Werkbaar werk: ‘Kleine acties kunnen
een groot eﬀect hebben’
Werk maken van werkbaar werk: ook voor welzijnsgerichte
ondernemers is het een prioritaire opdracht. Op
regelmatige basis laten we onze leden aan het woord over
hoe zij het aanpakken.
Lara Rousseeuw is HR-medewerker bij Dominiek Savio in
Hooglede-Gits: ‘Werkbaar werk wordt een steeds belangrijker
thema, want er komen tal van uitdagingen op ons af. De zorgvraag
wordt bijvoorbeeld complexer. Dat heeft een grote invloed op
onze medewerkers.’

Op verschillende fronten
‘Op het vlak van werkbaar werk zijn we momenteel op
verschillende fronten bezig. Zo hebben we ingetekend op het ESFproject ‘duurzaam loopbaanbeleid’. Thema’s waarop we inzetten
zijn onder andere wijzigende competenties en ziekteverzuim. Net
omdat die zaken nu heel erg leven binnen onze voorziening. Als
HR-medewerker probeer ik vooral op te sporen wat de grootste
noden zijn binnen onze organisatie, zodat we daar gericht op
kunnen inspelen.’

Fysieke arbeidsomstandigheden
‘Werkbaar werk heeft bij ons bijvoorbeeld veel te maken met de
1

fysieke arbeidsomstandigheden. Veel cliënten hebben complexe
beperkingen en zitten in een rolstoel. Onze medewerkers moeten
veel heffen en tillen. We hebben nu per cliënt een hef- en
tilprotocol opgesteld. Daarin staat hoe het heffen veilig kan
verlopen, welk materiaal er al dan niet voor nodig is, hoeveel
personen het best kunnen helpen … We zijn onze medewerkers
volop aan het opleiden om die protocollen en het bijbehorende
materiaal ook effectief te gebruiken. Je kan als werkgever veel
aanreiken, maar medewerkers dragen ook een eigen
verantwoordelijkheid.’

Ziekteverzuim aanpakken
‘Ook op het vlak van ziekteverzuim proberen we onze
medewerkers te responsabiliseren. We proberen dat thema vooral
bespreekbaarder te maken, want het ziekteverzuim ligt
momenteel hoog. Zo ondersteunen we onze leidinggevenden in
het voeren van moeilijke gesprekken en hebben we een leidraad
op papier gezet voor als iemand uitvalt. Dat zijn dingen die beter
op voorhand duidelijk worden vastgelegd. We vragen
medewerkers om open te zijn als ze moeilijkheden ervaren. Want
pas als we ze kennen, kunnen we gericht naar oplossingen helpen
zoeken.’

Kleine acties met een groot effect
‘Ik ben ervan overtuigd dat je als organisatie niet altijd op grootse
veranderingen moet inzetten om een groot effect te kunnen
behalen. We organiseren veel kleine acties op het vlak van
gezondheid en welzijn: een sportsessie, een vorming over zelfzorg,
een webinar over mentale veerkracht, een coachingcafé over een
bepaald onderwerp … Het zijn allemaal heel laagdrempelige
initiatieven die een positieve impact hebben. We organiseren ook
geregeld activiteiten en feestjes buiten de werkuren. Onze
medewerkers werken daar altijd enthousiast aan mee, omdat het,
hoewel het extra werk is, ook voor zuurstof zorgt. Het zijn
momenten waarop je voelt dat mensen trots zijn om voor
Dominiek Savio te werken, dat ze weer weten waarom ze het
doen.’

Open cultuur
‘We streven vooral naar een open cultuur. We proberen onze
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medewerkers zoveel mogelijk op de hoogte te houden van wat
beweegt in de sector en binnen onze organisatie, en luisteren ook
zoveel mogelijk naar hun ideeën. We doen af en toe een
psychosociale risicoanalyse en daaruit komt naar voren dat onze
medewerkers zich ook effectief gerespecteerd voelen. Dat vinden
we zeer belangrijk. Dat medewerkers zich goed voelen, is
tenslotte ook een onderdeel van werkbaar werk. Het verhoogt de
draagkracht.’

Meer lezen over werkbaar werk? Je vindt de gemeenschappelijke
visie van het Vlaams Welzijnsverbond hier.
Bron: https://www.vlaamswelzijnsverbond.be/nieuws/werkbaarwerk-%E2%80%98kleine-acties-kunnen-een-groot-effecthebben%E2%80%99
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