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Inhoud



 Maatwerkbedrijf in Eke-Nazareth

 >220 werknemers waarvan

 79 % met een ticket Maatwerk

 Activiteiten in Hout, voornamelijk zagerij en 
bedden, 
Verpakking, Labeling, Sleeven, Textiel,  Uitwerk.

 Werken met zelfsturende teams

Zonnehoeve 

Production VZW





Praktische uitwerking 

knipperlichtentool

 Voorbereiding maatwerkdecreet 

-> grote variatie medewerkers

 Samenstelling werkgroep:

 Hou het aantal beperkt (preventie, soc dienst, 

personeelsdienst, administratie, 1 pers per afdeling

 Vertegenwoordiging van alle lagen (representatief)

 Mensen die het bedrijf goed kennen

 +200 medewerkers 

-> opsplitsing in meerdere teams

 Cijfers soms op teamniveau, soms op bedrijfsniveau

 Draagvlak vanuit de organisatie



 Sommige parameters zijn aangepast aan onze doelgroep 

(oa. aantal afwezigen)

 Gaat vrij vlot eenmaal alle definities / werkwijze gekend is 

door de leden van de werkgroep

 Objectieve cijfers van een subjectief aanvoelen

 Kwalitatief

 Jaarlijks uit te voeren en knelpunten bepalen

 Soms moeilijk om vertrouwelijke zaken correct te 

beoordelen

-> aanwezigheid van vertrouwenspersoon is belangrijk

Onze ervaringen



 Integratie van verschillende lijsten en info in 1 lijst
(vertrouwenspersoon, soc dienst, personeel, preventie, …) 

 Eerst alles in Module1, daarna in Module2 
-> 1 geïntegreerde module

 Op moment van de uitvoering waren sommige mensen van 
team gewisseld. Dat geeft dan een vertekend beeld

 Impact op aanwervingen is een moeilijk te beoordelen cijfer. Veel 
stages, veel mensen die slechts kort in dienst zijn

 Soms heeft een gebeurtenis in een team een impact op andere 
teams.

 Wat met langdurig zieken? Vb. iemand die al meer dan 2 jaar 
afwezig is.

 Zichtbare verschillen bij teams die verder staan in de zelfsturende 
werking

Onze ervaringen



 Bepalen van actiepunten

 Coachingstrajecten, zowel individueel als op teamniveau

 Verder ontwikkelen van zelfsturende teams, teamborden, 
teammomenten

 Verstrengen van de aanwervingsprocedure, zeker voor 
leidinggevenden

 Goede opleiding voor de monitoren (inzicht in DGM en 
ziektebeelden)

 Extra ondersteuning en begeleiding ook voor de monitoren (niet 
enkel formeel, maar ook ventilatie mogelijkheid bij LG of SD) 

 Uitbreiding van de sociale dienst (ondersteuning bij het voeren 
van (POP) gesprekken) 

 Sluitend maken met 5 jaarlijkse psychosociale RA via enquête voor 
alle medewerkers (kwantitatief)

Wat na de tool -

Actiepunten



 Geïntegreerd welzijnsbeleid

 Juiste onderverdeling teams is belangrijk
vb. Tellen we de leidinggevende bij het team of nemen we voor alle 

leidinggevenden een apart team.

 Goed bijhouden van de cijfers gedurende het jaar

 Hou het bij de te bespreken periode / team

 Denk steeds na over de consequenties en hou je aan je eigen 
regels

 Zoveel mogelijk gegevens reeds ingeven in de xls te voorbereiding 
van de werkgroepsessies

 Een module 2 is overbodig voor teams die bij M1 reeds groen zijn

 Vanuit de knipperlichtentool de juiste vragen stellen voor de RA. 
Hierbij niet vergeten de faciliterende elementen ook te verwerken.

Tips



Bedankt 

voor jullie aandacht!

Nog vragen?


