alles: snelheid gaat boven kwaliteit, werk-

neemsters werken volgens opgelegde normen (kilo’s of stuks), kwaliteitscontrole gebeurt

apart en door de druk gebeuren er dagelijks fouten op de werkvloer.

In de bedrijven wordt met een weekplanning gewerkt en om de timing te halen, moeten er

keuzes gemaakt worden tussen kwaliteit en kwantiteit. De mate waarin werkneemsters meer

tijd hebben om aandacht te besteden aan kwaliteit bepaalt de werkdruk en werkbaar werk.

De kwaliteitszorgsleutel geeft voorrang aan kwaliteit boven kwantiteit.

Een kwart van de werkneemsters (24,7%) moet altijd kiezen voor snelheid, één op de vijf

(19,4%) mag prioriteit geven aan kwaliteit. De meerderheid (55,9%) van de werkneemsters

moet beiden prioriteit geven, wat neerkomt op 2 tegenstrijdige doelen nastreven. De kwa-

liteit van het werk wordt het meest bedreigd door situaties waarin snelheid prioriteit moet

krijgen. 

Van de werkneemsters die snelheid boven kwaliteit moeten stellen heeft 63,4% problemen

met de werkdruk, in tegenstelling tot 14,1% van de werkneemsters die kwaliteit voorop

mogen stellen. De problematische werkdruk leidt tot meer stress: 48,6% heeft stressproble-

men wanneer rendement voorop staat, 19,9% wanneer kwaliteit voorrang krijgt. De groep

met motivatieproblemen daalt van 43,5% naar 13,3% wanneer men prioritair mag kiezen

voor kwaliteit.
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Uit een bedrijfsverhaal
In dit bedrijf moet op vrijdag zo wat alles de deur uit zijn, maar veel textiel blijft niet

langer dan een paar dagen in het bedrijf. Alles is strikt getimed en het is een aaneen-

schakeling van ophalen en afleveren van was. Chauffeurs leveren op maandag nog de

was van de vorige week en brengen weer nieuwe was binnen. Als één schakel hapert

in de keten, moet er gewacht worden. Soms helpen chauffeurs mee bij het verzame-

len en inpakken om ‘dode’ tijd te vermijden. Maar wanneer men altijd tegen de klok

moet werken, bedreigt de snelheid de kwaliteit. Het bedrijf denkt aan het invoeren

van polyvalente teams. Polyvalente teams kunnen de opdrachten beter aan en de

werklast kan beter gespreid worden. Er is  meer ruimte voor kwaliteitzorg op de

werkpost.

Competentiemanagement
De competenties van de werkneemsters omvatten alle vaardigheden en kennis die nodig zijn

om de taken goed uit te voeren. Het competentiemanagement moet zorgen voor een goede

afstemming tussen de beschikbare en gewenste competenties. De afstemming gebeurt door

opleidingen, informatie en begeleiding op de werkvloer. De competentiesleutel zorgt ervoor

dat de werkneemsters voldoende opgeleid zijn om de taken uit te voeren.

In de textielverzorgingssector voelt 13,1% zich altijd goed opgeleid, 21,5% meestal, 31,3%

soms en 34,1% nooit.

Werkneemsters die zich voldoende competent voelen zijn beter gewapend tegen werkdruk,

stress en motivatieproblemen.
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Van de werkneemsters die nooit voldoende opgeleid zijn om de taken uit te voeren heeft

51,2% problemen met de werkdruk, in vergelijking met 20,5% wanneer men altijd goed 

opgeleid is. Het percentage arbeidsters met stress daalt van 40,1% naar 20,1% en voor de

motivatieproblemen is er een daling van 43,7% naar 12%.

Uit een bedrijfsverhaal
Dit bedrijf vraagt bij aanwervingen geen specifieke opleiding, indien mogelijk wel 

ervaring. Omdat er geen schoolse opleidingen voor de textielverzorging zijn, is men

aangewezen op bedrijfsopleidingen. In dit kleine bedrijf gebeuren de opleidingen ‘on-

the-job’. Een nieuwe werkneemster wordt onder de hoede geplaatst van een leiding-

gevende of van een collega. De tijd die aan de opleiding kan besteed worden hangt af

van de drukte van het moment. Gebrek aan opleiding leidt dikwijls tot problemen.

Kleine bedrijven kunnen niet zoals de grotere bedrijven met een gestructureerde

aanpak werken, waar doorgroeimogelijkheden en competentieontwikkeling door een

personeelsverantwoordelijke uitgewerkt worden. Soms worden wel  jobstudenten 

ingezet om de eigen werkneemsters vrij te maken voor opleidingen.

Leidinggevenden
Er zijn sterke en zwakke leidersfiguren. Sterke leidinggevenden, band- of teamleidsters, ple-

gen overleg met de werkneemsters en staan open voor hun problemen. Zij geven duidelijke

werkopdrachten en informatie, maken tijdig de planning en kunnen het werk goed organise-

ren. De werkverdeling is rechtvaardig en er wordt gezorgd voor een goede samenwerking.

Deze kenmerken komen meestal samen voor: leidinggevenden die het werk goed kunnen or-

ganiseren, geven ook duidelijke instructies. Opleiding voor leidinggevenden is dan ook zeer

belangrijk. De leiderschapssleutel zorgt voor voldoende informatie en opleiding van leiding-

gevenden.

De kerntaak van leidinggevenden bestaat uit tijdig plannen en organiseren van het werk.

13,6% van de werkneemsters zegt dat hun leidinggevenden dit nooit doen en 29,3% vinden

dat dit soms het geval is. Volgens 22,1% gebeurt de organisatie en de planning van het werk

vaak goed, 35,1% zegt dat het werk altijd tijdig gepland en georganiseerd wordt.

De leiderschapsstijl heeft een grote invloed op het functioneren van de werkneemsters, het

bepaalt de werkdruk, de stress en de motivatie.
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Wanneer het werk nooit tijdig georganiseerd is, wordt de werkdruk voor 58,6% proble-

matisch. In de situatie waarin altijd tijdig gepland wordt heeft 27,1% problemen met de

werkdruk. De stress daalt van 41,8% van de werkneemsters naar 26,6% en de motivatie-

problemen van 48,8% naar 18,2%.

Uit een bedrijfsverhaal
Dit bedrijf weet dat de competenties van de leidinggevenden zeer belangrijk zijn om

het werk efficiënt te organiseren. Het bedrijf steekt veel energie in de selectie van

goede leidinggevenden én investeert in opleidingen communicatie, conflictregeling,

enz. Goed vakmanschap is niet voldoende. Omgaan met mensen, duidelijke opdrach-

ten geven, het werk efficiënt organiseren, het uitwerken van een rechtvaardige werk-

verdeling en leren omgaan met favoritisme (vriendjespolitiek) zijn taken die moeten

aangeleerd worden. Een werkplanning maken is een vrij ingewikkelde taak. Team- en

bandleidsters moeten rekening houden met het aantal mensen waarop ze beroep

kunnen doen, de vakantieregelingen, de afwezigheden, de voorkeuren van de mensen

en niet in het minst met de competenties van de werkneemsters. De leidinggevenden

zijn dikwijls zelf vragende partij voor opleidingen.
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Loonbeleid
In de textielverzorgingssector wordt met een loonclassificatie gewerkt. Een kwart van de

werkneemsters kan een premie krijgen en 16,3% krijgt die ook. Maar premies hebben weinig

of geen invloed op de kwaliteit van het werk.

Het toekennen van de loonschaal heeft een belangrijke invloed op de motivatie van de werk-

neemsters. De sleutel is de loonclassificatie juist toepassen en duidelijke loonfiches maken.

Werkneemsters die een hoge werkdruk hebben vinden meer dat ze niet in de juiste loon-

klasse zitten.

Van de werkneemsters die vinden dat ze niet in de juiste loonklasse zitten, heeft 38% 

problemen met stress en 40,1% is gedemotiveerd. Werkneemsters die wel in de juiste loon-

klasse zitten hebben minder vaak problemen met stress (31,3%) en motivatie (23%). Wie

zijn of haar loonklasse niet kent heeft iets meer kans op problemen dan zij die in de juiste

loonklasse zitten.

Uit een bedrijfsverhaal
In dit bedrijf klagen werkneemsters regelmatig over de lage lonen in de textielver-

zorgingssector in vergelijking met de meeste andere sectoren. Het werk is zwaar en

de kwaliteitseisen van het product en de service, maken het werk veel complexer

dan vroeger. Het bedrijf weet dat lonen een gevoelig punt zijn en kiest daarom voor

een strikte toepassing van de loonclassificatie. Dit is een belangrijk instrument om

de verschillen in lonen helder weer te geven. Eventuele premies worden duidelijk

vermeld en nog dezelfde maand uitbetaald. Iedereen moet weten in welke loonklasse

men zit en welke premies uitbetaald worden.
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Arbeidsduur
Voor de arbeidsduur zijn twee aspecten van groot belang. Enerzijds werken in de textiel-

verzorgingssector opvallend veel arbeidsters voltijds: 70% in vergelijking met 55% van de

Vlaamse vrouwelijke werkneemsters. Anderzijds is het werk soms seizoensgebonden,

waardoor gebruik wordt gemaakt van overuren. De sleutel tot meer werkbaar werk is deel-

tijds werk mogelijk maken en overuren beperken.

Deeltijds werk maakt het werk meer werkbaar, maar dan moet het wel gaan om een deeltijd-

se job van minder dan 3/5.

Bij de voltijdse arbeidsters heeft 35,2% problemen met stress en 29,4% heeft motivatie-

problemen. Bij de deeltijds werkenden met een minder dan 3/5 opdracht daalt die groep tot

18,6% voor stress en 17,3% voor motivatie.
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De organisatie maakt het verschil

Overuren in de kijker
Overuren, zeker wanneer ze onverwacht zijn of niet gerecupereerd kunnen worden, beteke-

nen een extra belasting.

overuren en werkbaar werk

Van de arbeidsters die vaak of altijd overuren maken heeft een grote groep problemen met

de werkdruk: 41,7% van de mensen die altijd overuren doen en 52,8% van wie dit vaak doet.

Bij hen die nooit overuren doen heeft 31,9% problemen met de werkdruk. Werkneemsters

hebben er belang bij om de overuren te recupereren. Recupereert men niet dan heeft 48,8%

problemen met de werkdruk tegenover 39,6% als er wel kan gerecupereerd worden. Voor

problemen met stress en motivatie is er eenzelfde patroon. De groep met problemen neemt

toe naarmate werkneemsters vaker overuren maken en is groter wanneer overuren niet 

gerecupereerd kunnen worden. Als de overuren gerecupereerd kunnen worden is de groep

met problemen op het vlak van stress en motivatie niet betekenisvol verschillend van hen die

geen overuren maken. Alleen de werkdruk ligt hoger.

Uit een bedrijfsverhaal
In dit bedrijf sluiten de begin- en einduren van de werkdag aan bij de schooltijden.

Waar mogelijk laat men de werkneemsters deeltijds werken om gezin en werk beter

op elkaar af te stemmen. De werkneemsters vinden overuren minder een probleem

als deze niet onverwacht zijn en men de thuisbasis kan verwittigen. 

Overuren                Altijd 4,4% 41,7 36,1 31,7

Vaak 16,6% 52,8 42,7 34,8

Soms 41,9% 38,8 31,5 25,0

Nooit 37,1% 31,9 30,2 26,3

Recupereren           Neen 30,6% 48,8 38,5 31,6

Ja 69,4% 39,6 32,0 24,8

% werkneemsters Werkdruk                           Stress                             Motivatie
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Werkzekerheid
Werkzekerheid is in belangrijke mate een gevoel waarbij men al dan niet vreest zijn job te

verliezen. Maar er zijn ook objectieve aspecten zoals het aantal dagen dat men economisch

werkloos is en de mate waarin men geïnformeerd is over het bedrijf. Hoe minder dagen eco-

nomisch werkloos en hoe beter geïnformeerd, hoe groter de werkzekerheid. Hierin ligt de

werkzekerheidsleutel voor meer werkbaar werk.

Wie zeker is van zijn werk heeft een garantie voor een meer comfortabel leven en dat heeft

een belangrijke invloed op stress en motivatie.

Van de werkneemsters met een kleine werkzekerheid hebben 47% problemen met stress en

40,6% zijn gedemotiveerd. Dit in tegenstelling tot werkneemsters met een grote werkzeker-

heid: 19,5% heeft stress en 12,6% is gedemotiveerd.

Uit een bedrijfsverhaal
Door gebrek aan informatie voelen de werkneemsters van dit bedrijf zich onzeker

over de toekomst. De klassieke drempels voor een vlotte informatiedoorstroom zijn

overvloedig aanwezig. De informatie is onduidelijk want de zaak zal overgenomen

worden door de zonen en de details zijn nog niet doorgesproken. De leidinggevenden

zien het belang niet in van communicatie en de werkneemsters leggen zelf weinig in-

teresse aan de dag. Om het werkzekerheidsgevoel niet langer te ondermijnen is de

zaakvoerder van plan om in de komende maanden regelmatig een informatiemoment

te organiseren. 

5
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Er zijn een aantal risico’s in de organisatie die werkbaar werk bedreigen of zelfs onmogelijk

maken. Een te hoge werkdruk is de belangrijkste factor. De andere risico’s zijn: de emotionele

belasting, tekorten in taakvariatie en autonomie en een gebrek aan ondersteuning van de lei-

dinggevenden. Wanneer de risico’s toenemen vergroot de kans op stress en motivatieproblemen.

De werkdruk verhoogt de kans op problemen met stress en motivatie. De werkdruk beheer-

sen heeft een zeer belangrijke impact op stress en motivatie van de mensen.

Als de werkdruk problematisch is, heeft 55,9% van de werkneemsters problemen met stress

Is de werkdruk niet problematisch dan daalt die groep tot 19,2%. Voor de motivatie geldt

hetzelfde patroon. Bij een problematische werkdruk heeft 46,5% motivatieproblemen. Bij

een niet problematische werkdruk is dat 15,2%.

Werkdruk als risico4
Werkdruk en werkbaar werk
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Het onderzoek naar de relatie tussen organisatiekenmerken en werkbaar werk laat toe om

types van bedrijven met mekaar te vergelijken. Sommige bedrijven besteden veel aandacht

aan organisatieverbeteringen, andere veel minder. Organisatieverbeteringen verhogen de

kwaliteit van het werk. We kunnen drie soorten bedrijven onderscheiden: bedrijven met veel

aandacht voor organisatieverbeteringen, bedrijven met een gemiddelde aandacht en bedrij-

ven met weinig aandacht voor organisatieverbeteringen.

In bedrijven met veel aandacht voor organisatieverbeteringen, zeg maar de ‘koplopers’, is de

groep die problemen heeft met werkbaar werk veel kleiner dan in staartbedrijven. De orga-

nisatieverbeteringen maken het verschil.

In de staartbedrijven heeft 50,3% van de werkneemsters problemen met stress, in de kop-

lopersbedrijven is dat 18,8%. Voor de motivatie daalt de groep met problemen van 44,3%

naar 11,7%.

Organisatietypes en werkbaar werk
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Een problematische werkdruk leidt tot stress en demotivatie. Ondernemingen die investeren

in organisatiemanagement met het oog op het verbeteren van de werksituatie, kunnen 

problematische situaties voorkomen.

Problemen op het vlak van werktempo, stress en motivatie, weerspiegelen zich ook in de

‘harde’ cijfers van gezondheidsklachten, werkverzuim en verloopintentie. De personeels-

manager en/of bedrijfsleider houdt deze cijfers meestal nauwlettend in het oog.

Gezondheidsklachten
Werkdrukgebonden klachten verschillen naar organisatie. In koplopersbedrijven ligt het aan-

tal klachten beduidend lager.

Het aantal werkneemsters met zes of meer klachten daalt van 32,3% naar 12,4% wanneer

werkneemsters in een koplopersbedrijf werken. In de staartbedrijven heeft maar 10,8% van

de werkneemsters maximaal 1 klacht, in de koplopersbedrijven is dat 40,2%.
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Organisatietypes en werkverzuim

Organisatietypes en verloopintentie

Werkverzuim
In bedrijven waar het werk zeer belastend is, ligt het werkverzuim duidelijk hoger.

Het aantal werkneemsters dat geen enkele dag afwezig was, stijgt van 35,5% bij de staart-

bedrijven naar 51,8% bij de koplopers. 

Het percentage werkneemsters met meer dan 10 dagen werkverzuim daalt van 23,8% in de

staartbedrijven naar 13,2% in de koplopersbedrijven.

Verloop
Wanneer werkneemsters in ongunstige werkomstandigheden werken, is de kans groot dat

men uitkijkt naar ander werk. 

Er is een verloopintentie bij vier op de tien werkneemsters in de textielverzorgingssector.

In staartbedrijven denkt 41,9% nooit aan veranderen van werk. In koplopersbedrijven is dat 82,3%.

Het aantal werkneemsters dat regelmatig uitkijkt naar ander werk daalt van 22,5% bij de

staartbedrijven naar 3,4% in de koplopersbedrijven. 
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Besluit

Wassen kan iedereen, maar aan de eisen van de klanten voldoen vraagt vakmanschap en veel

organisatietalent. Nieuwe behandelingstechnieken en producten zijn noodzakelijk om de

kwaliteit van de dienst competitief te houden. Een efficiënt proces van textielverzorging

moet de service concurrentieel maken. Een bedrijf moet permanent aandacht hebben voor

organisatieveranderingen. Deze organisatieveranderingen kunnen ook zorgen voor meer

werkbaar werk. Dit zijn organisatieverbeteringen.

Verbeteringen in de organisatie van de arbeid zorgen voor een lagere werkdruk, de belang-

rijkste bedreiging of risico voor werkbaar werk.

Wanneer de werkdruk toeneemt, stijgt de groep werkneemsters die problemen hebben met

stress en motivatie. Problemen met werkbaar werk vertalen zich ook in concrete gevolgen voor

mens en bedrijf: meer gezondheidsklachten, een hoger werkverzuim en een groter verloop.

De hoge werkdruk wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de tijdsdruk om zo snel moge-

lijk en minstens binnen de week de opdrachten af te werken. De onvoorspelbaarheid van het

werkvolume maakt dat bedrijven dit ook proberen met een minimumbezetting aan personeel.

Het meeste werk in de wasserijen is zwaar en de gezondheidsklachten zijn dan ook niet gering.

Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven met polyvalente én goed opgeleide werkneemsters de

werklast beter kunnen spreiden. 
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Verdonck G., Werkdruk in de confectie? De organisatie kan het verschil maken. SERV/STV-

Innovatie & arbeid, Brussel. 2003 Brochure over gelijkaardig onderzoek in de confectie-

sector.

Verdonck, G. Werkbaar werk in de textielverzorgingssector. Risico-indicatoren en 

arbeidsorganisatie, SERV – STV Innovatie & Arbeid – Brussel, 2005, Informatiedossier van

dit onderzoek.

Websites

http://europa.eu.int/comm/employment_social/publications Publicaties EC.

www.prevent.be PREVENT is een instituut gericht op de preventie van beroepsrisico's, op

de bevordering van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden, op de verbetering van de

arbeidsorganisatie en op de uitbouw van het ondernemingsbeleid inzake leefmilieu.

www.raltex.nl/arbo/ website van het Arboconvenant Textielverzorging 2003-2006. Het

Arboconvenant Textielverzorging is een afspraak van het ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid, FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond, de Nederlandse Vereniging van

Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven (NVW) en de Nederlandse Vereniging voor

Textielreinigers (NETEX). De website heeft verschillende rubrieken: actueel, agenda, 

bibliotheek, nuttige links.

www.vbo-feb.be Brochure Voorkoming van stress op het werk

www.serv.be alle geciteerde publicaties van SERV – STV Innovatie & Arbeid kunnen 

gedownload worden.



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

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

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

Actuele informatie over STV-projecten en het STV-vormingsaanbod is te vinden op
onze website: http://www.serv.be/stv
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� “Afwisselende handelingen zijn noodzakelijk in deze job. Ik heb
altijd strijkwerk gedaan met als gevolg een overbelasting van het
polsgewricht en een operatie waardoor ik nu niet meer volle dagen
kan strijken. Spijtig dat men dat pas weet als het te laat is.
Afwisselend werk is best zegt mijn dokter.”
(Kathy, 46 jaar)

� Te weinig afwisseling is maar één voorbeeld van ongunstige
situaties voor de kwaliteit van het werk. Deze brochure beschrijft 
10 organisatiekenmerken die het werk voor de werknemers meer
werkbaar maken en meteen ook lonend zijn voor het bedrijf. Als een
bedrijfsleider zorgt voor een goede kwaliteit van het werk vertaalt
zich dat in minder gezondheidsklachten, minder werkverzuim en
een lager verloop.

� Dit onderzoek maakt deel uit van een reeks projecten van STV-
Innovatie & Arbeid over de invloed van de arbeidsorganisatie op 
het welzijn van werknemers. De onderzoeken kaderen in sectorale
akkoorden over de uitwerking van de welzijnswet en CAO 72 en
gebeuren onder begeleiding van vertegenwoordigers van de sociale
partners.



Checklist
‘Inzet van organisatiesleutels’
Met deze checklist kan u zelf het gebruik van organisatiesleutels in uw bedrijf nagaan. U kan uw score om-

cirkelen in de mate dat het werk in uw organisatie beantwoordt aan het organisatiekenmerk. Het kan gaan

om: nooit, soms, vaak of altijd. Meer uitleg bij elke sleutel vindt u in de brochure. Omcirkel het cijfer dat het

best bij de situatie van uw bedrijf past. Let wel, dit is geen wetenschappelijke test en enkel een hulpmiddel

om uw bedrijf te vergelijken met de sector. 

Test uw bedrijf

nooit soms vaak altijd

1. Technologie

– storingen aan machines 3 2 1 0

– productiegebonden stoornissen 3 2 1 0

2. Ergonomie

– staand werken 3 2 1 0

– hangtransport en/of transportband 3 2 1 0

– meerdere keren per dag roteren 3 2 1 0

– omgevingslast: lawaai, temperatuur, enz. 3 2 1 0

– zware lasten tillen 3 2 1 0

– repetitieve handelingen 3 2 1 0

3. Werkorganisatie

– bandwerk 3 2 1 0

4. Werkverdeling

– polyvalent: minimum 3 verschillende taken 0 1 2 3

– multi-inzetbaar: collega’s moeten vervangen 3 2 1 0

5. Kwaliteitszorg

– productie gaat voor alles 3 2 1 0

– opgelegde normen 3 2 1 0

– zelf kwaliteitscontrole doen 0 1 2 3

– dagelijks fouten op de werkpost 3 2 1 0

6. Competentiemanagement

– voldoende opleiding voor taken 0 1 2 3

– voldoende informatie bij nieuwe taken 0 1 2 3

7. Leidinggevenden

– geven van duidelijke werkopdrachten 0 1 2 3

– plannen tijdig het werk 0 1 2 3

– zorgen voor een rechtvaardige werkverdeling 0 1 2 3

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

– zorgen voor een goede samenwerking 0 1 2 3 

8. Loonbeleid

– juiste loonklasse 0 1 2 3

– duidelijke loonfiche 0 1 2 3
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9. Arbeidstijdsduur

– overuren 3 2 1 0

– onverwachte overuren 3 2 1 0

– recupereren van overuren (niet van toep.=3) 0 1 2 3

10. Werkzekerheid

– informatie over het bedrijf 0 1 2 3

– economische werkloosheid 3 2 1 0

– met werkloosheid bedreigd 3 2 1 0

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

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

Organisatiesleutels Punten Punten

maximaal uw bedrijf

1. Technologie 6

2. Ergonomie 18

3. Werkorganisatie 3

4. Werkverdeling 6

5. Kwaliteit van de taakinhoud 12

6. Competentiemanagement 6

7. Leiderschap leidinggevenden 15

8. Lonen 6

9. Arbeidstijdregeling 9

10. Vakantieregeling 9

uw totaalscore(max. 90)=

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

daarbij de juiste categorie (zie 2de kolom).

Punten % Uw resultaat

Koplopers 60 of meer 67% of meer

Peloton Van 40 tot 59 Van 45% tot 66%

Staart Minder dan 40 44% of minder

We pretenderen hier zeker geen ‘wetenschappelijk’ test, maar het resultaat kan toch iets leren. Als uw be-

drijf bij de staartbedrijven scoort dan zal extra aandacht voor de arbeidsorganisatie zeker een invloed heb-

ben op het welzijn van de stiksters. Bij het peloton doet uw bedrijf het niet slecht, maar verbeteringsvoor-

stellen zijn zeker nog mogelijk. In de koploperspositie zitten is uitstekend, maar aandacht voor de 10 organi-

satiesleutels is een blijvende opdracht. 

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

u nu aan de slag gaan.  In kleine bedrijven kan het werkgevers en personeel helpen om  knelpunten in de or-

ganisatie op te sporen en verbeteringen aan te brengen. In grote bedrijven kan het Comité voor Preventie en

Bescherming op het Werk (CPBW) op basis van deze checklist verbeteringsmaatregelen bespreken. In het

kader van de Welzijnswet en CAO 72 kunnen concrete maatregelen opgenomen worden in het jaarlijks actie-

plan en in het globaal preventieplan van uw bedrijf.

Checklist
Inzet van organisatiesleutels in uw bedrijf

nooit      soms     vaak      altijd


