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Beste ACLVB-afgevaardigde,

Werkbaar werk staat al enige tijd hoog op de agenda van de sociale partners. Het 
toenemend aantal langdurig zieke werknemers in ons land is in dit kader een belangrijk 
signaal. Niet zelden liggen psychosociale oorzaken, zoals stress, aan de basis van lang-
durig verzuim. Werkbaar werk is daarom actueler dan ooit. 

Werkbaar werk gaat uiteraard om meer dan enkel werkstress. Ook motivatie, leermo-
gelijkheden en een goede balans tussen het werk en het privéleven zijn essentiële 
onderdelen voor een werkbare job die men tot aan de pensioenleeftijd kan uitoefenen. 
Dit kan men bekomen via maatregelen die het werk werkbaar houden en die tegelijk ook 
de onderneming ten goede komen.

De ACLVB wil dat werkgevers meer rekening houden met de mens achter de werkne-
mer. Niet enkel de jobinhoud en het werkklimaat moeten meespelen. De ACLVB vraagt 
niets minder dan respect voor werknemers, hun werktijd en hun werkritme. Voor de 
ACLVB is werken een kwestie van evenwicht. Daarom vindt de ACLVB het belangrijk dat 
afgevaardigden in het bedrijf maatregelen kunnen bedingen die een draagbare werklast 
tot doel hebben. 

Werkbaar werk raakt aan zowat alle aspecten van arbeid: de arbeidsorganisatie, de 
arbeidsomstandigheden, de arbeidsinhoud, de arbeidsverhoudingen en de arbeidsvoor-
waarden. Werkbaar werk kadert zowel in het globaal welzijnsbeleid van de onderne-
ming als in het voeren van een duurzaam en divers personeelsbeleid. Deze brochure 
moet daarom beschouwd worden als een leidraad voor afgevaardigden uit alle organen 
van het syndicaal overleg die zich verder willen verdiepen in de thematiek. 

De goede praktijken en ervaringen op de werkvloer en het aantal en de inhoud van de 
bedrijfscao’s die over deze materie in de toekomst zullen worden afgesloten, zullen 
een indicator zijn voor de doeltreffendheid van de sectoren op het vlak van werkbaar 
werk en zullen de basis vormen voor een verdere omkadering van deze thematiek in de 
toekomst. 
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Wat is werkbaar werk? 

De SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) geeft daar een antwoord op. 
Werkbaar werk is werk dat geen overmatige stress veroorzaakt, dat voldoende leerkan-
sen biedt, dat motiverend is en een evenwichtige balans tussen werk en privéleven 
mogelijk maakt. Het gaat met andere woorden om kwaliteitsvol werk. 

De Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV publiceerde op 31 januari 2017 de 
recentste Vlaamse werkbaarheidsmonitor. Op basis van een peiling bij 12 000 werk-
nemers wordt om de 3 jaar de werkbaarheidsgraad bepaald van de werknemers op de 
Vlaamse arbeidsmarkt. Men berekent het percentage werknemers dat aangeeft een 
kwaliteitsvolle job te hebben. Dit betekent: geen knelpunten ervaren op het vlak van 
werkstress, leermogelijkheden, motivatie en werk-privébans. In 2016 gaf 51% van de 
ondervraagden aan een werkbare job te hebben. Ten opzichte van de vorige peiling in 
2013 betekent dit een significante daling. Toch is jobkwaliteit van erg groot belang om 
werkenden langer aan de slag te houden. Zowel de Vlaamse regering als de sociale 
partners beschouwen werkbaar werk als een essentiële voorwaarde voor een duurzame 
inzetbaarheid van werknemers op de arbeidsmarkt.
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 1. Werkbaar werk in de Vlaamse bedrijven

Werkstress of psychische vermoeidheid
Steeds meer werknemers hebben te kampen met werkstress (of psychische vermoeid-
heid) en burn-out. Hun job zorgt ervoor dat men slecht recupereert van mentale 
vermoeidheid, wat leidt tot spanningsklachten en verminderd functioneren. Dit kan te 
wijten zijn aan een hoge tot zeer hoge werkdruk of een moeilijke combinatie van het 
werk met het privéleven. Ook fysieke arbeidsomstandigheden hebben niet zelden een 
negatieve invloed op de werkstress. 

Leermogelijkheden
Op het gebied van leerkansen en de mogelijkheden om zich als werknemer om te scho-
len, een bijscholing of een opleiding te volgen, te leren op de werkvloer en zo de eigen 
competenties te versterken, scoort de Vlaamse arbeidsmarkt niet slecht. In Vlaanderen 
zien we dat er een vooruitgang geboekt wordt op het vlak van competentieontwikkeling, 
bijscholingen en bedrijfstrainingen. Sommige jobs bieden meer mogelijkheden om bij 
te leren dan andere. Vooral het uitvoeren van routinematig werk laat niet veel ruimte om 
competenties te versterken of te verwerven. Daar kunnen leidinggevenden een belang-
rijke corrigerende rol in spelen. Enige invloed hebben op de organisatie van het eigen 
werk, is niet onbelangrijk wanneer het gaat over leermogelijkheden.

Motivatieproblemen
De mate waarin werknemers zich betrokken voelen bij hun werk en gemotiveerd zijn om 
hun job uit te oefenen, neemt volgens de Vlaamse werkbaarheidsmonitor significant 
af ten opzichte van de vorige resultaten. Minder mensen voelen zich gemotiveerd om 
hun job uit te oefenen, en dat ook te doen tot de pensioenleeftijd. Daar kan een hoge tot 
zeer hoge werkdruk de oorzaak van zijn. Maar ook routinematig werk of het hebben van 
onvoldoende invloed op de planning van het eigen werk, kan demotivatie bij werk-
nemers bevorderen. Een positieve ondersteuning door de leidinggevende is hier een 
belangrijke factor. 

Werk-privébalans
Soms hebben de taakeisen uit de werksituatie een belemmerend effect op de manier 
waarop men de thuissituatie kan organiseren. De hoge werkdruk speelt een niet onbe-
langrijke rol wanneer het gaat om het combineren van het werk met het privéleven. 
Voldoende tijd hebben voor ontspanning, familie en vrienden is noodzakelijk voor een 
goede fysieke en mentale gezondheid. Op de Vlaamse arbeidsmarkt is er een toename 
van het aantal werknemers voor wie de combinatie van arbeid en gezin problematisch is. 
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Het rapport van de SERV ‘Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2016 – werknemers’ bevat 
een volledige en gedetailleerde berekening van de werkbaarheidsgraad van werk-
nemers op de Vlaamse arbeidsmarkt. Deze analyse geeft een overzicht van de werk-
baarheidsindicatoren en de risico-indicatoren, zowel algemeen als uitgesplitst naar 
de sector of naar een aantal specifieke deelpopulaties. Daarnaast is er ook aanvul-
lende informatie over een aantal interessante aspecten van de arbeidssituatie, zoals 
langer doorwerken. Het rapport is te vinden op www.serv.be/stichting/publicatie/
vlaamse-werkbaarheidsmonitor-2016-werknemers. 

http://www.serv.be/stichting/publicatie/vlaamse-werkbaarheidsmonitor-2016-werknemers
http://www.serv.be/stichting/publicatie/vlaamse-werkbaarheidsmonitor-2016-werknemers
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 2. Knipperlichten in de onderneming

Elk bedrijf heeft een eigen werkomgeving, met specifieke kenmerken, een eigen aanpak 
en een eigen bedrijfscultuur. Je kan bedrijven dus maar moeilijk met elkaar vergelijken, 
ook binnen één sector. Een beleid inzake werkbaar werk is dus altijd een beleid op het 
niveau en op maat van de onderneming. Het is dan ook logisch dat er onderlinge ver-
schillen zijn in de manier waarop bedrijven in de behoeftes aan werkbaar werk voorzien.

Wanneer een onderneming moeilijkheden ervaart op het gebied van werkbaar werk, 
dan kan zich dat op verschillende manieren uiten. De problemen presenteren zich op 
de werkvloer vaak niet duidelijk in de categorieën waarin werkbaar werk wordt onder-
verdeeld, of laten zich niet meteen linken aan de risicofactoren die werkbaar werk in het 
gedrang brengen. 

Een aantal knipperlichten of alarmsignalen kunnen er echter op wijzen dat werkbaar 
werk in de onderneming onder druk staat. Deze knipperlichten vragen om een meer 
diepgaand onderzoek. Het zijn signalen dat er op de werkvloer het een en ander ver-
keerd loopt, maar het is noodzakelijk om uit te zoeken waar de problemen zich precies 
situeren. Hetzelfde knipperlicht kan op verschillende werkvloeren een andere onderlig-
gende oorzaak hebben. 

Zo kan een toenemende werkonzekerheid het stressniveau van de werknemers plots 
drastisch verhogen. Maar grondige veranderingen in de arbeidsorganisatie of het plot-
seling implementeren van een totaal andere manier van werken kan er evengoed voor 
zorgen dat mensen verward en gedemotiveerd geraken. Onduidelijke situaties kunnen 
dan weer conflicten met zich mee brengen, enz. 

Een stijging in de arbeidsongevallen op korte tijd kan een signaal zijn dat bepaalde 
veiligheidsvoorschriften niet helemaal op punt staan, of niet of onvoldoende door het 
personeel gekend zijn. Arbeidsongevallen of menselijke fouten kunnen evenwel ook 
betekenen dat het werktempo te hoog ligt, dat de deadlines onrealistisch zijn, dat er een 
personeelstekort is, dat er te weinig gelegenheid is om te recupereren, enz. Ook inciden-
ten met alcohol en drugs kunnen daar eventueel een uiting van zijn.

Een groot ziekteverzuim onder het personeel kan allerlei oorzaken hebben. Naast 
individuele factoren kunnen een hoge of zeer hoge werkdruk leiden tot burn-outs. 
Gedemotiveerde mensen zullen dan weer uitvallen wegens een bore-out, bijvoorbeeld 
door te weinig variatie in het takenpakket of een gebrek aan verantwoordelijkheden. 
Ook zware fysieke arbeidsomstandigheden of een te grote emotionele belasting kunnen 



redenen zijn voor ziekteverzuim. Het niet voldoende kunnen recupereren kan voor som-
mige doelgroepen nefast zijn voor de gezondheid. 

Wanneer de competenties van de werknemers ontoereikend zijn voor de uitoefening 
van hun taken of niet in overeenstemming zijn met de eisen en de wensen van de 
onderneming, kan zich dat uiten in kwaliteitsproblemen met producten of diensten, of 
in fouten op de werkvloer. Maar ook een hoge werkdruk door personeelstekort of een te 
groot werkvolume kan kwaliteitsproblemen veroorzaken. 

Onduidelijke taakverdelingen, een gebrek aan overleg of communicatie, een gebrekkige 
planning … heel wat zaken kunnen de aanleiding vormen voor conflicten op de werk-
vloer. Een slechte sfeer onder collega’s is daarom een belangrijk knipperlicht. Hetzelfde 
geldt voor een groot personeelsverloop, rekruteringsproblemen, vervroegde uittredin-
gen of veelvuldige ontslagen. 
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werkbaar werk

werkonzekerheid
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arbeidsongevallen

pesterijen
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gezonde werkdruk
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 3. Mogelijkheden in de onderneming

Heel wat sectoren werken op dit moment al aan het verbeteren van de kwaliteit van de jobs 
in hun ondernemingen. Ook op het niveau van de bedrijven zelf zijn heel wat goede praktij-
ken te vinden. Onderstaand overzicht biedt een niet-limitatieve lijst van concrete maatrege-
len die reeds in sectoren en bedrijven op de onderhandelingstafel kwamen. Het spectrum 
van mogelijke maatregelen is heel breed en de keuze voor een bepaalde maatregel zal 
steeds afhankelijk zijn van bedrijfsspecifieke factoren zoals de aard van het werk, de sector, 
het profiel van de werknemers, de financiële situatie van het bedrijf, de locatie enz. Werken 
aan werkbaar werk is steeds werken op het niveau en op maat van de onderneming. 

 1. Aanpassen van de werkdruk door bijkomende aanwervingen of aanpassingen in de 
productiesnelheid
Met deze maatregel komt men tegemoet aan de stijging van de werkdruk in het bedrijf. 
Misschien wijzen bepaalde knipperlichten, zoals ziekteverzuim of een groot personeels-
verloop erop dat de werkdruk in bepaalde afdelingen te hoog oploopt. Een bevraging 
van het personeel, via korte gesprekken of schriftelijke vragenlijsten, kan nuttige getui-
genissen en gegevens opleveren die duidelijkheid kunnen brengen daarover. Een goede 
kennis van alle werkprocessen of productieprocessen in de onderneming is bovendien 
essentieel om te kunnen bepalen waar extra personeel het meest noodzakelijk en nuttig 
is, of waar men de productiesnelheid beter kan afstemmen op de behoeftes van de 
werknemers. De aanwezigheid van geactualiseerde procesbeschrijvingen in de onder-
neming kan daarbij goed van pas komen. De haalbaarheid om bijkomend personeel 
aan te werven of de productiesnelheid aan te passen, heeft uiteraard ook financiële 
gevolgen waarmee rekening zal moeten worden gehouden. 

 2. Rotatie in werkposten om de effecten van fysiek zware arbeidsomstandig heden te 
verminderen (koude, warmte, lawaai, tillen van lasten, repetitief werk, …)
Het kunnen variëren in werkposten en dus ook in taken en opdrachten, gaat het routi-
nematig werk tegen dat voorkomt in heel wat sectoren. Op zich hoeft routinematig werk 
niet problematisch te zijn. Wel is het mogelijk dat het uitvoeren van steeds dezelfde 
taken op de lange termijn lichamelijke klachten met zich meebrengt. Een dergelijke 
maatregel is niet enkel bevorderend voor de fysieke gezondheid van de werknemer; wie 
een gevarieerd takenpakket uitoefent, heeft meer mogelijkheden om de eigen compe-
tenties te versterken of nieuwe vaardigheden op de werkvloer aan te leren. Dit vermin-
dert de kans dat werknemers gedemotiveerd geraken en dat komt dus ook hun mentale 
gezondheid ten goede. 

?  Ter info: http://www.diversityremix.be/uploads/files/6_4_%20Jobrotatie.pdf

http://www.diversityremix.be/uploads/files/6_4_%20Jobrotatie.pdf


14 • werkBAAr werk

 3. Afspraken rond verlofopnames en afwezigheden rekening houdend met de 
arbeidsorganisatie, afspraken rond telewerk, aanpassen van werkroosters die toelaten 
bijkomende recuperatiedagen op te bouwen, glijdende werktijden, afspraken rond 
familiaal verlof en klein verlet, vormen van arbeidsduurvermindering, al dan niet in het 
kader van tijdskrediet
Deze maatregelen kaderen in het zoeken naar een goed evenwicht tussen het werk en 
het privéleven van de werknemers. Daarbij is het belangrijk dat zowel het personeel 
als de leidinggevenden openstaan voor een leeftijdsfasebewuste visie op deze materie, 
zodat de loopbaan van werknemers kan inspelen op gebeurtenissen in het privéleven. 
Belangrijker nog dan de maatregelen zelf, is de communicatie erover op de werkvloer. 
Duidelijke afspraken maken goede werknemers. Om conflicten te vermijden, zijn de 
regels voor iedereen rechtvaardig, helder en toegankelijk. 

?   Meer informatie hierover vind je in de publicaties op de website van de ACLVB  
www.aclvb.be of in de juridische publicatie ACLVB Weetwijzer. Neem ook een kijkje 
in de actiemap BA[L]Ans te verkrijgen bij je ACLVB-Loopbaanconsulent.

 4. Systemen van zelfroostering
Zelfroosteren is een manier om werknemers meer autonomie of zeggenschap te geven 
in hun eigen werkplanning. Het is een voorbeeld van innovatieve arbeidsorganisatie 
dat werknemers niet alleen meer flexibiliteit geeft maar ook een groot stuk medever-
antwoordelijkheid. Zelfroosteren gebeurt uiteraard binnen bepaalde wettelijke normen 
en duidelijke afspraken die in de onderneming worden gemaakt. Zelfroosteren biedt 
heel veel voordelen, maar er kunnen ook nadelen optreden. Het invoeren van een 
dergelijk systeem vergt een uitgebreide en diepgaande denkoefening, en gaat niet over 
één nacht ijs. Zonder draagvlak bij zowel het personeel als de directie is zelfroosteren 
onmogelijk. Het is daarom belangrijk dat iedere actor in de onderneming een duidelijk 
beeld heeft van wat zelfroosteren inhoudt. Het inwinnen van advies en informatie is hier 
de eerste belangrijke stap. 

?   Nuttige informatie over en voorbeelden van zelfroosteren vind je op deze  
(com merci ële) website: https://dehora.be/zelfroosteren/wat-is-zelfroosteren/  
of in de werkmap ‘Innovatieve Arbeidsorganisatie’ te verkrijgen bij je 
ACLVB-Loopbaanconsulent.

http://www.aclvb.be
https://dehora.be/zelfroosteren/wat-is-zelfroosteren/
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 5. Stress-enquête met verplichte opvolging door het CPBW
Een peiling naar het stressniveau van de werknemers vormt een goede basis voor het 
nemen van maatregelen die de werkdruk verminderen. Men krijgt niet alleen zicht op 
de ernst van de problematiek, de nulmeting zorgt er ook voor dat de genomen maatre-
gelen op termijn kunnen worden geëvalueerd, en dat men objectief kan verifiëren hoe 
efficiënt en doeltreffend de maatregelen al dan niet zijn geweest. Stress behoort tot het 
welzijnsdomein van de psychosociale risico’s, waarvoor de werkgever verplicht is een 
algemene risicoanalyse te laten uitvoeren. Een stressenquête kan hiervan een onder-
deel zijn. Een dergelijke enquête kan op verschillende manieren afgenomen worden. 
Voor afgevaardigden is het nuttig om goede afspraken te maken over de manier waarop 
dit zal gebeuren, wie dit zal doen, welke wetenschappelijke onderbouwde methodieken 
of vragenlijsten er gebruikt zullen worden. Wordt er samengewerkt met een externe 
dienst voor preventie en bescherming op het werk? Binnen welke tijdspanne zal er 
worden gewerkt? Wanneer zullen de overlegmomenten plaatsvinden? Wat zal precies 
aan wie gerapporteerd worden, enz. Het behoort tot de wettelijke taken en bevoegdhe-
den van het CPBW om advies uit te brengen over collectieve maatregelen op het vlak 
van psychosociale risico’s. Het gaat hierbij niet alleen om stress, maar ook om burn-out, 
conflicten, pesterijen, geweld of grensoverschrijdend gedrag op het werk. Zoals reeds 
aangehaald, kunnen deze psychosociale risico’s beschouwd worden als belangrijke 
knipperlichten met betrekking tot (on)werkbaar werk. 

?   Meer informatie hierover vind je in de publicaties op de website van de ACLVB 
www.aclvb.be, in de juridische publicatie ACLVB Weetwijzer en in de brochure  
‘De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het CPBW en de Syndicale 
Delegatie’.

 6. Ergonomiescan met verplichte opvolging door het CPBW
Op vraag van Alimento, de sectororganisatie van de voedingsnijverheid heeft het advies-
bureau Prevent de Ergoscan® ontwikkeld. Via Alimento kunnen voedingsbedrijven 
een dergelijke scan laten uitvoeren, waarbij op basis van een bedrijfsbezoek de risico’s 
op musculoskeletale aandoeningen worden onderzocht. Op de website van Prevent is 
een syntheserapport beschikbaar met daarin de resultaten van bedrijven die reeds zo’n 
ergoscan lieten uitvoeren. De daarin voorgestelde oplossingen kunnen voor andere 
bedrijven in de sector relevant zijn of inspirerend werken voor bedrijven uit andere sec-
toren. Deze studie is een aanrader voor wie met ergonomie aan de slag wil. 

?   www.prevent.be/ergoscan 

http://www.aclvb.be
http://www.prevent.be/ergoscan
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 7. In de mate van het mogelijke het behouden of creëren van functies die fysiek of 
psychisch minder zwaar zijn voor werknemers die hun job niet meer aankunnen
Deze maatregel doet onmiddellijk denken aan de cao 104 waarbij de werkgever met 
meer dan 20 werknemers verplicht is om een werkgelegenheidsplan op te stellen voor 
oudere werknemers. Deze cao biedt een overzicht van mogelijke domeinen waarbinnen 
gepaste maatregelen kunnen worden genomen. Dergelijke maatregelen kaderen in een 
retentiebeleid met de bedoeling oudere werknemers langer aan het werk te houden in 
het bedrijf of hun aantal te verhogen. Dit geldt voor arbeiders zowel als bedienden. De 
syndicale overlegorganen hebben hierin een adviserende rol te spelen. 
Maar ook het opnemen van een mentorschap voor nieuwe medewerkers, of het uitoefe-
nen van een coachende of vormende rol behoort tot de mogelijkheden. Op die manier 
stroomt jarenlange kennis en ervaring door naar andere medewerkers. Kennisdeling en 
het behoud van kennis is een essentieel onderdeel van werkbaar werk. 
In dit verband denken we ook aan het re-integratiebeleid voor mensen die na een ziekte 
of ongeval terug aan de slag gaan, of aan mensen met een arbeidsbeperking. Het 
Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk adviseert en evalueert steeds de 
collectieve maatregelen die door de werkgever in dit kader worden genomen. 

?   Meer informatie hierover vind je in de publicaties op de website van de ACLVB 
www.aclvb.be, de juridische publicatie ACLVB Weetwijzer, onze brochures over de 
cao 104 of over het re-integratiebeleid in de onderneming.

 8. Humaniseren van ploegenarbeid en afwijkende arbeidstijdregelingen 
Dat ploegenarbeid een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid, is al langer 
bekend. Wie ploegenarbeid organiseert, neemt het best enkele basisregels in acht. Voor 
wie zich beter wil informeren over de gevolgen van ploegenarbeid en de mogelijkheden 
om ploegenarbeid zo werkbaar mogelijk te organiseren, zijn er verschillende interes-
sante publicaties beschikbaar. 

?   De SERV publiceerde de volgende documenten: http://www.serv.be/stichting/
publicatie/werkstress-werknemers-ploegen-nachtdienst en de publicatie ‘De klok 
rond … Gezondheid en sociaal leven in ploegenarbeid’: http://www.serv.be/stich-
ting/publicatie/brochure-klok-rond-gezondheid-en-sociaal-leven-ploegenarbeid. 
 
Ook het volgende artikel kan interessant zijn:  
http://publications.tno.nl/publication/34617149/F7eNnQ/verbiest-2013- 
gezond.pdf 

http://www.aclvb.be
http://www.serv.be/stichting/publicatie/werkstress-werknemers-ploegen-nachtdienst
http://www.serv.be/stichting/publicatie/werkstress-werknemers-ploegen-nachtdienst
http://www.serv.be/stichting/publicatie/brochure-klok-rond-gezondheid-en-sociaal-leven-ploegenarbeid
http://www.serv.be/stichting/publicatie/brochure-klok-rond-gezondheid-en-sociaal-leven-ploegenarbeid
http://publications.tno.nl/publication/34617149/F7eNnQ/verbiest-2013-gezond.pdf
http://publications.tno.nl/publication/34617149/F7eNnQ/verbiest-2013-gezond.pdf
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 9. Vorming op vraag van de werknemer, zonder noodzakelijk rechtstreeks verband met de 
functie van de werknemer 
Door het opstellen van een opleidingsplan komt een bedrijf tegemoet aan twee belang-
rijke aspecten van werkbaar werk: leermogelijkheden en motivatie. Deze aspecten 
gaan vaak hand in hand. De loopbaan van werknemers is geen statisch gegeven, maar 
is voortdurend aan verandering onderhevig. De snel evoluerende technologische 
mogelijkheden en de vraag van de economische markten dwingen de bedrijven om in te 
zetten op vorming en opleiding van hun werknemers. Om bij te blijven is het noodza-
kelijk dat werknemers de kans krijgen om hun competenties te versterken. Maar ook 
het ontwikkelen van nieuwe competenties komt het bedrijf ten goede. Ook al heeft de 
vorming of opleiding geen rechtstreeks verband met de functie van de werknemer, de 
kans op ontwikkeling en ontplooiing stimuleert en motiveert medewerkers om flexibel 
en creatief met hun takenpakket om te springen. Het zet ook de deur open voor nieuwe 
doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf of het doet de overgang naar maatregelen in 
het kader van jobrotatie of aanpassingen van de werkpost vlotter verlopen. 

?   Voor meer informatie over opleiding in het kader van werkbaar werk is er de alge-
mene website (vanuit werkgeversperspectief) www.talentontwikkelaar.be of neem 
een kijkje op http://diversityremix.be/nl/diversity-remix puntje 3: opleidingsbeleid 

 10. Stimuleren van loopbaanbegeleiding
Externe loopbaanbegeleiding is een interessant instrument voor mensen die een andere 
wending willen geven aan hun loopbaan. Via loopbaanbegeleiding krijgt de werknemer 
zicht op zijn competenties, zijn wensen en zijn mogelijkheden en worden de mogelijke 
pistes voor hem op een rijtje gezet. Het stimuleren van loopbaanbegeleiding in het 
kader van werkbaar werk kan interessant zijn voor de werknemer wanneer het bedrijf 
ook openstaat om de voorstellen van individuele werknemers op vrijwillige basis te 
bespreken. Het kan in geen geval de bedoeling zijn om loopbaanbegeleiding te gebrui-
ken als middel om iemand in een bepaalde richting te duwen.

?   Voor meer informatie over loopbaanbegeleiding kan je terecht op www.aclvb.be/
nl/loopbaanbegeleiding; deze dienstverlening is kosteloos voor ACLVB-leden. 

 11. Formules van peter- en meterschap – onthaalbeleid in de onderneming 
Een onthaalbeleid in de onderneming zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers de nodige 
informatie krijgen, goed opgeleid worden en wegwijs worden gemaakt in het bedrijf 
zodat ze snel operationeel en productief kunnen zijn. Het verhindert dat bedrijven 
nieuwe medewerkers vroegtijdig verliezen en het rekruteringsproces weer van voor af 

http://www.talentontwikkelaar.be
http://diversityremix.be/nl/diversity-remix
http://www.aclvb.be/nl/loopbaanbegeleiding
http://www.aclvb.be/nl/loopbaanbegeleiding
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aan moet beginnen. Het hebben van een ervaren peter of meter bevordert de integratie 
van nieuwe medewerkers op de werkvloer: de medewerker heeft een duidelijk aan-
spreekpunt, en problemen geraken sneller opgelost. Idealiter nemen oudere werkne-
mers de rol van peter of meter op zich, omdat zij de nodige kennis en ervaring bezitten. 
De keuze om het peter- of meterschap op te nemen, moet bespreekbaar zijn en de 
persoon in kwestie moet ook de nodige tijd en ruimte krijgen om zijn taak naar behoren 
te kunnen uitoefenen. Het overdragen van kennis vergt bovendien de nodige competen-
ties. Een opleiding in peter-of meterschap is daarom geen overbodige luxe. Welke rol en 
taken de peter of meter precies toebedeeld krijgt, vormt het onderwerp van het sociaal 
overleg. Ondersteuning bij deze taken door de personeelsdienst of het HR-management 
is een belangrijke voorwaarde. Tijdens het overleg kan bijzondere aandacht gaan naar 
het onthaalbeleid voor uitzendkrachten, indien dit voor de onderneming relevant is. 

?   Neem een kijkje op https://www.talentontwikkelaar.be/ over begeleiden op de 
werkvloer of www.diversityremix.be/nl/diversity-remix puntje 2: onthaalbeleid 

 12. Formules voor kennis en competentieoverdracht
Binnen een bedrijf worden kennis en vaardigheden voortdurend onder werknemers uit-
gewisseld: via interne of in-company opleidingen, via het meter/peterschap, via teamver-
gaderingen, via het houden van intervisiemomenten waarbij men onder collega’s van een 
afdeling of dienst de zaken bespreekt die fout zijn gelopen, zoals bijvoorbeeld incidenten 
met klanten … Een goed opleidings- of communicatieplan heeft aandacht voor voldoende 
formele en informele overlegmomenten in het bedrijf. Voor het overdragen van kennis 
en competenties is het van groot belang dat er per dienst of afdeling duidelijke procesbe-
schrijvingen voorhanden zijn, en dat er uitgebreide functiebeschrijvingen en competentie-
profielen bestaan die voor iedereen beschikbaar en toegankelijk zijn. 

?   Meer info: http://diversityremix.be/nl/diversity-remix puntje 4: competentiebeleid 

 13. Opleiding en begeleiding voor de directe leidinggevende
De studies en rapporten van de SERV over werkbaar werk tonen aan dat de ondersteu-
ning door de directe leidinggevende een belangrijke risicofactor kan zijn voor het al of niet 
hebben van een werkbare job. Vooral op het vlak van motivatie, maar ook wat betreft leer-
mogelijkheden en de combinatie van arbeid en privéleven, is deze ondersteuning voor de 
werknemers van groot belang. Inzetten op opleiding over coaching voor de directe leiding-
gevenden, kan een manier zijn om de werkbaarheid van de jobs in het bedrijf te verhogen. 

?   http://www.serv.be/stichting/publicatie/leidinggeven-en-werkbaar-werk 

https://www.talentontwikkelaar.be/
http://www.diversityremix.be/nl/diversity-remix
http://diversityremix.be/nl/diversity-remix
http://www.serv.be/stichting/publicatie/leidinggeven-en-werkbaar-werk
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 14. Andere
Naast deze lijst zijn er nog heel wat andere of bijkomende maatregelen mogelijk die de 
werkbaarheid in een bedrijf ten goede kunnen komen.

Sommige sectoren benadrukken het belang van werkbaar werk door het sluiten van 
een cao over deze materie. Het is een positieve evolutie dat bedrijven vanuit de sector 
gestimuleerd worden om werkbaar werk te bevorderen. Het is ook een bewijs dat de 
bedrijfswereld werkbaar werk ernstig wil nemen. 

Het is een unieke kans voor vakbondsafgevaardigden om hiermee grondig aan de slag 
te gaan. Probeer je werkgever te overtuigen een structureel en breed beleid op de lange 
termijn uit te werken. 

Waak er ook steeds over dat de gewenste maatregelen geen negatieve effecten creëren 
voor bepaalde doelgroepen. Toets de voor-en nadelen van elke maatregel daarom 
zorgvuldig af. 

?   Inspiratie voor bijkomende maatregelen kan je hier vinden:  
www.straffekoppen.be 
www.werkbaarwerk.be 
Of maak een afspraak met je ACLVB-Loopbaanconsulent!

http://www.straffekoppen.be
http://www.werkbaarwerk.be
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 4. Stappenplan voor de afgevaardigde

 1. Onderzoek de knipperlichten
Ga na welke de meest opvallende knipperlichten voor onwerkbaar werk in je bedrijf 
kunnen zijn. Je eigen contacten en netwerk op de werkvloer zijn je belangrijkste bron 
van informatie. Bevraag je achterban en maak regelmatig een rondgang in de mate van 
het mogelijke. 

 2. Vorm een syndicaal front
Werkbaar werk is een heel breed thema. Het is onmogelijk om in je eentje de klus te 
klaren. Stel een werkgroep samen met mensen die zin hebben om zich in een of meer-
dere aspecten van de thematiek vast te bijten. Organiseer overlegmomenten met elkaar 
om inhoudelijk te discussiëren. Betrek indien mogelijk ook de collega’s van de andere 
vakbonden. Je staat pas sterk wanneer iedereen op dezelfde golflengte zit. Denk na 
wat de voor- en nadelen bij elke maatregel kunnen zijn, bepaal wat het beste is en zoek 
argumenten om de eventuele bezwaren van de directie te kunnen weerleggen. Probeer 
zo concreet mogelijk te werk te gaan en op de lange termijn te denken. Bepaal prioritei-
ten en doelstellingen. Koppel regelmatig terug naar de achterban, zodat werknemers op 
de hoogte blijven van de fases van het overleg. 

 3. Cijfermateriaal
Verzamel betrouwbare gegevens om de problemen in je bedrijf aan te tonen en je 
voorstellen en argumenten te staven. Gebruik daarvoor uiteenlopende bronnen. Allerlei 
bedrijfsdocumenten kunnen van pas komen: de sociale balans en de EFI. Ook de ver-
slagen van de verschillende preventieadviseurs kunnen inzicht bieden in de problema-
tiek en duidelijkheid verschaffen in de mogelijke oplossingen. Kom steeds met goed 
uitgewerkte voorstellen naar het overleg. Vage voorstellen zullen niet ernstig worden 
genomen. Er is over werkbaar werk ook heel wat degelijke informatie te vinden op de 
websites van gespecialiseerde organisaties. Een goede voorbereiding vraagt redelijk wat 
tijd, maar je verzamelt inhoudelijke argumenten waarmee je je voorkeur of afkeur voor 
een bepaalde maatregel kan staven. Hoe sterker je in je schoenen staat, hoe efficiënter 
het overleg zal gebeuren. 

 4. Extra middelen
Het is mogelijk dat je werkgever gemakkelijker te overtuigen is om het grondig aan te 
pakken wanneer de overheid een centje bijlegt. Er zijn diverse mogelijkheden waarop 
hij eventueel een beroep kan doen: Europees Sociaal Fonds (ESF), KMO-portefeuille, 
premies en RSZ-vermindering bij aanwervingen, … Wil je hier meer info over, contacteer 
dan je ACLVB-Loopbaanconsulent. 



22 • werkBAAr werk

In het kader van het actieplan Werkbaar Werk van de sociale partners samen met de 
Vlaamse regering, kunnen bedrijven voortaan een beroep doen op de werkbaarheids-
cheques. De cheques zijn beschikbaar voor alle bedrijven uit de profit sector en kunnen 
gebruikt worden voor het aankopen van een meting of scan om de werkbaarheid in de 
organisatie in kaart te brengen, voor het inschakelen van professionele begeleiding bij 
het opstellen van een werkbaarheidsplan, of voor de opvolging van veranderingen in de 
werkbaarheid binnen de organisatie.

Bedrijven die van de werkbaarheidscheques gebruik willen maken, moeten aan een 
aantal voorwaarden voldoen. Voor gedetailleerde informatie neem je best contact op 
met de ACLVB-loopbaanconsulenten. 

 5. Het overleg
Maak op voorhand afspraken over de manier waarop de communicatie tijdens het 
overleg zal gebeuren: wie neemt het woord over welk onderwerp, welke strategie zal er 
gevolgd worden, welke communicatiemiddelen kan je inzetten, … Een goede organisa-
tie binnen het syndicaal team komt zelfzeker over, toont dat je goed voorbereid bent en 
dat je spreekt met kennis van zaken. 
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 5. Wie kan je helpen?

Zie je door de bomen het bos niet meer? Heb je geen idee hoe je hieraan begint?  
De ACLVB-Loopbaanconsulent staat voor je klaar, samen met je Bestendig Secretaris.

De ACLVB-Loopbaanconsulent kan: 
• een stappenplan helpen maken op maat van het bedrijf;
• informatievergaderingen of vormingen organiseren over de verschillende aspecten 

van werkbaar werk ter voorbereiding van het bedrijfsoverleg;
• deelnemen aan kernvergaderingen;
• individuele adviesgesprekken afnemen waarin probleemsituaties geanalyseerd wor-

den en voorstellen worden gedaan om de werkbaarheid te verbeteren, ter inspiratie 
van de afgevaardigden;

• voorstellen en plannen van werkgevers evalueren, goede praktijken en voorbeelden 
uit andere sectoren doorgeven, …

De contactgegevens van de ACLVB-loopbaanconsulent in jouw regio, vind je op  
www.aclvb.be/nl/contactgegevens-loopbaanconsulenten. 

Extra informatie over werkbaar werk kan je ook vinden op deze websites:

• www.straffekoppen.be: een website van de drie vakbonden

• www.werkbaarwerk.be: een website van de sociale partners 

http://www.aclvb.be/nl/contactgegevens-loopbaanconsulenten
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• https://www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheques: info en voorwaarden i.v.m. de 
werkbaarheidscheques

 

• www.workitects.be: of flanderssynergy over het inzetten van innovatieve arbeidsorga-
nisatie als instrument naar werkbaar werk.

• op www.talentontwikkelaar.be vind je info over competenties en talenten en hoe je die 
kan inzetten om het werk langer werkbaar te houden.

Op deze sites vind je cijfers en informatie over werkbaar werk in de verschillende 
sectoren: 
• www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/tools-en-voorbeelden 
• www.serv.be/stichting/publicatie/sectoren-slag-werkbaar-werk

In de meeste sectoren begint men meer aandacht te besteden aan werkbaar werk en 
worden sensibiliseringsacties, vormingen, tools, … uitgewerkt. Vaak gaat het om tijde-
lijke projecten met de hulp van ESF- of andere subsidies. Info erover kan je terugvinden 
op de sites van de verschillende  sectorfondsen. 

Enkele voorbeelden:
• www.alimento.be/nl/werknemers/kwaliteitsvolle-loopbanen/werkbaar-werk 

de sector van de voedingsindustrie
• www.demografiefondsdemographie.be/nl/werkbaar-werk/ 

een fonds van de sociale partners van de sector chemie, kunststoffen en life sciences 
• www.cobot.be/werkbaar-werk 

de textielsector
• https://www.educam.be/partner/nl/competentiebeleid/werkbaar-werk-1/ 

het kennis- en opleidingscentrum van de autosector en aanverwante sectoren
• www.waardevolwerk.be 

over werkbaar werk in de social profit
• www.woodwize.be/nl/page.asp?pageid=189 

goede voorbeelden in de houtsector
• www.vormingdienstencheques.be/projecten/werkbaarheidsfonds/ 

opleidingen voor poetshulpen en voor dienstenchequebedrijven.
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