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Betekent collaborative 
governance het einde van 
de hiërarchische structuur?

Hoe werkt een coöperatieve 
bestuursvorm in een 
industriële omgeving?

Moeten we echt ons 
bestuursmodel veranderen? 
En zo ja, hoe dan?

Laurent Ledoux, voormalig voorzitter van het ministerie van Mobiliteit en Vervoer, Founder Phusia

“Eerst en vooral moet de CEO 
bereidwillig zijn om collaborative 

governance in te voeren.”
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Steeds meer organisaties slaan een nieuwe weg in, of dat nu 
uit maatschappelijke of economische overwegingen is. 
Ze kiezen bijvoorbeeld voor een mildere maar toch veel
eisende weg, gebaseerd op meer autonomie van de werk
nemers, met een plattere of zelfs zonder hiërarchische 
structuur. Of ze behouden een traditioneel hiërarchisch 
model dat zich toch openstelt voor meer werknemerspar
ticipatie. 
Deze reflectie over bestuursmodellen begon lang voor de 
pandemie maar de coronacrisis heeft wel het besef versneld 
dat de onderneming van morgen ook kan steunen op andere 
principes. Meer menselijke principes, aldus Laurent Ledoux, 
een expert in de materie met wie we hebben gesproken. Maar 
dat betekent niet dat de onderneming minder presteert, in
tegendeel. Jacques Crahay is voorzitter van de UWE en CEO 
van Cosucra. Hij vindt namelijk dat door te veranderen van 
bestuursmodel de onderneming net beter kan inspelen op de 
complexiteit van onze wereld. En dat is wellicht nog meer het 
geval in de huidige crisis.

Vragen? 
Contacteer ons.
Ons team van coaches
staat voor u klaar.

Veel leesplezier!
Julie,
HRcoach

Moeten we de onderneming bevrijden? 
Of moeten we de traditionele modellen 
laten evolueren? 

EDITO

Past u best uw 
organisatiemodel 
aan om wendbaarder 
te zijn?

“Deze organisatie 
vereist een persoonlijke 
transformatie van de 
managers; hun visie op de 
wereld moet veranderen.”
Laurent Ledoux, voormalig voorzitter 
van het ministerie van Mobiliteit en Vervoer, 
Founder Phusia
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Eerst en vooral: wat is collaborative 
governance?
Laurent Ledoux: “We hebben het 
over collaborative governance 
wanneer de leden van een organisatie 
zich vrij en verantwoordelijk voelen 
om te doen wat zij nodig achten en 
de gemeenschappelijke doelen te 
behalen. Strikt gezien is het geen 
wetenschappelijk concept: er bestaan 
verschillende vormen van. Eén 
daarvan is de tealorganisatie, bedacht 
door Frédéric Laloux. Bij die aanpak 
wordt het gemeenschappelijke werk 
georganiseerd door eigen initiatief 
aan te moedigen, terwijl de nodige 
coördinatie wel behouden blijft.”

Met andere woorden: de autonomie 
van de medewerkers staat centraal?
Laurent Ledoux: “Ja, maar autonomie, 
dat is niet zomaar eender wat 
doen. Je mag initiatieven nemen 
op voorwaarde dat je daarmee het 
gemeenschappelijke doel helpt te 
verwezenlijken. Idealiter volg je daarbij 
regels die je mee hebt opgesteld. 
Dat is een essentieel punt: in een 
klassieke organisatie worden de 
regels vastgelegd op een hoger 

niveau. Met deze aanpak willen we 
overschakelen van een hiërarchie van 
personen naar een hiërarchie van 
doelen. In die zin wordt de rol van de 
baas als referentiepunt overbodig. 
De referentie voor iedereen, dat is 
het te behalen doel. Zo komen we 
tot een hele reeks individuele doelen 
die streven naar het behalen van het 
gemeenschappelijke doel.”

Robot versus levend organisme
Betekent collaborative governance 
het einde van de hiërarchische 
structuur?
Laurent Ledoux: “Een klassieke 
organisatie werkt een beetje zoals 
een robot. Geen enkel onderdeel mag 
bewegen zonder bevel van de CPU 
(Central Processing Unit). Bij de mens 
daarentegen wordt niet iedere cel 
gecontroleerd door het brein. Hoewel 
elke cel een verschillende functie 
heeft, is geen enkele meerderwaardig 
aan een andere, ze zijn allemaal gelijk. 
Elk deel treft volledig zelfstandig 
beslissingen, maar wel op een 
gecoördineerde wijze. Dat is net het 
mooie van het menselijke lichaam: het 
brein herbergt een visie die de richting 

Collaborative governance

Wanneer de organisatie 
vereisten koppelt 
aan welwillendheid
Het lijkt erop dat de hiërarchische piramidestructuur zich niet kan aanpassen 
aan een wereld die voortdurend evolueert. De huidige crisis maakt dat nog maar 
eens duidelijk... Maar welke organisatievorm kan er dan in de plaats komen? 
Voor Laurent Ledoux, voormalig voorzitter van het ministerie van Mobiliteit 
en Vervoer, vormt collaborative governance een veelbelovend alternatief.

aangeeft en voor coördinatie zorgt, 
maar het is geen controleeenheid die 
beslissingen neemt voor alle cellen. 
Een menselijke organisatie kan perfect 
werken volgens hetzelfde model.”

Is de opkomst van deze 
nieuwe organisatievormen een 
modeverschijnsel?
Laurent Ledoux: “Ik denk het niet. Ze 
voldoen immers aan echte behoeften. 
In een traditionele structuur regelen 
de leidinggevenden het werk van 
anderen. Ze kunnen daarbij al dan 
niet bewust misbruik maken van hun 
macht, wat frustraties veroorzaakt 
en de motivatie afremt. Dat zorgt 
dan voor een langzame afbrokkeling 
van het engagement, iets waar veel 
bedrijven vandaag mee te maken 
hebben. Over het algemeen werkt het 
oude model niet meer, vooral omdat 
de toenemende complexiteit van onze 
omgeving de verticale bevelstructuur 
inefficiënt of achterhaald maakt. In 
moeilijke situaties is het niet mogelijk 
dat één enkele persoon, de CEO, 
handelt als de CPU van een robot en in 
staat is om het schip door een storm 
te loodsen.”

Laurent Ledoux,
voormalig voorzitter van het ministerie 
van Mobiliteit en Vervoer, vormt 
collaborative governance 
een veelbelovend alternatief
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Laurent Ledoux heeft een indrukwekkend parcours 
achter zich, zowel in de privé als in de openbare sector. 
Hij was voorzitter van het Belgische ministerie van 
Mobiliteit en Vervoer, lid van het uitvoerend comité 
van Corporate & Public Banking van BNP Paribas 
Fortis, directeur Personeel en Administratie op 
het Belgische ministerie van Economische Zaken…
Vandaag is hij een van de oprichters van het 
dienstverleningsbedrijf Phusis dat een team 
van ervaren managers samenbrengt die 
gespecialiseerd zijn in collaborative governance. 
Zijn stem, te horen op talrijke conferenties, is 
bijzonder inspirerend voor de bedrijfswereld.

Laurent Ledoux

www.phusis-partners.com

Het klassieke management is dus 
aan zijn laatste adem bezig?
Laurent Ledoux: “Inderdaad. Die 
nieuwe concepten zijn succesvol 
omdat men de oude bevel en 
controlemethoden beu is. We 
moeten beter inspelen op bepaalde 
essentiële menselijke behoeften, 
zoals autonomie, inclusie en 
persoonlijke ontwikkeling. Onze 
samenleving dringt aan op een grotere 
verantwoordelijkheidszin van burgers 
die zich niet langer moeten beperken 
tot hun uitvoerende rol. Zij hebben 
daar ook geen zin meer in omwille van 
culturele en sociale redenen, hogere 
opleidingsniveaus... Eigenlijk verovert 
de zucht naar democratie nu ook 
de professionele wereld. In ons land 
hebben burgers a priori gelijke rechten, 
behalve dan in een onderneming waar 
hun positie expliciet bepaald wordt 
door hun ondergeschiktheid. Dat is 
een schril contrast.”

Respect en inclusie
Houdt deze benadering bepaalde 
risico’s in?
Laurent Ledoux: “Natuurlijk. Maar 
het grootste risico is om niet te 
veranderen. Wanneer fundamentele 
psychologische behoeften zoals 
inclusie, autonomie en persoonlijke 
ontwikkeling beter bevredigd worden 
in een organisatie, groeit de inzet 
van alle medewerkers op natuurlijke 
wijze. Doordat overschakelen 
naar collaborative governance die 
behoeften beter bevredigt, is de kans 
ook groot dat het niet alleen bijdraagt 
tot een beter welzijn op het werk 
van de werknemers, maar ook tot 
betere financiële prestaties van de 
organisatie, hoewel dit in geen geval 
het uiteindelijke doel mag zijn. In een 
echt op samenwerking gebaseerde 
organisatiestructuur is de winst of 
de aandeelhouderswaarde dus niet 
meer het enige ultieme doel van de 

organisatie. Dat doel wordt evenzeer 
nagestreefd als andere doelen, zoals 
maatschappelijke impact of welzijn 
van de medewerkers, terwijl het wel 
een doorslaggevende factor blijft. 
Want zonder voldoende winst kan een 
onderneming niet overleven.”

Dat verandert natuurlijk de rol van 
leidinggevenden...
Laurent Ledoux: “Deze organisatie 
vereist een persoonlijke transformatie 
van de managers; hun visie op de 

wereld moet veranderen. Velen 
van hen zijn sinds hun studie 
geconditioneerd om te voldoen aan 
de opvattingen van Milton Friedman. 
Die stelt, zoals ik zonet heb gezegd, 
dat een bedrijf een machine is 
om de aandeelhouderswaarde te 
maximaliseren, en dat werknemers 
noch de rijpheid, noch de wens 
hebben om zo goed mogelijk bij te 
dragen tot het gemeenschappelijk 
doel. We denken dat dat een 
natuurlijke opvatting is, maar het is 

een echte ideologie. We merken dat 
veel managers deze ideologie en hun 
dominante, controlerende houding 
maar moeilijk overboord kunnen 
gooien om zich echt ten dienste 
te stellen van hun team. Dat is een 
proces dat soms zelfs kan leiden 
tot het volledig ontrafelen van de 
gebruikelijke managersfunctie, die 
heel verschillende rollen samenbrengt. 
Al die verschillende rollen kunnen 
echter los van elkaar toevertrouwd 
worden aan verschillende leden van 

het team. Maar die ontrafeling wekt 
natuurlijk in heel wat gevallen angst 
op. De manager kan er nochtans 
alleen maar bij winnen: zo kan hij 
zich enerzijds bevrijden van de taken 
waarin hij niet echt goed of nuttig was 
om zich anderzijds te concentreren 
op de zaken waaraan hij waarde kan 
toevoegen of waarbij hij zich kan 
ontwikkelen.”

Een transformatie in etappes
Hoe wordt het collaboratieve 
model ingevoerd in een 
organisatie? Vanaf de top?
Laurent Ledoux: “Het is paradoxaal, 
maar inderdaad: eerst en vooral 
moet de CEO bereidwillig zijn om 
collaborative governance in te 
voeren. Waarom? Omdat we zien 
dat zonder de wil van de CEO, de 
medewerkers van de organisatie 
 al dan niet bewust geleid door de 

hierboven beschreven angsten en 
misvattingen  zich zullen opstellen als 
stoorfactoren om verandering tegen 
te houden en in hun comfortzone 
te blijven. Die bereidheid van de top 
moet bovendien absoluut gepaard 
gaan met een gewijzigde houding die 
past bij collaborative governance. Dat 
begint met het persoonlijk afstemmen 
en het aannemen van een zogenaamd 
laag profiel. Daarna volgt het opzetten 
van een nieuw bestuur, een nieuwe 
organisatiestructuur, nieuwe rollen, 
nieuwe manieren van vergaderen en 
nieuwe manieren van beslissingen 
nemen die moeten bijdragen tot een 
werkcultuur die eigen initiatief echt 
aanmoedigt.”

Wat moet er gedaan worden om 
deze nieuwe bestuursvorm in te 
voeren? 
Laurent Ledoux: “De transformatie 
moet geleidelijk aan gebeuren op drie 
niveaus. Er is een organisatorische 
transformatie waarbij structuren, 
besluitvormingsmethoden, 
managementprocessen, etc. 
opnieuw ontworpen worden. 
Vervolgens hebben we de culturele 
transformatie waarbij de waarden 
en leidende principes van het bedrijf 
opnieuw worden bekeken. En ten 
slotte is er ook nog een persoonlijke 
transformatie: iedereen, te beginnen 
vanaf de top, moet aan zichzelf 
werken om zijn houding tegenover zijn 
collega’s te veranderen. Die houding 
moet veeleisende welwillendheid en 
welwillende vereisten omvatten, twee 
zaken die naar mijn mening altijd 
hand in hand gaan. Als de vereiste 
niet welwillend is, bestaat het gevaar 
dat ze zal demotiveren en frustreren. 
Als de welwillendheid niet veeleisend 
is, leidt dit tot zelfgenoegzaamheid 
en ondermijnt het de prestaties van 
de organisatie die nodig zijn om te 
overleven.” 
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Nieuwe organisatiemodellen

Moeten we echt ons 
bestuursmodel veranderen? 
En zo ja, hoe dan?
Moeten we de onderneming bevrijden? Is het onvermijdelijk om over te schakelen 
naar collaboratieve bestuursmodellen? Petra Coppens (HR Partners) heeft 
een antwoord klaar: bedrijven krijgen momenteel te maken met ingrijpende 
veranderingen. Maar elk bedrijf volgt daarin het beste zijn eigen pad. De kunst bestaat 
erin om ondernemingen langs dit uitdagende maar boeiende parcours te begeleiden. 

Er wordt veel gesproken over 
nieuwe organisatiemodellen. 
Maar hoe dit in praktijk 

wordt gebracht, kan erg variëren 
van bedrijf tot bedrijf. In sommige 
ondernemingen geldt een strikte 
hiërarchie, terwijl andere erg 
collaboratief zijn. Tussenin ligt nog 
een hele waaier aan structuren, de 
ene al wat meer piramidevormig, 
directief of soepel dan de andere. “Die 
diversiteit aan managementmodellen 
maakt ook duidelijk op hoeveel 
verschillende manieren bedrijven 
zich trachten aan te passen aan de 
veranderingen in hun omgeving”, 
vertelt Petra Coppens, Business 
Development Manager bij HR Partners.
In het algemeen kiezen bedrijven voor 
collaboratieve bestuursmodellen om 
de resultaten te verbeteren en de 
inzet van de werknemers te verhogen. 
“Dat denk ik,” zegt Petra Coppens, 
“maar die transformatie zal niet in 
alle situaties passen.” Een van de 
aandachtspunten bijvoorbeeld heeft 
te maken met de CEO. “Tot waar is 
die bereid de verandering door te 
voeren? En zal het management 

volgen?” Dat is een pertinente 
vraag: de eerste uitdaging van deze 
bestuursvorm ligt bij de managers en 
leidinggevenden. “In een hiërarchische 
structuur beschikken de kaderleden 
over een beslissingsbevoegdheid. 
Als een onderneming overstapt naar 
een meer collaboratief bestuur, dan 
wordt die bevoegdheid verdeeld over 
het hele team. Het gaat dus om een 
kleine revolutie die toch een groot 
aanpassingsvermogen vereist van zij 
die het gezag voeren.”

De ambities van jongeren
Het is de kerntaak van HR Partners 
om ondernemingen en hun 
managers te begeleiden bij het 
begrijpen en aanvaarden van een 
nieuwe rol. “Het is van essentieel 
belang dat de manager zijn houding 
aanpast. Hij zal eerder de rol 
opnemen van een coach, die zijn 
teamleden begeleidt, naar hen luistert 
en de groepsdynamiek onderhoudt. 
Maar dat is eigenlijk een raad die 
ik aan iedere onderneming zou 
willen meegeven, zelfs al blijft het 
organisatiemodel iets klassieker.”

Hoe dan ook, bedrijven worden 
geconfronteerd met veranderingen 
die hen dwingen hun werking bij te 
sturen. “Ze moeten zich aanpassen 
aan verschillende maatschappelijke 
kenteringen”, bevestigt Petra 
Coppens. “Zo hebben jongeren 
tegenwoordig andere verwachtingen. 
Ze willen niet meer opgesloten zitten 
in een systeem waarin productiviteit 
en rentabiliteit centraal staan, maar ze 
streven ook naar een zekere vorm van 
geluk in hun professionele leven. Ze 
willen deel uitmaken van een team, 
maar tegelijk een zekere autonomie 
bewaren. Bovendien hechten ze 
veel belang aan hun persoonlijke 
ontwikkeling. Ze willen graag 
verantwoordelijkheden, maar hopen 
dan ook de vruchten te plukken van 
hun inzet.”

De impact van telewerken
De pandemie en daaropvolgende 
lockdown zorgden ook voor een 
stevige schokgolf. “Het verplichte 
telewerken heeft de traditionele 
structuren helemaal in de war 
gestuurd. Maar de manier van 

“In een collaboratieve 
organisatie evolueert 
dat proces uit 
zichzelf.”
Petra Coppens, Business Development 
Manager de HR Partners
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“Onder de huidige 
omstandigheden lijkt het 
hiërarchisch systeem zijn 
begrenzingen te tonen. 
Omdat het de autonomie 
afremt, zet het werknemers 
niet echt aan om zich 
verder te ontwikkelen.”
Petra Coppens, Business Development Manager 
de HR Partners
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AANGEPASTE OPLOSSINGEN
ONTWIKKELEN3
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Meer info op www.hrpartners.be

besturen veranderde niet in alle 
bedrijven, wat spanningen creëerde. 
De klassieke controlemanieren 
o.a. op aanwezigheden lag onder 
vuur. En dat brengt ons weer bij de 
veranderende rol van de manager. Hij 
moet leren om vanop afstand zaken 
te beheren, doelstellingen vast te 
leggen en ze op een andere manier 
op te volgen. Hij moet zich dus meer 
gedragen als een coach.”
Dat is momenteel trouwens een 
van de hoofdmissies van Petra 
Coppens: “Wij begeleiden bedrijven 
bij hun (al dan niet verplichte) 
overstap naar het “Nieuwe Werken”. 
Want deze manier van werken zal 
sowieso blijven bestaan, zelfs als 
we het coronavirus onder controle 
krijgen. Managers ondersteunen 
wordt des te belangrijker. Je moet 
positieve lessen kunnen trekken uit 
het telewerken. Wij helpen managers 
moeilijkheden te overwinnen bij het 
uitoefenen van hun rol, moeilijkheden 

die gepaard gaan met vertrouwen 
geven en verdienen, de concrete 
werkorganisatie, communicatie... 
We hebben een belangrijke 
ondersteunende rol bij deze nieuwe 
functioneringsmodellen” 
Ook de teams worden betrokken: 
hoe kunnen zij zich organiseren? 
Hoe kunnen fysieke vergaderingen 
plaatsvinden? En hoe vaak? “We 
proberen altijd om teamleden met 
elkaar te verbinden en nieuwe 
vormen van samenwerken te 
stimuleren. Zeker niet te vergeten 
binnen deze context: regelmatig 
peilen naar de stemming binnen de 
teams. Hoe voelen de teamleden 
zich? Ontmoedigd? Gemotiveerd? 
Moe? Het is belangrijk om in te zetten 
op duurzame, positieve relaties 
binnen een team waarin iedereen 
zich goed voelt. Met die ingesteldheid 
maak je een team succesvol. 
Resultaten worden bereikt door in 
te zetten op de ontwikkeling van 

menselijk kapitaal. Dé doelstelling: 
een onderneming creëren waar 
de medewerkers ondernemers zijn 
geworden.”

Hoe aanwerven? Hoe inwerken?
De veranderingen en de overgang 
naar nieuwe bestuursmodellen 
hebben uiteraard ook gevolgen 
voor het HRproces. “In die zin moet 
ons advies en onze begeleiding erg 
concreet zijn”, gaat Petra Coppens 
verder. Ze haalt het voorbeeld aan 
van het aanwervingsproces. “Hoe 
worden de beslissingen genomen? 
In sommige ondernemingen met 
een erg collaboratief bestuur 
beslissen de werknemers wie hun 
toekomstige collega wordt. Zonder zo 
ver te moeten gaan, is het inderdaad 
mogelijk om teamleden iets nauwer te 
betrekken in het aanwervingsproces. 
Dat betekent natuurlijk dat we hen 
moeten helpen omgaan met die 
grotere verantwoordelijkheden. 

En ook daarin begeleiden we het 
bedrijf: bij de juiste omschrijving 
van ieders rol, inclusief de rol van 
de rekruteerders, die een meer 
technische vorm kan aannemen.”
Nog een proces dat rechtstreeks 
betrokken is: de onboarding, de 
integratie van nieuwe werknemers. 
“In een collaboratieve organisatie 
evolueert dat proces uit zichzelf”, 
preciseert Petra Coppens. “Het start 
zelfs al voor de aanwerving, door 
de kandidaat van dichtbij te laten 
kennismaken met het bedrijf en het 
team waarin hij zou terechtkomen. Op 
die manier komt hij echt al in aanraking 
met de realiteit van zijn toekomstige 
job. Hij zal zijn rol kennen, zijn team 
ontmoeten en dat alles nog voor zijn 
eerste werkdag.” In de praktijk kan dit 
preboarden ook perfect plaatsvinden 
in een organisatie die nog niet is 
overgeschakeld naar een collaboratief 
bestuursmodel. Op dezelfde 
manier is het ook niet noodzakelijk 
om de volledige bedrijfscultuur te 
transformeren om evaluaties anders 
te laten verlopen, door bijvoorbeeld 
regelmatig feedbackmomenten in te 
voeren.

Revolutie of evolutie?
Bedrijven voelen de druk om te 
veranderen, zo ver is duidelijk. Zijn 
ze daarom verplicht om over te 
schakelen naar een collaboratieve 
organisatiestructuur? In werkelijkheid, 
zoals Petra Coppens het al 
benadrukte, wordt de gekozen 
oplossing aangepast aan de situatie, 
de cultuur en de wensen van het 
bedrijf. “Wij zullen een organisatie 
nooit forceren een richting uit 
te gaan die haar niet ligt. Het is 
belangrijk om steeds naar elkaar 
te luisteren om na te gaan wat 
men wil en kan doen. Daarbij is 
waakzaamheid het sleutelwoord. Ik 
zal slechts één juridisch voorbeeld 

geven: voor arbeidsovereenkomsten, 
arbeidsreglementen en paritaire 
comités gelden er wettelijke 
beperkingen.” Maar dat wil natuurlijk 
niet zeggen dat we niet kunnen 
nadenken over functietitels en 
rolbeschrijvingen om afstand 
te nemen van de klassieke 
piramidestructuur.
“Onder de huidige omstandigheden 
lijkt het hiërarchisch systeem zijn 
begrenzingen te tonen. Omdat 
het de autonomie afremt, zet het 
werknemers niet echt aan om zich 
verder te ontwikkelen”, stelt Petra 
Coppens. Ze is ervan overtuigd 
dat collaboratieve bedrijfsmodellen 
daarentegen het engagement net 
versterken en meer zin geven aan het 
werk. Ook werken ze de autonomie 
in de hand die momenteel nodig is 
om zich aan te passen aan de snelle 
veranderingen in onze omgeving. “Ik 
kon vaststellen dat bedrijven die de 

verantwoordelijkheden meer verdelen, 
het beste overeind blijven tijdens de 
coronacrisis. Zij zijn beter gewapend 
om zich aan te passen in moeilijke 
omstandigheden.”
Hoewel een collaboratief bestuur heel 
wat voordelen heeft, is Petra Coppens 
niet meteen voorstander om dat model 
automatisch overal in te voeren. “Wij 
helpen bedrijven om hun HRproces 
aan te passen, maar onder diverse 
vormen. We begeleiden hen bij de 
veranderingen waar ze door moeten, 
maar de oplossingen hangen af van 
de verwachtingen en uitdagingen die 
eigen zijn aan ieder bedrijf.” De experte 
van HR Partners spreekt alleszins 
veel liever van een graduele evolutie 
dan van een brutale revolutie. “De 
moeilijkheid zit hem dus in het vinden 
van het juiste evenwicht, de formule 
die het beste past. En we moeten 
reageren op zowel organisatorisch als 
individueel niveau.”  
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Een collectief bestuursmodel opzetten waarbij de werkgever 
de personeelsleden meer autonomie geeft, is al niet gemakkelijk. Maar een 
verloningsmodel dat daarbij past invoeren, is misschien nog moeilijker. 
Volgens Yves Stox (Partena Professional) kan maatwerk dan een uitkomst bieden. 

Innovatieve verloningsstrategieën

Hoe slim verlonen 
en belonen?

O ndernemingen willen 
hun resultaat verbeteren 
door een collectief 

bestuursmodel. Een sleutelelement 
is daarbij de motivatie van de 
werknemers te vergroten. De beste 
manier om dat te bereiken, is door 
hun meer autonomie te geven. 
Het salaris staat daarbij minder 
centraal: voor gemotiveerde 
werknemers is geld zelden de 
belangrijkste drijfveer. ”Maar dat 
betekent niet dat verlonen en 
belonen niet belangrijk zijn” vertelt 
Yves Stox, managing consultant bij 
Partena Professional.

“En de verloningsstrategie van een 
bedrijf wordt zeker en vast ook 
bepaald door het juridische kader. Het 
Belgisch arbeidsrecht legt restricties 
op vanuit een traditionele visie op de 
arbeidsverhouding. Daarnaast zorgt 
het fiscaal en parafiscaal kader voor 
een diepe kloof tussen de loonkost van 
de werkgever en het nettoloon van de 
werknemer. Een slimme strategie gaat 
hier zo efficiënt mogelijk mee om.” 
Een andere beperking zijn de 
verschillen in schaarste van bepaalde 
profielen waardoor sommigen in een 
sterkere onderhandelingspositie zitten.
Aan de hand van drie voorbeelden 
toont Yves Stox hoe bedrijven toch 
een oplossing kunnen vinden.

Werknemers zelf de hoogte van het 
loon laten bepalen?
Werknemers zelf de hoogte van 
het loon laten bepalen, klinkt 
eenvoudig maar is het niet. De 
Belgische arbeidswetgeving legt op 
verschillende manieren beperkingen 
op. “Om te beginnen moeten 
werkgevers het minimumloon 
respecteren,” verklaart Yves Stox. 
“De hoogte van dat minimumloon 
wordt in de regel bepaald door de 
sector. Daarbij spelen met name de 
functie van de werknemer en de 
professionele ervaring een belangrijke 
rol. Heel wat sectoren maken 
daarnaast een eindejaarspremie 
verplicht. Je kan wel een maandelijkse 
voorafbetaling overwegen, met een 
verrekening op het einde van het jaar.”
Alternatieve vormen van verloning 
zoals ecocheques en aanvullende 
verzekeringen kunnen dan een 
oplossing bieden. Yves Stox: “Die 
zijn er net gekomen om de impact 
van de fiscaliteit en parafiscaliteit 
op het nettoinkomen te temperen. 
MyChoice, het cafetariaplan van 
Partena Professional, kan helpen 
om een brug te slaan tussen de 

individuele keuzevrijheid van de 
werknemer en een efficiënt beheer 
voor de werkgever.”
Maar ook dan moeten de sectorcao’s 
worden gerespecteerd. “Bovendien 
heeft de vakbondsafvaardiging recht 
op voorafgaande informatie over 
mogelijke veranderingen aan de 
arbeids en beloningsvoorwaarden.” 
Afhankelijk van de situatie moeten 
ook ondernemingscao’s worden 
heronderhandeld.

Individuele verloningselementen 
vervangen door collectieve 
beloning?
Individuele bonussen dienen om een 
werknemer te motiveren en zijn of 
haar doelstellingen af te stemmen op 
die van de aandeelhouder. Collectief 
belonen lijkt op het eerste gezicht 
nadelig te zijn, omdat het bedrijf 
medewerkers die slecht presteren niet 
kan uitsluiten. “Dat klopt, maar dat 
hoeft zeker niet zo negatief te zijn als 
vaak wordt gedacht,” stelt Yves Stox. 
“Collectief belonen op basis van de 
winst van de onderneming leidt tot 
een lager personeelsverloop, een 
hogere loyaliteit en meer bereidheid 
om harder te werken. Alles hangt 
af van de doelstellingen die de 
onderneming wil bereiken.”
“Met de winstpremie kan de werkgever 
op een relatief eenvoudige manier een 
deel van zijn winst toekennen aan zijn 
werknemers. Een werkgever die de 
beslissing neemt om een winstpremie 
in te voeren, zal die moeten toekennen 
aan alle werknemers. De werkgever 
heeft niet de mogelijkheid om een 
winstpremie enkel toe te kennen aan 
één of meer individuele werknemers 
of werknemerscategorieën. Het is 
niet mogelijk om werknemers uit te 
sluiten op basis van bijvoorbeeld een 
negatieve prestatiebeoordeling.”
“De winstpremie is eenvoudiger dan 
het toekennen van bijvoorbeeld 
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Payabl’

Hier komt de tweede 
individualiseringsgolf

aandelen of aandelenopties. De 
aandelen moeten namelijk ook 
beschikbaar zijn. Dus moeten de 
eigenaars een deel van hun eigen 
aandelen daarvoor voorzien of 
bijkomende aandelen creëren door 
een kapitaalverhoging. Dat willen 
familiale aandeelhouders vaak niet. 
De winstpremie is dan een volwaardig 
alternatief,” zegt Yves Stox.
Een collectieve cash bonus is ook niet 
zo aantrekkelijk, omdat ze een hoge 
kost voor de werkgever met zich mee 
brengen en een beperkt nettobedrag 
voor de werknemer. “De winstpremie 
is fiscaal en parafiscaal dan weer wel 
efficiënt,” reageert Yves Stox (zie 
kader).

En wat als winst niet de 
drijvende factor is binnen de 
ondernemingsstrategie? “Dan kan de 
organisatie efficiënt belonen met de 
loonbonus (cao 90),” reageert Yves 
Stox, “dat is een volwaardig alternatief 
en biedt veel meer flexibiliteit bij 
het bepalen van de doelstellingen. 
Het kan, bijvoorbeeld gaan om 
een kostenvermindering of een 
omzetstijging. Bovendien zijn ook niet
economische doelstellingen mogelijk. 
Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van 
de dienstverlening, klantenbinding of 
het naleven van interne procedures. 
Werkgevers kunnen bovendien de 
winstpremie combineren met de 
loonbonus. De winstpremie telt 
niet mee voor het grensbedrag van 
de loonbonus (€3.413 voor 2020). 
Wie een collectieve beloning wil 
toekennen die dit grensbedrag 
overschrijdt, kan dus een beroep doen 
op de winstpremie.”

De kloof tussen de laagste en 
de hoogste inkomens binnen de 
onderneming verkleinen?
Werknemers motiveren met 
individuele voordelen kan resulteren 
in een grote kloof tussen de laagste 
en de hoogste inkomens binnen 
de onderneming. Een aantal 
ondernemingen zijn op zoek naar 
een harmonisatie tussen arbeiders 
en bedienden. ‘Gelijk loon voor 
gelijk werk’ is natuurlijk ook een 
gezond uitgangspunt. Dat hoeft 
niet te betekenen dat de ceo moet 
inleveren en de kuisploeg er met 
rasse schreden op vooruitgaat. Maar 
het spel van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt speelt natuurlijk ook. 
Schaarse profielen verdienen meer. 
Ondernemingen kunnen bovendien 
de druk van benchmarks maar 
moeilijk ontkennen. Dan kom je weer 
terecht bij de bedenkingen aan het 
begin van ons gesprek.”  

Yves Stox,
Managing Consultant
bij Partena Professional

De winstpremie – Een efficiënte beloningsvorm
De winstpremie resulteert in een lagere loonkost voor de werkgever 
dan de cash bonus. Een cijfervoorbeeld maakt dit duidelijk.

Winstpremie Bonus

Kost € 647,901 € 6252

Bruto € 500,00 € 500,00

Socialezekerheidsbijdrage3 € 65,35 € 65,35

Belastbaar € 434,65 € 434,65

Belastingen € 30,434 € 217,335

Netto € 404,22 € 217,32

Ratio kost/netto ± 1,6 ± 2,9
1 Geschatte vennootschapsbelasting: 29,58%. 
2 Geschatte socialezekerheidsbijdrage werkgever: 25%.
3 Socialezekerheidsbijdrage werknemer: 13,07%.
4 Bevrijdende fiscale inhouding: 7%.
5 Geschat belastingtarief: 50%.

Een goede manier om wederzijds vertrouwen en verantwoordelijkheid in te 
bouwen in het personeelsbeleid is via een loonbeleid gericht op het individu. 
Het toonbeeld van die individualisering is het cafetariaplan. 
Met Payabl’ is er nu een tweede golf ingezet op het vlak van individualisering en 
flexibilisering: werknemers kiezen zelf wanneer ze hun loon ontvangen. 

www.partena-professional.be > salarisoptimalisatie
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A utonomie op de werkvloer 
heeft positieve effecten 
op het welzijn en de 

tevredenheid van werknemers. 
Bedrijven die daar oog voor hebben, 
weten dat uit eigen ervaring. Het past 
in een modern personeelsbeleid waar 
bedrijven hun werknemers vertrouwen 
en veel verantwoordelijkheid geven. 
Medewerkers krijgen daarbij de 
mogelijkheid om de manier van 
werken, hun werkuren en de locatie 
van hun werk zelf te bepalen. 
Managers beoordelen de resultaten 
in functie van de afgesproken 
doelstellingen. Bedrijven die zo 
omgaan met hun mensen mogen 
zich verwachten aan nog meer 
verantwoordelijkheidsgevoel én een 
hogere productiviteit.

Cafetariaplannen belonen op maat
Bij die individuele aanpak van de 
organisatie van het werk hoort 
ook een individuele verloning. 
In die individualiseringstendens 
onderscheiden we ondertussen 
twee golven. In een eerste golf zag 
je bijvoorbeeld de opkomst van de 
cafetariaplannen waarbij medewerkers 
verschillende onderdelen van 
hun loonpakket zelf samenstellen 
afhankelijk van hun persoonlijke 
behoeften. Meer vakantie in de jaren 
met kleine kinderen, al dan niet een 
grotere bedrijfswagen, enzovoort. 
Medewerkers hebben zo al heel wat 
keuzemogelijkheden.
Een tweede golf zet zich in gang 
waarbij werknemers diezelfde vrijheid 
nu gebruiken om te kiezen wanneer 
ze betaald worden. Jonas Pollet, 
Innovation Manager van Partena 
Professional: “In dat opzicht bleef er 
een lacune bestaan. Payabl’ biedt hier 
een concrete en eenvoudige uitkomst 
die een grote impact kan hebben op 
het welbevinden van ieder individueel 
personeelslid.”

Het innovatieteam van Partena 
Professional heeft een app ontwikkeld 
en in een aantal bedrijven lopen 
intussen pilootprojecten. “Bij die eerste 
contacten viel ons op dat bedrijven 
eerst geen interesse toonden maar 
achteraf wel terugbelden. Nadat ze 
over het thema hadden gesproken in 
het bedrijf, bleek er toch een nood te 
bestaan die ze tot dan niet hadden 
gedetecteerd. Het is niet onlogisch: 
zowel arbeiders als bedienden hebben 
wel eens behoefte aan extra geld om 
onverwachte rekeningen te betalen. 
Een voorschot op hun loon is voor hen 
een betere oplossing dan lenen bij de 
bank of in het rood gaan. Werkgevers 
zijn gevoelig voor die argumenten 
en willen hun medewerkers graag 
ondersteunen met een voorschot,” 
zegt Jonas Pollet.

Het innovatieteam vertrok daarbij 
van de vaststelling dat iedereen op 
een bepaald moment wel eens in 
de problemen komt waarbij extra 
cash een oplossing kan bieden. Want 
een job is niet altijd een garantie om 
uit financiële problemen te blijven. 
Volgens cijfers van Eurostat uit 2018 
had maar liefst 12,3% (ofwel 566.000) 
van de werkende Belgen het gevoel 
dat ze moeite hadden om rond te 
komen. Meer dan 1 op de 10 Belgen 
met een job ervaren dus financiële 
stress. Dit maakt dat werknemers vaker 
afwezig zijn en minder productief. 
Meer controle over hun eigen 
cashplanning kan een oplossing zijn 
om de druk van de ketel te halen.
In de aanloop van deze ontwikkeling 
heeft het team van Partena 
Professional de wettelijke 

verplichtingen rond loonvoorschotten 
nauwkeurig geanalyseerd. Er bestaat 
eigenlijk maar één regel: arbeiders 
moeten minstens één keer per 
maand een voorschot krijgen. Het 
ontwikkelingsteam besloot dat 
arbeiders dus ook vaker een voorschot 
kunnen krijgen. En bedienden even 
goed. “Alles is dus mogelijk. Zelfs een 
voorschot na elke werkdag. In de 
gesprekken die we hebben, merken 
we dat dit idee iets los maakt bij 
werkgevers en HRafdelingen,” zegt 
Jonas Pollet.

Hoe werkt het?
Payabl’ is een applicatie waarmee een 
werknemer een voorschot op zijn loon 
kan aanvragen bij zijn werkgever. Dat 
voorschot is altijd gebaseerd op al 
geleverde prestaties en komt overeen www.partena-professional.be > payabl’

met de nettowaarde van een werkdag. 
Dus een medewerker kan alleen een 
voorschot vragen op het loon dat al 
verdiend is tijdens die maand.
Als het verzoek wordt aanvaard, 
verzendt de app een bankopdracht 
naar Partena Professional. Via dezelfde 
betaalprocedure van het loon krijgt 
de bank de opdracht om te betalen. 
Op het einde van de maand krijgt 
de werkgever een overzicht van de 
betaalde voorschotten, zodat de 
payroll tool die automatisch verrekent 
bij de uitbetaling van het loon. “Het 
maakt niet uit op welke tool je werkt 
of bij welk sociaal secretariaat je bent 
aangesloten. Iedere onderneming in 
België kan hier gebruik van maken.”
De spelregels worden vastgelegd 
in een policy van de werkgever. 
Daarin bepaalt die bijvoorbeeld 
wie met de app mag werken, het 
maximumbedrag en de periode om 
een voorschot aan te vragen en te 
betalen, maar ook wie de goedkeuring 
geeft en wat er gebeurt in geval van 
loonbeslag of langdurige afwezigheid.
Partena Professional vindt het 
belangrijk dat de HRafdelingen 
hier een oogje in het zeil kunnen 
houden. “Het is namelijk een mooie 
opportuniteit om de individualisering 
van HR op twee manieren te 
introduceren. Eerst is er de 
individualisering voor de werknemer, 
zodat hij kan kiezen wanneer hij geld 
ontvangt. Maar tegelijk is het een 
opportuniteit voor HR om zich te 
verdiepen in de persoonlijke situatie 
van de werknemer,” vervolgt Jonas 
Pollet.
Door de automatisering van een 
groot deel van het proces zal de 
verantwoordelijke een zeer minimale 
inspanning moeten doen voor het 
beheer. Hij moet alleen goed of 
afkeuren en het overzicht op het 
einde van de maand in de payroll 
tool opladen.

Veel interesse uit interimsectoren 
en dienstencheques
Bedrijven die flexibel werken met veel 
medewerkers met korte contracten 
zien nu een mogelijkheid om die 
mensen te ondersteunen door 
structureel gebruik te maken van de 
betaling van loonvoorschotten. Zij 
zien Payabl’ als een troef om nieuwe 
uitzendkrachten of poetshulpen aan 
zich te binden. Dat kan dan weer 
een concurrentieel voordeel bieden 
als de bureaus zo meer kandidaten 
aantrekken en meer opdrachten 
kunnen invullen.
“Toch mag je het niet te eng zien. 
We hebben contact met een 
groot ingenieursbureau met veel 
hoogopgeleide en goedbetaalde 
medewerkers. Ook daar krijgt de 
HRafdeling elke maand een aantal 
vragen om een voorschot,” zegt 
Jonas Pollet. 

Jonas Pollet,
Innovation Manager 
van Partena Professional

www.partena-professional.be > payabl’
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Cosucra

Coöperatieve governance: 
de transformatie in gang

V ijf jaar geleden zette Cosucra 
koers naar een nieuw 
organisatietype. “Wat heeft 

me ertoe aangezet om anders te 
gaan denken? Het werd steeds 
moeilijker om te blijven werken op 
de traditionele organisatiewijze”, 
denkt Jacques Crahay terug. Als 
voorzitter van de Waalse Unie 
van Ondernemingen leidt hij de 
voormalige suikerraffinaderij die werd 
omgevormd en eetbare extracten 
uit cichorei en erwten begon te 
produceren. “In een klassieke structuur 
heeft iedereen een functie en een 
expertise en bepaalt de directie de 
koers van de hele onderneming. 
In die piramidestructuur wordt de 
communicatie beperkt tot het strikt 
noodzakelijke om zijn functie uit te 
voeren of een afwijking te corrigeren. 
Specialisatie is de regel, aangezien 
velen van ons hetzelfde doen.”
We begrijpen dat de organisatie van 
het werk duidelijk een gevolg van 
de industrialisatie en mechanisatie 
was. “Maar sinds een tijdje blijft de 
wereld maar complexer worden. Onze 
klanten hebben steeds specifiekere 
behoeften. En de beperkingen worden 
steeds heviger, of het nu gaat om 

regelgeving, onze producten of 
kwaliteit. Wij zijn echter een bedrijf 
met massaproductie. Het is daarom 
noodzakelijk om tegenwerkende 
factoren te combineren en zo 
snel mogelijk te produceren met 
inachtneming van deze beperkingen. 
We moesten ons transformeren 
en aanpassen aan de constante 
veranderingen. Wat de directieraad 
betreft, die stond op het punt in te 
vallen. Zij kregen alle problemen 
immers op hun bord.”

Eerst communiceren
Willen veranderen is één ding. 
Maar waar begin je mee? “Met 
de communicatie”, antwoordt 
Jacques Crahay. “Als werknemers 
de koers die hun bedrijf volgt, 
niet kennen, kunnen ze zelf ook 
geen beslissingen nemen. Onze 
medewerkers moeten weten waarom 
we doen wat we doen, ze moeten 
de tendensen en de behoeften 
van de klanten begrijpen. En dat 
begrip moet doorsijpelen tot elk 
hoekje van de fabriek. Als je over 
de nodige informatie beschikt, kun 
je de behoeften en tendensen van 
je omgeving interpreteren om 

Een wereld die heel complex, bewegend, instabiel 
geworden is. De ene economische of maatschappelijke 
crisis na de andere. Jacques Crahay, voorzitter van de 
Waalse Unie van Ondernemingen en CEO van Cosucra, 
begreep vijf jaar geleden al dat men de beproefde 
recepten niet zomaar kan blijven toepassen. “We moesten 
veranderen van managementmodel”, zegt hij. En een 
nieuwe bestuursvorm aannemen. Een die coöperatiever is.

Jacques Crahay
is voorzitter van de Waalse 
Unie van Ondernemingen. 
Hij leidt Cosucra, een 
oude suikerraffinaderij 
in het Henegouwse 
Warcoing (Warkonje). 
Het familiebedrijf is sinds 
2003 gestopt met de 
productie van suiker 
en is overgestapt op 
extracten uit de wortel 
van de cichorei en 
erwten die gebruikt 
worden in allerlei 
voedingsmiddelen. 
Cosucra stelt 
driehonderd mensen 
te werk.
www.cosucra.com
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“Vroeger keken we vooral naar de 
technische competenties. Die bepaalden 

onze keuze. Vandaag zijn we vooral 
geïnteresseerd in de persoonlijkheid.”

Jacques Crahay, voorzitter van de Waalse Unie van Ondernemingen en CEO van Cosucra

je dagelijkse werk aan te passen.” 
Anders gezegd moet iedereen 
rekening houden met de impact van 
zijn beslissingen op de behoeften van 
de klanten.
Het bedrijf begon aan dit 
transformatieproject zonder 
het vooraf precies te hebben 
gedefinieerd. “We wilden niet 
beperkt worden door een log plan. 
We hebben een groep gevormd 
die verantwoordelijk is voor onze 
bestaansreden, onze waarden, enz. 
En met de hulp van een consultant 
hebben we uiteindelijk de organisatie 
ontworpen die we wilden worden.” 
Welke naam heeft die dan? Jacques 
Crahay vindt dat de uitdrukking 
‘bevrijde onderneming’ slecht 
gekozen is. “Ik heb het liever over 
een coöperatieve organisatie. De 
idee is samen werken, of coöpereren. 
Volgens mij is dat meer dan gewoon 
wat samenwerking.”

Vrijheid in welke mate?
De door Cosucra gekozen aanpak 
steunt op autonomie, op self
management. “Autonomie dat is 
mogen beslissen, terwijl je evolueert 
in een beperkende omgeving”, legt 
Jacques Crahay uit. “Ik heb wel geen 
onbeperkte vrijheid: het gaat erom dat 
ik zelf beslis wat het best is voor de 
onderneming of mijn werk, in nauwe 
samenwerking met mijn partners.” 
Deze beperking is logisch: Cosucra 
is actief in een productieomgeving, 
met technische instrumenten die 
hun eigen vereisten hebben en er 
zijn zware beperkingen, met name in 
verband met de veiligheid. Bovendien 
draait de fabriek het hele jaar door 
24 op 7. “De beslissingsruimte wordt 
noodzakelijkerwijs beperkt door de 
verplichting om altijd over het nodige 
personeel te beschikken. Niettemin 
zijn er aanzienlijke gebieden voor 
autonomie. Als er bijvoorbeeld iemand 

ziek is, organiseert het team zich om 
ervoor te zorgen dat de boel blijft 
draaien.”

Anders aanwerven
Maar wat hebben jullie dan concreet bij 
Cosucra gedaan? “De eerste zichtbare 
verandering hebben we ingevoerd in 
de aanwerving van nieuwe mensen”, 
gaat Jacques Crahay voort. “Vroeger 
keken we vooral naar de technische 
competenties. Die bepaalden onze 
keuze. Vandaag zijn we vooral 
geïnteresseerd in de persoonlijkheid.” 
Maar er is nog meer. “Omdat 
de teams nauwer worden 
betrokken bij het bepalen van de 
aanwervingsbehoeften, worden ze 
aangemoedigd om opnieuw na te 
denken over welke vaardigheden ze al 
hebben en welke ze nodig hebben.” 
Dat is een van de effecten van de 
coöperatieve organisatie: iedereen 
denkt na over zijn werk, over zijn plek 
in de onderneming en kan dat doen in 
een klimaat van vertrouwen. “Wanneer 
het nodig is, komen de teamleden 
samen gedurende één of twee uur om 
te analyseren wat ze nodig hebben. 
En tijdens dat onderhoud proberen ze 
oplossingen te vinden in functie van 
de behoeften van de onderneming, de 
wensen en individuele vaardigheden. 
Op dat moment definiëren ze ook de 
nieuwe profielen die ze nodig hebben. 
De aanwervingen worden dus gezien 
als echte versterking van het team, 

met nieuwe vaardigheden en profielen 
die niet per se gelijk zijn aan die van de 
huidige teamleden.”

Leiderschap
Een van de andere gebieden van 
verandering betreft leiderschap. 
“Gemakshalve hebben we de 
functietitels tijdelijk behouden”, zegt 
Jacques Crahay. “Maar we willen wel 
de hiërarchische barrières wegnemen. 
We willen dat leiders erkend worden 
voor hun competenties door de 
andere leden van het team. Eén 
ding is zeker: er mag geen enkele 
machtsrelatie bestaan tussen de 
leiders en de werknemers.”
De functie van leider is dus helemaal 
veranderd. “Nu onze organisatie 
collaboratief geworden is, weten de 
werknemers wat ze moeten doen. 
De baas coacht zijn team en zorgt 
ervoor dat de competenties van 
zijn werknemers ten volle ontplooid 
worden. De autonomie in de groep 
krijgt de bovenhand.”
We komen dus weer bij autonomie. “Ja, 
wat hier van tel is, is de empowerment 
van de groep. Wanneer er zich een 
probleem voordoet, wanneer iemand 
een beslissing neemt, is het zaak 
om uitwisselingen uit te lokken, om 
meningen te vragen. 
Het team vraagt zijn leider of hij wel 
rekening heeft gehouden met het ene 
of andere effect van zijn beslissing. 
Of het team wendt zich tot de leider 

wanneer er twijfel is over een van zijn 
eigen beslissingen. Anders gezegd: de 
baas stelt ‘s ochtends geen dagorde 
op met taken die zijn team in een 
bepaalde volgorde moet uitvoeren.” 
Integendeel, wanneer er zich een 
probleem voordoet, komt men samen 
en bespreekt het om een oplossing 
te vinden. Het is dus de rol van de 

manager die evolueert, “hij wordt als 
het ware een coach”, verduidelijkt de 
CEO van Cosucra.

De controle over de organisatie 
behouden
Maar hoe kan men in een industriële 
omgeving accepteren dat een 
werknemer initiatief neemt? Is dat 

niet potentieel gevaarlijk? “Natuurlijk 
verandert men niet de afstelling van 
een machine zonder nadenken. In het 
begin van de transformatie gebruikten 
we een beeld: als ik de foute keuze 
maak, kan mijn beslissing dan een 
gat maken onder onze waterlijn? In 
dat geval moet ik raad vragen aan 
mijn team of aan een expert. Dit zal 
niet verhinderen dat ik mijn beslissing 
alleen neem. Maar als het team me 
slecht heeft geadviseerd, moet het 
zichzelf ook in vraag stellen. Het is een 
kwestie van vertrouwen. Niemand mag 
achteraf grijzend zeggen: ik had het 
toch gezegd!”
Er rest nog één punt: de organisatie 
moet enigszins onder controle 
gehouden worden. “Tegenwoordig 
vragen we ons weleens af wie 
waarvoor verantwoordelijk is. We gaan 
een formaliseringsniveau moeten 
vinden, niet met functiebeschrijvingen 
– dat zou een stap terug zijn  maar 
door een manier te vinden om onszelf 
beter te coördineren.”

Engagement en vertrouwen
Hoe is de sfeer tegenwoordig 
veranderd in de onderneming? “Het 
is vooral de gemoedstoestand die 
geëvolueerd is. Ik ben ervan overtuigd 
dat het niveau van vertrouwen en 
betrokkenheid is toegenomen. 
Dat is vooral merkbaar in moeilijke 
periodes. Op zulke momenten gaat 
men bij elkaar te raad, vraagt men 
zich af hoe men kan bijdragen tot de 
oplossing, hoe men kan meedoen...” 
Jacques Crahay haalt als voorbeeld 
de lockdown aan. “We waren vijf 
dagen vóór de aankondiging van de 
beslissing van de regering gereed 
om ons aan te passen. Ik ben ervan 
overtuigd dat we daarin geslaagd zijn 
dankzij onze coöperatieve organisatie. 
Dat gezegd zijnde, blijven we niet op 
onze lauweren rusten. Verandering is 
een proces dat constant evolueert!” 
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Maatschappelijk belang

De 7 voordelen van 
vrijwilligerswerk 
met medewerkers
Wist u dat 1,8 miljoen Belgen regelmatig actief 
zijn als vrijwilligers? Steeds meer bedrijven 
ontdekken de voordelen van vrijwilligerswerk voor 
hun werknemers in het kader van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. En die voordelen gaan 
veel verder dan louter imago…

Toenemende employer 
brand awareness
Werknemers van 
bedrijven die 
vrijwilligerswerk 
ondersteunen, vertellen 
hier graag in geuren en 
kleuren over aan vrienden 
en familie. Ze delen hun 
vrijwilligerswerk ook 
uitgebreid op sociale 
media. Dit versterkt het 
werkgeversprofiel, met 
name bij potentiële 
kandidaatwerknemers.

Verhoogde 
werknemersemancipatie
Door werknemers zich te 
laten inzetten voor goede 
doelen op de werkvloer, 
de handen uit de mouwen 
te laten steken bij 
vrijwilligerswerk en hen 
zelf te laten kiezen waar 
en wanneer ze helpen, 
neemt hun gevoel van 
empowerment sterk toe.

Sterkere, meer 
verbonden teams
Zich samen 
inspannen voor een 
gemeenschappelijk doel 
verbetert de teamspirit, 
en al helemaal als het 
voor een goed doel is. Die 
teamspirit zet zich verder 
op de werkvloer door een 
grotere betrokkenheid en 
trots binnen het team.

Betere retentie van 
werknemers
Great Place to Work en 
Fortune hebben samen 
de ’50 Best Workplaces 
to give back’ opgelijst 
op basis van meer dan 
tweehonderdduizend 
enquêtes, afgenomen 
bij werknemers. Daaruit 
blijkt dat werknemers 
langer bij hun werkgever 
blijven dankzij de 
vrijwilligersprogramma’s 
van hun bedrijf.

1 2 3 4
Nieuwe vaardigheden
Vrijwilligersprojecten 
kunnen medewerkers 
prikkelen om nieuwe 
vaardigheden te 
ontwikkelen. Daardoor 
krijgen ze het 
zelfvertrouwen en de 
interesse om ook op 
de werkvloer nieuwe 
vaardigheden aan te 
leren.

Toekomstige leiders
Een vrijwilligersdag 
met het team kan een 
ideale omgeving zijn 
om te ontdekken wie 
een natuurlijke aanleg 
heeft voor leiderschap 
en naar een 
managementprogramma 
geleid kan worden.

Gelukkigere 
en gezondere 
werknemers
Bedrijven met 
vrijwilligersprogramma’s 
melden minder 
afwezigheden 
door ziekte. Hun 
personeel is immers 
meer tevreden en 
gemotiveerd.

5 6 7

Hoe creëert u
een vrijwilligers-
programma?

U kunt natuurlijk zelf vrijwilligerswerk 
organiseren voor uw werknemers. 
Maar het is veel makkelijker om 
aan te sluiten bij een bestaande 
vrijwilligersorganisatie. Die vindt 
u eenvoudig via het Belgische 
platform Give a day, waar u een 
organisatie kan zoeken op basis van 
locatie en activiteit.
Daarnaast is een goede 
administratie cruciaal om een 
vrijwilligersprogramma op 
lange termijn vol te houden. 
Vrijwilligerswerk brengt immers 
verrassend veel administratie 
met zich mee: beheer van 
onkostenvergoedingen, 
contracten, RVAdocumentatie, 
mutualiteitsdocumenten, 
GDPRdocumenten, planning, 
communicatie,… Gelukkig 
hoeft u die administratie niet 
zelf uit te voeren. Als u via het 
platform Vrijwilligersmanager 
werkt, kan Partena Professional 
alle administratie rond het 
vrijwilligerswerk in uw bedrijf van 
u overnemen. Deze oplossing is 
volledig uniek in België en maakt 
vrijwilligerswerk veel toegankelijker 
voor bedrijven. Waar wacht u dus 
nog op?

www.partena-professional.be > vrijwilligersmanager

I 22 23 I

I HR & VRIJWILLIGERSWERK I I HR & VRIJWILLIGERSWERK I

https://www.partena-professional.be/nl/Vrijwilligersmanager
https://www.partena-professional.be/nl/Vrijwilligersmanager


Met de Payabl’ app geef je jouw werknemers de mogelijkheid hun loon te laten uitbetalen 
wanneer ze maar willen. Zo bezorg je ze meer financiële vrijheid en minder kopzorgen. 
Een ijzersterke troef waarmee je als werkgever kan uitpakken.

Het flexibel loonbeleid van 
de toekomst begint bij Payabl’. 
Scoor als werkgever!

Meer weten? Ga snel naar www.partena-professional.be > payabl’

https://www.partena-professional.be/nl/Payabl
https://www.partena-professional.be/nl/Payabl

