
Innovatie?
Not my job
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� Eisen spelen gelijktijdig

� Vergen slagvaardige 
organisatie
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It’s all about people



Problematiek anno 2005

• instroom is veel te laag
• => onderaanbod op de arbeidsmarkt
• opleiding is ronduit zwak
• aanwerven ongeschoolde mensen
• => opleidingsproblematiek
• => werkdruk stijgt
• => nood aan organisatie
• de wet van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
• => nood aan retentiebeleid
• verdwijnen twee sleutelfiguren
• => verdwijnen van de oude stabiliteit
• ‘not my job’ mentaliteit
• => passieve sabotage



• Globalisatie

• Innovatie

• Van ‘doen’ naar ‘denker’





Menselijke organisatie?

Klantgeoriënteerd?

Flexibel?



Kwaliteit van de arbeid en ziektverzuim

Bron: Karaseck 1979
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• Starten met quick wins
• Lichaam – Hoofd- Hart – Ziel metafoor
• Kiezen teamleaders
• Intro teamleaders
• Opstart cockpit – teamoverleg
• Afspraken – overleg cultuur
• Aanpakken ‘oude koeien’
• Competenties delen en borgen
• Interne opleiding
• Bepalen waarden
• Bepalen visie
• Bepalen missie – strategische keuzes
• Opstellen gedragscode
• Sterhouders aanstellen  - actieplannen
• Betrekken klanten



Geen TEAM zonder doel 

Geen doel zonder STRATEGIE

Geen Strategie zonder VISIE

Geen visie zonder WAARDEN



Partnership

Integriteit

Innovatie

Mijn werk mijn thuis



Partnership met de 
klant

Betrokkenheid van de 
medewerker

Kostenefficiëntie

Unique selling proposition



Standpunt 
medewerkers

Ruimte voor initiatief
Verantwoordelijkheid
Opleidingskansen
Betrokken bij ‘het bedrijf’
Werksfeer  - met goesting werken



Vakantieplanning

Werkplanning

Aankopen

Competentien van team

kwaliteitscontrole 

verantwoordelijkheid

Contact met de klant



Optimalistie van de  processen

Interne organisatie

klaar voor de toekomst



Het team van Labo Camerlynck stelt voor:



7 Sleutelwoorden

Plezier

diversiteit

samenwerken

rekenschap

plichtsbewust

oprecht

leergierig



We werken met plezier

� Met een glimlach
� Positief ingesteld

We werken 
graag 



We respecteren de diversiteit

• Iedereen aanvaarden zoals 
hij/zij is
• We werken met 
verschillende leeftijden, 
we staan open voor hun 
ervaring en kennis die we 
gebruiken op het werk



•Elkaar helpen en spontaan bijspringen waar nodig
•We zijn duidelijk naar elkaar over wat we verwachten 
van het werk, maar geven de ander de tijd en 
ondersteuning om aan de verwachtingen te voldoen.

We werken samen



We geven rekenschap aan elkaar

• Bereid zijn om kleine klussen erbij te nemen
•We hebben oog voor het laatste velleke op het toillet 
•We zijn betrouwbaar en rekenen op elkaar
•We laten niemand zitten met het werk als het werk niet klaarkomt



We werken plichtsbewust voor de klant

Klant is koning

• Snel, mooi en 
afgewerkt werk leveren
• Werken vanuit de 
verwachtingen van de 
klant
• We werken heel 
nauwkeurig met oog 
voor detail en kennis van 
zaken
•We zijn erop uit het 
werk afgeleverd te 
krijgen



We zijn oprecht in de omgang

“Niets verbaast mensen zo 

veel als gezond verstand en 

oprechtheid”

• We zijn eerlijk en zeggen ons gedacht
• We gaan positief om met kritiek of 
feedback en nemen dit niet persoonlijk 
op
• We zijn verdraagzaam en kunnen 
relativeren



We willen leren

Share your knowledge , 
it is a way to achieve immortality

•We maken tijd vrij om iemand 
iets bij te leren



Partnership met de klant
Het denken verschuift steeds meer naar het labo
-> advies, planning
-> technische assistentie
-> service

Hoe:
- Medewerkers betrekken
- Opleiding
- medewerkers een gezicht, een naam geven
- middelen geven:

- emailadres
- iedereen telefonisch bereikbaar
- betrekken bij klantenevents
- teams stellen processen in vraag ifv de klant



Standpunt tandarts 

Betrokken medewerkers – direct contact
Probleemoplossend
Up to date
Kwaliteit / minder fouten
Stabiel personeelsbestand
Activiteiten 



• Globalisatie

• Innovatie

• Van ‘doen’ naar ‘denker’





About us      Products Implants    CAD-CAM    Phiboacademy    Sinergia     All in One 

Implants       Digital      CAD-CAM
5 different implants 4 Intra Oral Scanner

3 Lab Scanner
20 different solutions
4 different materials

147 platforms
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Digitale manufactering
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Digitale impression Digitale model
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Surgical planning 



Points to consider



2006: ESF project tandengeknars:
-> project opgenomen in ‘Ronde Tafel’ 
-> Ronde Tafel leidt tot Flanders Synergy

Aanpak:
• ‘in kaart brengen’ problematiek
• MET INBRENG VAN DE MEDEWERKERS
• bewust kiezen voor zelfsturende teams
• teams bepalen + teamleiders aanduiden
• doelstelling duidelijk maken:

Reorganisatie invoeren
Denk aan de processie van Echternach!!!

Lange termijn strategie 



Externe coaching 









Ik vroeg toch duidelijk:
Een escort van 25 jaar oud!!!!

Imbecielle!!!!!!!!!!!!!!! 



Thank you for your attention


