
Welzijn van de Vlaamse wever
Welzijn op het werk. Arbeidsbeleving en arbeidsorganisatie in de Vlaamse weve-
rijen/Gert Verdonck – SERV/STV-Innovatie&Arbeid, Informatiedossier, Brussel,
2000.

“Wever is geen beroep maar een olympische disci-
pline”, zo schreef een wever op de keerzijde van
zijn enquêteformulier. Na het verwerken van 340
enquêtes, het uitvoeren van 13 casestudies in
Vlaamse plat- en jacquardweverijen en het vergelij-
ken van de resultaten met de arbeidsbeleving van
2 500 Vlaamse arbeiders, denken wij er anders
over. Al willen we ook niet gezegd hebben dat hij
de “koning van de weverij” zou zijn, of een “robot”,
twee uitspraken die we noteerden uit de mond van
productiemanagers. Neen, het verhaal van de ar-
beidsbeleving van de Vlaamse wever is genuan-
ceerder en interessanter.

Het project is tweeledig: het is deels een klassiek
arbeidssociologisch onderzoek, maar wil deels ook
een aanzet geven tot actie op de werkvloer zelf. Het
onderzoeksluik is hoofdzakelijk beschrijvend en
maakt gebruik van verschillende instrumenten. Op
de werkvloer gaat het om een voortraject van wat
we ‘actieonderzoek’ zouden noemen.

Klassiek arbeids-
sociologisch onderzoek

Voor de beschrijving van de be-
oordeling en beleving van de ar-
beid werd gebruik gemaakt van
een schriftelijke enquête, met na-
me de VBBA of Vragenlijst Bele-
ving en Beoordeling van de
Arbeid.3 Deze vragenlijst werd in
Nederland ontwikkeld als een
‘self-report’-methode om de psy-

chosociale arbeidsbelasting in kaart te brengen.4 Er
is een databank opgezet waarin reeds meer dan
70 000 werknemers opgenomen werden. Hierdoor
is men in staat om op grote schaal vergelijkingen te
maken tussen sectoren en beroepen.5 Maar ook op
bedrijfsniveau worden de resultaten gebruikt, met
name in de praktijk van de Arbo-dienstverlening
die in Nederland de psychosociale belasting op-
volgt in de arbeidssituatie. Met de VBBA kunnen
we het welbevinden en de spanning bij de wevers
in kaart brengen en de resultaten ervan linken aan
de antwoorden op werk en organisatorische ken-
merken van het bedrijf. In België wordt de vragen-
lijst beheerd door QUEST, een vzw die de vragen-
lijsten verdeelt en samen met het instituut voor
Persoonlijke KwaliteitsZorg praktijksessies geeft
voor gebruikers. NOVA, het Nationaal Onder-
zoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden ver-
werkt de ingevulde vragenlijsten en legt een data-
bank aan met daarin de gegevens van alle sectoren
in België. We kunnen zo de resultaten van de we-
vers in de textiel vergelijken met de gemiddelde
beleving van de Vlaamse arbeider.
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Onderzoek van STV-Innovatie&Arbeid wil verbanden bloot leg-

gen tussen bedrijfsorganisatorische kenmerken en de kwaliteit

van de arbeid. De kwaliteit van de arbeid wordt immers bepaald

door de keuzes op productie- en arbeidsorganisatorisch vlak.

Naar aanleiding van de invoering van de Welzijnswet van 1996

en de Collectieve Arbeidsovereenkomst CAO 72 werd de focus ge-

richt op de diverse aspecten van welzijn en werkstress.1 In dit

onderzoek staat de arbeidsbeleving van de Vlaamse wever cen-

traal.2



STV-Innovatie&Arbeid heeft aan deze vragenlijst 2
dimensies toegevoegd. Enerzijds zijn er in de be-
trokken weverijen gesprekken gevoerd met be-
voorrechte getuigen en werd er informatie verza-
meld over de kenmerken van de arbeidssituatie die
de antwoorden op de vragen in de VBBA kon-
den verduidelijken. Anderzijds hebben we ook de
VOEG-vragenlijst toegevoegd, de Vragenlijst Over
Ervaren Gezondheid. Deze resultaten kunnen we
vergelijken met deze van het Wetenschappelijk
Instituut Volksgezondheid (W.I.V.). Dit instituut
hoort bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksge-
zondheid en Leefmilieu en is belast met het op-
volgen van morbiditeit en mortaliteit, ziekte- en
sterfteprofiel van de Belgische bevolking. Deze
instelling verzamelt onder andere gegevens over
psychosomatische klachten en dit met een VOEG-
vragenlijst met 23 vragen.

De koppeling van enquête en gesprekken in 13
Vlaamse weverijen maakt het mogelijk om de bele-
ving van de arbeid door de wevers te verklaren met
arbeidsorganisatorische feiten. Zo stellen we vast
dat bijvoorbeeld arbeidsbelasting wel degelijk een
invloed heeft op spanning en welbevinden, en dat
dit teruggaat op kenmerken van het machinepark
en de opstelling van de batterij weefmachines.

Een ‘voortraject’ voor actie op de
werkplek

In de 13 deelnemende weverijen werden het mana-
gement en het Comité Voor Preventie en Bescher-
ming op de Werkplek nauw betrokken bij het
onderzoek en uitgebreid geïnformeerd over de
resultaten. We hebben gekozen voor een ‘open
boek’ onderzoek waarbij vooraf duidelijk werd af-
gesproken in welke stappen het onderzoek zou
verlopen. Het bedrijfsrapport met de resultaten was
voor de weverijen een belangrijke stimulans om
aan dit onderzoek deel te nemen. Tot slot werden
de resultaten voorgesteld op de Comités die met-
een ook uitgenodigd werden om met de resultaten
aan de slag te gaan bij het uitbouwen van hun Wel-
zijnsbeleid. Het werk is dus nog niet af en wordt
hopelijk een ‘never ending story’, want alles kan
beter. De eerste stappen zijn ondertussen reeds ge-
zet om de Welzijnswet en CAO 72 vorm te geven
op de werkplek.

Belangrijkste resultaten6

De arbeid van wevers weegt ten opzichte van de
gemiddelde arbeider relatief ongunstig op de ge-
zondheid en de spanning die men door het werk
ervaart (zie grafiek ‘Welzijnsroos’). De resultaten
worden negatief beïnvloed door ploegenarbeid en
de relatief hogere leeftijd van de gemiddelde we-
ver. In vergelijking met andere ploegenarbeiders
zijn de verschillen beperkt en relatief gunstig voor
de arbeidsorganisatorische belasting en het welzijn
van de wever.

Voor het onderzoek zijn de verschillen tussen de
weverijen belangrijker dan de verschillen met an-
dere arbeiders. Dit betekent immers dat de arbeids-
organisatie in de weverijen het verschil in belasting
kan maken. We mogen aannemen dat de welzijns-
en arbeidsorganisatorische factoren die significant
verschillen tussen de weverijen, gemakkelijker te
manipuleren zijn dan deze waarvoor geen signifi-
cante verschillen tussen de weverijen te vinden wa-
ren (zie schema ‘organisatorische invloeden op het
welzijn’).

Bij de beoordeling van het welzijn, zijn er 3 facto-
ren waarvoor geen verschillen gevonden worden
tussen de weverijen. De herstelbehoefte, de emoti-
onele reacties tijdens het werk en het piekeren,
worden in alle weverijen gelijkaardig beoordeeld.
Weven wordt overal als ‘even vermoeiend’ ervaren.
Het welbevinden, de gezondheid en de andere
spanningsfactoren verschillen wel.

Bij beoordeling van het aspect arbeidsbelasting,
verschilt de waardering op de factoren werktempo
en hoeveelheid, emotionele belasting en lichame-
lijke inspanningen. De geestelijke belasting (con-
centratie en controle) verschilt niet significant tus-
sen de weverijen. We nemen aan dat deze laatste
factor zo typisch is voor het beroep van wever dat
er weinig maatregelen te vinden zijn om deze be-
lasting te verlagen. Hoewel deze taken worden
overgenomen door automatische controle, blijft
het toch een belangrijk onderdeel van de job van
wever. De andere factoren zijn wel beter te be-
heersen. Werktempo en werkhoeveelheid hangen
hoofdzakelijk samen met het aantal breuken.
De hoeveelheid breuken is het resultaat van een
samenspel tussen machinetechnologie, samenstel-
ling van de batterij, stand en gebruik van de infor-
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matisering, arbeidsomstandigheden, ergonomie,
grondstoffen en de aard van het product. Op deze
belasting kan dus met verschillende middelen gere-
ageerd worden. De lichamelijke belasting hangt
nauw samen met de ergonomie en de aard van de
machines. Ook de opstelling is van groot belang.
Tenslotte kan ook de emotionele belasting variëren
en deze hangt sterk samen met de relatie- en de in-
formatiecultuur in een bedrijf. Hieraan werken is
dus niet zonder belang.

Bij de beoordeling van de leer- en regelmogelijkhe-
den, verschilt alleen de factor zelfstandigheid niet
tussen de weverijen. Wevers beschikken overal
over een relatief grote mate van autonomie om hun
takenpakket uit te voeren. De inspraak bij de ar-
beidsverdeling, welke taken wel of niet in hun
functieomschrijving zitten, verschilt tussen de we-
verijen. Dit is ook zo voor de afwisseling in het
werk en voor de leermogelijkheden. Een hogere
mate van inspraak in de arbeidsverdeling vinden
we vooral daar waar meer formele overleg- of in-
spraakvormen bestaan. De afwisseling in het werk
en de leermogelijkheden kunnen positief beïn-

vloed worden door de samenstelling van het
takenpakket en het opleidingsbeleid. De leermoge-
lijkheden worden ook positief beïnvloed door het
kiezen van een passende werkmethode. De ronde-
bediening biedt de meeste leermogelijkheden en
verlaagt de werkdruk door de regelmatige preven-
tieve controle.

Relaties, communicatie en informatie tonen meest-
al wel verschillen tussen de weverijen. Alleen de
factoren ‘onduidelijkheden over het werk’ en ‘con-
tactmogelijkheden’ vertonen geen verschillen. De
werkprocedures liggen dan ook vrij goed vast en
de bediening van een batterij weefmachines is een
relatief ‘eenzame’ job. Ook het lawaai maakt spon-
tane gesprekken vrij moeilijk. Vaste ploegen die
complementair zijn samengesteld en afdelingen
met een korte hiërarchie bevorderen de ploeg-
geest, tenminste wanneer de bezetting voldoende
is om elkaar te ondersteunen. Formele informatie-
en communicatiestrategieën zijn wel nog volop in
ontwikkeling. De bedrijfsmissie is meestal enkel
verwoord in de strategie voor kwaliteitszorg. Het is
duidelijk dat een zwakke communicatiestrategie
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Figuur 1.
Welzijnsroos



oorzaak is van misverstanden en een verminderd
welbevinden. Een goede werking van de Onder-
nemingsRaad en het Comité voor Preventie en
Bescherming op de Werkplek kan een sterke on-
dersteuning zijn voor de communicatie- en infor-
matiestrategie.

De arbeidsvoorwaarden worden, op de loopbaan-
mogelijkheden na, verschillend beoordeeld. De
loopbaanmogelijkheden verschillen niet tussen de
weverijen. De carrièremogelijkheden zijn veeleer
beperkt. Nochtans zijn er verschillende weverijen
die jaarlijks in gesprekken peilen naar de loop-
baanverwachtingen en proberen om ‘de juiste man
op de juiste plaats’ te krijgen. Over de lonen ver-
schillen de meningen tussen de wevers in de be-
drijven. De lonen verschillen ook tussen de bedrij-
ven. De krapte op de arbeidsmarkt is hier niet
vreemd aan. Problemen stellen zich vooral wan-

neer er verschillen zijn tussen wevers in eenzelfde
afdeling, bijvoorbeeld wanneer zij recent uit ande-
re afdelingen werden overgeplaatst. Premiebelo-
ning is in de meeste weverijen verdwenen en waar
het gebruikt wordt zijn er onder- en bovengrenzen
vastgelegd. Reële of vermeende loonverschillen
leiden tot een minder gunstige waardering van
het loon. De toekomstonzekerheid wordt door de
wevers verschillend ingeschat, niettegenstaande
het om vrij stabiele subsectoren en sterke bedrijven
gaat. Hier weegt wellicht het imago uit het verle-
den en de minder goede positie van andere sub-
sectoren in de textiel mee op het resultaat. Maar
gesprekken in de betrokken weverijen wijzen er
toch op dat vooral communicatie en informatie
over de performantie van het bedrijf een sterke
invloed hebben op het vertrouwen van de wevers
in het voortbestaan en hun werkzekerheid.
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Figuur 2.
Organisatorische invloeden op het welzijn



Algemene management- en productiestrategieën
zijn dus niet zonder belang voor de arbeidsbele-
ving en arbeidsbelasting. Specifieke strategieën
voor een welzijnsbeleid zijn in de betrokken weve-
rijen nog niet uitgewerkt, maar er is in de betrok-
ken weverijen een start genomen met dit onder-
zoek. In alle Comités voor Preventie en Bescher-
ming op de Werkplek werd verslag gegeven over
de resultaten van het onderzoek en werden reeds
concrete aandachtspunten aangewezen.

Gert Verdonck
SERV/STV-Innovatie & Arbeid
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