CHECKLIST 3

Vooronderzoek:
vragenlijst
eerste gesprek
leidinggevende
Om de mogelijkheden tot Inclusief Job Design te bekijken, bevragen
we de leidinggevenden van de verschillende afdelingen/diensten in
de organisatie. We betrekken de leidinggevenden op de verschillende
niveaus zodat zij ook de meerwaarde zien van de aanpak.
Om een duidelijk beeld te krijgen, bezorg je deze vragen vooraf aan de
leidinggevende zodat men deze kan voorbereiden.
Indien uit deze gesprekken blijkt dat er mogelijkheden zijn tot
Inclusief Job Design, kan je in overleg met de organisatie een oefening
opstarten. Het is essentieel te starten in een afdeling of op een site
waar mogelijkheden zijn en waar geen weerstand is.
De nodige tools om hiermee aan de slag te gaan werden ontwikkeld
in het ESF-project Functiecreatie (2016 – 2017). Binnen dit project
ontwikkelde Job-Link in samenwerking met VOKA en Disworks een
draaiboek voor coaches om zelf aan de slag te gaan met functiecreatie
of Inclusief Job Design.

Leidraad bevraging leidinggevende
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
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Welke zijn de diverse functies en taken binnen uw afdeling?
Aantal medewerkers binnen de verschillende functies?
Profiel medewerkers?
Zijn er taken die blijven liggen/opstapelen?
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▪▪ Wordt er overgewerkt en zo ja, hoeveel?
▪▪ Werkt u met uitzendkrachten? Structureel of incidenteel?
Hoe is hun inzet?
▪▪ Zijn uw werknemers veel tijd kwijt met ‘dingen’ waardoor ze
hun eigenlijke werk niet volledig kunnen uitvoeren?
▪▪ Zijn er taken die uw medewerkers uitvoeren die onder
hun niveau liggen?
▪▪ Zijn er taken/diensten die men zou willen aanbieden maar
die nu niet aangeboden worden? (Diensten aan klanten
of interne taken)
▪▪ Wanneer uw medewerkers drie taken uit hun
functieomschrijving zouden mogen weghalen met als doel,
hun voornaamste taken beter, sneller of efficiënter te kunnen
uitvoeren, welke taken zouden dat dan zijn?
▪▪ Wat uw eigen job betreft: welke aspecten van je job geven je
energie en welke zijn ‘energievreters’?

Deze tool is ontwikkeld binnen het ESF-project HR+, een realisatie van emino, Kairos en
VOKA Kamer van Koophandel Mechelen – Kempen.
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