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Voorwoord

Een boek over het werken aan betrokkenheid bij 

Punch Powertrain... Bij jouw pensioen moest het er 

toch eens van komen. Lieve en ik hebben met veel 

plezier gewerkt aan een bundeling van jouw verhaal 

dat ook een beetje het onze is. Nu kun je het in je 

handen houden, doorbladeren en aan anderen laten 

zien. 

Na een persoonlijk woordje van ons beiden, vind je 

de gehele blogreeks die we eerder online publiceer-

den. We voegden er nog enkele meer recente verha-

len aan toe. Aan het eind van het boekje zwaaien we 

je met alle betrokken collega’s van Kessels & Smit uit. 

We wensen jou mooie jaren toe samen met Magda 

en jullie gezin. De betrokkenheid die je bij Punch aan 

de dag legde kun je nu volledig steken in jullie geza-

menlijk leven. Dat levert ook in die context ongetwij-

feld veel mooie momenten op. 

februari 2020
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Hoe begin je aan een persoonlijk schrijven waarmee je een moment 

markeert waarin een jarenlange, bijzondere samenwerking afgerond 

wordt? Waarin de doorsnede tussen werken en leven steeds groter is 

geworden?

Suzanne neemt je zo meteen mee door een prachtige reeks anekdotes. 

Bij het lezen zag ik meteen de gebeurtenissen voor me. Ik verheug me 

ook om als we elkaar zien ze weer op te halen: weet je nog toen en 

toen… vermoedelijk lachen we dan hard. Er zullen dan ongetwijfeld ook 

momenten zijn waar we stil van worden. Misschien is dat net wat onze 

samenwerkingsrelatie zo apart gekleurd heeft: dat het leven zoals het is 

en kan gaan er steeds meer mocht zijn. Het is allesbehalve vanzelf-

sprekend dat je in een zakelijke relatie, in een productieomgeving nog 

wel, zo samen aan de slag gaat. 

Ik sta te wachten in de blauwe erker. Aangemeld via de telefoon aan 

de receptie. Het was nog voor de tijd van de prachtige Pascale. Ik word 

aan je voorgesteld door Yves. Je weet heel goed wat je niet meer wilt 

in jouw fabriek: geen hokjesdenken, geen ge-ja-maar. Op mijn vraag 

wat dan wel antwoord jij recht uit je hart “dat mijn mensen fl uitend naar 

het werk komen”. We maken een afspraak om het daar verder over te 

hebben. 

Ik ga met je in gesprek over wanneer jij fl uitend naar het werk komt. We 

komen op jouw sterke punt van ‘saamhorigheid’. Jij kan zo genieten van 

groepsgevoel in het werk en zeker ook thuis. Je vertelt over je Magda, 

je kinderen en de twee kleinzonen. Ik zie ontroering in je ogen die een 

diepere snaar verraad. We kunnen er even bij blijven. In dat en in ‘die’ 

ogenblik ontstond voor mij ons contact en onze verbinding. 

Dag Roland
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Vanuit die ervaring besluit je dat ik met je “groep van zeven” aan de slag 

kan gaan. Ik zou haast vergeten dat ik van die eerste bijeenkomsten echt 

wel wakker heb gelegen. Vooral als de vraag kwam aan het eind van 

de middag, van Dirk bijvoorbeeld: “en wat hebben we hier nu concreet 

aan?”. Gelukkig was dit team ook nieuwsgierig naar de verhalen van de 

medewerkers van de fabriek over hun fl uitend-naar-het-werk-momenten 

en na wat discussie won het scenario van zelf een actie-onderzoek te 

doen. En dat kon niet zonder Suzanne erbij te halen. De rest is geschie-

denis. 

De brug bouwen terwijl we er over lopen: samen telkens zoeken naar 

de beste volgende stap. Het werd een belangrijk ontwerpprincipe. Ik 

realiseer me dat dit voor jou, die graag de (productie)touwtjes in handen 

had, een echte stretch moet geweest zijn. We kregen ook de ruimte 

om onze eigen gekke taal binnen te brengen: “hoe voel je je, wat maakt 

dat…, nieuwsgierigheid, landen, angst en verlangen, dromen, verhalen...“. 

Jij stelt nu zelf dat soort vragen alsof het de meest normale zaak van het 

de wereld is. 

En is het dat uiteindelijk ook niet? Kan het ernstig werken aan resultaten 

samengaan met hoe we als mensen, met onze talenten, met onze kleine 

kantjes, met elkaar in contact durven gaan? Dat we onze blijheid kunnen 

delen maar het ook durven zeggen wanneer we het ook niet weten, we 

ons onzeker voelen en bang zijn voor wat er op ons afkomt? We kennen 

intussen het antwoord. We hebben er veel in geoefend, er elkaar regel-

matig op uitgedaagd en veel in geleerd. Zeker op het moment dat het tij 

in de fabriek gekeerd is, is dat toch een stevige basis waarop we kunnen 

terugvallen.  Warme, menselijke organisaties bouwen, waarin in goeie en 

kwaaie tijden iedereen het beste van zichzelf kan laten zien en zich mee 

eigenaar en verantwoordelijk voelt voor het werken aan de opdracht. Ik 

heb geleerd bij Punch dat het kan.
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Naast het Punchverhaal loopt er nog een spoor dat aandacht verdient 

en waar jouw aanmoediging een grote rol heeft gespeeld. Jij vond het 

gezellig in “de Beaudega”, welke temperatuur ook, ondanks de harde 

stoelen en zelfs de muis die ons een bezoekje bracht tijdens een team-

bijeenkomst kon jou niet deren. Je genoot elke keer opnieuw expliciet 

van Johan’s kookkunst. Jouw aanmoediging en de vele uren die we 

daar samen gewerkt hebben, heeft Johan en mij de idee en de moed 

gegeven om te durven gaan voor Plateau. Ik ben je ontzettend dankbaar 

Roland voor zoveel kansen, plezier, ruimte, delen van lief en leed en nog 

zoveel meer.

Ik wens je met mijn hele hart alle liefs en goeds, 

Voor jou en je familie,

� eve
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Een donkere vergaderzaal bij Punch. We steken nog net de kaarsjes aan 

als Lieve fl uistert: ‘Ssst daar komt hij’. En daar wandel jij nietsvermoedend 

de ruimte  binnen Roland. Jij dacht dat je kwam voor een overleg. Wij 

roepen heel hard ‘Surprise!!’ en feliciteren jou met je zestigste verjaardag. 

Ik heb werkelijk nog nooit eerder een verrassingsfeestje op het werk 

voor iemand georganiseerd. En ik weet ook niet of zo’n moment gauw 

weer gaat komen. In onze samenwerking aan ‘Fluitend naar het werk’ 

voelde het volkomen logisch om dit voor jou voor te bereiden zodat we 

samen met veel plezier - en taart!- jouw nieuwe levensjaar in konden 

luiden. Natuurlijk zijn er ook veel momenten waarin we verstandige, 

weloverwogen en doordachte dingen hebben gedaan. Toch is dit fees-

telijke moment de eerste herinnering die bij mij boven komt als ik denk 

aan onze jarenlange samenwerking. Voor mij zit hierin het plezier, het 

warme contact en de vertrouwelijkheid die onze samenwerking, en jou, 

kenmerkt. 

Flappen, fl uitjes en fi lms
Roland, jij stond jaren geleden op en zag voor je hoe het zou zijn als 

iedereen, dag in dag uit, fl uitend naar het werk bij Punch Powertrain 

zou gaan. Lieve en ik mochten met jou en de andere collega’s bij Punch 

mee op onderzoek uit om deze droom waar te maken. In de jaren die 

volgenden heb ik mogen meelopen in de fabriek, hebben jullie inter-

views gedaan, hebben we gesprekken gevoerd in het opleidingslokaal, 

zijn we oneindig vaak de beamer bij Marina gaan lenen om vragen of 

analyses op het scherm te projecteren, hebben we regelmatig smur-

fentaart gegeten om mijlpalen te vieren, hebben we gemakkelijke en 

verhitte gesprekken gevoerd, hebben we fi lmpjes gemaakt, sfeerkaarten 

uitgekozen, fl appen volgeschreven en fl uitjes rondgedeeld. Deze stroom 

aan activiteiten heeft bijgedragen aan aandacht en waardering van de 

collega’s voor elkaar in de fabriek, aan meer betrokkenheid én invloed 

Feest
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van alle collega’s in de productie, en aan een nieuwe manier van werken 

binnen Punch, de Continu Verantwoordelijke Teams. Ik vind het knap 

hoe jij telkens jouw droom voor ogen hield, een lange adem had, en 

continu, stapje voor stapje, bereid was het pad te lopen zonder dat je 

wist waar het uit zou komen. 

Van Amsterdam tot aan Sint Truiden
'Fluitend naar het werk' is een van de meest speciale projecten waar ik 

aan heb mogen meewerken in mijn leven. Het nauwe optrekken met 

jou en Marc, de collegialiteit die ik daarin ervaren heb, en de vriendschap 

met Lieve die zich door de jaren heen ontwikkelde, zijn mij dierbaar. De 

autotocht van Sint Truiden naar Sittard gebruikten Lieve en ik om stoom 

af te blazen, na te genieten of nieuwe plannen te bedenken. De treinrit 

van Sittard naar Amsterdam gebruikte ik voor het uitwerken van posters, 

verslagjes of nieuwe ideeën. Als ik aan die producten denk, zie ik steevast 

de gezichten van de Punch-mensen voor me: Een van de mannen uit de 

nacht die zijn team rondleidt langs de posters; De teamsupervisors en 

ploegverantwoordelijken die samen de schouders onder meer productie 

zetten door slimme nieuwe aanpakken te bedenken; De grappige stripjes 

van de mini-stages waarbij operatoren bij elkaar op de werkplek gaan 

kijken; De lachende gezichten en prachtige tegeltjes bij de mobiele 

ko�  estand in de productiehal als we ‘vijf-jaar-fl uitend-naar-het-werk’ 

vieren.

Kaarsjes op de taart
Mij heeft de situatie bij Punch en jullie vragen hierbij geïnspireerd voor 

een nieuw onderzoek waar ik nu alweer enkele jaren aan werk. De 

centrale vraag hierin is hoe je van kleine experimenten tot grootscha-

lige vernieuwing kunt komen. Of, anders gezegd, 'hoe krijgen we die 

betrokkenheid nu in het DNA van onze mensen?’ Eén van de bevin-



10 1111

dingen gaat over congruentie. Oftewel, practice what you preach. Wees 

de beweging. Daar heb jij geen onderzoek voor nodig. Dat ben jij al die 

jaren bij Punch geweest. Jij leefde voor en baande het pad. Ik hoop dat 

je met voldoening terugkijkt op deze periode in jouw werkende leven. 

En ik hoop dat je al jouw betrokkenheid en saamhorigheidsgevoel nu bij 

jouw familie kwijt kunt. Ik wens je toe dat je, in het gezelschap van hen, 

nog heel vaak kaarsjes op de taart mag uitblazen. 

Suzanne
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Betrokkenheid in de fabriek: 
van hoger kader tot de vloer
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Dit is de eerste blog in een serie waarin we verslag doen 

van betekenisvolle momenten in een fabriek waar de 

medewerkers betrokkenheid willen vergroten. Dit project 

startte in maart 2012 bij een fabriek in België waar onder-

delen van versnellingsbakken geproduceerd en geassem-

bleerd worden en geëxporteerd worden naar Azië. Wij zijn 

als onderzoekers en procesbegeleiders betrokken bij dit 

project dat zich afspeelt bij Punch Powertrain.

Innoveren graag, maar liefst wel met een stap-
penplan
“Ik wil graag dat de muren tussen onze afdelingen 

verdwijnen en dat de mensen voelen wat het kan 

betekenen om anders samen te werken. Ik wil graag zien 

dat mijn mensen fl uitend naar het werk komen!”, aldus 

de opdrachtgever in ons eerste gesprek. Zijn verlangen 

is glashelder. Meer nog, we raken zo aan de praat over 

alle beelden die hij voor zich ziet dat ik het ook kan 

zien: mensen die elkaar begroeten, die overleggen en 

samen problemen oplossen, nieuwe ideeën uitwerken, 

elkaars sterkte goed kennen, kortom samen een goede 

productie neerzetten in een heel prettige werksfeer. “En 

welk stappenplan volgen we dan?” vraagt hij. Mijn voeten 

staan onmiddellijk weer op de grond. Een concreet stap-

penplan? Verder dan “wie zijn de mensen die jij in eerste 

instantie hierin wilt meenemen” en “laat ons met hen rond 

de tafel zitten om te horen welke beelden zij hebben” 

komen we niet. Tegelijkertijd is dit een cruciale stap. 

Binnen de kortste tijd reserveren we een dag om met de 

leidinggevende groep te onderzoeken wanneer zij fl uitend 

naar het werk komen en wat ze daarin vanuit hun rol 

kunnen betekenen voor hun mensen. Op die dag komen 

er mooie verhalen en gedeelde beelden. En opnieuw de 

vraag: “Dit is allemaal wel goed en fi jn, maar wat is nu 

het concrete stappenplan? Hoe gaan we dit doén?”. Tja, 

hoe zouden we hieraan best beginnen? Na een onrustige 

nacht en ruggenspraak met collega’s bied ik hen niet één 

uitgewerkt plan aan, meer enkele mogelijke scenario’s.

Ontwerp van een actie-onderzoek in de fabriek
Om te werken aan de dingen die mensen echt fl uitend 

naar het werk laten komen, kan je best eerst onderzoeken 

wat het dan precies betekent, die ‘betrokkenheid’ en dat 

‘fl uitend naar het werk’. Eén scenario was dat ik vanuit 

mijn expertise dit onderzoek zou gaan doen. Dit was in 

eerste instantie voor hen het meest aantrekkelijke. Op zich 

zat daar voor mij ook wel een periode van heel veel leuk 

werk in, ruimte en tijd om prachtige verhalen te verza-

melen. Alleen, die verhalen zijn  voor hen bestemd, niet 

voor mij als externe. Bovendien gebeurt er in het luisteren 

naar een verhaal veel meer dan dat je informatie krijgt: je 

bouwt ook aan je onderlinge relatie. Het werd scenario 

twee: een actie-onderzoek door de leidinggevende groep 

op de werkvloer. “Maar kunnen wij dat wel? En hebben we 

dan niet wat extra mankracht nodig?” vroegen zij zich af. 

Het antwoord was twee keer ja. Met een prachtige opstap 

naar het verbreden van hun kring en dus draagvlak én de 

belofte om hen goed te ondersteunen in het maken van 

het interview en de verwerking van alle opbrengst, gingen 

we aan de slag.

De betrokken kring wordt steeds groter
Het groepje van 7 van het leidinggevend team nodigt 22 

voortrekkers uit. De voortrekkers zijn alle collega’s met 

een aantal overkoepelende taken die te maken hebben 

met bijvoorbeeld veiligheid, engineering en onderhoud. 

Ook zijn er enkele voorwerkers uit de ploegen zelf bij. 

We komen bijeen. In het grote opleidingslokaal staat een 

standaardopstelling met tafels in een U-vorm met erachter 

stoelen. Ik maak een nieuwe kring met enkel stoelen aan 
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de binnenkant van de tafels en ga daar zelf zitten, uitkij-

kend naar de groep die het actie-onderzoek straks zal 

gaan starten. Ze komen één voor één binnen en nemen 

elk plaats op een stoel áchter de tafels. Ik zit dus alleen in 

mijn stoelenkring en beslis om er niets van te zeggen, ook 

al geeft het iets van een aquariumgevoel. Twee mensen 

uit de groep van 7 kaderen het initiatief. Ik nodig allen uit 

om op een lijn van 0 tot 10 positie te pakken aan de hand 

van een aantal vragen waar ik na het stelling nemen op 

doorvraag: “In welke mate kom jij fl uitend naar het werk?” 

En “Waar heeft het dan mee te maken?”. “In welke mate 

kan jij je kracht helemaal inzetten?” en: “Wat zou je daarin 

nog meer willen?”. Er ontstonden persoonlijke gesprekken 

op de lijn. Na afl oop nam iedereen plaats in de binnenste 

kring. Aan het eind van de middag besloot het grootste 

deel mee te gaan doen met het actie onderzoek!
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Op onderzoek uit in de fabriek: 
interviews met 80 operatoren
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Dit is de tweede blog in een serie waarin we verslag doen 

van betekenisvolle momenten in een fabriek waar de 

medewerkers betrokkenheid willen vergroten. Dit project 

doen we bij Punch Powertrain, een fabriek in België waar 

onderdelen van versnellingsbakken geproduceerd en 

geassembleerd worden. Dit bedrijf wil graag dat er meer 

betrokkenheid is in de fabriek, zowel bij kaderleden en 

bedienden als bij operators aan de machines. Ze zouden 

willen dat alle medewerkers trots kunnen zijn op hun werk 

en zich gewaardeerd voelen. De ambitie is ook dat de 

samenwerking over de ploegen heen soepel verloopt en 

dat er meer zorg is voor de kwaliteit van de producten. 

Tenslotte is het verlangen ook dat medewerkers veel meer 

van hun talenten kunnen inzetten in hun werk. Nadat 

de groep kaderleden zich gecommiteerd heeft aan dit 

project is de keuze gemaakt om een actie-onderzoek te 

gaan doen. In deze blog lees je hoe we vragen bedachten 

en hoe het actie-onderzoek er in de praktijk aan toe ging.

Bedenken van vragen: “Wanneer ging jij voor het 
laatst fl uitend naar huis?”
De kaderleden, bedienden en ploegleiders zullen op 

onderzoek uitgaan in de fabriek. Ze zijn benieuwd wat 

‘betrokkenheid’ nu eigenlijk betekent voor de ongeveer 80 

operatoren die dagelijks aan verschillende afstemmingen 

werken in de productiehal. Normaalgesproken spreken zij 

vooral met de operatoren over direct werkgerelateerde 

zaken. Als er een storing is, komt bijvoorbeeld iemand 

van onderhoud het probleem oplossen. Als onderdelen 

verkeerd in elkaar gezet zijn, wordt er melding van 

gemaakt bij de groep van kwaliteit. Of als de werkplek 

niet schoon is bij het overdragen van de middag- naar de 

nachtploeg kan een ploegleider te hulp schieten.

We bespreken met de ‘onderzoekers’ hoe een gesprek 

over betrokkenheid concreet kan worden in de interviews 

die zij gaan doen. Ter voorbereiding hebben wij alvast 

allerlei vragen bedacht die je mogelijk zou kunnen stellen. 

De vragen gingen over zes onderwerpen. We lieten de 

vellen met onderwerpen en mogelijke vragen rondgaan 

en vroegen de groep de lijst verder aan te vullen met 

mogelijke vragen:

• Ontwikkeling van je talent. Voorbeeld van een vraag: 

“Toen jij hier nieuw was, hoe leerde jij toen je werk?”. 

Zij vulden dit aan met bijvoorbeeld: “Wat wil je binnen 

5-10 jaar voor werk doen?”

• Zorg voor kwaliteit. Voorbeeld van een vraag: “Als 

er een tevreden klant is, hoe kun jij dat dan weten?”. 

Zij vulden dit aan met bijvoorbeeld: “Vind je kwaliteit 

belangrijk en waarom?”

• Organisatie van het werk. Voorbeeld van een vraag: 

“Wie deelt de orders uit, hoe gaat dat?”. Zij vulden dit 

aan met bijvoorbeeld: “Aan welke afstemming werk jij 

het liefst?”

• Fluitend naar het werk. Voorbeeld van een vraag: 

“Wanneer ging je voor het laatst fl uitend naar huis?”. 

Zij vulden dit aan met bijvoorbeeld: “Wat vertel je aan 

je vrienden en kennissen over het werk dat je doet?”

• Samenwerking. Voorbeeld van een vraag: “Wie is 

jouw werkmaatje en waarom?”. Zij vulden dit aan 

met bijvoorbeeld: “Hoe kan samenwerking over de 

ploegen heen verbeteren?”

• Bouwen aan de toekomst. Voorbeeld van een vraag: 

“Stel dat jij het hier voor het zeggen had, wat zou je 

dan als eerste aanpakken?”. Zij vulden dit aan met 

bijvoorbeeld: “Welke initiatieven kan ik nemen in 

mijn job om de toekomst van het bedrijf te helpen 

uitbouwen?”
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Zo verzamelden we zes vellen papier met daarop elk 

een lijst met mogelijke vragen. Gezamenlijk kozen we 

twee vragen per thema. Een vraag werd gekozen op het 

moment dat ze goed de kern van het betre� ende thema 

raakte, de onderzoekers (kaderleden, bedoenden, ploeg-

leiders) voor zich zagen dat zij die vraag zouden stellen en 

men inschatte dat de vraag goed te beantwoorden zou 

zijn door de operatoren straks.

Eerst een kleine pilot: “Ik leer mensen op een 
andere manier kennen”
Daar zaten we met een lijst met twaalf vragen... het 

moment was daar om ook echt op pad te gaan, de 

productiehal in, om de vragen te gaan stellen aan de 

operatoren. Dat is nog best spannend, en roept allemaal 

vragen op zoals: Met wie ga je dan precies in gesprek? 

Doe je dat aan de machine of ga je even apart zitten? 

Interview je de eigen mensen of juist die uit een ander 

team? Is het niet bedreigend voor een operator om ineens 

met een onbekende of een ‘hoge baas’ te zitten in een 

aparte ruimte en vragen te beantwoorden? Zullen ze 

niet gaan denken dat we de informatie straks tegen hen 

gebruiken?

We besloten om het eerst maar eens uit te proberen. De 

groep van ‘interviewers’ ging uiteen, en met de geprinte 

lijst vragen zochten ze elk iemand op in de hal. Na een 

kwartier kwam de eerste alweer terug: “Het is gelukt, het 

was een goed gesprek!”. Na ongeveer een uur is de laatste 

ook terug. We oogsten de ervaringen en het blijkt dat er 

veel gebeurd is in dat uur. Op basis hiervan stemmen we 

onze aanpak nog wat bij en bespreken we de aanpak voor 

vervolg. Elk zal ongeveer 8 mensen gaan interviewen, 

ieder doet dit met operatoren waar hij niet direct zelf 

leiding aan geeft. Dit idee ontstaat vanuit hun wens. Het 

lijkt hen op die manier gemakkelijker om minder vooringe-

nomen te zijn over de mensen en hun antwoorden.

Verhalen verzamelen: “Opknappen van pulleys 
doen we nu met twee zodat we kunnen 
wisselen”
Na enkele weken zitten we samen om te oogsten. Er zijn 

80 mensen geïnterviewd en de kaderleden, bedienden 

en ploegleiders hebben elk allerlei beschreven vellen met 

bevindingen voor zich liggen. Sommigen hebben hierop 

met gele markers alvast aangestreept wat terugkerende 

resultaten zijn. Gezamenlijk lopen we elk thema langs. 

Bij elk thema verzamelen we de verhalen, proberen we 

een beeld te krijgen bij de ‘algehele stemming’ over een 

onderwerp en proberen we de kern op te sporen van 

‘waar het bij dit thema nu echt om gaat’. Bijvoorbeeld:

• Een operator zegt dat hij elke dag fl uitend naar 

het werk komt. De interviewer vertelt: “Ik heb hem 

gesproken vlak bij zijn nieuwe machine. Hij is geluk-

kiger geworden omdat hij de kans krijgt nieuwe 

machines te leren kennen. Daardoor amuseert hij zich 

en daar is hij fi er op. Daar vertelt hij thuis ook over. En 

hij doet zijn best om weinig fouten te maken”.

• Het samenwerken over ploegen heen is niet vanzelf-

sprekend. Maar diverse mensen ervaren dat samen-

werking met collega’s in dezelfde ploeg juist heel 

goed gaat. Een operator geeft een voorbeeld: “Het 

opknappen van pulleys doen we nu met twee man 

zodat we telkens een beurt kunnen wisselen. Dat 

systeem hebben wij zelf bedacht. Dat hebben we niet 

gedeeld met een andere ploeg”. Deze operator denkt 

dat dit idee ook toegepast kan worden op andere 

plekken.

• Over kwaliteit blijkt dat vooral opgaat dat geen nieuws 

goed nieuws is. Een operator: “Een tevreden interne 
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klant, dat kom ik niet te weten. We krijgen het alleen 

te horen als de aantallen slecht zijn of er een fout is 

gemaakt”.

• Waardering en erkenning doet veel, alleen ervaren 

mensen dit niet vaak. Een operator zegt dat ze zich 

vooral gewaardeerd voelt als ze haar beoordeling 

krijgt. “Alleen,” vertelt ze, “dat is maar één keer per 

jaar”.

• Ook plannen voor de toekomst zijn er volop. Iemand 

zou bijvoorbeeld graag iets willen organiseren om het 

schoonmaken beter te laten verlopen: “Met poetsen 

verliezen we veel tijd. We moeten telkens karren 

zoeken. Maar kunnen we niet regelen dat elke lijn een 

vaste poetskar heeft?!”.

Naast deze inhoudelijke opbrengsten, werd onmiddellijk 

duidelijk dat de gesprekken nog meer opleverden. De 

interviews deden iets met de manier waarop de ‘inter-

viewers’ keken naar de operatoren. Iemand zegt: “Ik wist 

gewoon niet dat hij zo enthousiast was over zijn werk. 

Ik dacht dat is een jongen die gewoon zijn werk komt 

doen”. Een ander zegt: “Wat mij het meest verraste was 

de motivatie van de mensen zelf. Ik sta daar niet zo bij stil. 

Soms kan ik denken ‘waarom doe je dat nu zo?’. Maar die 

man in zijn eigen ogen denkt ook ik ben goed bezig. De 

intentie is goed. En daar moeten we bij stil staan”.

Men deed ook direct ideeën op voor de eigen manier van 

werken: “Een tip die ik er meteen uithaal is: als wij naar 

een machine gaan voor onderhoud, vertel dan eerst even 

wat je komt doen en begin niet direct aan die machine te 

werken”.

Daarnaast was het interviewen niet altijd even gemakkelijk. 

Sommige operatoren reageerden cynisch op de vragen of 

waren wantouwend over wat er met de antwoorden zou 

gebeuren. Niet iedereen vond de vragen even gemakkelijk 

te beantwoorden waardoor de gesprekken niet altijd vlot 

verliepen. En de ‘interviewers’ vonden het wel lastig hoe 

ermee om te gaan dat soms de dingen die iemand vertelt 

niet passen bij wat je zelf in de realiteit soms waarneemt. 

En toch, wat het meest opvallend is, is dat de leidingge-

vende groep anders is gaan kijken naar de operatoren. De 

vragen waren gericht op wanneer iets wél werkt, en op 

dromen voor de toekomst en het was niet voor iedereen 

even alledaags hierover te praten. Door op die manier 

met elkaar in gesprek te gaan verandert er iets in het 

contact. Er zijn mensen die nu elkaar de hand opsteken of 

‘s ochtends groeten die dat eerder niet deden. De bevin-

digen uit het actie-onderzoek verwerkten we tot kleurrijke 

grote posters die opgehangen worden in de fabriekshal. 

De volgende stap is om met vier thema’s echt stappen te 

gaan zetten. De volgende vier blogs gaan elk in op één 

zo’n verandervraag.
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Meer waardering en erkenning 
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Na een actie-onderzoek zijn vier verandervraagstukken 

opgespoord. De groep die het actie-onderzoek deed 

heeft elk gekozen van welk vraagstuk zij werk willen 

maken. In deze blog komt aan bod hoe de groep die 

trekker was van het onderwerp ‘waardering en erkenning’, 

te werk ging.

Betrekken van operatoren: een sneeuwba-
laanpak
Het actie-onderzoek op de werkvloer van de productiehal 

liet zien dat veel operatoren het zeer waarderen als ze 

een compliment krijgen of horen wanneer ze het goed 

doen. Ze zijn het er ook allemaal over eens dat waar-

dering alleen telt als het oprecht is. Het onderzoek liet 

daarnaast zien dat expliciet uiten van waardering niet zo 

heel vaak gebeurt. Hier wil de groep verandering in gaan 

aanbrengen. Samen met de groep op de werkvloer.

We gebruiken een soort ‘sneeuwbalaanpak’ om dit voor 

elkaar te krijgen. In gesprekken met de trekkersgroep 

wordt al snel duidelijk dat ‘waardering en erkenning’ over 

veel meer gaat dan de complimenten waar je in eerste 

instantie aan denkt. Waardering kan hem ook zitten in 

iemand een vraag stellen, luisteren naar iemands idee of 

na een fout kijken hoe dat de volgende keer beter kan.

De trekkersgroep van vier nodigt elk twee mensen van de 

werkvloer uit om hierover door te praten. We maken een 

vragenvel waar ieder op kan aankruisen welke vormen 

van waardering hij zelf vaak gebruikt en welke juist niet. 

Dit levert veel verhalen op over hoe waardering er in 

de praktijk uitziet. Bijvoorbeeld iemand van onderhoud 

vertelt dat hij vaak vragen stelt: “De operatoren kennen 

die machine beter dan ik, zij staan er altijd aan. [Als er dan 

wat stuk is] dan moet je niet zo vragen ‘heb je weer met 

je poten aan die knoppen staan draaien?’ Wel vraag ik 

dan bijvoorbeeld: ‘in welke beweging is hij vastgelopen? 

Heb je iets abnormaals gemerkt de drie kwartier voor de 

storing?’. Want je hebt hun kennis nodig om uw eigen 

job te doen. Ik stel dus niet alleen vragen om hen een 

goed gevoel te geven maar ook om mijn eigen job beter 

te doen”.  De groep van acht mensen nodigt elk weer 

iemand uit en zo gaan we een paar keer met een groep in 

gesprek.

Ontwikkelen van een gezamenlijke opvatting: 
stellingen bedenken en beoordelen
Het wordt gaandeweg duidelijk dat er verschillende 

meningen zijn over waarderen. Sommigen vinden bijvoor-

beeld dat het een taak van de leidinggevende alleen is en 

anderen juist dat je het onderling moet doen. Op basis 

van de opvattingen die we vaker terughoren bedenken we 

enkele stellingen. Elke groep die we dan zien, leggen we 

deze stellingen voor en we vragen hen positie te pakken. 

Dit is de opening voor het verdere gesprek. Dit blijkt 

een e� ectieve manier van werken om een gezamenlijke 

opvatting te ontwikkelen.

We gaan in gesprek over de stellingen en constateren 

dan dat complimenten geven eigenlijk helemaal niet veel 

tijd kost en dat het belangrijk is dat het niet alleen vanuit 

de leidinggevende komt. Op basis van de gesprekken 

bedenkt ook elke groep een nieuwe stelling die wordt 

voorgelegd aan een andere groep. Eén zo’n stelling was: 

“We zouden vaker moeten meekijken met het werk van 

een ander. Dan waardeer je het ook meer”. Het bleek 

dat in diverse groepen men het hier mee eens was. Dit 

vormde het startpunt voor een experiment waarin wordt 

gewerkt met ‘ministages’ door het bedrijf heen.
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Het werk van een ander waarderen: stages door 
de fabriek
In eerste instantie heeft één van de ploegleiders zes 

mensen uitgenodigd om mee te doen aan een mini-stage. 

Zo ruilde iemand die werkt aan het slijpen van schijven 

voor een uur met iemand die werkt aan de montage 

van schijven. Het leverde enorm veel op. Zo had iemand 

problemen met de concentriciteit van schijven en door 

stage te lopen bij een ander kon hij ineens zien dat het 

ging om twee bewerkingen. De ploegleider koppelde de 

mensen en gaf ook tips om het goed te laten verlopen 

(“zet even de machine af als je de uitleg geeft”). Een uur 

wisselen van werkplek leverde veel op. Bijvoorbeeld:

• Iemand begrijpt beter het grotere kader van het eigen 

werk: “Ik weet nu wat “concentriciteit” is en hoe 

belangrijk het is dat de diameters perfect tegenover 

elkaar liggen”.

• Iemand voelt zich beter toegerust bij te dragen aan 

het oplossen van onregelmatigheden: “Als er een 

probleem is kan ik de volgende keer beter meedenken 

en de fout begrijpen”.

• Er ontstaat in korte tijd veel meer begrip en waarde-

ring voor collega’s met wie men niet direct samen-

werkt: “Ik dacht montage... wa stukskes opzetten, wa 

ringskes persen... maar er komt veel meer bij kijken, 

daar ben ik echt van verschoten”.

Het experiment wordt op dit moment uitgebreid met 

meer mensen, met andere ploegen en met andere 

afdelingen. Er komen al vragen binnen van mensen die 

ook wel eens kijkje hier of daar willen nemen. Voor hen 

wordt op maat een stageplek gezocht afhankelijk van 

hun leervraag. De medewerkers die de stage ervaring al 

hebben spelen hierin mee een organiserende en motive-

rende rol.
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Na een actie-onderzoek zijn vier verandervraagstukken 

opgespoord. De groep die het actie-onderzoek deed 

heeft elk gekozen voor een vraagstuk waar zij werk van 

willen maken. In deze blog komt aan bod hoe de groep 

die trekker is van het onderwerp ‘werken vanuit talent’, te 

werk gaat.

Talent werkt niet met een procedure maar met 
een gesprek
‘Hoe maak je de talenten van al onze mensen zichtbaar, 

zowel van bestaande medewerkers als van nieuwkomers? 

Hoe zorg je ervoor dat we niet alleen weten wat iemand 

kan maar ook wat hij of zij graag doet, wat de ambities zijn 

en wat de passie in het werk is? Kortom, hoe komen we 

tot een organisatie waarin elke persoon op de juiste plaats 

werkt?’

Met dit uitdagende vraagstuk ging deze werkgroep aan de 

slag. Het belang ervan was duidelijk naar voren gekomen 

in het actieonderzoek. Leren en ontwikkelen wordt nu 

voornamelijk gekoppeld aan technische opleidingen en 

vaardigheden. Dit is absoluut belangrijk en noodzakelijk 

in deze technische omgeving, maar het mag voor onze 

opdrachtgever een stap verder gaan. De ideeën om 

talenten zichtbaar te maken kwamen meteen los: op 

t-shirts, in de personeelskrant, op borden in de afdelingen, 

in het personeelsdossier, ... Twee dingen vielen op:

• talent wordt snel gezien als iets uitzonderlijks (want 

pas dan kan je met een verhaal in de personeelskrant 

komen).

• het doel lijkt het zo e�  ciënt mogelijk (snel, volledig 

en op uniforme wijze) alle talenten in kaart brengen, 

liefst met een betrouwbare tool zodat het objectief en 

helder is voor iedereen.

Hier trappen we even op de rem. Voor je het weet wordt 

het talentdenken vertaald in een aantal nieuwe proce-

dures, terwijl de waarde en de kracht net zit in het proces: 

hoe doe je dit goed met en voor elkaar zodat je duurzaam 

kan bewegen in de richting van de wens die zo helder in 

het vraagstuk beschreven staat?

Eerst de talentzoeker en dan de ‘klik’
We experimenteerden met een aantal manieren om 

inzicht te krijgen in je talent. Uiteindelijk blijkt de talent-

zoeker (zo hebben we de vragenlijst genoemd van het 

boek “ontdek je sterke punten” van Buckingham & Clifton) 

in combinatie met een groepsgesprek het best te werken.  

De leden van de werkgroep vertellen elkaar verhalen, 

zowel van het werk als daarbuiten, die voor hen illustreren 

hoe zo’n talent concreet kan werken. “Als ik met vakantie 

ben met mijn  gezin, dan sta ik heel vroeg op en ga ik al 

fi etsen terwijl zij nog slapen”, vertelt de trotse bezitter van 

het talent ’prestatiegericht’. “Als er een nieuwe machine 

komt, wil ik er alles over weten. Bij nieuwe dingen zoek ik 

meteen uit hoe het werkt; ook hoe ik nu in mijn nieuwe 

huis zelf elektriciteit kan aanleggen enzo, zou dat ’leer-

gierig’ zijn?”

Het mooist is hoe deelnemers in het groepsgesprek elkaar 

bijvallen en aanvullen, er ontstaat een mooie chemie 

tussen hen als collega’s. Ze leren elkaar op een andere 

manier kennen en stellen vast dat ze nooit eerder een 

dergelijk gesprek met elkaar hebben gevoerd.

Dit gunnen ze al hun collega’s, stel je voor dat we echt zo 

meer naar elkaar gaan kijken en ieders kracht inzetten...

Ook operatoren sporen hun talenten op
Elk lid van de trekkersgroep neemt verantwoordelijkheid 

om met een  groep operatoren in een korte sessie dit 
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initiatief te kaderen en het kijken naar talent toe te lichten. 

Vervolgens begeleiden ze de operatoren bij het invullen 

van de online-talentzoeker en nodigen ze hen uit voor 

een groepsgesprek.

Voor dit gesprek vormen we groepjes van mensen die 

vooral  samen werken, het geeft namelijk zoveel kleur als 

ze elkaar kunnen helpen met voorbeelden geven waarin 

ze elkaars talent herkennen. Enkele fl arden uit onze 

dialogen:

• ... Tom: “Als er storingen zijn dan kan ik niet door-

werken en is mijn dag niet geslaagd. Dan zoek ik 

andere dingen om toch maar bezig te zijn, dan komt 

mijn ‘ideeënvorming’ ook wel op de proppen”. “Ja, 

zoals vorige week”, vult Luc aan, “toen ben je in een 

doos gekropen en eruit gesprongen toen Ann voorbij 

kwam, zo wordt een storing toch nog even plezierig. 

Tom zorgt naast hard werken vaak voor plezier op de 

werkplek.”

• ... Peter: “Ik herken mezelf in wat Kris zegt: ik ga ook 

niet over één nacht ijs, dan voel ik me onzeker, soms 

blijf ik maar denken “zou het zus of zou het zo” dan 

loop ik wel eens naar Tom en leg ik het voor, dat is fi jn 

en dat helpt om de knoop sneller door te hakken”.

• ... “Saamhorigheid, dat herken ik eerder buiten mijn 

werk” vertelt Stijn. “ik heb altijd in verenigingen 

gezeten en nu werk ik in de weekends vaak als DJ, 

ik word helemaal blij als ik mensen iets samen kan 

laten doen, zoals dansen op dat moment”. “Ik herken 

het toch ook wel in het werk”, vult Pascal aan. “Jij zal 

steeds overleggen en helpen waar je kan, ik zie echt 

dat het ‘samen’ belangrijk voor je is”.

Bijzonder in deze gesprekken zijn de momenten waarop 

ze elkaars talent echt gaan zien en dit voor het eerst 

ook expliciet benoemen, zo blijkt. Als we vragen wat zo 

met elkaar in gesprek zijn hen nu oplevert krijgen we 

uitspraken als:

• “Het valt me op dat we eigenlijk niet veel van elkaar 

weten. ja, je kent elkaar oppervlakkig, want er is vaak 

zo weinig tijd”.

• “Toch is het handig dat we elkaar beter leren kennen, 

dat zou een betere samenwerking en sfeer kunnen 

opleveren”.

• “Ja als je elkaars sterke punten kent, dan weet je naar 

welke persoon je kan gaan als je iets wilt oplossen”.

In beeld brengen van waar ieder goed in is
Aan het einde van het groepsgesprek krijgen de deelne-

mers de vraag wat voor hen een goede manier is om het 

talent van hen allemaal te visualiseren. In één groep komt 

onmiddellijk het idee om een collega cartoons te laten 

tekenen. Dit gebeurt e� ectief en een reeks van prachtige 

tekeningen met een vrolijke knipoog ontstaat. Aan de 

andere groepen reiken we nog een aantal mogelijkheden 

aan. Zo komt er ruimte in het elektronische “smoelen-

boek”, waarin iedereen het resultaat van de talentzoeker 

kan invullen en een cartoon, een zin, of een foto kan 

toevoegen om je talent nog persoonlijker in beeld te 

brengen. Andere ideeën borrelen nog, het lijkt ook wel 

wat spannend om jezelf zo te laten zien. Hoe dan ook, 

het gaat verder dan de database waar ze in het begin aan 

dachten.

Meer werken vanuit talenten
Het thema talent biedt een laagdrempelige manier om op 

een andere manier met elkaar in gesprek te komen, dat 

vindt iedereen verbazend. In het delen van de verhalen 

en anekdotes bouw je niet alleen een gezamenlijke taal 
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op, er gebeurt ook iets in de samenwerkingsrelatie: je kijkt 

anders naar elkaar.

Dit is echter nog maar de eerste stap, het vraagt tijd en 

aandacht om deze manier van kijken eigen te maken. Het 

is als het ware een permanente bril die je draagt tijdens 

het dagelijkse werken met elkaar. Vervolgens kan je het 

werk ook vanuit dit perspectief gaan organiseren: wie 

kan zijn of haar talent op welke plek het meest in actie 

brengen? Hoe benutten we onze overeenkomsten en ook 

onze verschillen met elkaar?

In een volgende ronde zullen we met de teams deze 

vragen verder onderzoeken en aanpakken ontwerpen, om 

zo fl uitend samen de resultaten te halen!
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Van weten naar beleven
Iedereen weet dat kwaliteit belangrijk is. Niemand die 

eraan denkt om het tegendeel te beweren. Interessant 

is de vaststelling dat het lang niet altijd duidelijk is hoe je 

als werknemer zelf kan bijdragen aan die kwaliteit: Welke 

invloed kan ik persoonlijk nemen en hoe verhoudt mijn 

persoonlijke actie zich tot de kwaliteit van het uitein-

delijke product? Een impliciete overtuiging die we vaak 

tegenkomen is dat als het lukt om kwaliteit te leveren, dat 

dit dankzij de machines is, en dat als er slechte kwaliteit 

geleverd wordt, het aan de mensen ligt…

Hier ontstaat een boeiend vraagstuk waar deze werkgroep 

zijn tanden in wilt zetten, en af en toe zelfs bijna op 

stukbijt. Het lastige is namelijk dat er al zoveel initiatieven 

zijn die gaan over verbeteren en meten van kwaliteit: 

een heel arsenaal aan  procedures zoals Integrale Kwali-

teits-Zorg (IKZ), voorgeschreven metingen, werkinstructies 

aan de machines, Q-trefpunten waarin kwaliteit besproken 

wordt en interne audits. En toch bestaat het beeld dat 

kwaliteit over iets gaat dat niet in deze procedures vast te 

leggen valt. Daar proberen we grip op te krijgen.

Als je mensen vraagt wat beter kan, dan komt er 
niets!
Het Q-trefpunt is een dagelijkse bijeenkomst waar opera-

toren met hun ploegleider of voorwerker samenkomen 

en de kwaliteit van de hal� abricaten bespreken. Als er 

teruggestuurde onderdelen zijn uit China waar fouten 

in zitten, dan worden die bekeken. Als er rapporten zijn 

met aandachtspunten vanuit de afdeling kwaliteit, dan 

komen die aan bod. Het idee bestaat dat deze korte 

bijeenkomsten veel e� ectiever kunnen worden. Nu is 

het vaak eenrichtingsverkeer vanuit de ploegleider naar 

de teamleden. Terwijl men de operatoren veel meer zou 

willen activeren.

De groep zet de vraag uit bij de operatoren: hoe denken 

zij dat het Q-trefpunt beter benut kan worden? Het 

resultaat is voor hen nogal teleurstellend. Er komt namelijk 

niet zo veel. Blijkbaar is het nog niet zo makkelijk om plots 

met nieuwe ideeën te komen voor verbetering. Men heeft 

daar kennelijk nog geen beelden bij. De trekkersgroep is 

toen zelf met voorstellen gekomen die intussen ook goed 

onthaald zijn: zo is er bijvoorbeeld een manier bedacht 

om de actielijst te verbeteren. De to-do-lijst bevat enkel 

nog actuele punten. Ook is initiatief genomen om de 

ploegleiders te helpen zich beter voor te bereiden op hun 

rol in het Q-trefpunt. Het lukt nu veel vaker er een bijeen-

komst van te maken waarop niet ‘het lijstje voorgelezen 

wordt’.

Toch blijft het een beetje knagen dat het initiatief bij de 

trekkers blijft. We kijken samen naar de rolverdeling en 

welke verantwoordelijkheid bij wie ligt in het zorg dragen 

voor kwaliteit. Al snel blijkt dat de trekkers de verschillende 

rollen zelf vervullen: ze nemen initiatief, ze zorgen dat 

het er komt en ze zijn daarbij ook nog eens ondersteuner 

van het proces. Hoe ze het willen is dat de verantwoor-

delijkheid en de aandacht voor kwaliteit helemaal komt te 

liggen bij de groepschefs en de operatoren. Zo kunnen 

zij een ondersteunende en faciliterende rol spelen, in 

samenwerking met de mensen van de kwaliteitsdienst. 

Dit inzicht helpt. Daarnaast suggereren we om eerst wat 

andere vragen te stellen aan de medewerkers in plaats van 

meteen ideeën te vragen. Vragen zoals: wanneer heeft 

een Q-trefpunt je geholpen om je werk anders, beter te 

kunnen doen? Wat maakt het voor jou de moeite waard 

om deel te nemen aan deze bijeenkomst?
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Tijdens het overleg waarin we de voortgang van de 

experimenten en ervaringen bespraken, hing de lucht 

vol spanning: het gevoel van vastzitten, teleurstelling dat 

mensen van de werkvloer het niet sneller zelf oppakken, 

vermoeidheid op de rol van trekken en zelfs een beetje 

sleuren, hoe kunnen we nu verder?

Als begeleiders brengen we het laagje dieper op de 

agenda, namelijk het delen van beelden rond “goede 

kwaliteit”, de persoonlijke beleving en de manier waarop 

je zelf hierop invloed kan nemen. Hier gaan we mee aan 

de slag.

Beelden bij kwaliteit verzamelen in de kantine
Als je een nieuwe aanpak voorstelt, werkt het vaak beter 

om deze gewoon te doen en uit te proberen, in plaats van 

het eerst heel lang uit te leggen en anderen te gaan over-

tuigen dat het kan werken. Daarom gingen we eerst met 

de mensen van de trekkersgroep aan tafel: eentje die vol 

lag met sfeerkaarten. Aarzeling en ook wat weerstand is 

voelbaar bij hen. “Wat is dit nu weer? Wij zijn wel nuchtere 

productiejongens…”. De opdracht is: “Kies een kaart die 

voor jou het best laat zien wat kwaliteit hier voor jou in 

het werk betekent”. Binnen vijf minuten kwamen deze 

beelden en deze uitspraken boven:

We worden er allemaal stil van. We beslissen om meer van 

die verhalen te verzamelen. We maken een beeldentafel 

in de kantine en zorgen voor ko�  e. Er komen prachtige 

uitspraken, er ontstaat telkens een gesprek waarin mensen 

heel persoonlijk hun beeld geven op kwaliteit en wat 

het voor hen betekent in het werk. Ook staan we stil 

bij manieren waarop zij invloed kunnen nemen op die 

kwaliteit. Het gaat vaak over alertheid en dingen onmid-

dellijk melden. Het inzicht en besef ontstaat dat elke 

schakel, dus ook de hunne, het verschil kan maken. Het 

gevoel van verantwoordelijkheid naar collega’s en zeker 

ook naar de chau� eur die straks in een auto rijdt waar de 

hier gemaakte transmissie ingebouwd is.

Dankzij de foto’s komen heel andere dingen boven tafel 

dan in de eerdere gesprekken. Mensen spreken meer 

vanuit wat voor hun persoonlijk beleving over wat voor 

hen belangrijk is rond kwaliteit, aangevuld met eigen 

voorbeelden en situaties. Zo zien ze meer en concre-

tere ruimte voor eigen invloed, dan wanneer ze in een 

abstractie en veralgemening blijven hangen, zoals “men 

zou dit of dat moeten”. De beelden met de uitspraken 

krijgen ingelijst  een mooie plek in de gang.

Zonder maatje lukt het niet
Het lukt niet altijd om iedereen aan boord te houden, zelfs 

niet in een proces rond betrokkenheid. In deze groep 

hebben we daar even mee te maken gehad en daar ook 

weer van geleerd. Bij aanvang hebben we met elk trek-

kersgroepje goed besproken wat maakt dat ze kiezen 

om mee te doen (we hebben in het hele proces telkens  

gewerkt op basis van vrijwilligheid), hun a�  niteit met het 

thema bevraagd en de beelden die ze bij de gewenste 

verandering hadden, opgespoord. Het was niet zo 

makkelijk om een omvangrijk thema als kwaliteit te pakken 

in kleine behapbare experimenten. In deze trekkersgroep 

gingen mensen soms alleen aan de slag met een expe-

riment en soms samen. Hoewel dit gebeurde vanuit de 

beste intentie (“we houden het klein en behapbaar”), 

leidde het tot verdeling in de groep. We komen erachter 

dat het niet werkt als iemand helemaal alleen aan de 

slag gaat. Vernieuwen doe je niet alleen... Een maatje is 

belangrijk.
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“We kunnen goed samenwerken… vooral met de 
mensen binnen de eigen ploeg”
Het actie-onderzoek liet zien dat de samenwerking 

binnen de ploeg meestal goed verloopt. Het zit hem 

met name in de momenten van de overdracht van de 

ene ploeg naar de andere dat er veel dingen niet soepel 

gaan. De bedoeling is dat mensen enkele minuten voor 

hun werk begint aanwezig zijn voor een goede over-

dracht. Maar hoe doe je een ploegoverdracht als degene 

aan wie je overdraagt er niet op tijd is? Zo is het ook de 

bedoeling om de werkplek ‘schoon’ achter te laten voor 

de volgende. Maar wat doe je als jij een in jouw ogen niet 

schone werkplek moet overnemen van iemand die zelf 

vindt dat ‘het best schoon’ is? Kortom: over de ploegen 

heen is er veel ruimte voor verbetering.

Uit de actie-interviews werd de focus en de opdracht voor 

deze themagroep snel duidelijk. Uit het actie-onderzoek 

kwamen tal van voorbeelden naar voren  over een fi jne 

samenwerking binnen de ploeg. Men is vaak in staat om 

goede afspraken samen te maken, of elkaar te helpen als 

het even wat moeilijker gaat. We maken hieruit op dat het 

vermogen en de ervaring om goed samen te werken er is. 

Hierin zit dus alvast een kiem van kracht en die wil deze 

groep ook laten groeien tot een soepele ploegoverdracht.

Een checklist om de samenwerking over de 
ploegen heen te verbeteren
Een belangrijke vaststelling is dat er weinig of geen tijd 

gemaakt wordt voor het expliciet overdragen van de 

gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens het werk naar 

de collega van de volgende ploeg. Sommigen operators 

doen dit wel: vijf minuutjes vroeger komen om te horen of 

er wat te melden valt.  Op die manier ontstaat er contact 

en voel je je makkelijker verantwoordelijk om belangrijke  

informatie door te geven en je werkplek netjes over te 

dragen.

Maar dit gebeurt soms wel en soms niet. Er zijn geen 

expliciete afspraken over. Bovendien vinden de ploegver-

antwoordelijken het heel vervelend om telkens klachten 

op te moeten vangen over de collega’s van de vorige 

ploeg. Want dat is wat er op dit moment gebeurt. Als 

iemand de dienst overneemt van een ander en hij is niet 

tevreden (omdat er bijvoorbeeld veel zwerfstukken op 

de werkplek liggen, of omdat de machine onder de olie 

zit) dan meldt hij dat bij de ploegverantwoordelijke. Die 

geeft dat weer door aan de ploegverantwoordelijke van 

de andere ploeg. En dan is het te hopen dat die het weer 

meldt aan de persoon om wie het gaat. En móchten al 

die stappen al lukken, dan is het nog maar de vraag of die 

ander hierdoor ook echt zijn gedrag kan en wil aanpassen.

Het eerste aangrijpingspunt is daarom om iets te maken 

dat inspeelt op het directe contact tussen de twee 

mensen die samen de overdracht doen; één persoon 

uit de ene ploeg en één persoon uit de andere ploeg. Er 

wordt een checklist gemaakt als hulpmiddel om houvast 

en structuur te bieden in het moment van overdracht. De 

checklist wordt ingevuld door de persoon die de dienst 

overneemt. Door de verschillende punten te overlopen 

kan hij de werkplek ‘aanvaarden’. De punten op de 

checklist variëren van aandachtspunten met betrekking tot 

orde en netheid tot het kennen van de machinestatus. Er 

staan vier hoofdpunten op die telkens wat gedetailleerder 

uitgelegd staan.

De checklist wordt eerst geïntroduceerd op één afstem-

ming (een combinatie van machines om een bepaald 

proces uit te voeren). Daarna wordt de checklist staps-
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gewijs op meer plekken ingevoerd. De mensen zijn best 

enthousiast over hoe het hen helpt bij hun werk. Dit 

soort ervaringen wordt snel doorverteld in de pauzes. Zo 

blijkt het al makkelijker in de volgende afstemmingen, er 

zijn zelfs mensen die komen vragen wanneer zij met de 

checklist gaan werken.

De kracht van de eenvoud
De eerste resultaten zijn positief en bemoedigend: de 

orde en netheid gaat vooruit, ze merken het aan minder 

rondslingerende stukken. Het “zagen en klagen” over de 

andere ploeg vermindert sterk. In de korte gesprekken met 

de mensen op de vloer horen we uitspraken als:

• “Het zeggen als er iets is, helpt: zo blijf je beste 

vrienden”.

• “Als ik iets zeg tegen een collega is dat echt met de 

beste bedoeling, ik wil niet commanderen”.

•  “Soms voelt ge u aangevallen door een mail of een 

uitspraak. Goed om het dan uit te praten, maar dat is 

niet altijd zo makkelijk”.

• “Hoe beter ge iemand kent, hoe makkelijker het gaat 

in het werk”.

• “In feite kan je veel zeggen, het hangt er vooral vanaf 

hoe je het zegt”.

De kracht en de eenvoud van het ingezette instrument 

is indrukwekkend. Toch zijn we nog op onze hoede. Het 

lijkt wel alsof het tij te gemakkelijk gekeerd is. Want wat als 

een collega niet blij is met hoe de werkplek erbij ligt, durft 

hij zijn collega dan aan te spreken of laat hij het gewoon 

zo? En hoe weet je nu als ploegverantwoordelijke of het 

afvinken van de vakjes leidt tot het goede gesprek? Want 

in feite is een checklist enkel een hulpmiddel dat zou 

moeten helpen bij het voeren van het ‘goede gesprek 

tijdens de overdracht’. Het is namelijk nodig dat mensen 

op tijd aanwezig zijn, elkaar aan te spreken en problemen 

samen op te lossen.

Elkaar echt aanspreken is de volgende stap
Het lijkt een beetje in te druisen tegen onze adviseurs-na-

tuur; gewoonlijk vergroten we immers elke kiem van 

verbetering uit omdat we geloven in de kracht van 

versterken wat er is. Bij het werken met de checklist, en 

de resultaten ervan, voelen we echter iets in de onder-

stroom. We vragen ons af of het wel klopt dat met de 

komst van de checklist de samenwerking over de ploegen 

heen op wieltjes loop. We brengen het ter sprake in de 

initiatiefgroep en naar aanleiding daarvan worden er een 

aantal dingen voorzichtig benoemd. Zo is bijvoorbeeld 

het aanspreken van een rechtstreekse collega niet vanzelf-

sprekend: “ik ben toch niet zijn leidinggevende”; “wie ben 

ik om te commanderen”; “ik wil een goed contact blijven 

houden”.

Er zijn een aantal overtuigingen die maken dat het veiliger 

lijkt om elkaar niet aan te spreken. Terwijl de wens er bij 

sommigen wel lijkt te zijn. Zij zeggen bijvoorbeeld: “ik zou 

het wel willen kunnen om het te zeggen als de werkplek 

niet netjes is”. En hier gebeurt dan ook weer iets bijzon-

ders. Want op het moment dat wij aan de werkgroep 

voorstellen om een experiment rond het aanspreken op te 

zetten wordt het (voorlopig) nog niet omarmd. Ze zeggen 

dan bijvoorbeeld: “wij kunnen dat niemand aanleren”; 

“we willen geen mensen van persoonlijkheid veranderen”. 

Spannend hoe dit verder zal gaan. We laten het even 

rusten en vertrouwen op de uitspraak dat gras niet groeit 

door eraan te trekken…
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Onderzoekende aanpak zonder stappenplan 
vooraf
We kozen ervoor om te werken aan betrokkenheid in de 

fabriek met behulp van actieonderzoek en met behulp 

van experimenten, gericht op vier deelgebieden waar 

men echt graag verbetering in wilden zien: werken vanuit 

talent; verbeteren van samenwerking tussen de ploegen; 

verbeteren van kwaliteit van hal� abricaten en zorgen voor 

meer waardering en erkenning.

Deze onderzoekende aanpak kenmerkt zich doordat 

je niet vooraf een aanpak of stappenplan bedenkt om 

betrokkenheid te vergroten. We zijn juist met de kader-

leden, bedienden en medewerkers zelf op onderzoek 

uitgegaan om na te gaan wat betrokkenheid voor hen 

betekent, waar het vandaag al aanwezig is en op welke 

punten ze graag meer zouden willen zien. Vervolgens zijn 

zij onder begeleiding van ons acties gaan uitproberen om 

te kijken of het lukte de betrokkenheid gunstig te beïn-

vloeden.

Gaandeweg kwamen we erachter welke dingen werken 

en welke dingen je nog verder wilt uitbouwen. Voor het 

onderdeel van waardering en erkenning betekent het 

bijvoorbeeld dat de stages op elkaars werkplek op dit 

moment worden uitgebouwd zodat het onderdeel wordt 

van het werkproces van komende maanden. Voor het 

thema van kwaliteit betekent het bijvoorbeeld dat de 

groep nu op zoek is naar manieren om de kracht van de 

beelden te gebruiken bij het daadwerkelijk verbeteren van 

de kwaliteit van de hal� abricaten.

Door vragen te stellen zie je een andere kant
De interviews in het actieonderzoek leverden inhoude-

lijke informatie op die leidde tot een overzicht van hoe 

betrokkenheid op de werkvloer vandaag de dag werkt 

en de vier thema’s waarop men sterker wilde worden. 

Daarnaast zorgden de interviews ervoor dat de ‘intervie-

wers’ anders gingen kijken naar de operatoren. Iemand 

zegt: “Ik wist gewoon niet dat hij zo enthousiast was over 

zijn werk. Ik dacht: dat is een jongen die gewoon zijn werk 

komt doen”. Een ander zegt: “Wat mij het meest verraste 

was de motivatie van de mensen zelf. Ik sta daar niet zo bij 

stil. Soms kan ik denken “waarom doe je dat nu zo?”. Maar 

die man denkt zelf ook “ik ben goed bezig”. De intentie is 

goed. En daar moeten we bij stil staan”.

De gesprekken leverden ook direct ideeën op voor de 

eigen manier van werken. Een interviewer van onderhoud 

zei: “Een tip die ik er meteen uithaal is: als wij naar een 

machine gaan voor onderhoud, vertel dan eerst even 

wat je komt doen en begin niet direct aan die machine te 

werken”.

De waarderende aanpak heeft e� ect
Het interviewen en ook het doen van de experimenten 

was niet altijd even gemakkelijk. Sommige operatoren 

reageerden cynisch op de vragen of waren wantrou-

wend over wat er met de antwoorden zou gebeuren. De 

trekkers van de themagroepen vonden het lastig om de 

vaak abstracte thema’s handen en voeten te geven. De 

vragen en experimenten waren vooral gericht op wanneer 

iets wél werkt, en op dromen voor de toekomst. Door op 

die manier met elkaar in gesprek te gaan veranderde er 

vaak iets in het contact. Er gebeurt dus iets in de onder-

linge werkrelaties wat helpt om samen dingen ook echt 

anders aan te pakken in het werk.

Er zijn mensen die nu naar elkaar de hand opsteken of 

elkaar ‘s ochtends groeten, die dat eerder niet deden. En 
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onlangs mailde één van de groepschefs van de nacht-

ploeg ons: “De belangrijkste les die mij zal bijblijven is het 

e� ect van de ‘positieve noot’, die ik nog dagelijks ervaar. 

Ik krijg regelmatig een feedbackmail met daarin: ‘goed 

bezig’ of ‘goed gedaan’. Dit was enkele jaren geleden een 

zeldzaam iets en dit heeft naar mijn mening een positief 

e� ect op onze bedrijfscultuur.”

De impact is concreet zichtbaar in het werk
Het project is nog niet klaar, de groepen zijn nog altijd 

druk aan het werk. En toch rapporteren ze al positieve 

opbrengsten als het gaat om de betrokkenheid. Hieronder 

staan enkele verhalen die de impact van het project laten 

zien:

• Er is meer verantwoordelijkheid bij de mensen op 

de ‘vloer’. Iemand zegt: “Je moet problemen van 

operators oplossen of hen zelf de kans geven het op 

te lossen. Dan krijg je waardering van hen. Soms zijn 

dat heel kleine dingen”. Inmiddels worden op diverse 

plekken nieuwe oplossingen of aanpakken voorge-

steld door medewerkers uit de productie waar dat 

eerst door ploegleiders opgelost werd. Ploegchef 

in de nachtploeg: “Je moet durven loslaten. En niet 

steeds zeggen ‘ik zal dat wel doen’. Bijvoorbeeld 

bij 5S, daar heeft iedereen zijn mening over. Maar 

als je die jongens vrijlaat en creatief bezig laat dan 

kunnen zij veel bereiken. Ze ontwikkelden zo zelf een 

houdertje voor een schop bijvoorbeeld”. En iemand 

van de groep van onderhoud: “Ik zat op een afstem-

ming en er waren een paar sleutelkes versleten. 

Zij zeiden: ‘nu moeten we altijd naar jullie komen. 

Kunnen we niet een verantwoordelijke maken om 

dit in het systeem op te zoeken en te bestellen?’. Dat 

hebben ze toen ook gedaan. Dit zijn allemaal kleine 

ideetjes op basis van punten waar ze tegenaan lopen”.

• Samenwerking tussen de ploegen verloopt soepeler. 

Een ploegleider zegt hierover: “Het lukt steeds beter 

om verantwoordelijkheid bij de operatoren neer te 

leggen. Bij de ploegoverdracht kwamen ze vroeger 

veel naar ons toe, nu regelen ze veel meer onderling 

en men biedt aan zelf dingen op te pakken. Men 

heeft nog wel schrik om een collega aan te spreken, 

bijvoorbeeld als iets niet goed gepoetst is. Hier ligt 

nog werk. Bij mensen die dat niet durven is het onze 

taak om dit te begeleiden”.

• Er is op sommige plekken meer samenwerking 

binnen teams en tussen teams. De volgende citaten 

illustreren dat: “In plaats van een verdedigend is het 

nu een veel samenwerkender team. In plaats van 

‘dit is mijn probleem en hoe kan iemand anders het 

oplossen’ kijken we veel meer over de haag.”; “Er 

komt nu veel meer informatie door naar de nacht-

ploeg. Magnifi ek, echt anders dan een jaar geleden”.

• Het leidinggevende team vindt dat zij sterker 

geworden zijn. Eén van hen zegt hierover: “We 

zijn sterker als team geworden. Als er bijvoorbeeld 

problemen zijn beginnen de verantwoordelijken 

spontaan te overleggen”.

• Moeilijke beslissingen leiden tot mooi resultaat. 

Onlangs werd de moeilijke beslissing genomen om 

de productie op te voeren en fl ink meer stuks te gaan 

produceren. Dit betekende ook dat mensen tijdelijk 

zes dagen moesten gaan werken. De bespreking en 

doorvoering hiervan verliep verbazend constructief en 

e� ectief. In de periode dat men werkte met 20% meer 

werkcapaciteit, werd er 40% meer productie gedraaid.

• Talenten in kaart brengen als onderdeel van de 

HR-cyclus. De groep die zich bezighield met het 

werken vanuit talent heeft ervoor gezorgd dat van 

alle medewerkers de talenten in kaart gebracht zijn. 
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Nieuwe medewerkers worden ook telkens uitgeno-

digd om hun eigen talenten mee in kaart te brengen 

en het werk hierop af stemmen. Concreet wordt er 

nu voor veel mensen gezocht naar manieren om 

uitdaging in het werk te krijgen. Bijvoorbeeld: “Iemand 

die actiegericht is vragen we om een actie op te 

volgen, dat werkt heel goed”. Of: “Voor elke machine 

moet een checklist gemaakt worden. Dit vragen we 

aan mensen die leergierigheid als een talent hebben. 

Zij willen geen groepschef woren maar willen wel 

meer doen in hun eigen job”.

• Kwart van medewerkers heeft ‘ministage’ gehad. De 

groep die werkte aan het verbeteren van waardering 

en erkenning is bezig met uitbouwen van de mini-

stages. Inmiddels heeft 26% van de mensen al eens 

meegekeken met een ander op een andere werkplek. 

Van de nevenafdelingen zoals R&D en kwaliteits-

zorg hebben 13% van de mensen elders een kijkje 

genomen. Concreet wordt zichtbaar dat hierdoor 

mensen veel meer waardering naar elkaar uitspreken. 

Ook nieuwe medewerkers ervaren een warm onthaal: 

“Ik werd meteen warm onthaald. Iedereen deed zijn 

best mij een goed gevoel te geven. Dat moet je ook 

wel hebben om uw drive te kunnen vinden en met 

een glimlach te komen werken”.

Doorstarten naar een volgende fase
Een belangrijke vraag die telkens voorbijkomt is: “Hoe 

borgen we nu de nieuwe aanpakken en inzichten in onze 

werkprocessen? Niet alleen bij de komst van nieuwe 

collega’s, maar hoe krijgen we het ook echt in ons DNA?”. 

Een aantal dingen zijn intussen een feit: het waarderen 

en erkennen van elkaars inspanningen heeft een plek 

gevonden in de dagelijkse omgang. De talenten van 

iedereen zijn in kaart gebracht en nieuwelingen zullen in 

dit gedachtengoed meegenomen worden.

Toch voelen we dat het niet veel extra’s meer gaat 

opleveren om vanuit de vier verschillende thema’s in 

aparte thema’s verder te werken, zeker voor de thema’s 

kwaliteit en samenwerking is er iets anders nodig. We 

zitten op dit moment voorzichtig klaar in nieuwe start-

blokken. De ambitie van Punch Powertrain is om te gaan 

werken met zelforganiserende teams. Op dit moment 

zijn we een pilot aan het vormgeven waarin zo’n zelfor-

ganiserend team aan het werk gaat. Hierin komen ook 

de thema’s aan bod zoals die in ons actieonderzoek een 

rol speelden. Alleen nu niet in de vorm van aparte werk-

groepen.

De uitdaging is juist om deze manier van samenwerken, 

inzetten van talenten, werken aan kwaliteit en waarderen 

en erkennen van elkaar te gaan integreren in hun manier 

van werken. Zodat het bijdraagt aan zelfstandig werkende 

teams die zelf initiatief nemen in het vinden van oplos-

singen en nieuwe aanpakken.
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Een beschouwing in samenwerking met Marc de Wind 

(COO), Roland De Wolf (Manager Operations) en Yves 

Frenay (Global HR Director).

De afgelopen maanden hebben we in een blogfeuil-

leton verslag gedaan van betekenisvolle momenten 

in een traject over betrokkenheid van medewerkers in 

een fabriek. De ambitie is te bouwen aan een betere 

omgeving waarin alle medewerkers met plezier het 

beste van zichzelf inzetten. Deze medewerkers werken 

bij Punch Powertrain, een fabriek waar onderdelen van 

versnellingsbakken (Continu Variabele Transmissies) voor 

auto’s geproduceerd en geassembleerd worden.

Naar aanleiding van deze reeks kregen we een aantal 

mooie reacties van andere organisaties, met de nieuws-

gierige vraag: zou dit bij ons ook kunnen? En hoe begin je 

daar dan aan? Elke organisatie heeft haar eigen geschie-

denis en context en is daardoor uniek. Een traject als dit 

is dus maatwerk en niet zomaar te kopiëren. Toch komen 

we er in een rondetafelgesprek met onze opdrachtgevers 

van Punch Powertrain en een aantal gastbedrijven achter 

dat een aantal succesfactoren belangrijk zijn en bijdragen 

tot het slagen van een dergelijk traject. We delen ze graag 

met u.

Een urgente boodschap met heldere output en 
heldere criteria
Punch heeft best een pittige geschiedenis achter de rug, 

met hoge pieken en met lastige dalen. Begin 2012 zet de 

Raad van Bestuur de productie fl ink onder druk. Ze maken 

de vastberaden keuze om de productie van de keycom-

ponenten in St –Truiden te houden en dat proces niet te 

laten verhuizen naar China … als er tenminste gewerkt 

gaat worden aan een stevige ambitie in groei en e�  cien-

cy-verbetering. Ze stellen naast de harde cijfers ook een 

aantal output-criteria mbt het imago van de fabriek:

• Laat ons meer fl exibiliteit zien. Leer schakelen in 

wisselende productievolumes, zodat we weten en 

voelen dat jullie op de vraag van de klanten kunnen 

inspelen.

• Zorg voor een uitstekende kwaliteit en werk verder 

aan vakmanschap, zodat er geen enkele reden is om 

de productie hier weg te halen.

• Stop met uitleggen waarom iets niet kan en laat 

innovatie en creativiteit leiden tot het bedenken van 

oplossingen.

• Kom naar buiten als één sterk productieteam: zowel 

de productieploeg als de ondersteunende diensten 

hebben elkaar nodig om deze uitdaging aan te gaan.

Bewegen op deze punten was (levens)noodzakelijk om de 

groei te kunnen volgen!

Impact op de goeie plek
De urgentie is helder en voelbaar. Maar dan heb je 

mensen met impact nodig die in actie treden. Er zijn net 

een aantal nieuwe teamleden op key functies die deze 

uitdaging kunnen en willen aangaan en dit geeft de juiste 

startdynamiek. Ook op lastige momenten is hun drive en 

keuze cruciaal. Zo wordt er in het voorjaar een belangrijk 

klantorder uitgesteld wat invloed heeft op de productie: 

de aantallen gaan tijdelijk fors naar beneden. Toch wordt 

dit betrokkenheidstraject niet afgeblazen; integendeel. De 

productieleiding  blijft investeren en geeft haar mensen 

het signaal dat ze geloven dat net bij een tegenvaller het 

nodig is om door te gaan op de ingeslagen weg. Dit doet 

ze vanuit een tweetal overtuigingen.
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Een positief mensbeeld
Allereerst de overtuiging dat betrokken mensen de basis 

zijn van succes en dat zij degene zijn die de organisatie 

onderscheidend kunnen maken. Dit getuigt van een 

mensbeeld dat gestoeld is op openheid en vertrouwen in 

het kunnen van alle medewerkers.

Een ander perspectief
Veranderen is wisselen van perspectief.  Er is in deze 

organisatie een sterk geloof dat het gedachtengoed en de 

aanpak van het Waarderend Onderzoeken (Appreciative 

Inquiry) de goeie bril is. Ook al zijn daar op dat moment 

geen harde bewijzen van. HR Director Yves Frenay: “We 

zijn sterk in het aanpakken van technische problemen 

dankzij ons analytisch talent en ons oplossingsgericht 

vermogen. Alleen om mensen mee te krijgen in een 

verandering is er iets anders nodig: een focus op wat 

we willen i.p.v. op een probleem…“. Het ogenschijnlijk 

eenvoudige kernthema, namelijk ‘Fluitend naar het werk’ 

geeft echt een shift: het zet aan tot andere dialogen en 

die geven dan weer energie en goesting om met elkaar 

aan de slag te gaan.

Maak helder wie in welke rol zit en blijf hierover 
waken
Een eerste contact met een organisatie loopt voor ons als 

externe procesbegeleiders vaak via een HR-persoon. De 

HR directeur van Punch sprak ons aan als samenwerkings-

partner en deed hierbij iets cruciaals. Hij legde namelijk 

onmiddellijk het contact tussen ons en de Operations 

Manager: de man die echt wil dat zijn mensen fl uitend 

naar het werk komen en die beelden kan vormen over het 

resultaat: hoe het er uit ziet als het er is. En zo ook een 

richtinggevend beeld kan geven aan zijn mensen. Hij werd 

daarmee onze opdrachtgever en gerespecteerd in zijn 

initiatief nemende rol. De HR collega ondersteunde dus 

dit gesprek en dit contact, en legde daarmee de verant-

woordelijkheid voor het verandertraject in de productielijn. 

Dat is cruciaal voor het welslagen ervan. De Operations 

Manager heeft vervolgens met de Operations Director 

het brede leidinggevende kader uitgenodigd om hun 

schouders onder het traject te zetten zodat het ook echt 

gaat gebeuren. Zo is deze groep ook telkens de bedenker 

van verschillende experimenten geweest. Wij kregen het 

vertrouwen om dit proces te ondersteunen.

Partnerschap is iets anders dan een klant-leve-
ranciersrelatie
Naast de urgentie, de contextfactoren en de verdeling van 

de rollen, schrijven we ook graag kort iets over wanneer 

wij het nu zelf leuk vinden om zo’n traject te begeleiden. 

We noemen het Partnerschap.

Op 30 mei ll. ging in Vlaams Limburg de “Dag van de tech-

nologie” door. Dit is een jaarlijks evenement waar kinderen 

die voor een studiekeuze staan, warm gemaakt worden 

voor de wereld van de techniek. Dit jaar liep er parallel 

een Masterclass voor bedrijven, waarin een viertal inspi-

rerende praktijkverhalen gebracht werden rond innovatie. 

Voor het thema Organisatievernieuwing werd Punch 

Powertrain uitgenodigd. En wij mochten mee! Samen 

met je opdrachtgever het verhaal van een veranderproces 

aan de buitenwereld vertellen, is voor ons een uiting van 

partnerschap in haar essentie. Je gaat samen opnieuw 

onderzoeken waarin het welslagen precies zit, wat de 

spannende momenten zijn, waarin het zoeken blijft  en 

welke rolverdeling goed werkt. Dit is een ander proces 

dan een opdracht krijgen en die vervullen. Het vraagt 

ook andere dingen. Het gaat om vertrouwen, verschil in 

mening op tafel durven brengen, verantwoordelijkheid 
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geven en nemen en hierop elkaar aanspreken, zeggen 

wanneer je het zelf ook even niet meer weet en het 

zoeken zien als onderdeel van het proces, elkaar inzetten 

op sterkte en talent...  Zo werkt het tussen ons en daar zijn 

we samen bijzonder fi er op!
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Van betrokken-

heid naar invloed
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Van betrokkenheid naar 
invloed, hoe organiseren we 
dat?
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Dit is het tweede deel van een blogserie waarin we 

verslag doen van betekenisvolle momenten in een fabriek 

waar de leidinggevenden graag zouden willen dat mede-

werkers meer invloed nemen op het werk en de aanpak 

daarvan. De fabriek heet Punch Powertrain en staat in het 

Belgische Sint Truiden. De medewerkers in Sint Truiden 

produceren en assembleren onderdelen waarmee in 

China, in een eigen fabriek, versnellingsbakken gebouwd 

worden die vervolgens verkocht worden in Azië. Het 

project waarover we schrijven startte in maart 2012 en 

was er toen op gericht om de betrokkenheid van mede-

werkers te vergroten. 

In 2013 is fase twee van start gegaan. Deze fase is nog 

altijd gaande en staat in het teken van meer verantwoor-

delijkheid en eigenaarschap voor medewerkers in hun 

werk. In deze blogserie doen we verslag van de gekozen 

aanpak, de hobbels onderweg en ook de opbrengsten 

van deze fase waar wij als adviseur en onderzoeker 

weer bij betrokken zijn. In deze blogreeks komen ook de 

mensen van Punch Powertrain aan het woord. De teke-

ningen bij deze blogreeks zijn gemaakt door K&S collega 

Joep Schuermans.

Van betrokkenheid bij het werk naar duurzame 
invloed in de organisatie
In de vorige fase zijn vier verbeterthema’s vastgesteld en 

zijn voortrekkers uit de fabriek gestart met het experimen-

teren met nieuwe aanpakken. De bedoeling was hiermee 

voortgang op deze onderwerpen te bereiken. De verbe-

terthema’s luidden

• samenwerking over de ploegen heen;

• verbeteren van kwaliteit van de hal� abricaten;

• werken vanuit talent;

• waardering en erkenning voor het werk.

De nieuwe fase, waarvan deze blog het begin vertelt, staat 

in het teken van zoeken naar een nieuwe organisatievorm 

waarin de vier thema’s, die zo cruciaal bleken te zijn, in 

samenhang aangepakt kunnen worden. Daarnaast is het 

doel om betrokken medewerkers te helpen nog meer 

invloed te nemen in de inrichting van hun werk.

Kort gezegd stond in de eerste fase het werken aan 

betrokkenheid centraal. In de tweede fase willen we de 

betrokkenheid omzetten naar duurzame invloed op de 

manier van werken. We hopen daarmee eigenaarschap en 

verantwoordelijkheid over het resultaat in het werk verder 

te versterken.

Eén van de groepschefs, Rob Exelmans zegt dat de weg 

hiernaartoe niet gemakkelijk is maar zeker de moeite 

waard: “De directie en leidinggevers moeten met volle 

overtuiging achter dit project staan. Dit kost veel geld, 

veel moeite en veel tijd. De voordelen zijn niet dadelijk 

zichtbaar. Het is een constante zoektocht op alle vlakken. 

Maar als het eens vorm neemt en nestelt in het DNA van 

de organisatie is het naar mijn mening een machtige tool 

die je veel verder brengt dan traditioneel leiderschap”.

Een gezamenlijk beeld, hoe ontstaat dat?
Hoewel het mooi klinkt, van betrokkenheid naar invloed, 

is er geen duidelijk stappenplan dat je daar brengt. Het 

lijkt ons belangrijk te starten met een gezamenlijk beeld. 

Hoe ziet het eruit, en hoe noemen we het, als de invloed 

van medewerkers verankerd is in de manier van werken in 

de fabriek? Woorden zoals zelfsturende teams, zelfgeor-

ganiseerde teams; zelforganiserende teams; zelfstandige 

teams kwamen onmiddellijk boven. Maar wat betekenen 

die concepten?
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De defi nities in de literatuur bleken niet zo eenduidig 

en we realiseerden ons dat we, ook al zou er maar één 

defi nitie en één woord bestaan, de collega’s uit de fabriek 

moesten uitnodigen zelf beelden te ontwikkelen bij deze 

abstracte begrippen.

• Marc de Wind (COO) heeft een duidelijk beeld vanuit 

zijn eerdere werk bij Philips: “We bouwden in 1998 

een heel succesvol team dat de productie over de 

ploegen heen  aanstuurde. In plaats van elk verant-

woordelijk te zijn voor één ploeg, vormden ze nu met 

z’n drieën het coachteam. Zij acteerden echt als team 

en regelden alles. Wij als leiding hoefden niets toe te 

voegen behalve steun en soms geld”.

• Roland De Wolf (manager operations) “Ik zag het 

beeld van mijn favoriete wielerploeg voor me. Zij 

hebben ook een duidelijk gedefi nieerd doel en 

spreken onderling af hoe ze dit gaan bereiken. Ze 

stellen de aanpak voortdurend bij in functie van de 

wedstrijd. Ieder vervult een bepaalde rol die past bij 

zijn talent.”

Vragen in plaats van beelden
We nodigen de brede groep van het leidinggevend kader 

uit. Meteen met 22 mensen, inclusief de kernleidingge-

vende groep van 7. Marc en Roland delen hun verhaal 

met de nadruk op de richting en het verlangen voor de 

toekomst. Ze zijn ook helder over het feit dat de weg 

ernaar toe nog niet scherp is.

De uitnodiging om aan te haken op deze beelden en er 

zelf nieuwe aan toe te voegen blijkt erg moeilijk. Er komen 

heel veel vragen in het hier en het nu vooraleer de kracht 

van de verbeelding kan werken. We verzamelen maar 

liefst drie(!) fl ipovervellen vol vragen. Een kleine greep uit 

de vragen:

• Waar willen we starten, beginnen we op de vloer of 

hoger?

• Hoe gaan we doelen bepalen?

• Hoe maken we slimme constructies voor de onder-

steunende diensten?

• Krijg je, ook in een drukke periode ruimte om aan het 

organiseren te werken, komen jullie dan als leiding 

ons niet overrulen?

• Hoe werkt het samenwerken over de ploegen heen, 

hoe krijgen we ze bij elkaar?

• Welke investeringen in tijd en geld worden gedaan?

• Hoe ver gaan we in het geven van bevoegdheden?

• Hoe zorgen we ervoor dat de job boeiend en 

spannend blijft?

• Hoe krijgen we iedereen in de zelfde richting?

• Hoe gaan we om met vragen over verloning als er 

meer verantwoordelijkheid komt?

De meest fundamentele vraag die onder de vragen ligt 

is bijna existentieel: “Hoe pas ik in dit plaatje”. We reali-

seren ons dat dit de vraag achter de vele vragen is. Deze 

vraag gaat over ongerustheid over het onbekende en 

het verlangen naar zekerheid om in beweging te komen. 

We zijn blij dat dit naar boven komt, al kunnen we op dit 

moment net dat wat ze vragen niet beantwoorden.

Een leidinggevende blikt terug: “Ik zat toen met de vraag 

van wat gaat dit betekenen voor mijn directe leiding-

gevende taken. Mensen zitten in de teams en gaan 

zelfstandig aan de slag. Hoe kan ik dan nog sturen? Dit 

loslaten is een moeilijk proces omdat men wel verant-

woordelijk blijft voor het geheel maar men iets minder de 

richting kan bepalen.”
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‘Gewoon beginnen’ met het eerste team
Hoewel bij de leidinggevenden vooral vertrouwen 

voelbaar was, vonden de groepschefs het met name 

spannend om te gaan beginnen met deze nieuwe manier 

van werken, net omwille van de gevolgen voor hen. Het 

werd steeds duidelijker: we zouden enkel verder komen 

door gewoon eens zo’n zelforganiserend team te gaan 

starten.

In de zomer van 2013 werd er voor het eerst over een 

opstart gesproken en in de herfst van datzelfde jaar is er 

een doorbraak. Wat eerder een wirwar aan concepten 

was, werd nu eenduidig een CVT genoemd: een Continu 

Verantwoordelijk Team. Met een speelse verwijzing naar 

het product dat gemaakt wordt, de Continu Variabele 

Transmissie. Zodra Roland, hoofd van operations, zegt dat 

hij degene zal zijn die de opstart van dit eerste team gaat 

trekken, is de weg vrij.

De cruciale momenten op een rij
Als we achteraf reconstrueren hoe deze eerste stappen 

op weg naar verantwoordelijke teams gezet zijn, zien we 

dat we best wat zoekende waren. We herkennen enkele 

cruciale situaties - met de kennis van nu natuurlijk, op dat 

moment was het een zoekproces:

Duurzame verankering van de thema’s door te 
werken aan CVT’s
Er is iets nodig om de thema’s rond betrokkenheid op de 

werkvloer, waaraan zo hard gewerkt is in fase 1, duurzaam 

te verankeren. De tijd van losse experimenten heeft haar 

waarde meer dan gehad. De verankering en verdieping 

van samenwerking over de ploegen heen, vanuit ieders 

talent en met waardering en erkenning van elkaar, willen 

we in de verschillende teams inbedden. De vorm is het 

“continu verantwoordelijke team”. Het is een gedeelde 

overtuiging en aanname dat dit leidt tot betere resul-

taten en vooral ook meer werkplezier. Het moment dat 

iedereen voelt dat doorgaan op de vier thema’s niet gaat 

werken, is belangrijk. Je kunt niet een groepje eeuwig 

verantwoordelijk houden voor talent, of voor verbeteren 

van de ploegoverdracht. Uiteindelijk moet dit een plaats 

krijgen in een team.

De richting is duidelijk en ieders beeld mag eigen zijn

Op een bepaald moment heeft Lieve (in de rol van bege-

leider bij dit proces) aan Marc (COO) en Roland (manager 

operations) naar hun beelden bij de veranderbestemming 

gevraagd. Dit is een belangrijke stap. Die beelden helpen 

hen duidelijk de richting te verwoorden. En het helpt de 

anderen ook om er eigen beelden over te vormen. Een 

beeld raakt een andere laag dan puur de ratio. Zeker in 

een technische omgeving als deze is dat belangrijk. Want 

die andere laag gaat over de persoonlijke beleving en 

helpt betekenis geven aan wat er op stapel staat.

Overmoed: meteen begonnen in een te grote groep

Vanuit het enthousiasme over de plannen en het reeds 

opgebouwde vertrouwen roepen we meteen de hele 

groep van 22 bijeen (het hele middenkader). Een stort-

vloed van vragen overspoelt ons. Voordat we het zelf 

weten, zien we dat als weerstand. Maar mensen willen 

echter zo graag duidelijkheid en tonen zich in feite heel 

betrokken met al die vragen. Het is een belangrijk moment 

dat het lukte om de “weerstand” te zien als betrokkenheid: 

Mensen die niet reageren zijn eerder afgehaakt. Mensen 

die kritisch reageren en vragen stellen, willen meedenken. 

We onderzoeken telkens waar de ongerustheid over gaat 
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en vandaan komt. Hierin vind je vaak onuitgesproken 

wensen en verlangens ten aanzien van het werk en de 

eigen rol en betekenis hierin.

Iemand staat op en begint
Je kunt veel vooraf bedenken en lang praten, toch 

ontstaan de dingen vaak pas als je ze ook gaat doén. 

Defi nities van zelfstandig, zelfsturend, zelforganiserend en 

continu verantwoordelijk, krijgen pas betekenis voor een 

werknemer als hij de gevolgen op zijn werk kan ervaren. 

Daarvoor is het nodig dat iemand opstaat en daadwerke-

lijk begint. Roland deed dit als hoofd van operations: hij 

nodigde zijn leidinggevend team uit, deelde zijn besluit 

en legde de vraag voor welk team het meest kans op 

slagen had. De keuze ging naar de “Pulleys”. CVT Pulleys 

is gekozen om te starten als eerste CVT omdat hier de 

meeste kiemen voor slagen waren.

Met een lekkere stoofvlees-met-frietjes-lunch werd deze 

stap gevierd en beklonken.
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In deze blogserie vertellen we over de betekenisvolle 

momenten in een fabriek waar de leidinggevenden 

graag zouden willen dat medewerkers meer invloed 

hebben op het werk en de aanpak daarvan. De fabriek 

in het Belgische Sint Truiden produceert onderdelen van 

versnellingsbakken. Met deze onderdelen worden vervol-

gens in een eigen fabriek in China de volledige  versnel-

lingsbakken gebouwd om te  verkopen op de Aziatische 

markt. Inmiddels is men eraan toe om deze betrokken-

heid gerichter op teamniveau te gaan organiseren vanuit 

de overtuiging dat dit leidt tot meer verantwoordelijkheid 

en eigenaarschap voor medewerkers in hun werk. Het 

eerste CVT (‘continu verantwoordelijke team’) is inmiddels 

aan het werk. Deze blog laat zien wat er nodig was om 

deze groep in het zadel te helpen. De tekeningen bij deze 

blogreeks zijn gemaakt door collega Joep Schuermans. 

De paradox van het doel en de weg
Het doel dat Marc de Wind en Roland De Wolf (COO en 

Manager Operations) voor zich zien is duidelijk: iedereen 

in de fabriek gaat fl uitend naar het werk. Dat is aan de ene 

kant een scherp beeld. En aan de andere kant is het voor 

de technische mensen die vaak juist duidelijkheid willen 

behoorlijk vaag. Zij gaan op zoek naar een duidelijker doel.

Dirk Schoubben (Verantwoordelijke Production Proces 

Manufacturing Engineering) “Ik wilde meer duidelijkheid 

van waar we naartoe gaan. Van onze technische kijk op 

zaken hebben we meestal een oplossing voor ogen en 

daar gaan we dan aan werken. Het proces van de CVT’s 

was het tegenovergestelde. Er was een beeld van een 

groep vogels en zoiets moesten we ook worden maar wat 

en hoe en tegen wanneer was toen nog heel onduidelijk.”

We realiseren ons dat de paradox van het doel en de 

weg hier opgaat. Aan de ene kant wil je duidelijk een doel 

voor ogen houden, maar aan de andere kant, als je een 

compleet dichtgetimmerd doel hebt, is er geen ruimte 

meer voor datgene dat onderweg ontstaat. Omdat het 

duidelijke doel erg belangrijk is voor deze mensen om 

in beweging te kunnen komen, hebben Marc en Roland 

hier aan gewerkt. Zij maakten plaatjes met structuur erin. 

Sommige elementen liggen vast en op andere willen 

ze juist input van de groep. Zo ontstaat er een duidelijk 

verhaal waarmee ze naar het eerste team kunnen 

trekken. Transparant in doel én uitnodigend op het samen 

ontdekken van de juiste weg.

Een stuurgroep met een kompas
Waar we oorspronkelijk het hele proces participatief willen 

inrichten (en meteen een bijeenkomst met 22 mensen 

organiseerden), is de boodschap van de groep leidingge-

venden duidelijk: de brug bouwen terwijl we erover lopen, 

leuk, maar geef ons op zijn minst hier en daar een leuning. 

We richten een stuurgroep in met de productieleiding, de 

HR Business-partner en ons als externe adviseurs. Op dit 

platform kan alles aan bod komen, met zorg voor richting, 

kaders, en vooral mensen. We hebben een aantal criteria 

gekozen als leidraad voor het kijken naar de omkadering 

van een CVT. Dit is een eigen mix geïnspireerd door een 

aantal voorbeelden in de literatuur. Het blijft evenwel een 

subtiel zoeken.

Koen Morrhey (HR Business -partner) zegt hierover: “Het 

is zoeken naar een goed evenwicht. Je moet net genoeg 

voorop lopen om de weg te kunnen wijzen en niet te ver 

voorop om de groep niet te verliezen”. De beslissing om 

het eerste CVT op te starten bij Pulleys noemt hij hierbij 
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als voorbeeld: “Er waren nog veel vraagtekens maar we 

zijn toch gestart. Dit gaf ons net het succes dat we nodig 

hadden om vooruit te kunnen”.

Verandering gebeurt gesprek per gesprek
Hoe groot(s) een verandertraject ook is, het gaat toch via 

de weg van vele gesprekken. Soms georganiseerd, soms 

terloops, allen dragen ze bij tot de voortgang en ontwik-

keling van de weg naar het doel. Dat ervaren we ook in dit 

traject. We gaan niet “van bijeenkomst naar bijeenkomst” 

maar “van gesprek naar gesprek”. Dit kan bijvoorbeeld een 

gesprekje zijn tussen Lieve en één van de aanwezigen na 

een bijeenkomst die niet soepel liep. Ze onderzoekt bij 

hen wat er hier gebeurde. Het kan een gesprek zijn met 

de groepschefs over wat ze voor zich zien. Het kan ook 

gaan om informele gesprekken bij de lunch en de ko�  e. 

Of wat er gezegd wordt bij het ochtendoverleg tussen 

productieleider en chefs.

Een hele dag samen in plaats van één minuut
“Vanaf nu richten we ons werk in vanuit de gedachte 

dat wij een continu verantwoordelijk team zijn met een 

opdracht en een bepaalde output. We gaan ons organi-

seren vanuit ons talent en wederzijds respect zodat we 

e� ectief kunnen samenwerken om tot de gestelde output 

te komen. Het Continu Verantwoordelijke Team geeft 

mensen zo veel mogelijk regelruimte om de resultaten te 

behalen”.

Met die woorden wordt het eerste CVT “Pulley’s” uitgeno-

digd voor hun startbijeenkomst op een MOOIE plek waar 

alle medewerkers in hun GEWONE kleren (in plaats van 

het werktenue) naartoe komen. Extra bijzonder is dat het 

de eerste keer is dat medewerkers over de ploegen heen 

formeel bij elkaar komen. Normaalgesproken zien mensen 

van de nachtploeg de ochtendploeg slechts één minuut. 

Dat is de tijd die staat voor overdracht van de ene naar de 

andere ploeg. Het doel van deze bijeenkomst is om het 

kader te scheppen waarbinnen de teams straks aan het 

werk kunnen.

Het ijs wordt gebroken door in een kring met een 

jongleerballetje naar een collega te gooien en over hem 

iets te vertellen wat je opvalt en bijzonder vindt in wat 

je hem ziet doen op het werk. Een beetje onwennig in 

het begin maar al heel snel vertellen de mensen mooie 

dingen aan elkaar en ontstaat er een ontspannen sfeer. 

Een setting waarin de beelden rond de nieuwe uitdaging 

gekaderd en gedeeld kunnen worden.

Aan het eind van de dag gaan de mensen naar huis met 

het gevoel dat ze hun vragen hebben kunnen delen, met 

een eerste beeld voor ogen over hoe het werken in een 

CVT kan zijn, en met zicht op waar ze in hun werk wel of 

geen invloed op hebben. Die laatste is cruciaal, want dat 

geeft de aanwezigen het inzicht dat ze heel veel dingen 

zelf kunnen oppakken.

Bijvoorbeeld de opbergkastjes die ze graag willen op de 

werkplek, die kunnen ze gewoon gaan maken. Concreet 

kiezen ze drie punten waar ze als groep mee aan het werk 

willen: de afkeur van productonderdelen verminderen, 

de hygiëne op de werkplaats verbeteren en vergroten 

van vakkennis door opleiding op de werkplek. Aan het 

eind van de dag zijn er veel blije gezichten en horen we 

uitspraken terug zoals:

• “Na vanmiddag heb ik nog meer geloof in CVT’s.”

• “Het is niet zo moeilijk te starten wat betreft doelen en 

acties.”
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• “Belangrijkste was dat iedereen dezelfde inzet toont.”

• “Dat we nu ongeveer weten wat er op ons afkomt.”

• “Omdat ik niet alleen sta.”

• “Een groep die voor een mooie uitdaging staat en 

ervoor wil gaan.”

Met dit eerste opgestart CVT is de kop er af en volgen 

stapsgewijs de andere CVT’s. In de zomer van 2015 zullen 

ze alle 8 opgestart zijn !
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Inmiddels is men eraan toe om deze betrokkenheid 

gerichter op teamniveau te gaan organiseren vanuit de 

overtuiging dat dit leidt tot meer verantwoordelijkheid 

en eigenaarschap voor medewerkers in hun werk. Het 

eerste CVT (‘continu verantwoordelijke team’) is inmiddels 

een tijd aan het werk. In deze blog vertellen we over de 

opbrengsten uit het fl ankerend onderzoek naar de nieuwe 

manier van werken. In deze blogreeks komen ook de 

mensen van Punch Powertrain aan het woord. De teke-

ningen bij deze blogreeks zijn gemaakt door K&S collega 

Joep Schuermans.

Individuele interviews om de verandering die 
gaande is te begrijpen en te versnellen
In de productie wappert intussen een frisse vlag boven 

de afstemming van het CVT Pulleys en is er een groot 

bord gekomen waarop alle informatie staat die het team 

belangrijk vindt. Tot daar de uiterlijke zichtbaarheid. 

Maar hoe loopt het nu binnenin: Hoe verloopt de ploe-

goverdracht bijvoorbeeld? Hoe regelen teamleden hun 

verlof? Hoe gaan de experimenten die ze gestart zijn? 

Wat betekent het werken in een CVT voor de rol van de 

leidinggevenden?

We zijn nieuwsgierig en besluiten om de ‘groep van zeven’ 

(leidinggevend team van de productie en directieleden, 

in totaal tien mensen) individueel te bevragen. In tien 

persoonlijke interviews gaan we met elk van hen na welke 

bewegingen en opbrengsten zij zien en ervaren in de 

nieuwe manier van werken, welke dilemma’s zij zien en 

welke volgende stappen. Daarnaast organiseren we een 

refl ectiedag met het pas gestarte CVTeam.

De ambitie ‘Fluitend aan het werk!’ staat 
overeind
Bouwen aan een omgeving waarin alle medewerkers met 

plezier het beste van zichzelf kunnen en willen inzetten. 

Met deze ambitie zijn we destijds dit veranderproces 

gestart. In de individuele gesprekken met iedereen van de 

groep van zeven checken we of deze richting nog steeds 

klopt. Unaniem herkent iedereen de ambitie zoals die 

toen gesteld is nog. Er is verrijking op de ambitie ontstaan 

die gaat over eigen verantwoordelijkheid. Dat punt kwam 

eerder niet zo expliciet terug. Iemand stelt: “Als ze meer 

invloed krijgen, werkt het beter”, een ander: “zelf wil ik 

werken aan een team dat wil en durft beslissingen te 

nemen”. En: “We moeten een transitie maken van hiërar-

chisch werken waarin de baas zei wat u moest doen, 

naar een fabriek waarin mensen zelf initiatief nemen en 

nadenken en zich mee verantwoordelijk voelen voor het 

resultaat”.

De ambitie in praktijk
In de tien gesprekken sporen we verhalen op waaruit blijkt 

dat het vandaag op veel plaatsen lukt de ambitie in praktijk 

te brengen.

De Teamleden van het CVT doen een aantal dingen 

anders

Bijvoorbeeld:

• Tijdens de ploegoverdracht staan ze met elkaar rond 

het bord en overlopen gestructureerd wat er in de 

vorige ploeg gebeurd is en wat er in de volgende te 

doen staat;

• Orde en netheid “5S” krijgt veel aandacht: “mensen 

nemen dat echt op en ondernemen acties”;

• Het verlof wordt onderling geregeld;
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• De opleidingsboekjes worden gebruikt: “De oplei-

dingsboekjes zitten proper in elkaar. Je ziet de veran-

deringen”;

• Een medewerker is een project over veiligheid gestart 

op eigen initiatief.

Men ziet bij de ‘groep van zeven’ toegenomen 

bekwaamheden

Het leidinggevend kader laat zien dat zij meer durven 

loslaten en de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf 

weten neer te leggen. Deze uitspraken bevestigen die 

vaststelling:

• “Het lukt om het initiatief bij de mensen te laten. Men 

kan hierin ook variëren per persoon en de ene net 

meer sturing geven dan de ander. Ook lukt het vaker 

om dan mijn eigen oplossing zelf ook echt los te 

laten.”

• “Als mijn onderhoudsman problemen heeft regelt 

hij dat. Hij gaat zelf op zoek naar opdrachten. Op 

voorhand hebben ze een lijst opgesteld wat er 

allemaal moest gebeuren. Vroeger zouden we het 

vanuit onderhoud zelf doen maar nu zijn het die 

dingen die door de mensen kenbaar gemaakt zijn. Net 

de dingen waar zij het meest tegenaan liepen. Ik weet 

zelfs niet eens wat er in staat.”

• “Een paar weken geleden was er een probleem. Ik 

ben tegenover hem gaan zitten. Ik vroeg ‘is er geen 

mogelijkheid dat we de lijn zelfcontrolerend maken?’ 

We hebben tien minuten samen gezeten en toen zei 

hij ‘verdorie dat moet ik gaan bekijken’. Op andere 

plekken ben ik meer sturend.”

• “Niet iedereen wil het werk loslaten, je wilt het ook 

zelf doen. Maar als je postvak steeds voller wordt dan 

ga je automatisch loslaten.”

In plaats van zelf alles op te lossen roepen zij collega’s 

vaker samen om een probleem zelf op te lossen: “Mijn 

team wilde dat ik iemand aansprak. Ik heb dat anders 

gedaan. Ik heb niet dadelijk op de klacht gereageerd. Ik 

heb de twee samengeroepen en ik heb gezegd ‘babbelt er 

nu samen over.’ Ik ben zelf begonnen en heb de dialoog 

op gang gebracht”.

Het lukt hen om procesverbeteringen te begeleiden: “De 

pakketjes Kaizen zijn de laatste maanden enorm gegroeid. 

Nu doen we het anders. Dit proces loopt nu goed en gaat 

binnen een dag”.

Ook ontwikkelen zij zich in het begeleiden van mensen uit 

het team bij hun leerproces: “Een teamlid deed een cursus 

leidinggeven. Daarna hebben we samen een functione-

ringsgesprek met iemand gedaan. Dat werkte goed. Dat 

heb ik hem nadien ook gezegd”.

De cijfers wijzen in de goede richting
De cijfers voor ziekteverzuim zijn teruggebracht en zijn 

ook laag te noemen in vergelijking met andere organi-

saties. Het is niet gemakkelijk om dit één-op-één toe te 

schrijven aan de interventies met betrekking tot betrok-

kenheid en het CVT maar het zou hier heel goed mee te 

maken kunnen hebben.

Zijdelings, via iets anders wordt verandering duidelijk

• Er is een opmerking van een collega op facebook 

gepost: “Alleen gaat het sneller, samen kom je verder”;

• Je ziet dat een collega initiatief neemt en een ander 

uit het CVT gaat bevragen op zijn ervaringen, zo leren 

ze van elkaar;

• Een collega uit het CVT neemt zelf initiatief en stapt 

met een vraag naar een leverancier;
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• Twee collega’s overleggen zonder jouw tussenkomst 

(“In het CVT tussen x en y loopt het goed. Dat zie ik al 

op een afstandje. Dan overleggen zij. Nu zetten zij mij 

vervolgens in cc met de afspraken”);

• Een ongewone vraag van iemand die twee weken 

op ziekteverlof gaat voor een operatie “kan ik een 

zonnewiel mee naar huis nemen?” De groepschef 

vroeg waarom. “Ik heb wat ideeën en daar wil ik wat 

aan werken”, is zijn verrassende antwoord.

Het fl ankerend onderzoek is een interventie in 
het veranderproces
Wat ons opvalt tijdens de individuele gesprekken, is dat 

de gesprekken meer opleveren dan enkel antwoorden. 

Bevragen leidt tot refl ectie, en die refl ecties leiden tot 

nieuwe inzichten én acties.

Enkele voorbeelden:

• COO Marc de Wind en de HRD Yves Frenay komen 

er los van elkaar op dat zij met elkaar werk te doen 

hebben om dit verandertraject dat zich afspreelt bij 

productie dichter in de aandacht van de CEO Cor 

van Otterloo en de overige directieleden te brengen. 

De R&D-afdeling is in volle expansie, hier gaat ook 

veel aandacht naar uit, en voor je het weet blijven zij 

met een achterhaald beeld zitten van de productie. In 

overleg met het team wordt de CEO uitgenodigd op 

de eerste refl ectiedag van het CVT Pulleys.

• Wanneer we de analyse van de interviews voorleggen 

aan ‘de groep van 7’, besluiten zij om niet te wachten 

met de opstart van de volgende CVT’s maar om dat 

direct te doen. Tegelijkertijd komt er in die bijeen-

komst ook meer aandacht van de support managers 

voor de groepschefs: het is voor hen geen sinecure 

om hun aandacht te verdelen tussen de ‘oude’ rol in 

de eigen ploeg en tegelijk ook een CVT te sturen. Er 

is geen pasklaar antwoord en het samen zoeken is de 

belangrijkste opbrengst.

• De oorspronkelijke ambitie blijft standhouden, en 

dekt eigenlijk nog meer de lading van wat er in de 

praktijk gaande is. De overtuiging dat ‘de mate waarin 

mensen ruimte krijgen en invloed nemen om eigen 

ideeën met elkaar uit te werken ten behoeve van een 

prettiger en e� ectiever werkproces leidt tot meer 

plezier, verantwoordelijkheid en eigenaarschap’, is 

bevestigd in deze gesprekken.

Refl ectiedag met het eerste CVT
De belangrijkste ervaringsdeskundigen van het werken 

in CVT’s zijn de mensen uit dit team. Tijdens een refl ec-

tiedag komen zij uitgebreid aan het woord. We ontwerpen 

samen met de stuurgroep en de verantwoordelijke groep-

schef een dag met volgende doelen voor ogen:

• Zichtbaar maken van de e� ecten van deze organisa-

tievorm op het individu, op de onderlinge samenwer-

king en van de resultaten in het werk;

• De medewerkers leren refl ecteren op hun samenwer-

king op (relationeel) procesniveau: Hoe doen we dit 

nu met elkaar? Welke bijdrage en invloed heb ik hier 

in?;

• De teamleden onderzoeken welke nieuwe experi-

menten ze met elkaar willen inrichten om verder te 

groeien in ‘het nemen van verantwoordelijkheid tav 

het resultaat’;

• De teamleden gaan na welke rol zij vooral in het team 

willen opnemen passend bij hun belangstelling en 

talent;
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• Een beeld vormen en aanpak bedenken waarop deze 

CVT-teamleden een ambassadeursrol op zich kunnen 

nemen ten aanzien van hun collega’s van volgende 

CVT’s: ‘Collega-leren’ als vliegwiel voor de verande-

ring.

In plaats van een beschrijving van de dag te geven, 

verwijzen we graag naar de fi lm die gemaakt is van deze 

bijeenkomst. Heel bijzonder voor het team was de komst 

tijdens de lunch van de CEO die met oprechte interesse 

luisterde naar alle verhalen en vragen.
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Na een proces waarin de betrokkenheid van de collega’s 

is gegroeid, is men eraan toe om hen ook systematisch 

meer verantwoordelijkheid te geven. Na de opstart van 

het eerste Continu Verantwoordelijke Team (CVT) dat 

inmiddels op volle toeren draait, is de weg vrij om de 

andere teams op te starten. Deze blog laat zien hoe in 

hoog tempo het 2e, 3e, 4e, én 5e CVT van start gaat. Ook 

staan we stil bij een aantal kaders die we telkens aanreiken 

om vanuit andere perspectieven naar het werk te kijken 

en houvast te bieden. De tekeningen bij deze blog zijn 

wederom gemaakt door K&S collega Joep Schuermans.

Er ontstaat momentum: tijd om door te pakken
De refl ectiedag van het eerste CVT laat ons merken dat 

het moment is aangebroken om voluit te gaan voor de 

opstart van de volgende CVT’s. De gesprekken die we 

voerden met betrokkenen bevestigen dit beeld. In korte 

tijd gaan nog vier CVT’s één voor één van start. Dit proces 

zal zo door blijven gaan tot de zomer van 2015. Dan 

werken alle collega’s in een CVT. We willen de energie die 

op gang is gekomen als vliegwiel benutten en de teams 

ook helpen hun eigen weg te volgen. Dit is aan het lukken. 

Dit merken we bijvoorbeeld aan de borden die de teams 

helpen om met elkaar plannen en afspraken te maken. We 

zien namelijk dat die borden nu al door teams ingevoerd 

wordt, nog voor ze hun eigenlijke CVT-opstartdag 

hebben. Wat ons betreft illustreert dit het eigenaarschap 

dat ontstaat.

Een nieuw CVT start telkens door vragen te 
stellen aan het vorige
Om verder te bouwen op wat er al is, hebben we aan het 

eerste CVT gevraagd welke vragen zij nu leuk zouden 

vinden om te krijgen van nieuw op te starten teams. We 

verzamelen er een heel stel en hangen ze nu telkens voor 

een nieuwe opstart aan de PIT, hun centrale plek voor 

allerlei informatie. Elke medewerker van het op te starten 

CVT kiest er één vraag uit en gebruikt dit om in gesprek te 

gaan met een “ervaringsdekundige” collega. Dit doen ze 

voorafgaand aan hun gezamenlijke opstartdag.

Vragen zijn bijvoorbeeld: Hoe zijn jullie een goed team 

geworden? Wat is voor jou het meest veranderd in het 

werk? Waarom vind jij het voor mij de moeite waard om 

hier ook mijn schouders onder te zetten? Wat vind je 

ook wel eens lastig of moeilijk? De gesprekken over deze 

vragen leveren antwoorden op maar dragen ook bij aan 

het bouwen van samenwerkingsrelaties over de team-

grenzen heen.

Een ongewoon CVT: het Continu Verantwoorde-
lijk SUPPORT Team
Tot nu toe vertelden we vooral over hoe de verschillende 

productieplekken op de fabrieksvloer bij Punch Power-

train stap voor stap transformeren naar een CVT. Dit zou 

echter nooit mogelijk zijn als ze niet ondersteund zouden 

worden door een heleboel anderen. Je kunt hierbij 

denken aan mensen van PME (Proces & Manufactering 

Engineering), van onderhoud, van kwaliteit (PQA) en de 

heftruckchau� eurs.

Er bestaan medewerkers die én bij één van deze suppor-

tafdelingen horen én rechtstreeks deel uitmaken van 

een CVT. Maar er zijn ook enkele collega’s die full time 

deel uitmaken van het supportteam. Hun belangrijkste 

opdracht is om de CVT’s zo te ondersteunen dat deze 

zich helemaal kunnen richten op het maken van goede 

producten. Het CVT Support team bestaat in totaal uit X 
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mensen. Ook zij worden op een opstartdag ondergedom-

peld in de ‘CVT-fi losofi e’, met als doel een scherper beeld 

te vormen over hun rol als ondersteuners van de CVT’s.

Hoe verhoudt het CVT support team zich tot de 
al lopende CVT’s
We starten deze bijeenkomst met een meting op een 

denkbeeldige schaal van 1-10 in de vorm van een lijn op 

de vloer. We leggen de deelnemers enkele vragen voor en 

zij gaan staan op die positie die naar hun gevoel best past 

bij hun antwoord. We komen zo verschillende dingen te 

weten. Bijvoorbeeld:

• De meeste van hen weten wat gaande is met de 

CVT’s. Iemand zegt hierover: “Ik weet wel dat het gaat 

om onderlinge samenwerking en bepaalde zaken zelf 

regelen, ter optimalisatie van het procesgebeuren”. 

Een ander zegt: “Ik zie het gebeuren,  maar was er 

nog nooit bij dus ik ben wel nieuwsgierig”.

• Weten wat gaande is, betekent niet altijd dat iedereen 

zich al betrokken voelt. Een heftruckchau� eur zegt: 

“Ik zie de borden van de CVT’s wel, maar zelf ben ik 

niet betrokken. Voor heftruckchau� eurs is er nog niet 

veel veranderd”.

• Veel van de leden van het CVT-support team geven 

aan dat ze al veel zien van de veranderingen die 

gaande zijn in de fabriek. Ze merken soms duidelijk 

verschil tussen de mensen die al wel in een CVT 

werken en de mensen die dat nog niet doen: “Er is 

meer dialoog tussen de onderhoudsmannen. Mensen 

van een CVT komen meer vragen , denken meer mee 

en komen met voorstellen”. Iemand anders: “Door 

open dialoog ben ik al een aantal zaken tegenge-

komen waarvan ik dacht dat ze goed liepen maar 

waarvan anderen vinden dat ze veranderd moeten 

worden”.

• Er zijn ook nog veel wensen. Die komen bovendrijven 

als we hen vragen wat hen nu goesting en zin geeft 

hier samen de schouders onder te gaan zetten. 

Bijvoorbeeld: “Als support team eens goed nadenken 

hoe we de regels binnen de CVT’s gaan vastleggen. 

We moeten ook de tijd nemen om iemand uit te 

leggen waarom iets niet kan”. En: “Ik vind het heel 

belangrijk dat er een goede structuur is, er mag geen 

chaos komen. Goed weten van elkaar hoe we ons 

werk aanpakken. ‘Paraplutrekkerij’ moet eruit. (…) Als 

de druk [in de fabriek] te groot is, worden problemen 

doorgeschoven. Ook in deze situaties moeten we 

durven praten. Ieder moet zijn verantwoordelijkheid 

nemen om een probleem op te lossen en niet het 

probleem op anderen steken. Bij het discussiëren 

verliezen we veel tijd. Deze tijd steken we beter in 

het  zoeken naar de oorzaak en het oplossen van het 

probleem”.

Een impactmap om de relatie met de klant op 
scherp te krijgen
Met elk sub-team van deze CVT Support maken we 

een impact-map (bijv. met de mensen van onderhoud; 

van kwaliteit; de heftruckchau� eurs). Het idee van een 

impactmap is ontwikkeld door Robert Brinkerho� . Het 

is een manier om het verband scherp te krijgen tussen 

de strategische doelen (bijv. een bepaalde omzet en het 

streven de productie in België te laten bestaan en zo voor 

werkgelegenheid te zorgen), de operationele doelen 

(zoals tevreden klanten, snellere besluiten, minder intern 

afgekeurde stuks), en de acties in het dagelijkse werk 

die je zelf kunt nemen om hieraan bij te dragen. Na het 

maken van de impactmap leidde dit tot heel concrete 

ideeën over wat zij zouden kunnen gaan doen.
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Als CVT Support Team in verbinding met je 
klanten: samen Denken en Doen!
Er ontstaat veel energie bij het maken van de impactmap, 

vooral op het stuk van de concrete actie. Zo hebben de 

heftruckchau� eurs beslist om belangrijke informatie zoals 

storingen, die zij vanuit hun perspectief zien in de fabriek, 

meteen aan de collega’s van onderhoud te signaleren. De 

Onderhoudsploeg is aan de slag gegaan met hun onder-

linge samenwerking en een heldere rolverdeling over de 

ploegen heen. Op die manier valt storende interne ruis 

weg en kan de aandacht helemaal naar de technische 

ondersteuning van de CVT’s gaan.

Het team van Kwaliteit is met een actieonderzoek naar 

de vloer gestapt en heeft daaruit de thema’s bepaald die 

volgens hun klanten echt een verschil kunnen maken in 

hun dienstverlening. Dit gaat over een aantal technische 

verbeteringen, het verhogen van hun eigen vakman-

schap via opleidingen tot veel aandacht voor hun externe 

communicatie: bij wie kan jij waarvoor bij ons terecht?

Het inzetten van onderzoek heeft al meer dan eens in 

dit verandertraject zijn nut bewezen: door de diaoloog 

aan te gaan vanuit nieuwsgierige vragen, ontdekken de 

Support-collega’s wat ze voor de ander kunnen betekenen 

en omgekeerd. Zo kunnen ze nog gerichter hun aanpak 

gaan organiseren, vanuit ieders vakgebied om er voor 

te zorgen dat de collega’s van de productie de beste 

producten op de beste manier kunnen maken. Want dat 

is de opdracht van dit CVT Support team en daar gaan ze 

elke dag voor! 

Continu Verantwoordelijke Teams vol in actie
Wat zie je nu concreet als je de productiehal binnen stapt 

van al die CVT’s in actie? Je loopt eerst langs muren met 

veel foto’s en leuke posters die de stappen van dit hele 

traject in beeld brengen, boven elk CVT wappert een 

stoere vlag; je ziet infoborden op elke afstemming, elk 

met hun eigen ‘personal touch’, je ziet prachtige teke-

ningen aan het PQA lokaal van Peter Vanelderen, een 

collega met een bijzonder talent; je ziet medewerkers in 

een frisse shirt met daarop hun voornaam en hun CVT; je 

loopt door een overzichtelijke en ordelijke werkplek, …

Maar vooral: je ontmoet vriendelijke mensen, die je 

met een glimlach begroeten en hun hand opsteken. 

Je voelt een sfeer die warm en gastvrij is, van mensen 

die ondanks erg drukke tijden je graag te woord staan. 

Getuigen daarvan zijn zeker ook de nieuwe collega’s die 

de afgelopen weken aan de slag zijn gegaan. Kortom, een 

uitnodigende sfeer om in te werken.

In feite zou u het zelf moeten zien en vooral ervaren. 

En dat kan: er zijn intussen via allerlei netwerken al veel 

bezoekers over de vloer geweest. Daar maken ze bij 

Punch Powertrain ook een punt van: ervaringen delen 

buiten de eigen muren en leren van elkaar. In onze 

volgend blog vertellen we u graag over hoe dit verloopt 

en wat dit aan mooie opbrengsten heeft!
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Als je met iets bijzonders bezig bent, dan kun je erop 

rekenen dat er mensen zijn die ervan horen en een kijkje 

willen komen nemen. Dat is wat er gebeurt bij Punch 

Powertrain, de fabriek in het Belgische Sint Truiden. In 

deze blogreeks vertellen we hoe de medewerkers steeds 

meer invloed nemen om hun eigen werk vorm te geven. 

Inmiddels draaien er vijf CVT’s (Continu Verantwoordelijke 

Teams) op volle sterkte en komen er regelmatig gasten 

van buiten een kijkje nemen. Dit blijkt het trotse gevoel 

te versterken en is ook nog eens heel leerzaam. Want 

mensen van buiten die kijken weer anders. De illustratie 

bij deze blog is gemaakt door K&S-collega Joep Schuer-

mans.

Het project ‘fl uitend naar het werk’ trekt de 
aandacht
Uit allerlei hoeken ontstaat belangstelling voor de manier 

waarop gewerkt wordt in de fabriek. Bijvoorbeeld van 

‘WCM on the move’, een samenwerkingsnetwerk van zo’n 

30 productiebedrijven die regelmatig bij elkaar binnen-

kijken met de bedoeling van elkaar te leren. Ook is er 

bezoek geweest van Flanders Synergy. Dit is een orga-

nisatie die als doel heeft bij te dragen aan innovaties in 

technische organisaties in Vlaamse bedrijven. Zij doen dit 

door wetenschappelijke inzichten en praktische voor-

beelden en verhalen te verspreiden. Bij alle bezoeken blijkt 

dat het ‘binnenhalen’ van een ‘blik van buiten’ verschil-

lende functies heeft. We herkennen vier manieren waarop 

de bezoekjes het leerproces versnellen. Hieronder komen 

ze aan bod, telkens met een voorbeeld van hoe dit werkte 

bij Punch.

Functie 1: Blikken van buiten zorgen voor trots
Punch verwelkomt keer op keer de bezoekers van buiten. 

Als we Roland (manager operations) vragen waarom hij 

hier telkens tijd voor weet vrij te maken zegt hij: “Omdat 

we fi er zijn op wat we gerealiseerd hebben en dit willen 

delen met anderen. Als je dan goede commentaren krijgt 

geeft dat energie om verder te doen en een bevestiging 

dat je de goede weg bent ingegaan”. Anders gezegd: De 

bezoeken helpen om trots te laten zien aan anderen waar 

je mee bezig bent. De bezoekers stellen vragen en die 

helpen je om steeds beter te verwoorden waar je mee 

bezig bent en waarom. Mails die gasten nadien sturen 

worden regelmatig vol trots doorgestuurd aan alle groeps-

chefs en ploegbazen.

Een greep uit de reacties van een bezoek dat in januari 

2015 plaatsvond:

• “De ganse organisatie zit voortre� elijk in elkaar.”

•  “Alle ondersteunende diensten staan in het teken van 

de operatoren.”

• “Ook jullie orde en netheid was indrukwekkend.”

• “Ik had het gevoel dat iedereen werkelijk al fl uitend 

naar het werk komt.”

• “Het personeel spreekt duidelijk met overtuiging en 

recht uit hun hart.”

• “Goed vind ik de mogelijkheid om per team een aantal 

zaken zelf te kunnen regelen: verlof, capaciteit.”

• “De positieve werksfeer in de fabriek was duidelijk 

voelbaar.  Mensen spraken met fi erheid over hun 

werk. Fluitend naar het werk lijkt hier geen ‘holle 

slogan’.”

Functie 2: Het ene initiatief versnelt het andere
Onlangs vertelden drie bedrijven wat ze hebben meege-

nomen uit de werkplekbezoeken van WCM On the move 

in 2014. Eén van hen was het bedrijf Arcelor Mittal. Zij 

zeiden vooral het bezoek “Fluitend naar het werk” bij 

Punch inspirerend te vinden. Zij namen naar eigen zeggen 



64 65

als actiepunt mee: “Onze CEO overtuigen om te starten 

met een soortgelijk project”.

Ook diverse andere organisaties noemden Punch. Ze 

noemden Punch bijvoorbeeld “een ijkpunt voor ons”. De 

bezoeken helpen blijkbaar om de smaak te pakken te 

krijgen voor een eigen proces. Zo ging Flanders Synergie 

in het kader van een eigen onderzoek naar werkbeleving 

van oudere medewerkers, ook bij Punch op zoek naar 

een mooi verhaal. Ze luisterden naar Willy Roosen, 57 jaar 

en 34 jaar werkzaam in de meetkamer. Ze maakten deze 

reportage.

Functie 3: Vragen van anderen zetten je aan het 
denken
Een derde functie van de bezoeken is dat de gasten 

de medewerkers in de fabriek helpen om nieuwe input 

te verzamelen om verdere stappen te nemen. Na een 

bezoek van Flanders Synergy bijvoorbeeld komt naast de 

lof ook een lange lijst met vragen en mogelijke aandachts-

punten. Allemaal opgetekend vanuit ervaring met andere 

organisaties en wetenschappelijk onderzoek.

Op een aantal punten bevragen zij de productieleiding 

kritisch. Eén daarvan is bv. De keuze over het inrichten 

van de teams: bouw je teams rond een productieactiviteit 

of laat je één team het hele productieproces doorlopen? 

Of hoe is je organisatieontwikkeling gekoppeld aan de 

toekomstvisie van de fabriek? Dit levert mooie gesprekken 

en maakt een aantal dingen scherp. “De brug die je bouwt 

terwijl je erover loopt” krijgt zo een aantal meer stevige 

leuningen.

Twee punten die enkele keren terugkomen na een werk-

bezoek in januari zijn:

• De layout van de teamborden. De adviezen zijn: 

“Eénzelfde layout van informatieborden voor alle 

teams”; “De teamborden zou ik uniformiseren. Hier 

zou ik uitgaan van 1 standaard”.

• De veiligheid in de fabriek. Iemand zegt: “Al deze 

acties en betrokkenheid hebben toch nog niet echt 

het gewenste resultaat gegeven naar LTA’s (Lost Time 

Accidents maw ongevallen met werkverlet) toe”. En 

een ander: “Er zou meer aandacht voor struikelgevaar 

moeten zijn - er waren enkele uitstekende delen in de 

door ons gebruikte wandelgangen.”

Functie 4: Met andere ogen naar je eigen werk 
kijken levert wat op
De laatste functie die we beschrijven gaat over het op 

een andere manier naar jezelf kijken. Het is een bekende 

ervaring: als je thuis iemand op bezoek hebt dan valt 

ineens die slordige stapel boeken in de huiskamer op en 

heb je ineens oog voor kleine troepjes waar je eerder 

overheen keek. Zoiets gaat ook op voor een werkbezoek 

van anderen. Als je met gasten door je eigen fabriek loopt, 

zie je je dagelijkse werk door de ogen van een ander. Marc 

de Wind (COO) beschrijft dit zo: “Als je open staat voor 

andere ervaringen en inzichten is ieder bezoek weer een 

cadeautje. Tot nu toe bedenk ik ook zelf iedere keer als 

we het verhaal vertellen en door de fabriek lopen nieuwe 

dingen”.

Zorg zelf dat je er wat uithaalt
In deze blog kwamen vier functies aan bod die een 

bezoek van anderen aan jouw organisatie kan hebben. 
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Bij Punch hebben ze ook goed onder de knie hoe je hier 

zoveel mogelijk uit kunt halen. Ze laten de tips en refl ec-

ties niet aan het toeval over. Onlangs kregen bezoekers 

een invulblad met daarop enkele vragen. Iedere bezoeker 

vulde dit na afl oop in. De uitnodiging luidt: “Voortdurend 

verbeteren, het zit in ons. Geef ons je mening over wat je 

tijdens de rondleiding hebt gezien en bouw zo mee aan 

onze toekomst”. De drie vragen zijn:

• Wauw… wat ik schitterend vond:

• Jammer… ik denk dat het volgende beter kan:

• Mijn algemene indruk was:

Punch wil graag continu leren en vraagt hiervoor ook 

actief input aan anderen.  ‘Practice what you preach’ krijgt 

op deze manier duidelijk vorm.
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Sssssstttt… We zijn in gesprek!
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Groeien van 80 productiemedewerkers naar 160, groeien 

van 500 productiestuks per dag naar 1200, groeien naar 

een nieuwe organisatievorm… In dit uitdagende groei-

proces opereert Punch Powertrain vandaag de dag op 

volle toeren. De medewerkers in deze fabriek in het 

Belgische Sint Truiden produceren en assembleren onder-

delen van versnellingsbakken die geëxporteerd worden 

naar Azië waar ze in auto’s geplaatst worden. In deze 

blogreeks vertellen we hoe zij steeds meer invloed nemen 

om hun eigen werk vorm te geven. Daarvoor is er veel 

onderling overleg en communicatie nodig. In deze blog 

6 van onze blogreeks vertellen we over hoe ze daarin bij 

Punch steeds beter worden. De illustratie bij deze blog is 

gemaakt door K&S-collega Joep Schuermans.

‘Communicatie’ als prioriteit
Bij de opstartdag van de CVT’s staat communicatie 

steevast hoog op de lijst van aan te pakken punten. Als 

we hen vragen wat wil je aanpakken, zegt men steevast 

“communicatie”. Het is een abstract begrip maar toch 

heeft iedereen het gevoel dat dit belangrijk is en ook lastig 

soms. Want wat is dan goed? Waarover wil je het dan met 

elkaar hebben? Wat zijn e� ectieve manieren?

Collega’s uit de fabriek geven aan dat ze soms te lang 

blijven hangen in ‘een collega doet iets niet goed’. Ze zijn 

dan wel betrokken maar weten niet altijd welke acties 

e� ectief zijn. De neiging is dan reactief te zijn en soms 

zelfs wat te mopperen op een collega. Terwijl je pas iets 

kunt veranderen op het moment dat je zo’n situatie ziet 

als iets waar je aandeel in heb. Communicatie is iets van 

twee kanten. De vraag die zij hebben is: Hoe kan je hier 

invloed op nemen? (En dus niet: afwachtend zijn of iets 

neerleggen bij de groepschefs).  

Een overdrachtsformulier vervangt niet het 
gesprek
De noodzaak van een goede communicatie komt al 

bij de aanvang van het hele betrokkenheidsproces tot 

uiting, vooral op het moment van de ploegoverdracht. 

De groep ontwikkelde toen enkele kleine hulpmiddelen 

zoals een document waarin de werkzaamheden op een 

rij stonden met een plekje om na de ploegoverdracht van 

beide kanten een handtekening ter bevestiging te zetten. 

Dit overdrachtsformulier lijkt even een goeie oplossing. 

Toch blijft het gebeuren dat mensen na dit moment 

naar hun groepschef of ploegverantwoordelijke gaan 

om daar kleine ergernissen te luchten: “Er ligt weer veel 

rommel” of “ De voorraad is weer niet aangevuld”. Als 

wij hen aanmoedigden om dit rechtstreeks te bespreken 

met de betrokken collega, lukt dit vaak niet. We krijgen 

antwoorden zoals: “dat helpt toch niet”, “het is niet aan mij 

om hem aan te spreken” of “hij luistert nooit naar mij”. Er 

is blijkbaar meer nodig dan een checklist om in gesprek te 

komen.

Nu er Continu Verantwoordelijke Teams (CVT’s) 
zijn, moeten we wel in gesprek
De collega’s in de fabriek werken nu over de ploegen 

heen in één CVT. Dit maakt dat zij niet meer de dienst 

overdragen aan ‘de andere ploeg’ maar aan iemand uit het 

‘eigen CVT-team’. Misschien maakt dat verschil. Hoe dan 

ook merken we dat de tijd nu rijp is om iets te gaan doen 

om het bulkbegrip “communicatie” gestalte te gaan geven.

Ontwerp van de workshop “Ssst we zijn in 
gesprek”
Twee van onze collega’s van Kessels & Smit (Kris Snick 

en Amaryllis Laenen) gaan een workshop ontwerpen. Ze 

gaan ter voorbereiding de fabriek in en stellen mensen de 
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volgende vragen:

• Wat was een lastige situatie (met een klant) die je 

meemaakte?

• Wanneer was dat? Welke omstandigheden spelen een 

rol?

• Wie was er betrokken? Wat voor types?

• Hoe heb je het aangepakt? Welk communicatiemiddel 

gebruikte je? Hoe reageerde je gesprekspartner? Wat 

maakt dat het moeilijk was?

• Hoe had je het willen aanpakken?

• Wat verwacht je van de workshop?

Voorbeelden van situaties die we in dit onderzoekje terug-

horen, zijn:

• Mijn collega komt telkens net te laat voor de ploe-

goverdracht: we proberen een vijftal minuutjes eerder 

af te spreken. Als ik er wat van zeg, zegt hij: wees een 

beetje “chill” met je werk, je doet te hard je best”. Ik wil 

mijn werk echt goed doen.

• “Ik heb een jonge collega die ik opleid. Dat werkt 

goed omdat ik hem vanuit vriendschap benader. 

Ik toon geduld : vanuit vriendschap benaderen en 

vooral geduld tonen als je iemand opleidt. Ik heb het 

gevoel dat er wel veel geduld is voor elkaar hier op de 

werkvloer.”

Het onderzoek op de werkplek laat zien dat er een afstand 

is tussen weten, graag willen en ook e� ectief doen. Onze 

bevindingen nemen we mee in het ontwerp van de  

workshop: kleine groepjes, over de afstemmingen heen, 

een veilige setting. Telkens met een begeleider en een 

acteur gaan we aan de slag met hun concrete situaties.

Zeven spiegels voor zelfrefl ectie
We starten niet met grote communicatietheorieën maar 

we beginnen telkens met hun eigen situaties. Op deze 

manier komen modellen en kaders zoals transparant 

managen, de regels van feedback en de communicatiepi-

ramide allemaal aan bod, maar dan vanuit hun situaties en 

in hun taal en woorden. Daarnaast bouwen we met hen 

gedurende de sessies aan een aantal ‘spiegels’ die hen 

helpen om bewust te kijken naar hun manier van commu-

niceren. De ‘spiegels’ bestaan uit vragen die helpen bij 

zelfrefl ectie. Dit zijn de zeven waar zij zelf samen met ons 

op uitkomen:

• Weet je collega dat jij met iets zit?

Als je al 14 dagen onvriendelijk doet maar heb niet 

gezegd wat er is, moet je je achter de oren krabben.

• Heb ik alles gedaan wat ik kon doen?

Indien nee, pak invloed door iets te ondernemen of 

iemand aan te spreken. Indien ja, laat het vooral los.

• Hoe duidelijk was mijn boodschap?

Kom met feiten, benoem het gedrag dat je anders wil 

zien (niet de persoon), gebruik voorbeelden en kom 

tot concrete afspraken.

• Heb ik uitgelegd waarom dit voor mij belangrijk is?

Benoem het e� ect van wat je wil voor jezelf en ga op 

zoek naar jullie gemeenschappelijk belang.

• Heb ik verteld wat er bij mij leeft?

Als je het in een gesprek niet eens geraakt over 

de inhoud, is het tijd om even stoom af te laten. 

Beschuldig de andere niet maar benoem waarom jij 

het lastig vindt dat het gesprek vastloopt en vertel wat 

je dan wel wil. Een IK-boodschap helpt.

• Hoe nieuwsgierig was ik naar het verhaal van de 

andere?

Iedereen is anders en heeft andere prioriteiten dus 
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neem rustig de tijd om elkaar te bevragen en goed uit 

te leggen wat jij wil en waarom.

• Wat zag ik de andere wel goed doen?

Als je de andere alleen maar fouten ziet maken, draai 

het dan eens om en ga op zoek naar wat de andere 

wel goed doet. Je zou verbaasd staan wat zo’n 

compliment met de ander doet!

Het mooie is dat de reacties tot nu toe positief zijn. 

Koen Morrhey (HR-B.U.Partner) mailde deze week: “Ik 

hoor alleen maar positieve geluiden van deelnemers. Ze 

hebben het gevoel dat ze hier echt mee geholpen zijn.”
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Zelf een zelfsturend team 
starten? Tips van 
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We hebben in deze blogreeks veel verteld over de 

ervaringen tot nu toe met de Continu Verantwoorde-

lijke Teams (CVT’s) in de fabriek Punch Powertrain in 

het Belgische Sint Truiden. We hebben de ervaringsdes-

kundigen gevraagd om op basis van wat zij nu  geleerd 

hebben hun tips te formuleren. Want als je zelf wilt gaan 

beginnen met een team dat meer verantwoordelijkheid 

krijgt, waar begin je dan? Hieronder lees je de adviezen 

van de ploegverantwoordelijken, de groepschefs en 

managers bij Punch Powertrain. Het is een analyse van 

alle tips, rijp en groen, die zij ons vertelden. De illustratie 

bij deze blog is wederom gemaakt door K&S-collega Joep 

Schuermans.

Tip 1. Bouw aan goede basis
Vooraleer we aan de slag gingen met het bouwen aan 

zelfsturende teams hebben we een proces doorlopen 

waarin  betrokkenheid bij het werk en de fabriek centraal 

stond. “Fluitend naar het werk” (oudere blogs) vormde de 

basis voor het werken aan de Continu Verantwoordelijke 

Teams. De drie groepschefs zeggen hierover: “Rustig 

bouwen aan het huis, maar eerst beginnen aan een 

stevige fundering is echt wel mijn tip aan organisaties die 

de stap in het onbekende willen wagen. Ik was hier zelf 

niet geheel van overtuigd in het begin, maar zie nu wel de 

voordelen van deze keuze”.

Ook Roland  De Wolf (Manager Operations) benadrukt dit: 

“Zorg voor een goede basis, het fundament. Maak deze 

basis breed genoeg en niet enkel met een paar mensen”. 

In de fase van werken aan betrokkenheid hebben we dit 

bij Punch Powertrain gedaan door te starten vanuit een 

groep van 7, we breidden dit uit naar een groep van 21 en 

uiteindelijk deden alle 80 mensen in de fabriek mee aan 

het actie-onderzoek.

Tip 2. Werk met een kleine groep van trekkers
In het werken aan betrokkenheid komt ‘de groep van 

zeven’ regelmatig terug. “Je moet met de kerngroep 

van leidinggevers aan de slag. Met deze trekkers moet je 

voldoende samenkomen en vergaderen om het einddoel 

‘de continu verantwoordelijke teams’ te bespreken” 

zeggen de groepschefs hierover. Vragen die de mensen 

bij Punch opsomden die je echt moet bespreken volgens 

hen zijn:

• Wat willen we?

• Hoe zullen we dit best aanpakken?

• Wat betekent zo’n team voor mij?

• Wat betekent het voor mijn collega’s?

• Wat zijn de voordelen?

• Zijn er nadelen?

• Kunnen we samen eens bij een bedrijf op bezoek die 

‘het nieuwe werken’ al operationeel hebben?

• Wie moet deel uit maken van zo’n team; enkel 

productie of ook de ondersteunende diensten mee in 

het team?

• Kunnen we samen al eens een indeling maken en de 

‘omgekeerde driehoek’ invullen?

• Werken we per shift of over de ploegen heen?

• Welke groep van mensen zien we nu al in een close 

teamverband opereren binnen productie?

• Waar gaat het nu al goed?

Met name de laatste twee vragen zijn vervolgens in hun 

ogen van belang om in de gaten te krijgen waar je het 

best kunt gaan starten. De groepschefs bevelen aan om, 

“als deze vragen allemaal wat helder en benoemd zijn de 

focus volop te richten op de mensen die nu reeds al een 

soort team vormen.”
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Naast een kleine groep van trekkers is het van belang om 

de ondersteunende afdelingen (Engineering, Kwaliteit 

en Onderhoud) mee in het CVT-team onder te brengen. 

Roland  De Wolf (Manager Operations): “Voor mij is dit 

ook één van de key elementen die het concept CVT doet 

slagen.”

Tip 3. Een opstartdag genereert energie en 
motivatie
Als je het eerste team gevonden hebt dat gaat beginnen, 

helpt het om een opstartdag voor hen te organiseren. 

Het blijft altijd spannend om te beginnen, maar je moet 

die knoop een keer doorhakken. Een gezamenlijke dag 

op een externe locatie kan helpen de ‘klokken gelijk te 

zetten’. De groepschefs vertellen hierover: “De operators 

waar teamspirit reeds aan het ontkiemen was nemen we 

mee naar een externe ‘opstart dag’. Investeer die tijd om 

buiten de muren van de fabriek creatief te brainstormen 

over wat er nu reeds is… en over wat er zou kunnen zijn. 

Een ganse dag onderdompelen in het CVT-gebeuren.”

Start deze dag met een team waar de kans op succes 

groot is. Op zo’n opstartdag is het zaak om behapbare 

experimenten te zoeken waar mensen straks mee kunnen 

beginnen. Kies ook trekkers zodat elk experiment duidelijk 

een voortrekker heeft. Volgens een leidinggevende bij 

Punch is het grootste doel van de opstartdag: “hen nog 

meer motiveren om dit reeds bestaande teamverband 

te versterken, hun echt mee te krijgen in  het verhaal. 

Zo werk je aan een bredere groep die mee is. Niet enkel 

de groep van 7 maar ook al een deel van de operatoren, 

collega’s van Engineering, Kwaliteit en Onderhoud.”

Tip 4. Creëer ruimte: letterlijk en fi guurlijk
Om iets nieuws te kunnen doen is er ruimte nodig. Dit 

gaat letterlijk en fi guurlijk op:

• Een open ruimte waar je kunt samenkomen in de 

productiehal:

 “Maak een groepscorner met een ‘glass wal’. Kom 

hier samen, debatteer, communiceer. Breng verant-

woordelijkheid bij het team en deels weg van de 

groepschef. Dit geeft hun inzicht en inspraak in hun 

werkgebied, binnen heldere kaders. Laat dit team nu 

enige tijd ‘de voorbeeldfunctie’ vervullen. Maak visueel 

voor de fabriek wat er daar aan het gebeuren is. Maak 

andere nieuwsgierig. Op termijn zullen anderen zich 

geroepen voelen om dit bij hun ook te willen” zegt 

groepschef Rob Exelmans. Hij hoort nu regelmatig in 

de fabriek: “Seg, wanneer mogen wij ook starten?”. Hij 

zegt hierover: “Mensen willen betrokken zijn, mensen 

willen verantwoordelijkheid en inspraak. Creëer deze.. 

maar neem de juiste stappen en neem je tijd.”

• Opstarten doe je als er ook ruimte voor is:

David Jennekes (ook groepschef) vertelt hoe belang-

rijk het is om nieuwe dingen te gaan doen op het 

moment dat er ‘voldoende ademruimte is’. “Dit is 

nodig” zegt hij, “om voldoende focus te hebben in 

de beginmaanden die zo bepalend zijn”. Er moeten 

niet te veel andere doelstellingen zijn waardoor ‘het 

project verwaterd’.

Tip 5. Klein beginnen en voortgang zichtbaar 
maken
Het werk gaat beter en je zit lekkerder in je vel als je 

vooruitgang bboekt in je werk. Als je stappen zet die voor 

jou betekenisvol zijn, ben je op je best. Dit is wat Hardvard 
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professor Teresa Amabile kort gezegd het ‘progress 

principle’ noemt. Bij Punch Powertrain zie je duidelijk hoe 

dit werkt in de praktijk.

Gert Herbots (Maintenance Coördinator) beschrijft: “Geef 

aandacht aan de kleine veranderingen en verbeteringen. 

De teams kunnen wel eens de fout maken door het te 

groot te willen zien. Wanneer het dan niet lukt zijn ze 

soms gedemotiveerd. Ik heb ook ervaren dat het goed 

geweest is om ze te laten starten met 5S, zo zien ze snel 

al verbeteringen.”

Een praktische manier waarop ze hier vorm aan gaven, 

was door te werken met de cirkels van invloed en 

van betrokkenheid van Covey. Je kunt op veel punten 

betrokken zijn maar lang niet op alle punten ook invloed 

uitoefenen. Zo komt één CVT bij het zoeken naar expe-

rimenten tijdens hun opstartdag op het feit dat ze graag 

een nieuw, modern machinepark willen. Dit is te groots 

als ambitie. Wel zijn ze in overleg met hun engineer gaan 

kijken welke verbeteringen het meest voordeel kunnen 

bieden en haalbaar zijn om uit te voeren.

Tip 6.  Houd voor ogen wat je wilt bereiken, ook 
als het even tegen zit
Gedurende de tijd dat we werken aan betrokkenheid en 

aan de bouw van Continu Verantwoordelijke Teams, ging 

het de organisatie lang niet altijd voor de wind. Zo waren 

er eind 2013 en begin 2014 enkele ‘stempelweken’ (een 

Vlaams concept: tijdens deze weken krijgen medewerkers 

tijdelijk een werkloosheidsuitkering) als gevolg van een dip 

in de markt en dus in de productieaantallen.

Toch heeft de directie besloten om door te gaan op de 

ingeslagen weg en wisten ze hiervoor budget vrij te blijven 

maken. HR-Businesspartner Koen Morrhey verwoordt dat 

er een sterk geloof was in deze richting: “De reden om 

verantwoordelijkheid bij de teams te leggen is oprecht: 

omdat we geloven dat dit beter werkt, meer plezier geeft, 

tot betere resultaten leidt. We zijn ons ervan bewust dat 

dit niet leidt tot minder werk voor leidinggevenden, maar 

tot anders werken: meer tijd en energie in coachen en 

begeleiden, minder in sturen en oplossingen aanreiken.”

Voor de leden van het dagelijkse leidinggevende team 

is dit een voorbeeld van sterk leiderschap dat durft gaan 

voor een visie waarin ze geloven. Zij zeggen hierover:

• Stefan Speelmans (Coördinator Quality Operations): 

“Waar ik nog wil op wijzen is als de druk hoog wordt 

door verhoogde aantallen en extra projecten dat we 

er op moeten toezien dat we ons traject niet mogen 

vergeten door de verhoogde werkdruk.”

• Koen Morrhey (HR Business Partner): “Wat ik heel 

sterk vind is dat we gefocust hebben op het verhogen 

van het werkplezier en niet op het verhogen van 

prestaties. Het tweede is als vanzelf gekomen door 

te werken aan het eerste. Dit konden we niet op 

voorhand onomstotelijk aantonen. Het geloof van 

de directie dat het zo werkt is dan ook cruciaal om 

hiervoor de ruimte en de tijd te krijgen en dit ook vol 

te houden op momenten waarop het wat moeilijker 

gaat.”

• Dirk Schouben (Coördinator Process en Manufac-

turing Engineering): “Zoek naar een duidelijke reden 

waarom je dit wil doen en hou vast aan deze reden 

doorheen het hele verhaal. Deze reden moet ook 

voor de iedereen heel begrijpbaar zijn. Daarbij is het 

Commitment van de bedrijfsleiding  super belangrijk. 
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Het is een proces wat niet mag onderbroken worden, 

anders verlies je alle geloofwaardigheid”.

• Kris Swartenbroeckx (groepschef): “Het is uitermate 

belangrijk dat de leiding er voor blijft gaan ook 

wanneer je niet direct de gewenste resultaten ziet.”

Tip 7. Werk met een externe consultant
Verschillende mensen noemden het belang van een 

externe adviseur. Zij vinden dit met name van belang 

vanwege de frisse blik die zij inbrengen. Voor ons, als 

externe adviseurs betrokken bij dit proces van ‘werken aan 

betrokkenheid’ in de fabriek van Punch Powertrain, was dit 

natuurlijk een mooie tip om terug te horen.

• “Begeleiding door iemand die buiten de organisatie 

staat en dus met een frisse blik en onbevangen de 

dingen kan benoemen is ook een belangrijke succes-

factor.” Koen Morrhey (HR Business Partner)

• “Wat ik zeker ook nog zou aanbevelen is gebruik 

maken van een externe (consultant) om je te bege-

leiden in zo een traject omdat deze met een frisse blik 

kijken naar de organisatie (eigen mensen hebben een 

voorgeschiedenis van zaken die al fout zijn gegaan). 

Een externe partner heeft niet die oogkleppen en de 

dagelijkse beslommeringen die voor iemand intern 

soms als een blokkade werkt.” Dirk Schouben (Coör-

dinator PME)

Tot slot 
Met deze zeven tips sluiten we deze tweede blogreeks af. 

Het werken in de fabriek gaat nog altijd door. De groeifase 

waarin Punch Powertrain op dit moment zit, maakt het  

extra belangrijk om de betrokkenheid van eenieder vast te 

houden.

We zien dat de CVT’s als organisatievorm hierin enorm 

helpt. Het is indrukwekkend hoeveel inspanning iedereen 

levert en hoe men samen de groei in productieaantallen 

aankan. Toch is er ook een waarschuwend knipperlicht: 

de werkdruk begint te wegen. We merken dat het juist 

dan extra belangrijk is oog te hebben voor elkaar en je 

regelmatig af te vragen: Blijft het haalbaar voor iedereen? 

Waar kunnen we elkaar helpen? Hoe geven we ook 

onze grenzen aan zodat we duurzaam met elkaar verder 

kunnen werken?

Er dient zich een derde fase aan. In deze fase willen 

we bouwen aan passende organisatiestructuren en aan 

praktische hulpmiddelen. Ook is het de hoogste tijd om 

opnieuw te investeren in de verdere groei en ontwikkeling 

van het leidinggevend team: Hun rol van organiseren en 

sturen wordt steeds meer uitgedaagd op coaching en 

ondersteuning van hun medewerkers. Dit vraagt werken 

aan hun persoonlijk leiderschap én aan hun onderlinge 

verbinding als leidinggevend team. Want met elkaar zijn ze 

zij zijn de dragers van dit veranderproces.

Met veel plezier berichten we binnenkort over het reilen 

en zeilen van deze nieuwe fase!
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Ontwikkeling 

van leiderschap
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Leidinggeven aan teams die steeds meer ruimte en 

verantwoordelijkheid krijgen om met elkaar hun eigen 

werk in te richten. Hoe doe je dat op zo’n manier dat 

ze samen ook goede resultaten bereiken? Deze vraag 

staat centraal in deze derde blogreeks over de fabriek 

in het Belgische Sint Truiden. We vertellen het verhaal 

van het veranderproces van de productie-afdeling van 

Punch Powertrain. De mensen in deze fabriek produ-

ceren en assembleren onderdelen waarmee in China, in 

een eigen fabriek, versnellingsbakken gebouwd worden 

voor de Aziatische Markt. Belangrijk om als lezer van deze 

blogreeks te weten is dat Punch Powertrain momenteel 

in een moeilijke tijd zit en samen met haar mensen een 

grote herstructurering doormaakt. In overleg met de 

betrokkenen kiezen we ervoor deze blogreeks (die wat 

eerder in de tijd speelt), toch te plaatsen. De blogs geven 

namelijk informatie over het creëren van betrokkenheid. 

En juist dat is in deze periode van belang, om om te 

kunnen gaan met de situatie.

Wat eraan vooraf ging
In het voorjaar van 2012 wil de leiding werken aan meer 

betrokkenheid van de medewerkers bij het werk en bij 

elkaar. Ze geloven dat dit leidt tot meer plezier, grotere 

voldoening en tot betere resultaten. Samen met een 

kernteam van leidinggevenden doen we een actie-onder-

zoek. We stellen iedereen in de fabriek de vraag: “Wanneer 

kom jij fl uitend naar het werk?”. Uit dit onderzoek leren we 

wat mensen nodig hebben om zich betrokken te voelen 

bij hun werk en hun collega’s.

Vanuit een concrete urgentie tot verandering, een positief 

mensbeeld en het geloof in een waarderende benadering 

gaan ze met de hele fabriek aan de slag. Mensen voelen 

zich meer betrokken als zij zich meer eigenaar voelen 

van hun eigen werk. Dat eigenaarschap wordt gevoeld als 

mensen invloed kunnen hebben op de inrichting van hun 

werk. Bij Punch leidt dat tot een radicaal andere manier 

van werken in de fabriek: er ontstaan kleine fabriekjes in 

de fabriek (zie dit fi lmpje). Dit zijn Continu Verantwoorde-

lijke Teams (CVT’s) waarin operatoren, ploegverantwoor-

delijken en groepschefs zelf kunnen meebeslissen over de 

organisatie van hun werk.

De te produceren aantallen schieten omhoog
Vanaf 2015 groeit de afzetmarkt voor Punch Power-

train explosief. Er komen steeds meer klanten dus de 

te produceren aantallen gaan telkens verder omhoog. 

Alle ogen zijn gericht op de CVT’s. Zij zullen het verschil 

moeten gaan maken. Maar er zijn nog fl ink wat hobbels 

te nemen. Het is aan de leidinggevenden om een context 

te creëren voor de groei en ontwikkeling van de mensen 

en de fabriek. Deze derde blogreeks vertelt welke stappen 

er plaatsvinden om het leidinggevend team te versterken 

zodat ze zich toegerust voelen om de uitdagingen aan te 

gaan.

De oude structuur van aansturen wringt
Een CVT bij Punch Powertrain staat voor een vaste groep 

van mensen die verantwoordelijk is voor het totale proces 

waarin een product tot stand komt. Het product is een 

hal� abricaat, bestemd voor een interne of externe klant. 

Waar voordien de “shift” (de vroege ploeg, late ploeg en 

nachtploeg) leidend was voor het organiseren van aanstu-

ring en omkadering van de productie, zijn nu alle ploegen 

samen onderdeel van een Continu Verantwoordelijk 

Team. Er ontstaat hierdoor een soort klem voor de groep-

schefs: zij zijn nog steeds verbonden aan één ploeg terwijl 

ze verantwoordelijk zijn voor het CVT als geheel over de 

ploegen heen.
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De uitdaging voor de groepschefs is hoe ze zichzelf gaan 

organiseren om hun CVT’s goed aan te kunnen sturen. 

Naast structuur gaat het ook over een nieuwe invulling 

van hun rol. De grootste uitdaging zit in het minder zelf in 

het operationele werk stappen en zich richten op de groei 

van hun ploegverantwoordelijken. Ze zijn ook niet meer 

voortdurend aanwezig bij één ploeg: ze moeten contact 

hebben met alle mensen van hun CVT, over de ploegen 

heen. De keuzes die ze hierin maken gaan ook impact 

hebben op de ploegverantwoordelijken. Die gaan nu een 

aantal taken vervullen die voorheen bij de groepschefs 

lagen, zoals een actieve rol in de planning en opvangen 

van onverwachte gebeurtenissen in het productie-

proces. Hoe ziet dat er straks uit? Wat zijn dan mogelijke 

afspraken? Welke gesprekken zijn daarvoor nodig? De 

leiding nodigt de groepschefs samen met hun collega’s 

van de partnerafdelingen (PME, Onderhoud en Kwaliteit) 

uit om dit samen te bedenken.

Drie scenario’s voor het organiseren van de 
aansturing
We leerden voorheen in het proces dat ‘de groep van 8’ 

(groefschefs en supportmanagers) het lastig vindt om van 

een volledig blanco blad te vertrekken. Daarom maken we 

met de ‘stuurgroep’ (op dat moment zijn dat de COO, de 

manager operations, HR Business partner en wij twee, als 

adviseurs en onderzoekers betrokken bij de verandering 

in de fabriek) drie scenario’s. Elk scenario kent net een 

andere manier van het organiseren van de aansturing. 

We leggen deze scenario’s voor aan de groep van 8. Dit 

was best spannend want hoewel we als stuurgroep een 

voorkeur hadden voor een scenario, wilden we hen laten 

kiezen. Hier hebben we het uitvoerig over gehad: mogen 

zij echt zelf kiezen? Als dat niet zo zou zijn zouden wij de 

knoop moeten doorhakken.

Een conrete opdracht aan groepschefs en 
supportmanagers
Het resulteert in een duidelijke outputgerichte opdracht 

met een aantal criteria. Zoek samen een manier van orga-

niseren die de aansturing van jullie CVT’s mogelijk maakt 

op zo’n manier dat de teams op de meest e� ectieve 

manier aan hun opdracht kunnen werken.

• Denk daaarbij aan het CVT als geheel ipv in ploegen

• Zorg voor continuïteit en aanwezigheid van 

voldoende leiding in de fabriek

• Zorg dat de structuur houdbaar blijft, ook als we meer 

productie moeten maken

Hierbij reikten we hen de drie scenario’s aan die wij vooraf 

ontwikkelden. Met de uitnodiging om hiervan gebruik te 

maken.

Een levendige sessie die leidt tot een vierde 
scenario
Tijdens een bijeenkomst gingen zij aan de slag. Om hen 

op weg te helpen in het doorvoelen van de drie scenario’s 

vroegen we hen:

• Als we het werk volgens dit scenario gaan organi-

seren, wat gaat er dan volgens jou gebeuren waar je 

nu al naar uitkijkt?

• Als we het werk volgens dit scenario gaan organi-

seren, wat gaat er dan volgens jou gebeuren waar je 

nu al buikpijn van krijgt?

• Hoe zouden we dit scenario zo kunnen aanpassen 

zodat het beter bij de opdracht past én je echt zin 

krijgt om zo te gaan werken?

Met die vragen hielden ze in drietallen elk scenario onder 

de loep en brachten alle voor- en nadelen in kaart. Daarna 

volgde een constructieve discussie in de volledige groep. 
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Elke bevinding werd gezamenlijk onderzocht. Dit leidde 

tot een vierde scenario waar iedereen zich in kon vinden. 

Voor de stuurgroep leverde het ook weer een belangrijk 

inzicht op: Vertrouw in de creatieve denkkracht van je 

mensen, zij weten als geen ander wat werkt in hun werk. 

We zijn blij met deze stap en meteen levert het ook een 

aantal vragen op. De voornaamste is: “Hoe pakken we 

onze PV’s (ploegverantwoordelijken) mee in dit verhaal?”. 

Daarover schrijven we in onze volgende blog. 
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De nieuwe structuur vraagt nieuwe manier van 
leidinggeven
Er komen steeds meer klanten en de te produceren 

aantallen gaan telkens verder omhoog. Nu de zeven CVT’s 

in bedrijf zijn, zijn alle ogen op de teams gericht.  Zij zullen 

het verschil moeten gaan maken en de groepschefs staan 

in de spotlights. Ze hebben samen met de collega’s van 

de supportafdelingen een nieuwe structuur bedacht en 

zullen daardoor moeten werken aan een nieuwe invulling 

van hun rol.

Bijeenkomst met de groepschefs en supportma-
nagers
Op misschien wel de warmste dag van zomer 2015 zitten 

we met de groepschefs en de supportmanagers samen. 

We gaan na hoe je je rol als leidinggevende invult vanuit 

de nieuwe structuur en vanuit een ander perspectief 

op mensen. Als je nieuw gedrag wilt zien bij je mensen, 

namelijk meer eigen verantwoordelijkheid en initiatief, dan 

past daar ook nieuw leiderschap bij. Hoe ziet dat er dan uit 

en waarin verschilt het van het oude?

Hun centrale woord is ‘coaching’. In dat woord zit het 

verlangen naar groei van eigen initiatief besloten. Maar er 

zijn ook nog andere dingen nodig zoals de organisatie van 

het werk, het sturen op resultaten en ook met je voeten in 

de modder gaan staan als nodig. We nodigen de leiding-

gevenden uit om vanuit deze verschillende rollen naar 

hun werk te kijken: waar sta je nu? Waar voel je je goed 

bij? Wat zou je juist anders willen als leidinggevende van 

de CVT’s?

Analyse van vier rollen als leidinggevende
Om een begin te maken met het heruitvinden kiezen we 

een logisch rationele aanpak. We weten intussen dat dat 

voor hen een fi jne manier is om tot een diepere refl ectie 

te komen. Die aanpak is als volgt:

• Beschrijving van vier rollen die op verschillende 

momenten iets van je vragen: 1) organiseren van het 

werk; 2) sturen op resultaat; 3) coaching en 4) het 

doen van het operationele werk. (Presentatie van 

raamwerk voor leidinggeven).

• De vraag aan hen om terug te kijken op de vorige 

werkweek en na te gaan hoeveel procent van de tijd 

gebruikt wordt voor welke rol. (Analyse van hoe het 

nu is).

• Nagaan wat zij in enkele maanden meer of anders 

zouden willen doen dan vandaag. En welke activi-

teiten zij als groepschef zouden willen doorgeven aan 

de ploegverantwoordelijken. (Ambitie uitspreken voor 

nabije toekomst).

Door deze aanpak wordt duidelijk dat zij gemiddeld het 

grootste deel van de tijd gebruiken om te organiseren 

(zoals dagplanningen maken, mails behandelen, weekend-

werk organiseren, werven en sollicitatiegesprekken voeren 

en vergaderingen organiseren). En dat zij gemiddeld een 

klein deel van de tijd gebruiken voor operationeel werk 

(zoals overstapelen van hal� abricaten, verkeerd gemelde 

bonnen corrigeren en met de heftruck rijden). De ambitie 

die zij uitspreken gaat vooral over het coachen van hun 

mensen. Zij willen bijvoorbeeld graag meer gesprekken 

voeren met operatoren op de vloer en vaker teamleden 

coachen bij nieuwe taken. Een taak die zij graag willen 

doorgeven aan de ploegverantwoordelijke is bijvoorbeeld 

het plannen van verlof binnen de ploeg.

Rationele analyse gecombineerd met persoon-
lijke verhalen
Deze refl ectieoefening leidt tot twee helpende sporen. 
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Spoor één is het in kaart brengen van taken, gekoppeld 

aan de rollen. Die rationele analyse helpt om met de 

ploegverantwoordelijken straks het gesprek aan te gaan 

en samen te bepalen wie wat zal gaan doen. Het tweede 

spoor ontstaat door de anekdotes en verhalen. We 

vroegen hen bij de analyse-oefening ook na te denken 

over welke rol hen het beste ligt, waar ze warm voor 

lopen en wanneer ze zich ‘in fl ow’ voelen. En ook over 

de bezorgdheden die dan voorbijkomen. Dit bracht 

vragen en twijfels op een meer existentieel niveau naar 

boven, zoals: wat ga ik straks nog doen als ik al die taken 

doorgeef? Moet ik nu niet gewoon zeggen dat ik een 

coachende leidinggevende ben, terwijl ik organiseren juist 

erg leuk vind en goed kan? Wat gaat mijn toegevoegde 

waarde zijn? Dat coachende, past dat wel bij mij? Dit 

levert mooie gesprekken op en vooral het inzicht dat het 

delen van zowel het verlangen als de ‘angst’ belangrijk is, 

voor jezelf en voor je onderlinge samenwerkingsrelaties. 

Net de combinatie van deze concrete analyse van taken 

en het laten zien van jezelf, ook als je je daarin kwetsbaar 

voelt, levert en vruchtbare basis op.

De ander meekrijgen in je verhaal
Naast het organiseren van het werk en sturen op het 

resultaat, wordt de coachende rol in de toekomst steeds 

belangrijker. In de eerste plaats gaat het om het coachen 

van de eigen ploegverantwoordelijken. Deze groep 

mensen is echter nog niet mee in de verandering. Een 

‘oude aanpak’ zou zijn: we informeren hen over hoe we 

het zien en gaan aan de slag. De ‘nieuwe aanpak’, op basis 

van inzichten in het werken aan betrokkenheid, vraagt 

afstemming en samen betekenis geven. De groepschefs 

willen daarvoor een bijeenkomst organiseren met hun 

ploegverantwoordelijken. Met zo’n moment willen ze 

markeren dat zij in een nieuwe rol stappen. Ze veran-

deren ook hun naam: vanaf nu zijn het geen groeps-

chefs meer maar Team Supervisors. We maken met hen 

een ontwerp voor de bijeenkomst. We proberen hierbij 

vormen te kiezen die passen bij hun doel. Ze willen met 

elkaar komen tot keuzes waarbij iedereen zich betrokken 

voelt en waar iedereen achter kan staan. Dit vraagt een 

constructieve dialoog waar alle vragen en bemerkingen er 

mogen zijn en waar alle deelnemers nieuwsgierigheid en 

onderzoeksvermogen aan de dag leggen.

Een bijeenkomst met de ploegverantwoorde-
lijken
In de bijeenkomst zetten Marc de Wind (COO) en Roland 

De Wolf (manager operations) de kaders neer. Zij vertellen 

over de structuur, over de achterliggende gedachten 

en geven een inkijkje in het proces tot nu toe. De Team 

Supervisors vertellen hoe ze tot de keuze kwamen om 

uit de shift te stappen en overkoepelend leiding te gaan 

geven aan alle ploegen van hun CVT’s. Ze delen iets over 

hun zoektocht naar de nieuwe rolinvulling. Zij zetten de 

centrale vragen van de bijeenkomst neer: Hoe vullen we 

de nieuwe structuur in: welke ploegverantwoordelijke 

op welke plek? Welke rolverdeling helpt het best om een 

context te creëren waarin de teams en alle teamleden het 

beste van zichzelf kunnen inzetten? Deze eerste vraag 

is cruciaal. Er zit een structuurkant aan  maar ook een 

diepere lading. Bepalen wie op welke plek zit roept ook 

vragen op zoals: wie wordt mijn leidinggevende? Met 

welke collega’s kom ik in het team? Krijg ik de shift die het 

best past bij mijn thuissituatie? Het zijn vragen die mensen 

spannend vinden en waar ze eerst zicht op willen krijgen 

voor ze over een rol of welke inhoud dan ook kunnen 

nadenken. We kiezen voor een vorm die toelaat dat 

iedereen letterlijk kan voelen welke plek het beste past.
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Iedereen zoekt -letterlijk- een plek
De werkwijze voor het zoeken naar een eigen plek is als 

volgt:

• We vragen de Team Supervisors om een plek in de 

ruimte in te nemen.

• Vervolgens vragen we de ploegverantwoordelijken 

om op de plek te gaan staan waar ze vandaag thuis-

horen.

• Daarna nodigen we hen uit om in stilte rond te 

wandelen met de vraag: op welke plek zou ik het liefst 

willen staan. Ze mogen een tijd blijven rondlopen tot 

ze merken, dit is mijn plek.

• Als iedereen een plek heeft gaan we met elkaar in 

gesprek. Het plaatje blijkt voor het grootste deel 

kloppend te zijn. Er zijn nog wel enkele lastige keuzes 

te maken. Bijvoorbeeld op die plekken waar twee 

mensen graag dezelfde plek willen.

We voeren afwisselend in kleinere settings en in de grote 

groep een onderzoekend gesprek. We gaan  na wat voor 

ieder persoonlijk belangrijk is en wat voor het team. Dit 

gesprek leidt tot een invulling die iedereen wil uitproberen 

in de praktijk. Roland De Wolf, manager operations zegt 

hier achteraf over: “Dit is voor mij één van de spannendste 

momenten ooit geweest: zo ver gaan in het echt laten 

meedenken en kiezen… Een heel bijzondere ervaring. Het 

geeft me vertrouwen dat dit dus kan én dat het tegelijk 

veel moed en maturiteit van ons allen vraagt”.

“Waar hoor ik bij?” is een spannende en belang-
rijke vraag om te stellen
Het kunnen delen van het verlangen en ook de angst bij 

de vraag “Waar hoor ik bij?” heeft de opening gegeven 

voor de Team Supervisors om in de weken nadien samen 

met hun ploegverantwoordelijken de praktische rolver-

deling te bespreken. Het blijft een dynamisch leerproces 

voor iedereen bij Punch Powertrain en voor ons om 

telkens je persoonlijke verhaal op tafel te kunnen leggen. 

Het inbrengen van wat belangrijk voor je is, waar je mee 

zit en wat je ambitie is, is vaak spannend omdat je je er 

kwetsbaar door voelt. Tegelijkertijd is het essentieel om te 

komen tot bijzondere resultaten.
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Weer een verhoging in aantallen, is er een 
noodrem?
De nieuwe structuur is bedacht. Nu is het zaak om 

met elkaar ontdekken hoe we hierin e� ectief als team 

samenwerken en ontwikkelen. Er komt ineens een grote 

verhoging in aantallen. Namelijk van 1100 naar 1350 

versnellingsbakken. De sfeer in de fabriek is gespannen, 

zo’n enorme stijging in de productie heeft men nog niet 

eerder met elkaar gerealiseerd. (Nog geen twee jaar na 

deze eerste stijging zal de fabriek het viervoudige gaan 

produceren. Maar daar habben we op dat moment nog 

geen weet van.)

De opdracht naar 1350 is een grote uitdaging. Een oude 

refl ex is om te denken: “Dit is niet mogelijk!”.  Een nieuwe 

is: “Hoe gaan we dit aanpakken?”.  Er is geen pasklaar 

antwoord, we moeten het met elkaar bedenken. En we 

zullen misschien in een noodrem moeten voorzien voor 

als we het echt even niet weten.

Een schoteltje en een kopje
“Ik maak me zorgen. Hoe moeten we omgaan met 

die hele verandering van verantwoordelijke teams en 

werken vanuit betrokkenheid in deze roerige tijd”, vraagt 

Marc de Wind, COO van de fabriek, zich af. Tijdens een 

overleg hierover licht hij toe: “We hebben nu die nieuwe 

CVT-structuur. Het vraagt echter nog zoveel inspanning 

om de teams verder te ontwikkelen en te versterken. Gaan 

onze CVT’s het wel redden om 1350 stuks te produceren? 

Sterker nog, binnen afzienbare tijd moeten het 1500 stuks 

zijn. Zij zullen de handen vol hebben aan de aantallen. 

Het is uitgesloten dat zij én zoveel kunnen produceren én 

helemaal thuis raken in de nieuwe manier van werken in 

de Continu Verantwoordelijke Teams (CVT’s).”.

Tijdens dit gesprek kijken we een beetje beduusd naar 

de kopjes en de schoteltjes op de tafel voor ons. Wat als 

we, net zoals het schoteltje het kopje draagt, de CVT’s de 

spannende uitdaging van de grote aantallen laten dragen 

en het als een kans benutten om te leren hoe je dit als 

team aanpakt?

Heft in eigen handen
Daar ontstaat de omkering. De nieuwe gedachte is: 

“Als we nu geen gas geven, dan zijn we het kwijt. We 

hebben nu een paar jaar gewerkt aan een stevige basis. 

We moeten juist nu doorzetten.” In deze zware tijd, 

waarin grote druk staat op de aantallen die geproduceerd 

moeten worden, besluit Marc juist door te pakken met de 

CVT’s. We organiseren een ontmoeting met de teamsu-

pervisors en hun ploegverantwoordelijken. Zij presenteren 

de plannen aan elkaar die hen moeten helpen om 1350 

stuks te gaan produceren terwijl dat er nu nog 1100 zijn.

Op de bijeenkomst (het is december 2015) blijkt dat er 

veel sterke plannen liggen én dat er al concrete successen 

geboekt zijn. We onderzoeken met elkaar wat er wél 

werkt en krijgen de volgende verhalen:

• Kristof  (team supervisor) vertelt dat zij zagen dat ze 

bij één van de CVT’s (Schijven Hard) de 400 stuks per 

ploeg wel halen. Een klein onderzoek laat zien dat er 

in dit CVT veel ervaren collega’s werken. Zij hebben 

de ambitie deze kennis te verbreden.

• Domien (ploegverantwoordelijke) vertelt: “De ploe-

govergave is zo wezenlijk op dit moment. Vanmorgen 

liep het mis. De ploegverantwoordelijke van het 

vorige team beschuldigde ons van een aantal dingen. 

Dit was niet leuk. Ik koos ervoor om niet in strijd te 

gaan maar dit bespreekbaar te maken. Niet alleen de 
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inhoud maar ook de manier waarop wij als PV’s aan 

het samenwerken waren. Daarmee werd het rustiger 

en gaven we aan de rest van het team het goede 

voorbeeld. Je kunt kiezen hoe je reageert op wat je 

collega zegt en doet!”

• Pascal (ploegverantwoordelijke): “Wat mij aangenaam 

verraste was vrijdag op het Q-trefpunt. Iemand moest 

stoom afblazen. Ik legde uit hoe wij ernaar keken. En 

mijn twee nieuwe collega’s uit het clusterteam, Patrick 

en Stijn, stonden achter mij. Toen wist ik: samen staan 

we sterk.”

Kleine slimme verbeteringen zoeken in het werk 
leidt tot betrokkenheid
Er zullen nieuwe machines komen om de nieuwe 

aantallen te kunnen produceren. Omdat deze machines 

nog op zich laten wachten, moeten de CVT’s het nu 

hebben van ‘slimmer werken’ in hun eigen teams en over 

de teams heen. Ze bedenken allerlei aanpakken die tot 

resultaat leiden. Bijvoorbeeld:

• Het opstarten van stilstaande machine bij een nieuwe 

ploeg kost veel tijd. Degene die start heeft meteen 

veel druk. Nu doen ze het anders. Ze geven de 

machine draaiend over. En ze leggen de machine stil 

om te poetsen op een ander moment. Dit scheelt 

meteen veel in aantal stuks. (Schijven Hard)

• Een CVT merkt dat zij soms tijd hebben om te 

poetsen. Maar zij mogen niet met het daarvoor 

bestemde karretje rijden. Inmiddels hebben zij 

overlegd met de afdeling Facility. Diverse collega’s zijn 

erbij betrokken en ze vroegen telkens wat zij ervan 

zouden vinden. Inmiddels vindt de opleiding plaats en 

kunnen ze straks zelf rijden. Zo zijn ze veel fl exibeler. 

Ze kunnen dan ook gemakkelijk algemene dingen 

poetsen die anders soms blijven liggen. (Clusterteam 

HRM MO)

• “Er was een probleem met IKZ-karretjes, er waren er 

te weinig. Samen met de operatoren zochten we naar 

een oplossing. Het idee kwam om vanuit 2 machines 

met 1 gezamenlijke kar te werken. Ik heb hen zoveel 

mogelijk ruimte gegeven om er zelf mee aan de slag 

te gaan. De mensen aan de machines moeten er toch 

8u mee omgaan. Ik niet, dus als zij het goed vinden is 

het voor mij ook goed”.

 Het valt op in de voorbeelden dat het niet alleen over de 

inhoud van de verbetering gaat. Ook de manier waarop 

ze tot een oplossing komen doet er toe. Hoe meer de 

mensen zich uitgenodigd voelen om mee te denken en te 

beslissen, hoe makkelijker het vervolgens is om de verbe-

tering ook daadwerkelijk door te voeren.
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De ontwikkeling van ‘het spinnenweb’
Nu de op te leveren aantallen in de productie telkens 

stijgen en de CVT’s alle zeilen bij moeten zetten om dit 

waar te maken, ontstaat behoefte aan refl ectie. Lieze 

Drees kwam bij het bedrijf als CVT-coach. Marc de Wind, 

COO, geeft haar de opdracht om de CVT’s te helpen met 

het refl ecteren op hun eigen aanpak: Waar zijn de teams 

al sterk in en waar kunnen zij nog meer van elkaar leren? 

Het instrument dat hiervoor ingezet wordt, is het ‘spin-

nenweb’. De eerste versie van het instrument ontwikkelen 

we en testen we in samenwerking met de teamsuper-

visors.(De spinnenweboefening is gebaseerd op de KWIC 

toolbox van VOKA. Deze wordt als basistool gehanteerd, 

maar gepersonaliseerd op maat van Punch Powertrain.)

Het spinnenweb bestaat uit de volgende vier categorieën 

waarop de teams zichzelf kunnen scoren:

• Samenwerken met elkaar;

• Opleiden van nieuwe mensen;

• Samenwerken met de andere afdelingen (onderhoud, 

kwaliteit en engineering);

• Kennen en nastreven van de doelstellingen.

Elke van de vier takken van het web kent een set stel-

lingen. De operatoren kunnen deze stellingen beoordelen.

• De stellingen bestaan uit waarneembare punten. Dus 

bijvoorbeeld (bij opleiden): “Alle nieuwe medewer-

kers in ons team starten met een opleidingsboekje”. 

Of (bij samenwerken met andere afdelingen): “Als ik 

een probleem heb weet ik onmiddellijk wie ik moet 

bellen.” En bijvoorbeeld niet: “Ik heb het gevoel dat 

we onze mensen goed opleiden” omdat dat minder 

makkelijk eenduidig vast te stellen is.

• De stellingen krijgen van de deelnemers een score 

“Eens”; “Oneens, maar we zijn ermee bezig” of 

“Oneens, we zijn hier niet mee bezig”.

• De stellingen over een bepaald onderwerp hebben 

een bepaalde volgorde die opbouwt in ‘zwaarte’. De 

eerste stelling bij opleidingen stelt bijvoorbeeld dat 

iedereen een opleidingsboekje krijgt. En de laatste 

stelt dat iedereen op elke lijn inzetbaar is.

De aanpak is als volgt:

• In acht weken tijd doorlopen alle CVT’s alle takken 

van het web.

• Elk CVT heeft drie shifts (vroege dienst, late dienst, 

nachtploeg). Elke shift komt samen voor een refl ectie-

moment waarop 1 tak van het web centraal staat.

• Elk van deze groepen scoort het eigen CVT. Aan het 

eind bepalen zij samen met welke actie zij aan de slag 

willen om hun werk te verbeteren.

• Deze bijeenkomsten duren kort: 25 minuten. Zo 

kunnen de machines in warmloopstand blijven en is 

er weinig productieverlies.

  

Elk team bepaalt waar zij zelf staat
De teamsupervisors en ploegverantwoordelijken organi-

seren per CVT bijeenkomsten per shift. Dat betekent dat 

er telkens ongeveer een groepje van 8 tot 14 mensen 

samenkomt. Hun teamsupervisor of ploegverantwoor-

delijke vertelt bij de start dat het er niet om gaat hoog te 

scoren. Maar dat het juist belangrijk is te zie hoe het op 

dit moment loopt zodat je passende acties kunt nemen. 

Deelnemers lezen vervolgens om beurten een stelling 

voor en de groep gaat erover in gesprek. De bedoeling is 

dat zij het samen eens worden over het antwoord. Aan 

het eind kijkt men naar de score en bepalen zij gezamen-

lijk wat men graag wil verbeteren. Een trekker neemt na 

de bijeenkomst het voortouw. En de volgende bijeen-
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komst, over een andere tak van het spinnenweb, begint 

met een terugblik op de genomen acties.

Enkele refl ecties van Lieze:

• “Voor de ploegverantwoordelijke bleek het een goede 

setting om dingen bespreekbaar te maken. Ik kon hen 

na afl oop van een refl ectiesessie tips en feedback 

geven. Zoals over bepaalde vragen die ze konden 

stellen. Zo lukte het hen om nog beter in hun rol te 

komen. Voor enkele onder hen was het nieuw om 

over de teamwerking te praten. Zij zijn tot nu toe 

gewend om in te zoomen op kwaliteit die er wel is of 

niet, of op engineering.”

• “Het is interessant dat verschillende shifts van één CVT 

vaak op dezelfde score uitkomen. En ook dezelfde 

verbeteracties kiezen. In die zin hielp het instrument 

om tot gedeelde beelden te komen. Als het hen 

daarna lukte om dingen te realiseren dan waren ze 

trots.”

Zelfrefl ectie leidt tot actie
De voornemens leiden in de CVT’s tot actie. Soms zijn het 

kleine acties zoals aanpassingen in de opleidingsboekjes 

of een andere inrichting van het teambord. Soms zijn het 

grotere acties. Bijvoorbeeld:

• De deelnemers van het CVT huisregelmontage 

ontdekken dat zij helemaal niet zo bekend zijn met 

de doelstellingen (KPI’s). Wel met de aantallen die 

geproduceerd dienen te worden. Maar iets als OEE 

(Overall Equipment E� ectiveness) is bij hen niet 

bekend. Ze vragen hun Teamsupervisor daar meer 

over te vertellen. Dit leidt ertoe dat ze zelf meer zaken 

gaan opvolgen. Dit wordt concreet zichtbaar op het 

teambord.

• In een ander CVT wordt duidelijk dat het systeem 

van peter en meter verwaterd was. Ze hebben dat 

opnieuw opgepakt. Elke nieuwe collega krijgt nu weer 

zo’n mentor. Daarna is het grotere enthousiasme in 

het team merkbaar.

Van spinnenweb naar zeester
Het beeld van de spinnenweb staat centraal in het refl ec-

tie-instrument. En hoewel de aanpak goed werkt, past 

het beeld niet goed. Een spin die een poot moet missen, 

loopt eerst een poosje mank, en zal niet lang daarna het 

loodje leggen. Vanuit dit beeld zou je kunnen zeggen dat 

het niet goed werkt om alle takken van het werk (zoals 

kwaliteit, onderhoud en engineering) apart te organiseren. 

Als een punt zwak is of afvalt, kun je nog even gebruik-

maken van de kennis (‘mank lopen’) maar het zal niet lang 

duren of je komt in de problemen (de spin sterft). In de 

CVT’s staat juist een werkwijze centraal waarbij men de 

zaken multidisciplinair regelt. Dit lijkt meer op het beeld 

van een levende zeester. Als die een poot moet missen, 

groeit die vanzelf terug. Het werken met het spinnenwe-

binstrument leidt tot het beeld van de zeester. 
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We werken in omgekeerde volgorde
Een goed veranderproces laat zich vooraf niet makkelijk 

vangen in een stappenplan. “De brug bouwen terwijl je 

erover loopt” is een gevleugelde uitspraak die ons op 

momenten van zoeken en ploeteren in dit traject vaak 

soelaas bracht en brengt. Door het maken van deze 

blogreeks ontdekken we dat het expliciet op de kaart 

zetten van een visie op leiderschap veel later is gebeurd 

dan dat we zijn gaan bouwen aan dat leiderschap. In veel 

verandertrajecten start je hiermee en ga je vervolgens 

bouwen. Het leidinggevend kader van de Productie bij 

Punch Powertrain is telkens mee in de actie en het expe-

riment gestapt. Op refl ectiemomenten lukt het dan steeds 

beter om te zien en te voelen wat werkt, wat niet werkt en 

wat de volgende stap is.

Een verhaal over leiderschap geeft richting en 
werkt verbindend
Ondanks de organische manier waarop het leren leiding-

geven aan Continue Verantwoordelijke Teams vorm 

krijgt, ontstaat op een bepaald moment de behoefte 

om losse eindjes aan elkaar te knopen en het verhaal 

van leidinggeven bij Punch explicieter te maken. Zodat 

elke leidinggevende zich kan verbinden aan de visie, 

kan onderzoeken wat die voor het eigen leiderschap 

betekent. Kan ervaren waarin er nog leren en ontwik-

kelen nodig is. Zo’n verhaal helpt ook om telkens na te 

gaan wat er nu gevraagd wordt van het collectief. Want 

krachtige netwerken bouwen in de fabriek, waarin alle 

collega’s vanuit eigenaarschap en verantwoordelijkheid 

aan het resultaat werken, doe je niet in je eentje. “Verbin-

dend Leiderschap” is de vlag waaronder we één en ander 

samenbrengen. Als leidinggevende in verbinding met 

jezelf, met de ander en samen met de taak waar je aan te 

werken hebt.

Als de baas het niet meer zegt…
We nodigen Marc de Wind (Chief Operations O�  cer) en 

Koen Morrhey (Talent manager) uit om te vertellen over 

de visie op leiderschap die ontwikkeld is bij Punch Power-

train. Voor Marc de Wind betekent leiderschap ontwik-

kelen dat je bouwt aan een context waarin mensen met 

elkaar die dingen bespreekbaar kunnen maken die nodig 

zijn om een volgende stap te maken. Hij zegt hierover: 

“Als je gelooft in maximale eigen verantwoordelijkheid 

dan moet je de traditionele benadering van ‘de baas zegt 

wat er moet gebeuren en het team voert uit’ uiteraard los 

laten en moet je op zoek naar een context waarin zaken 

bespreekbaar worden gemaakt in feite zonder hiërarchie.”

Eerst een goede selectie en daarna leren door te 
doen
Koen Morrey geeft aan hoe deze manier van leidinggeven 

ontwikkeld kan worden: “Eerst en vooral is het belangrijk 

dat mensen leidinggevende kunnen worden vanuit hun 

kracht. Je moet bijvoorbeeld graag met mensen omgaan. 

Hier gaan we dan ook uitgebreid op in op het moment 

dat iemand zich kandidaat stelt voor een leidinggevende 

rol. Daarnaast zijn er ook een aantal vaardigheden die 

je als leidinggevende nodig hebt en die je via coaching, 

opleiding en oefenen onder de knie kan krijgen. Het is 

belangrijk dat we nieuwe leidinggevenden hierin goed 

ondersteunen zodat ze zich snel comfortabel genoeg 

voelen in hun nieuwe rol om zichzelf te kunnen zijn.”

Een goede babbel op het werk en ‘AB-dagen’ als 
plek voor het goede gesprek
Wanneer je start in een  leidinggevende rol bij Punch 

Powertrain, zijn er opleidingen en is er coaching. Een 

belangrijk deel van het leren vindt plaats in interactie met 
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collega’s tijdens het werk. Zij helpen om te zien waar je op 

je best bent en hoe je kunt bijdragen aan het geheel. Koen 

Morrey: “De informele momenten zijn belangrijk. Bijvoor-

beeld dat mensen goede voorbeelden zien, bij elkaar 

terecht kunnen om te sparren of voor een goede babbel. 

Daarnaast zijn er de meer georganiseerde momenten 

zoals de ‘AB-dagen’ en intervisiesessies”.

De ‘AB-dagen’ zijn tweedaagse bijeenkomsten die eens 

per kwartaal plaatsvinden. In totaal zijn hierbij 15 leiding-

gevenden van de fabriek aanwezig. Samen kijken zij naar 

de manier waarop het leidinggeven aan de teams hen af 

gaat. De naam van deze dagen is te danken aan de locatie 

waar zo’n bijeenkomst enkele keren heeft plaatsgevonden, 

namelijk Alden Biesen (“AB”). Marc de Wind: “We kijken op 

die dagen naar wat er van ‘buiten’ op ons af komt, wat er 

van ‘binnen’ (dus uit de teams) op ons af komt en daarna 

proberen we daar gezamenlijk chocola van te maken. 

Een mooi voorbeeld is de output van de laatste AB-dagen 

in september 2018 waar we een tegeltje van gemaakt 

hebben:

Een stevige fabriek in onzekere tijden maken we door…

• Met één verhaal naar buiten te komen

• Transparant te zijn over de onzekerheid die er is en 

mag zijn

• De klant steeds in beeld te houden

• Flexibel en slim om te gaan met ieder productieni-

veau wat nodig is

• Zorgvuldig en in de juiste volgorde te communiceren

• Prioriteiten in contact met elkaar af te stemmen

We noemen de AB-dagen ook wel ‘de plek voor het 

goede gesprek’. Het programma bestaat niet uit ‘modules’ 

en er is geen ‘stof’. We gebruiken de bijeenkomsten om 

op een productieve manier dát met elkaar te bespreken 

waar het om draait. Voor mij zijn die AB-dagen een 

voorbeeld van hoe het komende jaren zou kunnen gaan: 

met z’n allen, zonder hiërarchie, kijken naar de input, naar 

elkaar luisteren, elkaar bevragen en gezamenlijk komen tot 

een kader en bijbehorende afspraken en besluiten.”

Het leiderschap groeit
Marc de Wind en Koen Morrey zien dat het leiderschap 

binnen Punch Powertrain zich ontwikkelt. Zij zien dit 

bijvoorbeeld aan:

• Marc: “Ik zie dagelijks zaken in de teams en tussen 

de teams gebeuren waar het ‘hoger management’ 

niet meer aan te pas hoeft te komen. De kwaliteit van 

de besprekingen en de besluiten is zo hoog dat een 

leidinggevende niets hoeft toe te voegen. Behalve 

misschien ‘dank je wel’.

• Koen: “Je merkt dat leidinggevenden een stuk steviger 

en meer matuur in hun rol staan dan vroeger. Zij 

nemen het menselijke aspect veel sterker op, zonder 

dat dit ten koste gaat van andere managementtaken. 

Zij kunnen makkelijker omgaan met ambigue situaties, 

stellen mensen gerust en lossen zelf confl icten op. 

Bij dit soort activiteiten speelden enkele jaren geleden 

HR en het management een grotere rol.”

• Marc :“Ook op momenten dat we vervelende dingen 

moeten vertellen  -zoals tijdelijke Economische 

Werkloosheid- zie ik dat dit op twee niveaus lager 

wordt gemanaged dan drie jaar geleden. Enkele jaren 

geleden was ik hier zelf voor in de lead. Nu zijn het 

de Team Supervisors die dit proces trekken en de 

communicatie vormgeven. En zij doen het eigenlijk 

veel beter!”
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Koen geeft aan dat externe lesgevers dit beeld bevestigen. 

Van hen horen we regelmatig dat ze verbaasd zijn dat we 

er, ondanks de sterke groei, toch in blijven slagen sterke 

leiders te vinden en te laten doorgroeien.

Stevige leidinggevenden dragen bij aan een plek 
waar ieder ‘fl uitend naar het werk’ kan gaan
In totaal is Punch Powertrain nu zo’n 6 jaar bezig met 

Continue Verantwoordelijke Teams en het ontwikkelen 

van leiderschap dat daar voor nodig is. Marc en Koen 

concluderen dat ze goed op weg zijn en al heel veel 

hebben bereikt. Marc: “We staan er misschien te weinig 

bij stil. Wij vinden het nu heel vanzelfsprekend dat een 

heleboel zaken op “lagere” (eigenlijk is dat dus niet 

“lager” maar “het juiste”) niveaus plaatsvinden met een 

veel hogere kwaliteit en acceptatie. Terwijl dit voor een 

buitenstaander verbazend en erg mooi is.” Koen: “Het is 

voor mij glashelder dat de kwaliteit en de kracht van het 

leiderschap een bepalende invloed heeft op mensen en of 

zij al dan niet ‘fl uitend naar het werk’ kunnen komen. De 

kracht van ons leidinggevend team heeft er voor gezorgd 

dat we als organisatie de enorme uitdagingen van de 

voorbije jaren hebben aangekund. En daardoor heb ik ook 

het vertrouwen dat we de volgende uitdagingen zullen 

blijven aankunnen.”
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De medewerkers van de fabriek Punch Powertrain voelen 

zich betrokken bij hun werk. Door de betrokkenheid 

willen zij ook steeds meer invloed krijgen op hun werk. 

Inmiddels is de fabriek opgebouwd uit minifabriekjes 

waarin operatoren, ploegverantwoordelijken en groep-

schefs zelf kunnen meebeslissen over de organisatie 

van hun werk. Deze manier van werken is stap voor 

stap ontwikkeld gedurende de afgelopen jaren. In mei 

2016 loopt dat proces precies vier jaar. Er is de behoefte 

om het verhaal tot nu toe te kunnen delen met nieuwe 

collega’s en andere belangstellenden. De keuze valt op 

een fi lm. Deze blog geeft een kijkje achter de schermen 

bij het maken van de fi lm.

Een grote groep nieuwe collega’s betrekken
Het idee is om een fi lm te maken. Marc de Wind (COO) en 

Roland De Wolf (Directeur Operations) weten hoe belang-

rijk het is om mensen mee te nemen in een verhaal. Zij 

verwachten een grote groep nieuwe medewerkers en 

hebben het idee dat een animatiefi lm gaat helpen om hen 

mee te nemen in de manier van werken in de fabriek. Op 

dit moment is de fabriek opgedeeld in Continu Verant-

woordelijke Teams. Het gaat niet alleen om die teams en 

hun werkwijze maar vooral om de manier waarop ze zijn 

ontstaan. Namelijk vanuit de behoefte van de medewer-

kers in de productiehal zelf, op het moment dat zij zich 

meer betrokken voelden bij hun werk. De gedachte is om 

een fi lm te maken die nieuwe medewerkers meeneemt in 

die geschiedenis en hen zo betrekt bij de huidige manier 

van werken.

Een bedrijfsfi lm die wat losmaakt
De fi lmmakers van XiOLA krijgen een briefi ng in de vorm 

van een beschrijving van het hele proces van ‘werken aan 

betrokkenheid’. De fi lmmakers zelf zeggen hierover: “Dit 

was een rijke, zij het ietwat onverteerbare bloemlezing. 

Tussen alle informatie door, kwam steevast één ding 

bovendrijven: de positieve vibe van mensen die zich plots 

wél belangrijk voelen. Onze uitdaging was om het verhaal 

in al zijn rijkdom weer te geven, zonder de ballast van 

technische en historische beschrijvingen. Helder, fris en 

vooral, diep menselijk en positief.” Voor Punch Powertrain 

was het de belangrijk om ook mensen zelf aan het woord 

te laten in de fi lm. En bovendien om iets van de fabriek 

te tonen. Zo ontstond het idee om enkele medewerkers 

te interviewen en beelden te maken van mensen aan het 

werk, om de animatie inhoudelijk te ondersteunen. De 

fi lmmakers beschrijven hoe de samenwerking verliep: “De 

positiveit en het vertrouwen die ze hun eigen mensen 

geven, straalt nu ook af op ons en zorgt ervoor dat ook wij 

gebeten werden door het stimulerende gevoel om er iets 

fantastisch van te maken.” De animatiefi lm wordt binnen 

de fabriek goed ontvangen. “Het mooiste zijn de reacties 

op onze fi lm”, laten de fi lmmakers weten. “Mensen zijn 

oprecht enthousiast en dankbaar voor de fi lm. Sommige 

mensen laten zelfs tranen! Wij hadden nooit kunnen 

hopen dat een fi lm, een bedrijfsfi lm, zoveel emotie zou 

kunnen losmaken bij zijn publiek.”

Hoe sterk een fi lm ook is, het blijft ‘tweedehands 
kennis’
Het maken van de fi lm past bij het verlangen van Marc en 

Roland om het ‘DNA van de fabriek’ door te geven aan 

nieuwe medewerkers. Punch Powertrain kiest diverse 

vormen om dat te doen. Het maken van een animatie-

fi lm is er één van. Ze maken ook een muur in de fabriek 

met beelden die helpen om het verhaal te vertellen. Ook 

nemen medewerkers bij Punch Powertrain altijd de tijd 

om gasten van andere bedrijven uit de regio rond te leiden 

in de fabriek. Hun verhaal aan anderen vertellen helpt om 
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het zelf opnieuw te doorleven. En toch, hoe mooi een 

fi lm of een verhaalmuur ook gemaakt is, het bezorgt de 

kijker of lezer ervan op z’n best ‘tweedehands kennis.’ De 

diepe ervaringskennis, de ‘eerstehands kennis’, zit bij de 

mensen die het verhaal hebben meegemaakt en er zelf 

vorm aan hebben gegeven. Het blijft daarom zaak om 

manieren te zoeken om niet alleen het verhaal te vertellen 

maar ook manieren te zoeken er samen verder aan te 

bouwen. Lees in een volgende blog hoe een ko�  ebar in 

de productiehal hier bij Punch Powertrain aan bijdraagt.
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Waar spreken we af als we elkaar kwijt zijn? “Deze 

vraag stelde mijn moeder me steevast als we op een 

drukke plek kwamen waar we elkaar uit het oog konden 

verliezen”, vertelde collega Eric Koenen een keer. Dit was 

vóór het GSM- tijdperk. Toch blijft de vraag ondanks alle 

technische middelen van vandaag overeind. Want wat 

doe je in een fabriek die groeit en bloeit en waar je in 

de drukte door de bomen soms het bos niet meer ziet? 

“Waar spreken we af als we elkaar kwijt zijn” wordt de 

centrale vraag op de refl ectiedagen met het leidingge-

vend kader van een fabriek in het Belgische Sint-Truiden. 

Minder of meer leiding aan Continu Verantwoor-
delijke Teams
Ondanks een toenemende zelfstandigheid in de ‘Continu 

Verantwoordelijke Teams’, wordt het verantwoordelijk-

heidsgebied erg groot en maakt de directie in de zomer 

van 2016 samen de keuze om een leidinggevende laag 

toe te voegen. De directeur Operations Roland De Wolf 

omringt zich met een productiemanager en drie support-

managers, één voor Maintenance, één voor Quality en 

één voor PME. Hiervoor zijn een aantal externen aange-

worven. Zo komt er een ‘frisse wind’ binnen en kunnen er 

nieuwe perspectieven ontstaan. “Pentagon” is de naam die 

deze groep zichzelf geeft. De droom van Roland met het 

Pentagon is: “Wij willen er voor zorgen dat er een steeds 

betere samenwerking kan ontstaan in de fabriek. Dit doen 

we door veelvuldig te monitoren wat er in de fabriek 

gebeurt, wat prioriteit heeft en wat we in onze processen 

duurzaam kunnen verbeteren. Zo werken we samen in en 

aan een productieve dynamiek.”

De omgekeerde piramide
Het “Pentagon” zit niet in een ivoren toren maar op 

een ondersteunende plek dichtbij  voor de mensen op 

de werkvloer. Dit is één van de cruciale principes die 

centraal stonden in het proces om te komen tot CVT’s. 

Roland vindt het belangrijk dat zijn team op een zichtbare 

manier in contact staat met de verschillende CVT’s en 

ook onderling goed verbonden is. Als leidinggevend team 

bouwen ze de context waarin de mensen zich kunnen 

ontplooien en de taken op kunnen pakken waar ze goed 

in zijn. En daardoor voelen ze zich mede eigenaar van het 

resultaat. In hun droom komt er een tafel in het midden 

van de fabriek, omringd met doorzichtige wanden: vijf 

plekken voor de teamleden en een zesde voor wie er 

(wisselend) nodig is om besluiten te kunnen nemen. 

Productie en partnerafdelingen komen elke dag 
samen: Contact, contact, contact
Het Pentagon komt elke dag om 11.30u samen. Dit 

overleg duurt een half uur. In die tijd leggen de teamleden 

dat wat aandacht vraagt op tafel en bepalen ze samen 

de prioriteiten voor de fabriek. Daarna eten ze samen in 

de kantine. Het ritme is telkens ‘naar binnen’ in contact 

met elkaar en daarna weer ‘naar buiten’ in contact met 

de eigen teams. Voor Roland is dit wennen: Voor het 

ontstaan van het Pentagon was hij dagelijks op de hoogte 

van wat er in de fabriek speelde. Hij vertelt: “Je voelt dat je 

minder details krijgt. Ik moet het idee loslaten dat ik zowat 

alles weet wat er gebeurt. Dat vind ik niet gemakkelijk en 

spannend. Ik heb leren vertrouwen op het leidinggevende 

productieteam. Dat zij de juiste dingen oppakken. Ik leer 

steeds beter hen hierin ruimte en verantwoordelijkheid te 

geven.”

Met wie spreek je af, waar en wanneer?
Hoe zorgen we ervoor dat een nieuwe leidinggevende 

laag juist zorgt voor verbinding en niet voor verwijde-

ring? Hoe kan het Pentagon zich inzetten om de verant-
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woordelijkheid zo dicht mogelijk bij de mensen op de 

productievloer te krijgen? Dit zijn vragen die het Pentagon 

bezighouden. Er is de overtuiging dat de kracht van de 

organsiatie zo sterk is als de kwaliteit van de onderlinge 

verbindingen. Daarom is het belangrijk dat ze in de hele 

fabriek netwerken weten te bouwen waarin mensen 

elkaar vinden om problemen op te lossen en nieuwe 

aanpakken te bedenken. Dat vraagt regelmatig recht-

streeks contact. Vroeger liep dit grotendeels via de hiërar-

chische weg. Vandaag willen ze bij Punch dat mensen 

veel meer zelf op zoek gaan naar de juiste collega’s. “Wie 

heb ik nodig om de volgende stap te zetten om te komen 

tot een oplossing?” is daarbij een helpende vraag. Deze 

zet aan om veel meer op zoek te gaan naar collega’s die 

mogelijk kunnen helpen. Of  om sneller een leverancier 

te contacteren als er een technisch probleem is waarvoor 

niet direct een oplossing te vinden is. Het stellen van de 

“WIE”-vraag is nieuw en de leidinggevenden moeten hierin 

een voorbeeldrol nemen. Het Pentagon doet dit door het 

klassieke ochtendoverleg anders te organiseren zodat het 

past bij dat principe. Het dagelijkse ochtendoverleg maakt 

plaats voor een bijeenkomst per CVT.

Van ochtendoverleg naar CVT-meeting
In de zomer van 2017 neemt het Pentagon samen met 

het leidinggevend kader  een belangrijk besluit tijdens 

hun refl ectiedagen. Door een gezamenlijke denkoefening 

realiseren ze zich dat ze het dagelijkse overleg niet meer 

centraal voor de hele productie moeten organiseren. 

Ze willen een meeting per CVT op hetzelfde moment,. 

Tijdens deze CVT-meetings – die in plaats komt van het 

gezamenlijke ochtendoverleg – zien de productiecollega’s 

en de betrokken collega’s van de partnerafdelingen elkaar. 

Zij bespreken wat er speelt en wat er nodig is. De leiding-

gevenden van de CVT’s zijn de Teamsupervisors. Zij zijn in 

de lead om telkens de juiste mensen rond tafel te brengen 

en om op deze manier het voorbeeld te geven in het 

leggen van contact en verbinding. Wanneer iemand komt 

met een klacht die lastig op te lossen lijkt, is de eerste 

vraag dus: “wie heb je nodig?”. En het antwoord hierop is 

altijd een naam: Sam, Tim of Wouter. En niet een afdeling 

zoals PME, SQA of Onderhoud. Die kan je namelijk niet 

bellen. En dat is wel nodig, want je wilt samen aan tafel 

het gesprek voeren met iemand die zich verantwoordelijk 

kan en mag voelen om mee te werken aan het resultaat.
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Het talent van een ieder nog 
meer centraal
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Nu de leidinggevenden bij Punch Powertrain steeds meer 

een rol nemen van coachen en verbinden van mensen, 

vallen andere taken vrij. Zij zijn niet per sé de eerste 

persoon om het plannen van verlof op zich te nemen, of 

het organiseren van opleidingen. Bij Punch Powertrain 

is men gaan werken met aanspreekpersonen. Mensen 

uit de Continu Verantwoordelijke Teams (CVT’s), die een 

speciale rol op zich nemen. Het blijkt een belangrijke 

manier om verantwoordelijkheid in de teams zelf te orga-

niseren. . 

Aanspreekpersonen nemen verantwoordelijk-
heid
Een aanspreekpersoon is iemand die verantwoordelijkheid 

neemt voor een inhoudelijk onderdeel dat relevant is voor 

meerdere CVT’s. In elk CVT is bijvoorbeeld een aanspreek-

persoon voor veiligheid, een aanspreekpersoon voor 

opleidingen, een aanspreekpersoon voor collegialiteit, en 

voor kwaliteit. De aanspreekpersonen komen samen met 

de aanspreekpersonen voor hetzelfde onderwerp binnen 

een ander CVT. Lieze Drees (eerder als externe coach 

betrokken bij Punch Powertrain en nu werkzaam bij het 

bedrijf als Team Supervisor) geeft aan dat veel verantwoor-

delijkheden in de CVT’s terecht dreigden te komen bij 

de ploegverantwoordelijken. Zij kregen het veel te druk: 

“Voor je het weet blijf je denken vanuit een cascademodel. 

Iemand bedenkt iets, en de mensen dichter bij de vloer, 

moeten dit uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk dat 

iedereen zijn talent kan inzetten. Er zijn zoveel ideeën bij 

de mensen in de CVT’s. Daarom willen we ook de verbe-

teracties graag regelen volgens het idee van een zeester. 

Zodat iedereen het initiatief kan nemen om met ideeën te 

komen.”

Een cyclus van refl ectie en actie
De aanspreekpersonen zorgen voor refl ectie binnen de 

CVT’s. Lieze zegt hierover: “Aanspreekpersonen van het 

domein kwaliteit kijken bijvoorbeeld hoeveel schroot  er 

is gemaakt de voorbije maand en welke acties zij kunnen 

doen zodat dat minder wordt. Die cyclus van refl ectie 

op hoe het gaat, nadenken over acties, die in praktijk 

brengen en kijken hoe het uitpakt, dat lukt nu heel aardig.” 

Lieze geeft voorbeelden die laten zien hoe de manier van 

werken veranderd is:

Een nieuwe poetskast bestelt iemand zelf

“Een jaar geleden ging het zo dat iemand naar mij toe 

kwam met ‘we hebben een nieuwe poetskast nodig’. Dan 

ging ik of een andere leidinggevende die bestellen. Dan 

moesten we terug naar de vraagsteller om te weten welk 

model het moest zijn. Dan kon hij/zij kiezen. Nu doen zij 

dit helemaal zelf en gaat het veel sneller.”

Radio in de fabriek

“Een team wil graag een radio. Die is bedoeld voor de hele 

pulleylijn. In plaats van de supervisor die een radio bestelt 

heeft de aanspreekpersoon van het domein ‘samenwer-

king’ hierop actie genomen. Het team is aan zet. Iemand 

uit het team kent via via een ander die technologie maakt 

voor een bepaalde surround speaker.  Ze zijn prijsbewust, 

en kiezen een handig systeem uit dat voor meerdere 

dingen te gebruiken is.”

Een etentje met het team

“De medewerkers van de pulleylijn organiseren een 

teamactiviteit. De aanspreekpersonen trekken dit proces. 

Zij regelen een zaaltje en vragen aan de leidinggevenden 

wat die willen doen. Uiteindelijk hebben wij als teamsuper-

visors de teamleden bediend tijdens het eten!”
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Veiligheid

“Nu zijn we hard aan het werk met veiligheid. We willen 

onze acht regels verder verankeren. Ook hier zijn het de 

aanspreekpersonen die dit trekken. Wat zij nu ervaren is 

dat ze het lastig vinden om afspraken te maken zonder 

bazig te zijn. Eén groepje koos bijvoorbeeld een opge-

ruimde werkplek als aandachtspunt, en een ander groepje 

het GSM-gebruik. Met name dat GSM-gebruik is best een 

lastig punt, dan moet je afspraken maken met elkaar. Hoe 

spreek je vervolgens mensen er op aan als zij zich er niet 

aan houden? Hier zijn zij nu volop mee bezig.”

Het moet geen extra ‘taakje’ zijn
Het werken met aanspreekpersonen heeft positieve 

impact. Vroeger lagen dingen vaak enkel bij leidingge-

venden en dat is nu weggevallen. Belangrijk uitgangspunt 

dat blijkt te werken is dat het niet moet voelen als extra 

werk. De aanspreekpersonen kiezen een domein dat hun 

belangstelling heeft. Als zij het niet meer leuk vinden is het 

zaak om dat te veranderen of de rol aan iemand anders 

door te geven. Het is geen verplichting.  
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Ko�  e in ruil voor een verhaal
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Een feestelijke dag
In maart 2017 vierden we een bijzondere mijlpaal. Het 

verhaal bij Punch Powertrain was precies vijf jaar geleden 

begonnen met een droom van Roland De Wolf. Hij 

wilde af van de hokjes mentaliteit. Hij wilde niet meer 

dat mensen in antwoord op een vraag gingen uitleggen 

waarom iets niet mogelijk is. Op de vraag “wat wil je dan 

wel?” antwoordde hij zonder lang nadenken “Ik wil dat 

onze mensen fl uitend naar het werk komen.” Dat blijkt 

achteraf de start van een enorme verandering. Samen 

met ons, de mensen van Kessels & Smit, The Learning 

Company, startten we een actie-onderzoek.

De hoofdvraag luidde: ”Wanneer ging jij voor het laatst 

fl uitend naar het werk?” Zo’n vijftien Punch-collega’s 

stelden enkele vragen aan de 80 mensen die op dat 

moment werkzaam waren in de fabriek. Door deze inter-

views ontstond meteen een andere sfeer. Aan het eind 

van het onderzoek bestond het vaste voornemen dat we 

in de fabriek zouden gaan ‘Bouwen aan een omgeving 

waarin iedereen het beste van zichzelf kan en wil inzetten 

vanuit verantwoordelijkheid en eigenaarschap’. Vijf jaar 

later waren er CVT’s (continu verantwoordelijke teams). 

De teamleden namen met elkaar verantwoordelijkheid 

voor problemen die ze tegenkwamen. Ze verzorgden 

de opleidingen voor elkaar. Ze regelden praktische 

zaken zoals verlof zelf. En, ook belangrijk, zo nu en dan 

organiseerden ze een leuke teamactiviteit buiten de 

werkuren. De hechtere samenwerking en de regelruimte 

die ze kregen maakte dat ze om konden gaan met hoge 

werkdruk bij hoge productie-aantallen.

We wilden dit moment markeren. We waren benieuwd 

wat er in de beleving bij de mensen van toen vooral 

anders voelde. En wat de belangrijkste uitdagingen waren 

die mensen ervaren terwijl de fabriek in korte tijd zo hard 

groeide.

Verhalen in ruil voor een kop ko�  e
We organiseerden dus een feestelijk moment. De kunst 

was om hierbij trouw te blijven aan de principes die vijf 

jaar terug bijdroegen in het werken aan betrokkenheid. 

Eerst en vooral keken we wie van de Punchmensen het 

leuk vond om deze dag samen met ons te ontwerpen. 

Met hen maakten we een opzet met veel aandacht voor 

nieuwsgierige vragen. Niet zenden maar juist vragen 

stellen. Geen grote bijeenkomst naast het werk maar juist 

iets slims bedenken zodat de productie door kon gaan. 

Het concept dat we bedachten heette ‘ko�  e in ruil voor 

een verhaal’. Dit verliep als volgt:

Fluitjes uitdelen

In de week voorafgaand aan de feestelijke dag, 28 

maart 2017, zouden we duizend fl uitjes uitdelen aan alle 

collega’s van alle afdelingen van Punch. Aan elk fl uitje 

zouden we een kaartje hangen met een vraag erop. 

Bijvoorbeeld:

• Welke collega vind je het leukst om mee samen te 

werken en waarom?

• Wat maakt jou trots in jouw werk?

• Welke taak heb je het liefst gedaan de afgelopen 

periode en waarom?

• Welke vraag zou jij graag eens aan een nieuwe 

collega stellen?

Een uitnodiging om langs te komen bij de mobiele 

ko�  estand in de productiehal

Het kaartje nodigde mensen uit om op 28 maart ko�  e te 

komen drinken in ruil voor een verhaal. Het idee was dat 
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zij langskwamen en ko�  e en zelfgebakken cake kregen en 

dat ze elkaar ontmoetten en het antwoord op ‘hun vraag’ 

deelden met elkaar.

Een levendig café

Op de dag zelf kwam onze collega Helena met haar 

mobiele ko�  estand uit Duitsland naar de fabriek gereden. 

Ze bracht platen vol eigengemaakte cake mee. We 

richtten een mooi café in met een wand om verhalen 

op te prikken. Het café was geopend van elf uur ’s 

ochtends tot elf uur ’s avonds. Zodat iedereen langs kon 

komen, ook de mensen van de late en nachtploeg. Veel 

Punch-collega’s zijn deze dag een nieuwsgierig kijkje 

komen nemen. In een tulpenoase aan blauwe en witte 

statafeltjes werden de verhalen gedeeld. De cijfers:

• Om en nabij 450 mensen kwamen langs in het café 

in de productiehal en deelden hun verhaal. Zij lieten 

elk een quote, tekening of krabbel achter op een 

papieren tegeltje aan de wand.

• Er werden 480 koppen ko�  e klaargemaakt, 60 bekers 

warme choco en 25 bekers thee. De cappuccino was 

het meest geliefd. In totaal zijn er 400 stukken cake 

gegeten.

Uitdagingen voor de toekomst
Zelf hadden we op die dag met name twee vragen 

waar we antwoord op wilden vinden. Na afl oop van de 

café-dag en avond analyseerden we de tegeltjes, refl ec-

teerden we op de gesprekken die we hebben gehad 

en lazen we de aantekeningen die we maakten na de 

wat uitgebreidere interviews. We vonden de volgende 

antwoorden:

Als je terugkijkt op de voorbije vijf jaar: wat is dan het 

meest wezenlijk veranderd in de manier waarop wij hier 

met elkaar samen ons werk doen in de fabriek? Hoe heeft 

dit invloed op jouw al of niet fl uitend naar het werk? 

Er was meer afstemming en autonomie in het werk, de 

mensen waren beter geïnformeerd, de samenwerking 

verliep constructiever, ze gingen op een andere manier 

met elkaar om, met meer respect en waardering. De 

CVT-structuur hielp hierbij, vooral binnen de eigen ploeg 

voelden mensen zich goed.

Als je kijkt naar alle veranderingen die op dit moment 

gaande zijn (de omvang van de fabriek, het aantal nieuwe 

collega’s, de hogere aantallen), wat hebben we dan in de 

eerste plaats met elkaar te doen zodat iedereen fl uitend 

naar het werk kan?

De grootste zorg ging uit naar de opleiding van zoveel 

nieuwe mensen. Er gebeurde al heel veel op dit vlak, er 

was heel veel bereidheid om nieuwe collega’s snel en 

goed in te werken. Alleen, de instroom was zo groot dat 

collega’s die zelf nog vrij nieuw in het vak staan al heel 

snel nieuwe mensen mee opleidden. Dit voelde als veel 

vertrouwen en waardering en tegelijk bleef kwalitatief 

goede producten maken essentieel. De vraag leefde 

hoe we dat nog e� ectiever konden aanpakken. Wat veel 

mensen bezighield was: “Hoe kunnen we zoveel nieuwe 

mensen goed meenemen in ons CVT-DNA en hoe 

kunnen we dit DNA in onze cultuur met elkaar blijven 

versterken?” Want dit bijzondere DNA leek de basis te 

zijn voor het feit dat we onze enorme groei met elkaar 

aankunnen.
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Een fi lm en een boekje met de tegeltjes als 
tastbare producten
Het was bijzonder om de verhalen te horen van de vele 

collega’s die langskwamen. We vonden de tegeltjes die 

op die dag gemaakt zijn zo sprekend dat we ze hebben 

gebundeld in een boekje. Roland De Wolf (directeur 

Operations) vertelt dat hij het boekje er regelmatig bij pakt 

als hij het even niet ziet zitten. Het geeft hem op zo’n 

moment weer vertrouwen. Daarnaast maakten we een 

fi lm van de dag.
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Werken aan 

betrokkenheid, 

ook als het niet 

vanzelfsprekend is
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Wat als je … ineens heel veel 
nieuwe collega’s krijgt en hen 
mee wilt nemen in de 
verandering die gaande is? 
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In deze blogreeks delen we onze ervaringen met verschil-

lende situaties die we tegengekomen zijn bij ons werk 

in een fabriek. We merken dat de ervaringen die zij daar 

opdoen vaak ook voor andere organisaties herkenbaar 

zijn. In deze blogreeks komen enkele vraagstukken aan 

bod. We vertellen steeds iets over de context, over de 

aanpak die gevolgd is en over de opbrengst ervan.

Wat was er aan de hand
De fabriek verandert van ‘een kabbelend fabriekje’ waar 

één type versnellingsbak wordt gemaakt met ruim 

voldoende productiecapaciteit naar een super fl exibele 

hard groeiende en steeds complexer wordende fabriek 

met steeds meer soorten versnellingsbakken en altijd een 

kritische capaciteit. Operations is in vijf jaar tijd gegroeid 

van 80 naar 600 medewerkers. En voor het nieuwe 

product komen er ook weer nieuwe mensen bij. Wat de 

collega’s in de fabriek bezighoudt is hoe ze de nieuwe 

mensen meekrijgen in het verhaal van betrokkenheid. En 

in het bijzonder de groep van leidinggevenden. Want ook 

die is gegroeid. 

Na het bekijken van een fi lmpje over gespreid leider-

schap gemaakt door Joseph Kessels ontstaat het idee 

om Kessels uit te nodigen om mee te denken over deze 

vraagstukken. Het uitnodigen van gasten om een kijkje te 

nemen in de fabriek, is voor de medewerkers bij Punch 

heel vanzelfsprekend. Het is voor hen een manier om 

enerzijds te tonen wat zij doen en anderzijds om te leren 

van expertise van buiten. Joseph Kessels komt naar het 

Belgische Sint Truiden en krijgt de uitnodiging om als 

nieuwsgierige gast en ‘critical friend’ mee te denken over 

de actuele vraagstukken.

Wat hebben we gedaan
We starten met ons gesprek in het kantoor van de Chief 

Operations O�  cer. De groep bestaat naast hem uit de 

Productie Directeur, twee Team Supervisors, de Talent 

Manager en de HR Business Partner. Wij zelf zijn er ook 

bij, drie collega’s van Kessels & Smit die het proces van 

werken aan betrokkenheid in de fabriek ondersteunen. 

Een diverse groep bij wie allerlei verschillende vragen 

leven. We maken een kennismakings- en startronde 

waarbij iedereen deelt wie hij of zij is en ook welke vraag 

diegene op dit moment heeft. Deze ronde levert een 

inventarisatie van vraagstukken op, telkens direct gevolgd 

door refl ecties van Joseph Kessels. Zijn gedachten 

schudden het denken op. Hierna volgt een rondgang 

door de fabriek onder leiding van de twee Team Super-

visors. Tenslotte zitten we opnieuw samen en gaan we 

wat verder in op enkele van de gedachten die eerder naar 

voren kwamen.

Wat leverde het op
Het gesprek levert nieuwe perspectieven op. Daarnaast is 

het een inspirerende bijeenkomst die de aanwezigen heeft 

weten te verbinden op hun vragen. 

Een nieuwe perspectief: Van verdunning naar verdik-

king

De productie is in enkele jaren tijd meer dan zeven keer 

zo groot geworden. De fabriek is enkele jaren geleden 

gaan werken met zelfsturende teams. Medewerkers 

hebben invloed op het werk vanuit betrokkenheid. Maar 

hoe doe je dat als er in korte tijd zo veel nieuwe mensen 

bij komen? Met zo’n grote groep nieuwkomers kan het 

gedachtegoed aan ‘verdunning’ gaan leiden. Kessels 

draait het om: “Je hebt er zoveel mensen bijgekregen. Die 
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brengen ook wat mee. Zou je het in plaats van ‘verdun-

ning’ ook kunnen zien als ‘verdikking’? Het zou mooi zijn 

om te kijken hoe je de werkwijze van ‘Fluitend naar het 

werk’ en het concept van de CVT’s kunt inzetten voor 

het leren en ontwikkelen van nieuwe collega’s. We zijn 

gewend om te denken: ‘elke nieuweling moet door een 

vast leertraject.’ Je zou ook tegen mij kunnen zeggen 

als ik nieuw ben: Welkom Joseph, jij bent hier voor het 

eerst. Je komt niet zomaar van de straat, je brengt een 

hoop ervaring mee. Op welke manier kun je voor ons iets 

betekenen?’ Wat heb je nodig om voor ons waardevol te 

worden? We hebben een paar maatjes voor je uitgezocht 

en die je daarbij willen helpen.’ Zo word je meteen in een 

positie gebracht dat je zelf aan de slag kan. In dit perspec-

tief zit veel waardering voor de nieuwe collega. Het klinkt 

heel anders dan ‘je begint van nul, je weet nog van niks en 

wij moeten jou nog alles leren’.

Een nieuwe perspectief: Verzuim

Op dit  moment is in de fabriek sprake van verzuim. Een 

van de Team Supervisors zegt hierover: ‘Het lijkt erop 

dat we de cultuur niet goed geborgd krijgen. Je ziet en 

voelt dingen gebeuren, maar kunt ze niet vastpakken. In 

hoeverre proberen we dat aan te pakken vanuit zorg en 

betrokkenheid en van waar ga je dat doen vanuit regels 

en controle?’ Een voorbeeld van een zorgwekkend 

voorbeeld is een stuk chocolade in één van de machines. 

Dat kan er niet in gevallen zijn, het lijkt erop dat iemand 

het erin geduwd heeft. Ook zijn er sinds enkele maanden 

jonge mensen die zich geregeld ziekmelden. Enkele jaren 

geleden, toen ‘Fluitend naar het werk’ begon, ging het 

ziekteverzuim juist met de helft naar beneden. Dat er nu 

zo veel meer collega’s zijn, maakt het wel ingewikkeld. We 

zijn gegroeid van 80 naar 600 mensen in de productie. 

Die 80 kende je allemaal, maar de 600 van nu nauwe-

lijks. De Shift Supervisors nemen die rol (van persoonlijke 

aandacht?) hopelijk over. Maar dat is overigens ook een 

grote groep. Deze groep is gegroeid van 11 naar 24. Zij 

komen regelmatig bijeen om hun vraagstukken met elkaar 

te bespreken. 

Kessels refl ecteert op dit vraagstuk en zegt: ‘Jullie hebben 

zoveel nieuwe mensen dat je je afvraagt of je ze wel 

genoeg zorg en aandacht kunt geven in het begin. Het 

lijkt ook te gaan over anonimiteit en opgaan in de grote 

massa. Daar klinkt iets in door van vervreemding. Mensen 

die dreigen eenzaam te zijn. Waar je dat vroeger gemak-

kelijker op kon vangen in de kleine groepen, is dat nu 

misschien moeilijker te organiseren. Hoe meer je het 

gevoel hebt dat je nodig bent, en dat je inbreng gewaar-

deerd wordt, hoe minder makkelijk je thuisblijft.’ Een idee 

is mogelijk te werken aan een systeem waarin nieuwe 

mensen twee buddies krijgen. In het huidige peter- en 

meterschap kan iets hiërarchisch zitten, alsof de nieuwe-

ling het nog niet helemaal weet. 

Kessels: ‘Ik probeer altijd te vermijden mensen in een 

leerlingrol te duwen. Dat past helemaal niet. De leerlin-

grol maakt iemand afhankelijk en ondergeschikt. En kan 

die persoon ook ‘stout’ gaan doen. In de rol van leerling 

hoef je geen vragen meer te stellen, dan neemt een ander 

immers je verantwoordelijkheid uit handen. Terwijl, als 

het lukt om nieuwelingen ook te zien als collega’s die 

bepaalde kennis en ervaring meenemen, dan gaan ze zelf 

ook eerder vragen stellen. Als je op die manier mensen 

aandacht respect en waardering geeft, kunnen ze ook 

meer.’
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Refl ecties nadien

De bijeenkomst leidt tot een nieuwe gedachtestroom. 

Enkele weken later horen we dat het denken hierover 

verder gaat en tot nieuwe acties inspireert. Enkele reacties 

van de mensen die erbij waren:

•  “Inspirerend om nieuwe perspectieven te krijgen. 

Heel leerrijk en ook een bevestiging voor dingen om 

verder mee te gaan.”

•  “Nieuwe ogen zien andere dingen: Het is prettig om 

getriggerd te worden om na te denken over dingen 

die je in de loop van de tijd evident bent gaan vinden.”
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Wat als je… mensen wilt 
betrekken in het werken aan 
een nieuw product?
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Wat was er aan de hand?
Tot nu toe werkte de fabriek Punch Powertrain aan het 

verbeteren en optimaliseren van een product. In de 

loop van 2017 krijgen zij echter de uitdaging om een 

volledig nieuw product – de VT5 - voor hun klanten 

te gaan maken. R&D, denkwerk, plannen, tekeningen 

en testproducten omzetten in een nieuwe werkbare 

productielijn: hoe doe je dat nu goed met elkaar? Hoe 

neem je alle collega’s van operations die meewerken 

aan dit product mee in een nieuwe manier van denken 

en werken, zodat ze met plezier het beste van zichzelf 

kunnen en willen inzetten, hiervoor verantwoordelijkheid 

voelen, eigenaarschap nemen en zo samen tot mooie 

resultaten komen? Voor het projectteam voelde het lang 

als ploeteren met energie die vooral weglekt. Ze stuitten 

telkens op problemen en kregen het gevoel niet vooruit 

te komen. Dat is lastig. Zeker als je gewend bent aan je 

vertrouwde aanpak, en ervan houdt om resultaten neer 

te zetten. Een Shift Supervisor neemt het initiatief om 

het tij en de beleving te keren. Zijn gedachte is dat het 

eigenlijk heel bijzonder is als je mee kunt werken aan een 

nieuw product. Maar, zo vindt hij, dan moeten we wel alle 

projectmedewerkers betrekken in de voortgang: “Mensen 

weten als geen ander wat ze nodig hebben om hun 

werk goed te kunnen doen, alleen vinden ze niet altijd 

de weg of de moed om hun ideeën kenbaar te maken. 

Helaas lopen we daardoor wel eens achter de feiten aan”. 

Daarom wil hij iedereen bij elkaar brengen om goed te 

luisteren en vooral te kijken hoe ieders opmerkzaamheid 

en inzicht beter benut kan worden. 

Wat hebben we gedaan?

Iedereen in de ruimte

We organiseren een middag met 55 mensen: iedereen 

die vanuit Operations meewerkt aan het nieuwe product 

is welkom. We weten intussen vanuit het bouwen aan 

Continu Verantwoordelijk Teams, dat mensen inzicht 

willen krijgen waaraan ze precies meewerken en  dat 

ze gehoord willen worden in wat voor hen belangrijk is. 

Alleen op die manier kunnen ze hun kennis goed inzetten 

voor het werk.

Welk verhaal doet de ronde en wat doen we wèl al…

We brengen het nieuwe product op deze bijeenkomst 

letterlijk in de ruimte. De startvraag van de middag is: “Wat 

zegt ‘men’ binnen de fabriek over dit nieuwe product?”. 

Deze vraag zorgt meteen een voor een prettige ontlading: 

alle uitspraken worden verzameld. We interviewen 

vervolgens de verantwoordelijke leiding over het belang 

van het project en het belang van deze bijeenkomst. 

Na het kritisch beluisteren en bevragen van deze leiding 

wisselt iedereen in zestallen verhalen uit over concrete 

momenten waarop hij of zij al fl uitend aan het nieuwe 

product heeft kunnen werken. Het is een bewuste keuze 

om –hoe klein ook- te starten met wat wél al werkt en die 

inzichten mee te nemen om ook de hekele punten beter 

aan te kunnen pakken. 

Eerst dromen en dan ….

De kracht van Punch is oplossen en doen. Toch vertragen 

we in deze middag even om met elkaar een beeld te 

schetsen van de ideale toekomst. Zo kunnen we meteen 

daarna veel beter voelen en weten wat ons te doen staat 

om daar te geraken. “Stel je voor dat we eind september 
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een pracht van een feest vieren omdat het gelukt is 

het nieuwe product helemaal zoals we het willen in de 

productie te krijgen. En stel dat onze CEO op dat feest 

zijn trots uitdrukt, niet alleen voor het resultaat maar ook 

voor de manier waarop we dit samen voor elkaar hebben 

gekregen… Wat zou er dan in de Punchpaper voor artikel 

verschijnen?” Deze vraag prikkelt de fantasie en resul-

teerden in maarliefst negen prachtige Punchpaperpagi-

na’s.

… weer met de voeten op de grond

Als we weten wat er vandaag al werkt, als we de beelden 

uit onze dromen willen waarmaken, wat staat ons dan als 

eerste te doen? Via een brainstorm werken we aan deze 

vraag. Er komen allerlei punten naar boven. Deze zijn 

geclusterd in zes topics, waarvan een deel technisch is 

en een deel gaat over de doorstroom van informatie en 

kennis. In het kernprojectteam, dat dagelijks samenkomt, 

zijn op basis van de input uit de groep conreet de 

volgende afspraken gemaakt: er komt een Q-trefpunt 

dat dient als dagelijks, kort en krachtig overlegmoment. 

De inhoudelijke punten worden meegenomen door een 

aantal experts. Er komt ook een helder overzicht met 

daarop bij wie je waarvoor terecht kunt. Naast voortgang 

in deze inhoudelijke topics hebben de medewerkers 

namelijk vooral behoefte om te weten hoe het er mee 

staat. De rollen zijn helder verdeeld: het is duidelijk wie 

wat doet en wanneer.

Wat levert het op?
In een middag  hebben we een start gemaakt om met 

55 mensen uit Operations de energie te delen die er is 

bij het werken aan dit nieuwe product en waar we meer 

van willen in de toekomst. Er is geleerd en ontdekt hoe 

je samen aan een nieuw product kunt werken in een 

projectstructuur. Zowel de schaduwkant als de lichte 

kant hebben daar ruimte gekregen. Uiteraard is daarmee 

niet alles meteen de dag erna in kannen en kruiken. Het 

zoeken en ploeteren zal onderdeel blijven van de weg 

naar de fi nish. Wel hebben we met zijn allen kunnen 

ervaren dat er ruimte is om de dingen bespreekbaar te 

maken die helpen of in de weg zitten. Want daar start het: 

samen werken aan de verandering gebeurt gesprek per 

gesprek. 
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Wat als je... in een moeilijke tijd 
komt?
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Wat was er aan de hand
Na een lange tijd van enorme groei en expansie komt 

Punch Powertrain in ander vaarwater. De Chinese 

markt stagneert, het ontwerpen en maken van nieuwe 

producten vraagt veel meer tijd dan gedacht. Verschil-

lende factoren geven aanleiding voor een serieuze 

reorganisatie. Er moet afscheid genomen worden van 

een fl ink aantal mensen. Dat doet pijn. Er is de laatste 

jaren zo geïnvesteerd in goede samenwerkingsrelaties 

dat er hechte teams gegroeid zijn. Het direct leidingge-

vend kader van de fabriek krijgt veel vragen waarop ze de 

antwoorden niet hebben. Wel weten ze, als ze rondkijken 

in hun team, dat ze straks met veel minder zullen zijn. Dit 

gaat ook impact op hun eigen posities hebben. Hoe doe 

je dat dan, leidinggeven en er voor je mensen staan als je 

zelf ook vol emotie zit? 

Wat hebben we gedaan 
We hebben ‘rondetafelgesprekken’ georganiseerd voor de 

groep leidinggevenden. In kleine settings zijn we samen 

gaan zitten. De belangrijkste vraag is: “Hoe gaat het met 

jou ten aanzien van wat er aan het gebeuren is?”. In 

drie open gesprekken beluisterden we de verschillende 

emoties. Een heel palet aan emoties kwam op tafel. 

Aan de ene kant kwamen de woorden ‘onrustig’, ‘triest’, 

‘pijnlijk’, ‘zwaar’ en ‘lastig’ voorbij. Het is niet gemakkelijk 

om zoveel wat opgebouwd is nu te zien afbrokkelen. Om 

de nieuw gebouwde hal, die nu eindelijk piekfi jn in orde is, 

te moeten sluiten. Om recht in de ogen van je mensen te 

kijken en te weten dat je van velen afscheid moet nemen. 

Het gaat dan niet alleen over werken op zich. Het gaat 

intussen over teams van mensen die goede samenwer-

kingsrelaties opgebouwd hebben en die graag bij Punch 

zijn. Ook de emoties ‘machteloos’ en ‘kwaad’ kwamen 

voorbij. Niet begrijpend hoe het zo ver heeft kunnen 

komen. En het gevoel hebbend dat de directie veel te 

laat in actie is gekomen, misschien wel verblind door het 

succes en overschatting van het eigen kunnen. Men voelt 

ook boosheid om het gebrek aan investeringen in goeie 

systemen voor e�  ciëntere taakprocessen. Er is teleur-

stelling over hoe eigen inspanningen om bijvoorbeeld 

een goede communicatie naar de mensen te hebben 

niet altijd de nodige aandacht krijgt: De zorg die voor de 

medewerkers aan de dag gelegd wordt, is ook nodig voor 

jezelf als leidinggevende.

Aan de andere kant zijn er ook emoties van verrassing 

en verbazing. Bijvoorbeeld over hoe sereen mensen 

reageren, niet beschuldigend, eerder snappend dat 

het zo niet langer kan. En over hoeveel mensen mee 

blijven denken. Zoals bijvoorbeeld de onderhoudsman 

die zelf zegt ‘heb je daar en daar aangedacht als we 

maandag weer opstarten?’. Er heerst ook geloof, hoop 

en verlangen. Dat met de Punchveerkracht er straks weer 

een gezonde fabriek groeit, die een grote nieuwe klant 

op hoog niveau kan bedienen. Men is nieuwsgierig naar 

wat de toekomst gaat brengen en hoe zij daaraan kunnen 

bijdragen. Ook vertrouwen in het persoonlijke stuk: dat als 

er iets weg valt, ruimte kan ontstaan voor iets nieuws.

Wat leverde het op
Er ontstond over de drie groepen heen een helder beeld 

van wat zij nodig hebben de komende tijd, en wat ze op 

tafel konden leggen bij hun directie. Namelijk:

• Een duidelijke door de directie uitgestippelde route 

die als één stem naar buiten wordt gebracht;

• Zo snel als mogelijk de juiste informatie krijgen;

• Onderlinge afstemming op die informatie, zodat ieder 

goed beslagen ten ijs kan komen; 
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• De ruimte blijven voelen om met de eigen mensen 

aan de slag te kunnen gaan;

• Voldoende aandacht voor de groep van leidingge-

venden.

Tot slot formuleerden we op basis van de drie ronde tafels 

het volgende advies om ervoor te zorgen dat dit hele 

proces goed loopt voor degenen die vertekken én voor 

degenen die blijven, zodat er straks weer gebouwd kan 

worden aan een gezonde fabriek:

• Ga in gesprek met diegene waarvan je iets wilt en 

geef aan wat je behoefte is. Ga uit van de goede 

intentie en weet dat onder stress en snelheid onhan-

digheden er makkelijk insluipen die giftig kunnen 

worden als je ze laat gisten.

•  Organiseer de komende tijd een aantal vaste 

momenten in de week om kort en krachtig met elkaar 

in contact te blijven en af te stemmen. Wie er is, is er. 

Naast de één-op-éénmomenten ergens onderweg 

is het belangrijk om jullie krachtige leidinggevende 

netwerk te blijven voelen en elkaar zuurstof te geven.

• Weet dat een vat vol emotie niet kan denken. Bouw 

daarom ook voor je mensen de nodige ruimte in om 

samen te kijken naar de vraag “Hoe is het met jou 

ten aanzien wat er aan het gebeuren is?”. Met die 

aandacht maak je het -in de mate van het mogelijke- 

vanbinnen rustig(er) en kunnen jullie samen ook weer 

aan de taak werken.
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Wensen

Beste Roland,

Nu ik het verslag van mijn bezoek aan jullie 
mooie bedrijf teruglees (zie p.104 van dit 
boek), realiseer ik me dat je zelf als nieuw-
komer in de pensioenloopbaan aan de slag 
gaat. Je brengt onnoemlijk rijke ervaringen 
en inzichten mee. Je kunt trots zijn op ‘de 
verdikking’ die je meebrengt. Je kunt als 
geen ander voordoen hoe je Fluitend door 
het leven kunt gaan! Je weet echter ook 
wanneer het fl uiten vals gaat klinken, en 
zelfs helemaal dreigt op te houden. Met die 
wijsheid ga je veel voor je nieuwe omgeving 
betekenen. Daar mag je fi er op zijn!

J� � h � � � s

Dag Roland,

Wat een mooi voorbeeld vind ik je van hoe 
iemand écht kan zijn en ook als leider zijn 
échtheid inzet.

Annelies Wybo  

Liefste Roland,

Ik heb het gevoel je heel goed te kennen, ook 
al hebben wij elkaar nog maar 1 keer echt 
ontmoet. Maar de verhalen die Lieve altijd 
deelde, creëerden bij mij een beeld van een 
goedlachse, eenvoudige en enthousiaste man 
met een hart voor Punch Powertrain. Dat beeld 
werd bevestigd toen ik op de verjaardag van het 
project – nadat ik op het einde van de lunch 
aankwam – naast jou plaats mocht nemen. Ik 
voelde meteen de gezelligheid en hartelijkheid 
waarvan ik uit de verhalen hoorde dat die echt 
een verschil heeft gemaakt. Geniet van een 
hartelijk, goedlachs en eenvoudig pensioen. Ik 
wens het je van harte toe.

N� l � n � eu� n

Ver weg, maar toch steeds dichtbij met een fi jne samenwerking.
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Eindelijk volop tijd 
voor buiten spelen! Ik 
wens je heel veel (fi ets)
plezier!

Mariël Rondeel  

Wat ik jou toewens is dat jij in 
je nieuwe levensfase iets vindt 
waarin je even veel hart en ziel 
kan inleggen. Wat ik jou zag 
doen bij Punch en ook heb 
kunnen voelen, was de oprecht-
heid waarmee je de dingen 
aanpakte. Voor mij zit jouw hart 
op de juiste plaats.

Joep Schuermans

Sssst…we zijn in gesprek! Alhoewel niet van de grootste, ik kon jou Roland al van ver zien en horen in Punch. Altijd een gulle glimlach, een stevige handdruk en een oprechte “oewist?”. Roland, jij bent iemand die niet alleen luistert naar het antwoord op die vraag maar steeds een gesprekje opende over het reilen en zeilen van die dag of dat moment. Meer welkom kon ik me op dat moment niet voelen!Ik wens jou tijdens je pensioen nog veel ‘oewists’ en nog veel langere ‘gesprekjes’ toe want daar is nu beslist echt de tijd voor. Het is telkens een cadeau om door iemand ‘gezien’ te worden en je ‘welkom’ te voelen. En dat kan jij als geen ander!

Kris Snick
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Ik ben blij dat ik in 2017  “5 jaar 
fl uitend naar het werk” heb 
mogen meevieren. Zo kon ik 
de bijzondere sfeer in jullie 
fabriek voelen en werden de 
vele verhalen die ik over Punch 
hoorde ineens tastbaar. Jullie 
zijn belangrijke opdrachtgevers 
geweest voor ons hele Gezel-
schap. Jullie hebben een context 
gecreeërd waarin het bewijs is 
geleverd wat er allemaal mogelijk 
is met teams. Daar ben ik heel blij 
om en wil ik jullie graag in eren.

Katrien Massa

We hebben elkaar ontmoet tijdens 
het feest van vijf jaar fl uitend naar 
het werk. Wat ik me van jou herinner 
is jouw zorgzaamheid. Je nam me 
mee naar de kleedkamers voor de 
veiligheidsschoenen, intussen vrolijk 
vertellend over wat jullie al allemaal 
beleefd hadden in jullie mooie traject. 
Ik voelde je oprechte fi erheid en trots 
op je fabriek en wat daarin allemaal 
gebeurde. Het was voor mij een 
fi jn en warm moment van contact, 
dankjewel daarvoor.

Koen Deblonde

Ik ben zo blij met je verhaal in ons boek, 
ook in de Engelse versie. Je getuigenis 
is nog steeds actueel. Ik wens je veel 
voldoening in je nieuwe levensfase.

Luc Verheijen
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Dag Roland

Ik krijg bij het horen van je naam meteen 
het beeld van gezelligheid. Met veel 
mensen samen. Dat is wat ik jou nu, zo bij 
de start van je pensioen vooral gun: veel 
mooie verbindingen en samenzijn met 
anderen die dicht bij jou zijn.

S� �  � n� ikx

Roland, ik zal me jouw hartelijke begroe-
ting altijd herinneren. Zelfs als we elkaar 
gewoon kruisten, was er altijd een mooi 
moment van hartelijke aandacht. Jouw 
drive en inzet voor ‘fl uitend naar het 
werk’ zijn ongezien. Je verschijning in het 
fi lmpje erover raakt me nog steeds. Het 
hart absoluut op de juiste plek.

Peter Beschuyt



122


