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Land- en tuinbouwers runnen een onderneming 

en zetten daarbij de bakens voor de toekomst uit. 

Hierbij is het belangrijk om als leider ’de juiste 

dingen te doen’ en een visie te ontwikkelen die 

inspirerend en motiverend is. Anderzijds wil je ook 

als een goede manager ‘de dingen juist doen’. Soms 

moet je met een team zijn om dat allemaal tot een 

goed einde te brengen. Wanneer er medewerkers 

aan de slag zijn – wat steeds vaker het geval is 

op land- en tuinbouwbedrijven – is het zaak om 

hen mee te krijgen in je verhaal. Deze brochure 

heeft als doelstelling om land- en tuinbouwers te 

ondersteunen die medewerkers (gaan) inzetten op 

hun bedrijf. Of hoe creëer je je Dream Team?

Deze brochure kadert in het Lions-

project – Limburgs Innovatief Agrarisch 

Ondernemerschap Stimuleren.

INLEIDING

“Een doel zonder een plan is 
slechts een wens”
Antoine de Saint-Exupéry
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1.
BEDRIJFSVISIE, -MISSIE 
EN -WAARDEN

BEDRIJFSVISIE, -MISSIE EN -WAARDEN

Medewerkers verwerven een plaats binnen het bedrijf waarin ze actief zijn. Essentieel hierbij is dat ze weten 

aan welk ’groot verhaal’ ze bijdragen. Dat verhaal kunnen ze vinden in de visie, de strategie, de missie en de 

waarden van het bedrijf.

“Wie zijn eigen weg gaat, kan 
door niemand ingehaald 
worden”
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Heb je dat allemaal in beeld? Denk dan na over hoe je het overbrengt naar je 

medewerkers. Hoe weten zij wat de visie en strategie is? Hoe kennen zij de 

missie en de waarden die vooropgesteld worden?

VISIE. Wat is onze droom? 
Waar willen we me ons bedrijf naartoe? 

Wat willen we bereiken over 3 à 5 jaar? 

Naar welk doel willen we toewerken? 

STRATEGIE. Wat is ons plan?
Welke acties moeten we ondernemen om ons vooropgestelde doel te realiseren? 

Hoe raken we bij onze visie en bij ons doel?

MISSIE. Wat is ons verhaal?
Wat is de bestaansreden van het bedrijf? 

Waarom is ons bedrijf van belang? 

Wat maakt ons bedrijf bijzonder? 

Welk soort organisatie willen we zijn?

WAARDEN. Wat vinden we echt belangrijk?
Waarvoor staan wij? 

Volgens welke kernwaarden willen we samenwerken? 

Wat zijn onze wortels?

Geef je samenwerking kleur: 

www.kenniscentrumbedrijfsopvolging.be/geef-je-samenwerking-kleur

Kompas voor Sleutelmomenten:

www.innovatiesteunpunt.be/nl/inspiratie/brochure-kompas-voor-sleutelmomenten

BEDRIJFSVISIE, -MISSIE EN -WAARDEN
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2.
WELKE MEDEWERKER ZOEK JE?

Wanneer je zaak groeit en/of wanneer je arbeidsbehoefte stijgt, kan je op een bepaald 

moment nood hebben aan versterking op je bedrijf. Er zijn allerlei manieren om de arbeid 

op te vangen. Veel hangt af van welk soort hulp je op welk moment nodig hebt: is er een 

constante, gelijkmatige arbeidsbehoefte of zijn er specifieke arbeidspieken? Breng dat in 

kaart voor je op zoek gaat naar een medewerker.

WELKE MEDEWERKER ZOEK JE?
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WIE HEB JE NODIG?

Op welke momenten heb je iemand nodig?

• In welke maanden?

• In welke weken?

• Op welke dagen?

• Op welke uren?

Wat wil ik die persoon laten doen?

• Welke taken wil ik die persoon geven?

• Welke opdrachten moet die persoon uitvoeren?

• Welke verantwoordelijkheden wil ik bij die persoon leggen?

 

Welke competenties moet die persoon bezitten?

• Kennis: welke kennis moet die persoon bezitten? 

• Vaardigheden: wat moet die persoon kunnen? 

• Attitude: hoe moet die persoon zijn?

Er bestaan heel wat modaliteiten om mensen in dienst te nemen. De geschiktste kan je afleiden uit de 

antwoorden die je op bovenstaande vragen geformuleerd hebt en via je sociaal secretariaat (bv. Acerta):

• Uitzendarbeid/interim arbeid (www.werk.belgie.be)

• Seizoenarbeid (www.vdab.be/seizoenarbeid)

• Vast in dienst (deeltijds/voltijds en bepaalde duur/onbepaalde duur - www.vlaanderen.be/personeel-

aanwerven)

• Medewerker op zelfstandige basis (let wel op voor schijnzelfstandigheid - www.vlaanderen.be/

economie-en-ondernemen/een-eigen-zaak-starten/wat-is-schijnzelfstandigheid)

www.vlaanderen.be/personeel-aanwerven

Brochure ‘Boer zkt Tijd’: www.innovatiesteunpunt.be/nl/

inspiratie/brochure-boer-mv-zkt-tijd

WELKE MEDEWERKER ZOEK JE?
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3.
VACATURE OPSTELLEN 
EN VERSPREIDEN

Zodra je weet welke medewerker je zoekt voor welke opdrachten, is het zaak om dat ook om te zetten in een 

aantrekkelijk vacaturebericht. Je wilt immers de juiste mensen aantrekken op je bedrijf. 

INHOUD VAN DE VACATURE

1. Inleiding 

Vermeld hier zeker de naam van je bedrijf, de kernactiviteit, je visie …. Op die manier weten sollicitanten 

bij welk bedrijf ze terechtkomen. Vermeld in de vacature ook op welke plaats de tewerkstelling is, zodat de 

sollicitant de juiste verwachtingen heeft. 

2. Functietitel

Welke benaming geef je aan de functie? Onderschat niet hoe belangrijk een geschikte functietitel is! Gebruik 

een verstaanbare functietitel, die de lading dekt. Denk ook aan zoekmachines: het helpt als de functietitel 

vaker voorkomt en dus herkenbaar is. Of doe inspiratie op bij concullega’s in de sector: welke functietitels 

gebruiken zij?

VACATURE OPSTELLEN EN VERSPREIDEN
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Onderzoek toont aan dat foto’s van mensen doorgaans 

meer aanspreken dan foto’s van bijvoorbeeld gebouwen.

Ga voor herkenbaarheid en gebruik steeds eenzelfde 

sjabloon voor je vacatures, ook als die verspreid in de tijd 

gepubliceerd worden. Tip: Je hoeft het warm water niet zelf 

uit te vinden. Bekijk vacatures in kranten of magazines. 

Wat spreekt jou aan? Gebruik goeie voorbeelden om je 

eigen vacature op te bouwen.

www.hrwijs.be/thema/een-goed-vacaturebericht-maken

www.talentontwikkelaar.be/sites/default/files/

talentontwikkelaar/fiche-vacature.pdf

3. Functieomschrijving

Een functieomschrijving bevat een duidelijke opsomming van de taken en verantwoordelijkheden die horen 

bij de functie. Formuleer dit zo helder en concreet mogelijk, in de taal van de medewerker die je voor ogen 

hebt. Hou het wel haalbaar en formuleer het aantrekkelijk, zodat je geen kandidaten afschrikt. Als je dat 

belangrijk vindt, vermeld je hier ook welk diploma je verwacht. 

4. Profielomschrijving

Geef een lijstje van maximaal vijf noodzakelijke competenties. Durf dus keuzes te maken in wat echt essentieel 

is en vermijd tegenstrijdigheden (zelfstandig werken en teamspeler). Als je een competentieprofiel opgemaakt 

hebt, vormt dat de basis voor de profielomschrijving.

5. Aanbod van je organisatie

Vermeld de eigenheden en troeven van zowel de functie als de organisatie. Werkzoekenden hechten belang 

aan de functie-inhoud, maar ook aan het loon, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden, de 

werkzekerheid, de werklocatie en de bedrijfscultuur. Daarin spelen (door)groei- en leermogelijkheden een 

grote rol, net als de balans werk/privé. Wees zo specifiek mogelijk.

6. Sollicitatiegegevens

Geef tot slot informatie over de sollicitatieprocedure. Wat verwacht jij van de kandidaten? Uit welke stappen 

bestaat de sollicitatieprocedure? Vermeld één contactpersoon bij wie sollicitanten terechtkunnen met vragen 

en aan wie ze hun cv en motivatiebrief bezorgen. 

7. Vormgeving van je vacature

Niet alleen de inhoud, maar ook de vormgeving van je vacature vertelt de kandidaten iets over je 

organisatie. Ze krijgen meteen een idee van de sfeer die er heerst en de waarden die belangrijk zijn. 

Wanneer je vacaturebericht vol taal- of typfouten staat, straalt dat af op je bedrijf. Enkele tips om je vacature 

aantrekkelijker te maken. Zorg ervoor dat de kleuren en de lay-out een sfeer uitstralen die past bij jou en je 

onderneming. Gebruik leuke foto’s of beelden. 

VACATURE OPSTELLEN EN VERSPREIDEN
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VERSPREIDEN VAN DE VACATURE

In een volgende fase is het belangrijk om de vacature te verspreiden via de juiste kanalen. Hierbij kies je 

het best voor de kanalen die jouw potentiële medewerker volgt. Er zijn heel wat mogelijkheden: gratis of te 

betalen, van laagdrempelig tot iets complexer. Alles hangt af van de functie die je graag ingevuld ziet, van het 

profiel van de medewerker die je zoekt en van het budget dat je ter beschikking hebt. Denk dus goed na over 

de doelgroep die je wilt bereiken en kies het bijpassende kanaal voor je vacature. 

Mond-tot-mondreclame. 

Via kennissen, huidige medewerkers, concullega’s, een bord aan je bedrijf of in een veld …

Je eigen kanalen. 

Je website, je winkel (of die van een collega), een sticker op je auto, een prikbord bij de lokale supermarkt …

Zoekertjessites. 

2dehands.be, koopjeskrant.be …

Zoekertjes in magazines. 

Kies een magazine waarmee je de beste kans hebt om je doelgroep te bereiken, bijvoorbeeld gericht op een 

bepaalde sector of op een bepaalde regio. Vaak moet je hiervoor wel betalen.

Sociale media. 

Je eigen website, Facebook of LinkedIn. Of die van anderen zoals Boeren op een Kruispunt: www.facebook.

com/boerVolTalent. 

VDAB-site. 

Dit is een heel handig gratis platform, niet alleen om je vacature te plaatsen maar ook om zelf actief personen 

uit de database te contacteren. 

Jobsites. 

Er bestaan talloze (weliswaar betalende) jobsites waar je je vacature op kan plaatsen. Voorbeelden 

hiervan zijn Jobat, Vacature en Streekpersoneel. Kies gericht welk kanaal je wilt hanteren (bijvoorbeeld 

sectorspecifiek of streekgebonden). 

Uitzendkantoren. 

Je kan aan een uitzendkantoor de opdracht geven om een geschikte medewerker voor je te zoeken. 

Opteer ook hier voor een partner die kennis heeft over de sector, denk aan Werkers (www.werkers.be). 

Uitzendkantoren hebben als bijkomend voordeel dat een nieuwe medewerker de eerste maanden op hun 

payroll kan blijven indien gewenst. Als de samenwerking niet loopt zoals verwacht, vermijd je op die manier 

hoge opzeggingsvergoedingen en -termijnen.

Bouw een netwerk uit. 

Ook een alternatieve aanpak is mogelijk. Zo kan je een samenwerking aangaan met een school of 

opleidingscentrum. Op die manier profileer je je niet alleen bij de studenten als een interessante werkgever, 

maar creëer je ook een positief imago bij instanties die in verbinding staan met potentiële medewerkers voor 

je bedrijf. 

VACATURE OPSTELLEN EN VERSPREIDEN
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4.
HET SELECTIEGESPREK

Het eerste fysieke contact met je toekomstige medewerker vindt plaats tijdens een selectiegesprek. Wanneer 

je veel reacties krijgt op je vacature, kan je selecteren wie je uitnodigt op zo’n gesprek. Is het aantal beperkt, 

kan je minder selectief zijn. Hoe dan ook is het belangrijk om na te gaan of er een match is tussen de persoon 

en jezelf en je bedrijf. Het doel van dit selectiegesprek is bijkomende informatie krijgen over de sollicitant en 

zijn/haar ervaring, werkverleden, realisaties, motivatie, verwachtingen en ambities. In dit deel vind je tips om 

dat zo goed mogelijk te ontdekken.

VOORBEREIDING VAN HET SOLLICITATIEGESPREK

Bij de voorbereiding van het sollicitatiegesprek verzamel je alle informatie die je nodig hebt om een goed 

oordeel te vellen over de kandidaat. Denk onder meer hierover na.

Welke competenties zijn voor de job het belangrijkst?

• Kennis: welke kennis moet de persoon bezitten? 

• Vaardigheden: wat moet de persoon kunnen? 

• Attitude: hoe moet de persoon zijn?

Bedenk vragen die je kunt stellen om hiernaar te peilen.

HET SELECTIEGESPREK
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HET SOLLICITATIEGESPREK

1. Introductie

• Maak kennis met elkaar. Deel mee welke functie jij zelf hebt in het bedrijf.

• Bied een drankje aan om de sollicitant op zijn gemak te stellen. Breek het ijs door eerst eventjes over 

andere algemene zaken te spreken. 

• Leg het doel en het verloop van het gesprek uit.

2. Informatie delen

• Stel je bedrijf voor.

• Stel aan de kandidaat vragen op basis van zijn motivatiebrief, zijn cv etc.

• Stel vragen over de competenties die belangrijk zijn voor de functie (zie voorbereiding van het 

sollicitatiegesprek).

• Gebruik de communicatietechniek LSD: Luister goed naar wat de kandidaat zegt, vat geregeld samen 

om te zien of je het wel correct gehoord hebt en vraag door om te checken of je alles begrepen hebt.

3. Voorstelling van de job, afronden en opvolgen van het gesprek

• Geef wat informatie over de inhoud van de job (om welke taken, opdrachten en verantwoordelijkheden 

gaat het?) en de arbeidsvoorwaarden (loon, arbeidsuren, etc.).

• Deel mee hoe het traject nadien verder verloopt. Wanneer geef je feedback? Op welke manier gebeurt 

dat? …

EVALUATIE NA HET GESPREK

Wik en weeg. Kijk enerzijds naar een goede match tussen de persoon en de job. Anderzijds is het ook 

belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij je toekomstige medewerker, want op de werkvloer zullen jullie het 

samen moeten realiseren. 

Zodra de beslissing genomen is, breng je alle kandidaten op de hoogte, ook wie niet geselecteerd werd. Leg 

hen ook allemaal individueel uit waarom zij wel/niet geselecteerd werden. Je weet maar nooit dat je ‘nummer 

twee’ vroeg of laat toch een plaats vindt op je bedrijf.

Giet de jobinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen in een 

arbeidscontract of aannemingscontract wanneer de persoon op zelfstandige basis werkt. (Meer hierover 

kan je lezen in deel 9 – kwaliteitsvolle arbeid.) Je kan je hierin laten bijstaan door een sociaal secretariaat 

zoals Acerta. Spreek alles ook goed door met je nieuwe medewerker, zodat alle afspraken duidelijk zijn en de 

samenwerking vanaf de start vlot verloopt.

De 50 meest voorkomende sollicitatievragen: 

www.jobat.be/nl/art/de-50-meest-voorkomende-sollicitatievragen

www.hrwijs.be/thema/gesprekken-voeren/sollicitatiegesprek

Tip. Het is een voordeel wanneer iemand je helpt bij de 

voorbereiding en het gesprek zelf. Met twee zie en hoor je 

meer en bovendien kan je achteraf overleggen. 

HET SELECTIEGESPREK
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5.
ONTHAALBELEID VOOR
MEDEWERKERS

Een eerste indruk kan je maar één keer maken. Bovendien leidt een goed onthaal tot een 

win-winsituatie. De medewerker voelt zich welkom, is sneller vertrouwd en daardoor meer 

gemotiveerd. De werkgever en de andere medewerkers leren de nieuwe medewerker 

sneller en beter kennen, waardoor ze hem of haar van in het begin optimaal kunnen 

inschakelen. 

ONTHAALBELEID VOOR MEDEWERKERS
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Tip 1. Bereid de komst je van nieuwe medewerker voor

De nieuwe medewerker zal zich welkom voelen wanneer alle materialen voor hem/haar al klaarliggen. Het 

komt niet zo goed over als je op de eerste dag nog snel alles bij elkaar moet zoeken en geen tijd maakt. Als er 

al medewerkers actief zijn op je bedrijf, kan je één van hen meter of peter maken van de nieuwe aanwinst. Op 

die manier kan de nieuwe medewerker zich sneller integreren in de organisatie en komen niet alle vragen bij 

jou terecht.  

Tip 2. Heet een nieuwe medewerker zelf welkom

Spendeer wat tijd met hem/haar. Een eerste werkdag bij een nieuwe werkgever is spannend. Daarnaast 

heeft je medewerker ongetwijfeld nog heel wat vragen. De tijd die je investeert op de eerste dag zal hoe dan 

ook renderen. Het helpt ook om duidelijk op te lijsten welke taken en verantwoordelijkheden de nieuwe 

medewerker heeft. 

Tip 3. Bij wie kan de medewerker terecht?

Ongetwijfeld komen er nadien nog vragen, zeker wanneer de job effectief uitgevoerd wordt. Bij wie kan de 

nieuwe medewerker dan terecht? Is dat bij jou als werkgever? Wees dan bereikbaar en beschikbaar en geef die 

boodschap ook mee. Het is altijd goed om op overlegmomenten in te plannen, zodat jullie een goed contact 

onderhouden. Ook de meter of peter kan een belangrijk aanspreekpunt vormen voor de nieuweling.  

Tip 4. Maak een onthaalbrochure op maat van je bedrijf

Een onthaalbrochure is een handig hulpmiddel om je medewerkers te verwelkomen en de nodige informatie 

te geven. Bovendien kunnen ze alle informatie op een later tijdstip nog eens nalezen. In deel 6 vind je wat er 

liefst allemaal in deze onthaalbrochure staat. 

“Een eerste indruk 
kan je maar één keer 
maken” 

ONTHAALBELEID VOOR MEDEWERKERS
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6.
ONTHAALBROCHURE

“Wij vinden het tof dat je bij ons komt werken en we willen je hierbij optimaal ondersteunen.” Dat zou 

een goede intro zijn voor de onthaalbrochure voor jouw bedrijf. Daarnaast bevat een onthaalbrochure de 

informatie die de medewerkers op jouw bedrijf moeten hebben om hun werk goed te kunnen doen. Ze moet 

dus belangrijke vragen over je bedrijf beantwoorden, bijvoorbeeld in verband met de arbeidsvoorwaarden. In 

dit deel vind je inspiratie om je onthaalbrochure vorm te geven.

Een mooi voorblad

Een onthaalbrochure spreekt meer aan wanneer ze een mooi voorblad heeft. Gebruik hiervoor een foto van je 

bedrijf of van de bedrijfsleiders. Vermeld ook steeds de naam en het adres van je onderneming.

ONTHAALBROCHURE
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Belangrijke informatie 

Vermeld de belangrijkste informatie in het begin van de brochure, zodat medewerkers die snel vinden. Doe 

dat kort en bondig. Gebruik symbolen en beelden.

• Korte welkom. Ons familiebedrijf werd opgericht in (jaartal) in (gemeente). Vandaag bestaat het uit … 

We hebben x aantal bedrijfsleiders en x aantal vaste medewerkers. 

• Voorstelling van de bedrijfsleiders met foto, naam en belangrijkste contactgegevens

• Voorstelling van belangrijke personen in het bedrijf (ploegbaas, medewerker personeel) met foto, naam, 

functie en contactgegevens

• Voorstelling van het bedrijf

• Visie. Welke richting gaat het bedrijf uit? Hoe kunnen medewerkers daaraan bijdragen? We zien als 

toekomst een groeipad richting x aantal dieren en x ha land. X aantal medewerkers werken daaraan 

mee …

• Strategie. Welke doelen op lange en korte termijn heb je vooropgesteld? De komende jaren willen 

we investeren in x.

• Missie. Wat maakt jouw bedrijf uniek? Wat doet en maakt het bedrijf? We onderscheiden ons van 

andere bedrijven doordat we inzetten op ... We zijn uniek door …

• Waarden. Waar hecht je veel belang aan? We stellen creativiteit en flexibiliteit voorop. Wanneer je 

ideeën hebt die de werking van ons bedrijf vooruithelpen, staan we te springen om die te horen.

• Ligging en plattegrond van het bedrijf – met foto’s en kaartjes.

Praktische informatie

Welke informatie over de omkadering hebben je medewerkers nodig?

Huishoudelijk reglement 

• Je registreert je arbeidstijd in systeem x.

• Tijdens de werkuren is het niet toegestaan om je gsm te gebruiken voor privézaken. Tijdens de pauze 

kan dat uiteraard wel.

• De refter, douches, het toilet, etc. gebruik je steeds met zorg. Laat ze altijd proper achter (voeg foto’s toe 

van hoe je wilt dat het eruitziet).

• Regels rond arbeidsveiligheid.

• Heb je vragen over het huishoudelijk reglement? Neem dan zeker contact op met x (vermeld naam, foto 

en contactgegevens). 

Loon

• Je basisloon bedraagt x euro per dag/week/maand. Hierin is het volgende inbegrepen: xx.

• We betalen je loon uit op rekeningnummer xx op dag x van de week/maand.

• Je kunt een extra vergoeding krijgen als xx. Hiervoor verwachten we xx.

• Heb je vragen over je loon? Neem dan zeker contact op met x (vermeld naam, foto en contactgegevens). 

ONTHAALBROCHURE
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Uurregeling

• We werken van x uur tot x uur en van x uur tot x uur. 

• Je krijgt een pauze van x uur tot x uur en van x uur tot x uur. 

• Door drukte van extra leveringen, weersomstandigheden … kan het werkschema veranderen. We 

brengen je hiervan op de hoogte via xx (kanaal), zo mogelijk xx uur van tevoren. Je krijgt daarvoor in ruil 

xx.

• Heb je vragen over de uurregeling? Neem dan zeker contact op met x (vermeld naam, foto en 

contactgegevens). 

Ziekte/arbeidsongeval

• Wanneer je ziek bent of een arbeidsongeval hebt, meld je dat zo snel mogelijk aan x.

• Heb je vragen over ziekte/arbeidsongeval? Neem dan zeker contact op met x (vermeld naam, foto en 

contactgegevens). 

Vakantie

• In jouw functie heb je x vakantiedagen per maand/jaar.

• Je vraagt een vrije dag altijd persoonlijk of telefonisch aan bij xx (persoon).

• Je vraagt vrijaf altijd tijdig aan, minstens xx dagen/weken van tevoren.

• Vakantie neem je altijd in overleg met de werkgever. In sommige periodes is het niet zo evident dat veel 

medewerkers afwezig zijn.

• Heb je vragen over vakantie? Neem dan zeker contact op met x (vermeld naam, foto en 

contactgegevens). 

Bij elke grote of kleine vraag kan je contact opnemen met xx.

• Vermeld naam, foto en contactgegevens

• Is jouw bedrijf groot? Vermeld hier dan ook de functie van de contactpersonen en voor welk soort 

vragen ze bij wie terechtkunnen.

ONTHAALBROCHURE



18

7.
STERKE LEIDER, MANAGER, COACH 
EN ONDERNEMER

Als ondernemer moet je veel bordjes in de lucht houden en veel competenties bezitten. Maar wat maakt 

van iemand een ‘goede baas’? In dit deel krijg je inspiratie om een leidinggevende te worden voor wie 

medewerkers graag een inspanning leveren.

“Een goede leider is 
hard voor het resultaat 
maar zacht voor de 
relatie” 

STERKE LEIDER, MANAGER, COACH EN ONDERNEMER
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ROLLEN VAN DE LEIDINGGEVENDE

De belangrijkste rollen van een leidinggevende zijn coachen, sturen en leiden. Als coach haal je het beste uit 

je medewerkers. Als manager stuur je aan en beheer je de middelen. Als leider kijk je vooruit en inspireer je. 

Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk om te ondernemen. Idealiter ontwikkelt een leidinggevende deze 

vier rollen, om ze flexibel in te zetten naargelang de taak of de situatie. 

Coachen. Coachen staat voor het beste in anderen bovenhalen. Als een coachende leidinggevende schep je 

een klimaat waarin mensen hun competenties en talenten kunnen ontplooien. 

Managen. In de managende rol zorgt de leidinggevende ervoor dat de mensen en middelen efficiënt beheerd 

en beheerst worden om de vooropgestelde doelen te bereiken. 

Leiden. Leiderschap wordt ook geassocieerd met een visie ontwikkelen en de richting bepalen. De blik van de 

leider is gericht op de toekomst. Hij/zij kijkt vooruit en anticipeert op ontwikkelingen in de samenleving. 

Ondernemen. De ondernemende leider gebruikt zijn voelsprieten om kansen voor de organisatie te 

detecteren en te grijpen. Hij/zij creëert innovatieve oplossingen voor de klanten (of zorgt ervoor dat dit in zijn 

bedrijf gebeurt) en weet goed in te spelen op de veranderende context.

DELEGEREN

Delegeer je taken en creëer ruimte in je werkpakket. Als je erin slaagt om je taken goed te delegeren, krijg je 

een gemotiveerd en beter functionerend team als bonus. Je geeft medewerkers de kans om zich te ontwikke-

len in de taken en bijbehorende bevoegdheden die je hen toevertrouwt. Jij behoudt wel de eindverantwoor-

delijkheid. 

Welke taken kan je delegeren? 

We denken onder meer aan zaken die ook of beter door een ander gedaan kunnen worden. Omschrijf eerst 

wat de taak inhoudt: welke competenties en vaardigheden zijn ervoor nodig? Bekijk daarna je medewerkers: 

welke kennis en competenties hebben zij in huis? Wat vinden ze leuk? Waarin moeten of willen ze zich ontwik-

kelen?

Tips voor effectief delegeren. 

Begin met kleine taken te delegeren. Sta fouten toe. Neem de taak niet terug. Zorg dat je verwachtingen 

duidelijk zijn. Geef medewerkers de benodigde bevoegdheden. Zorg dat al het personeel op de hoogte is. Con-

troleer op vaste momenten.

STERKE LEIDER, MANAGER, COACH EN ONDERNEMER
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BELONEN

Denk zeker ook na over het belonen van je medewerkers, onder andere om ervoor te zorgen dat ze gemoti-

veerd blijven of nog gemotiveerder worden. Het gaat niet alleen om wat je geeft, maar evenzeer om de manier 

waarop je dat doet. Deel dit ook mee aan je medewerkers.

• De loonpakketten moeten correct zijn. Het basisloon en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn liefst 

voldoende marktconform. 

• Laat het loon afhangen van de competenties en niet alleen van de leeftijd. Loon dat gebaseerd is op 

competenties verhoogt het gevoel van autonomie en verbondenheid.

• Vermijd competitiviteit en prestatiebeloning. Beloningen mogen geen competitiviteit creëren of de 

competitiviteit verhogen. Bonussystemen met een focus op individuele prestaties of resultaten en die 

ten koste gaan van de prestaties van andere medewerkers, kunnen onderlinge competitiviteit uitlokken, 

de verbondenheid tussen de collega’s in het gedrang brengen en het gevoel van autonomie aantasten.

• Gebruik zo veel mogelijk groepsbeloningen, want die bevorderen het gevoel van verbondenheid. Zorg 

ervoor dat de hele groep ergens voordeel bij heeft, maar breng de autonomie niet in het gedrang. 

Creëer een werksfeer waarin iedereen zijn steentje wil bijdragen Communiceer de vooropgestelde 

doelen duidelijk en tijdig naar het hele team. Besteed hierbij de nodige aandacht aan de achterliggende 

redenen.

• Geef transparante informatie. Dat geldt zeker voor het loon en de extralegale voordelen, maar ook voor 

de manier waarop loonsopslag in je bedrijf bepaald wordt. Dat kan je het best tijdig doen.

• Controleer niet te veel. Beloningen mogen niet overkomen als een controlemaatregel.

• Geef constructieve feedback en doe dat onverwacht. Elke vorm van constructieve feedback verhoogt 

het gevoel van competentie en de verbondenheid. Het heeft steeds positieve gevolgen wanneer de 

autonome motivatie stijgt.

• Een schouderklopje is beter dan geld. We raden je aan om als leidinggevende niet alleen aandacht te 

schenken aan financiële beloningen, maar ook aan psychologische beloningen, zoals complimentjes en 

waardering. 

• Stel uitdagende prestatiedoelen. Het communiceren van duidelijke, concrete doelstellingen motiveert 

meer dan het aanbieden van bonussen. Je medewerkers begrijpen op die manier beter wat van hen 

verwacht wordt en wat ’goed werk’ is. 

www.hrwijs.be/thema/leiding-geven/rollen-van-de-leidinggevende

www.carrieretijger.nl/functioneren/management/leidinggeven/delegeren

https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/motiveren/leidinggeven/618-7-tips-voor-effectief-delegeren-en-loslaten.html

www.securex.be/nl/blog/werkgevers/augustus-2017/10-tips-om-goed-te-belonen

STERKE LEIDER, MANAGER, COACH EN ONDERNEMER
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8.
GOED COMMUNICEREN

Goed leiderschap staat of valt met goede communicatie met je medewerkers. Natuurlijk wil je overbrengen 

wat je van hen verwacht, welke taken en verantwoordelijkheden ze krijgen, welke doelen je met het bedrijf 

vooropstelt … In dit deel vind je tips om de communicatie met je medewerkers naar een hoger niveau te 

tillen. 

TALK THE WALK – WALK THE TALK

Belangrijk voor een leider is om duidelijk aan te geven welke richting hij/zij uit wil met het bedrijf. Eerst en 

vooral moet die richting uitgezet worden in een duidelijke en inspirerende visie. In een volgende fase is het 

essentieel om die visie ook over te brengen naar je medewerkers: ’Talk the walk.’ Minstens zo belangrijk is 

het om die richting ook zelf te bewandelen: ’Walk the talk.’ Als je gedrag overeenkomt met wat je zegt, ben je 

geloofwaardig. Als er een discrepantie is tussen je gedrag en je woorden, verlies je geloofwaardigheid. 

GOED COMMUNICEREN
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DE ‘REGEL VAN SPREKEN’

De ‘regel van spreken’ zorgt ervoor dat je evolueert in de communicatie met je medewerkers. 

• Spreken. Praat met je mensen. Daar begint het mee.

• Bespreken. Bespreek wat relevant is voor je medewerkers.

• Afspreken. Kom tot concrete afspraken. Wat wil je bijvoorbeeld op welk moment gerealiseerd zien? 

• Aanspreken. Pas als aan de vorige stappen voldaan is, kan je mensen aanspreken over het werk dat ze 

geleverd hebben.

OVERLEG

Om alles op het bedrijf vlot te laten verlopen, is het belangrijk om op gezette tijdstippen overlegmomenten in 

te plannen. Met wie moet je op welk moment overleggen? Wat is dan de inhoud van het gesprek? Spreek zo 

veel mogelijk vaste overlegmomenten af, die passen bij hoe er gewerkt wordt en bij de planning van je bedrijf. 

Op die manier creëer je een gewoonte. De tabel hieronder kan inspiratie leveren.

Frequentie Aanwezigen Inhoud Moment

Dagelijks Alle medewerkers Planning overlopen 8 - 8.30u

Wekelijks Alle medewerkers
Evaluatie planning en 
doelstellingen

Vrijdag 15 - 16u

Jaarlijks Alle medewerkers Bedrijfsvisie
Tweede maandag van 
januari, 8.30 - 9.30u

GOED COMMUNICEREN
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FEEDBACK GEVEN

Wanneer je feedback geeft, breng je op een directe manier het gedrag van de andere ter sprake, zodat die zich 

bewust wordt van zijn gedrag en van het effect daarvan op anderen. Je kunt om meerdere redenen feedback 

geven: om gewenst gedrag te bekrachtigen, ongewenst gedrag bij te sturen, de andere inzicht te geven in 

wat voor jou als persoon of voor de organisatie belangrijk is, om een lerende en open gesprekscultuur in je 

organisatie te installeren, om goede menselijke relaties op te bouwen en vertrouwen en samenwerking te 

bevorderen. 

Hoe geef je feedback?

• Hou het zo feitelijk en concreet mogelijk. Beschrijf waarneembaar gedrag en vraag door waar nodig. 

Check de feiten, maar wees je ervan bewust dat ook deze zogenaamde feiten gekleurd kunnen zijn door 

je perceptie. Je stemming, je overtuiging en je relatie met de andere beïnvloeden het gesprek.

• Speel kort op de bal. Soms kan je niet onmiddellijk reageren, maar roep de medewerker toch zo snel 

mogelijk even bij je. 

• Benoem wat je merkt. Maak non-verbale reacties en emoties deel van het gesprek en negeer ze zeker 

niet. 

• Spreek vanuit jezelf. Vertel wat jij hebt waargenomen, wat jouw indruk is. Als je aanvallend bent, krijg je 

meestal een verdedigende of ook een aanvallende reactie terug.

• Zorg voor een evenwicht tussen positieve feedback en bijsturende feedback. Benoem ook wat wel 

goed gaat en wat je de medewerker vaker wilt zien doen. Wees dus gul met het benoemen van gewenst 

gedrag.

“Van af en toe een pluim krijg 
je vleugels” 

Geef je samenwerking kleur: 

www.kenniscentrumbedrijfsopvolging.be/geef-je-samenwerking-kleur

www.hrwijs.be/thema/waarom-feedback-geven

GOED COMMUNICEREN
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9.
KWALITEITSVOLLE ARBEID

Iedere medewerker wil graag een job die kwaliteitsvol en werkbaar is. Werkbaar werk is van belang voor 

medewerkers, ondernemers en organisaties. Wie zijn werk werkbaar vindt, heeft er meer plezier in, leert meer, 

blijft langer werken en is minder vaak ziek. Hieronder enkele tips die je helpen nadenken over hoe je meer 

kwaliteitsvolle arbeid kan aanbieden aan je medewerkers. 

KWALITEIT VAN ARBEID

Kwaliteit van arbeid betekent dat in het werk zowel als in de werkomgeving en de organisatie alle 

voorwaarden vervuld zijn om er zich goed bij te voelen. Kwaliteit van arbeid is afhankelijk van vier factoren.

1. Arbeidsinhoud. Het type van taken die de medewerkers verrichten, de mogelijkheden die het werk 

biedt om iets bij te leren, de ruimte die een medewerker krijgt om zelf de werkwijze te bepalen of mee 

essentiële beslissingen over het werk te nemen.

2. Arbeidsomstandigheden. Omgevingsfactoren tijdens het werk, de lichamelijke belasting die met de 

uitvoering van het werk gepaard gaat, de mate van veiligheid en bescherming tegen ongevallen.

3. Arbeidsvoorwaarden. De afgesproken regeling waaronder de arbeid gepresteerd moet worden. Denk 

hierbij niet alleen aan het loon in ruil voor de arbeidsprestatie, maar ook aan de arbeidstijden, de 

contractvorm en de opleidings- of promotiemogelijkheden.

4. Arbeidsverhoudingen. Het sociale klimaat in de onderneming, de mogelijkheden tot inspraak en 

medezeggenschap en de wijze waarop deze verhoudingen tot stand komen. 

KWALITEITSVOLLE ARBEID
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MODEL VAN KARASEK

De Amerikaanse socioloog Karasek pleit ervoor om hoge taakeisen te combineren met taakvariatie en 

ruime autonomie op de werkplek. Dit motiveert medewerkers en geeft hen meer armslag om werkdruk 

en stress de baas te blijven. Kortom, regelmogelijkheden zijn een recept voor werkbaar werk. De theorie 

combineert Job Demands (taakeisen: werkdruk, emotionele belasting) met Job Control (regelmogelijkheden: 

taakvariatie, autonomie) om de werkomgeving samen te vatten in vier jobtypes, met een sterk uiteenlopend 

werkbaarheidsprofiel. Uiteraard motiveren de uitdagende jobs het meest.

hoog

hooglaag

ONTSPANNEN
‘low strain jobs’

UITDAGEND
‘active jobs’

SAAI
‘passive jobs’

SLOPEND
‘high strain jobs’

TAAKEISEN ‘Job Demands’
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www.werkbaarwerk.be

Handboek ’Anders organiseren & beter werken’ (Van Hootegem et al., 2008)

www.serv.be/stichting/publicatie/werkbaar-werk-en-jobtypes-karasek

www.carrieretijger.nl/functioneren/ontwikkelen/persoonlijkheidsmodellen/

kernkwaliteiten
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KERNKWADRANTEN

Een goede manier om een goed beeld te krijgen van de sterke en zwakke punten van mensen, is om hun 

kernkwaliteiten en kernkwadranten in kaart te brengen. Deze veelgebruikte, heldere en toegankelijke 

methode van Daniel Ofman kan je ook gebruiken om conflicten met anderen te analyseren.

• Wat zijn kernkwaliteiten? Jouw kernkwaliteiten zijn de specifieke sterktes die jou kenmerken. Ze maken 

je tot wie je bent. Het zijn ook de positieve punten die een ander het eerst over je zal opnoemen als hij 

ernaar gevraagd wordt. Een goed voorbeeld is geduldig zijn.

• Deze kernkwaliteiten worden wel een valkuil als je erin doorschiet. Dat is een vervorming van de 

kwaliteit, de andere kant van de medaille. Je kwaliteit wordt dan een zwakte. Ben je bijvoorbeeld erg 

besluitvaardig? Dan kan je in de valkuil trappen en drammerig worden. 

• Als een ander doorschiet in een bepaalde kwaliteit, kan dat bij jou irritatie oproepen. Jouw reactie 

daarop wordt een allergie genoemd. Zo'n allergie heeft vaak te maken met een kwaliteit van jezelf. Als 

jij bijvoorbeeld erg bescheiden bent, kun je je mateloos storen aan mensen die zichzelf continu op de 

borst kloppen.

• Omdat een vervelende eigenschap van een ander dus een kwaliteit is waarin hij doorgeschoten is, kan 

deze kwaliteit voor degene die er allergisch voor is, net een belangrijk ontwikkelpunt zijn. Dat wordt 

dan de uitdaging genoemd. Erger jij je bijvoorbeeld regelmatig aan iemand die passief is? Kijk dan welke 

kwaliteit daarachter verborgen zit. Je kunt veel leren van de mensen aan wie je je het meest ergert!

BESCHEIDEN + ONZICHTBAAR - 

ARROGANT - PROFILEREN +

KERNKWALITEIT

ALLERGIE

VALKUIL
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10.
LEAN MANAGEMENT

Lean is een managementmethode die gericht is op het continu verbeteren van je bedrijf. Je focust op 

wat belangrijk is en wat waarde toevoegt. Door meer inzicht te krijgen in de processen in je bedrijf, kan je 

elimineren wat de medewerkers in feite overbelast en verspilling veroorzaakt. Zulke verbeteracties zullen vaak 

ook leiden tot een kostenbesparing.

DE PRINCIPES VAN LEAN MANAGEMENT

Lean management bestaat uit vijf grote stappen. Analyseer eerst welke processen waarde hebben voor de 

eindconsument of voor de klant. Alles waar de klant voor zou willen betalen, is waarde. Onderzoek vervolgens 

hoe je die waarde creëert. Welke stappen zet je? Welke stappen voegen waarde toe, welke niet? Bekijk dan hoe 

je de stappen die geen waarde toevoegen, kunt weglaten (het flow-principe). Reorganiseer de flow zodanig 

dat je waarde overhoudt. Zo win je efficiëntie en tijd. Is er geen vraag, doe dan niets (het pull-principe). Blijf 

tot slot alles in vraag stellen en perfectie nastreven (Kaizen): waar kun je nog meer waarde toevoegen en je 

efficiënter organiseren?

“Goed personeelsmanagement is essentieel om 
succesvol met protocollen te werken”

LEAN MANAGEMENT
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ACHT VORMEN VAN VERSPILLING

Een belangrijk aspect van lean management gaat om het wegnemen van verspillingen. Niets zo leerrijk als 

samen met je medewerkers te zoeken naar verspillingen in processen en ze dan in groep aan te pakken. Dit 

verbetert niet alleen de efficiëntie maar ook de samenwerking tussen je medewerkers.

TRANSPORT VOORRAAD BEWEGEN WACHTEN

OVERPRODUCTIE OVERBODIGE
BEWERKINGEN

DEFECTEN TALENT

VALUE
Specifieer de 
klantwaarde

FLOW
Stroomlijn 

de processen

PULL
Werk vraag gestuurd vol-

gens wat de klant wil

VALUE STREAM
Analyseer de

waardestromen en  
verwijder verspillingen

KAIZEN
Streef perfectie na door 
continu te verbeteren

LEAN MANAGEMENT



29

VISUEEL MANAGEMENT

Wie oog heeft voor visueel management, probeert 

vlug en eenvoudig visueel te communiceren op alle 

niveaus. Visuele communicatie stelt je in staat om 

de status van een werkpost of afdeling te begrijpen 

in minder dan vijf minuten door eenvoudige 

observatie, zonder het gebruik van computer of 

met iemand te spreken. Zeker wanneer je werkt 

met anderstalige medewerkers kan het handig zijn 

om dingen visueel weer te geven, denk maar aan 

de plaats van materiaal, waarschuwingstekens, een 

doelstellingenbord enzovoort.

SOP (STANDARD 
OPERATING 
PROCEDURE) / 
WERKPROTOCOL

Beter organiseren houdt in dat er goede afspraken 

zijn over hoe het werk wordt uitgevoerd en over de 

manier waarop wordt overlegd over het uitvoeren 

van het werk. Een SOP/protocol is een hulpmiddel 

voor medewerkers om hun werkzaamheden op 

de beste manier uit te voeren. Zo weet je welke 

stappen er zijn om een activiteit succesvol te 

realiseren. Het doel is een uniform begrip en 

uitvoering (standaardisatie) van verschillende 

stappen/activiteiten. Ze hebben dan eenzelfde 

kwaliteitsniveau, onafhankelijk van wie de activiteit 

uitvoert. Het is een visualisatie van het proces 

om een activiteit uit te voeren. Hieronder een 

hulpmiddel om een SOP/protocol op te maken.

www.veltion.be

www.leansixsigmapartners.nl/lean-six-sigma/

sop-lean-six-sigma-partners

Organiseren met protocollen en werklijsten doe je zo! 

http://edepot.wur.nl/11938

VRAGEN VOORAF

Welke knelpunten wilt u oplossen? 
Welke doelen of streefwaarden wilt u 
bereiken? (Benoem zo concreet mogelijk 
in de vorm van kengetallen of meetbare 
resultaten.) Wie gaat het opstellen? 
(Bij voorkeur de medewerker die 
verantwoordelijke is voor die activiteit.)
Wie wilt u erbij betrekken?

ONTWERP

Hoe doet u het nu? Welke lay-out kiest 
u? Stel een ontwerp op. Bespreek dit 
met medewerkers, daarna eventueel 
met adviseurs. Pas het ontwerp aan.

TEST EN HERONTWERP

Laat uitvoerder ontwerp testen op 
werkplek. Opsteller kijkt toe of het 
ontwerp werkt. Na afloop geven beiden 
hun commentaar. Pas het ontwerp aan 
> definitieve versie.

INVOERING

Verspreid het onder de medewerkers. 
Hang het op. Instrueer de medewerkers. 
Archiveer het. 

1

2

3

4

MONITORING EN EVALUATIE

Volg het verloop van de kengetallen. 
Controleer of het protocol of de werklijst 
wordt uitgevoerd. Bespreek het protocol 
of de werklijst in werkoverleggen. 
Behoeft het aanpassing? (Zo ja, ga 
opnieuw naar stap 2.)

5

LEAN MANAGEMENT
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11.
EN NU?

Wil jij je graag nog verder verdiepen in professioneel omgaan met personeel? Dan geven we hieronder nog 

enkele tips die van jou een nog beter geïnformeerde en sterkere personeelsmanager maken. Veel succes!

HET PRAKTISCHE EN WETGEVENDE KADER

Allerhande mensen en instanties met de juiste expertise kunnen je hierin wegwijs maken.

• Een sociaal secretariaat (bv. Acerta) biedt ondersteuning bij loonadministratie en personeelsbeleid, 

maar geeft ook sociaal juridisch advies.

• Een uitzendkantoor (bv. Werkers) kan mee zoeken naar hoe je je werk en arbeidsorganisatie in goede 

banen kunt leiden.

• Een boekhouder (bv. SBB) kan bekijken hoe het personeelsverhaal past in je totale bedrijfsplan.

• Een advocaat biedt ondersteuning bij juridische vraagstukken op het vlak van personeel.

WERKEN MET EN MOTIVEREN VAN PERSONEEL

Je kunt je in dit aspect bekwamen door middel van opleidingen in korte en lange trajecten. 

• Sectorspecifiek kan je terecht bij Boerenbond of het Innovatiesteunpunt om in groep meer te leren over 

dit thema. Door dit samen met concullega’s te doen, kan je bovendien leren van elkaars ervaringen. 

• Daarnaast kan je bijvoorbeeld bij Syntra of VDAB algemene opleidingen volgende over het werken met 

personeel.

Veel succes!

EN NU?
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