
INTRODUCTIE

Vergelijkende 
Mapping

Jaar 2000Jaar 2000

Berekening van de 
noodzakelijke 

werklast tweede helft van 
1990

Mapping van het 
Productie Proces

mid 1980



Mapping van het 

Productie Proces

Het onderzoeken van het productie 

systeem door de ogen van de 

werknemers en vaststellen van 

problemen die worden veroorzaakt 

door de manier waarop de productie is door de manier waarop de productie is 

georganiseerd



Het productieproces wordt 

gevormd door

� Organisatie van 

arbeid

Organisatie van 

de productiearbeid

� (Human Resources) 

beleid ten opzichte van 

werknemers

� Stimulatie en motivatie 

van mensen

de productie

Organisatie van materiaal

Machines, middelen en het 
proces waarop de 
productie verloopt

Inrichting van het bedrijfvan mensen

� Subjectieve Productiviteit
Fysieke productiviteit



Mapping van het  

Productie Proces

Individuele werknemers of werknemers 

die zijn georganiseerd in een groep op die zijn georganiseerd in een groep op 

de werkplek verzamelen 

zoveel mogelijk informie over 

het productieproces:

- Pauzes, vakantiedagen en afwezigheid- Pauzes, vakantiedagen en afwezigheid

- Hoeveelheid van overwerk

- Aantal werknemers

- Leveranciers en klanten

- Grootte van de productie

- Productiviteit



Constructie van collectieve kennis

De informatie moet worden gesystematiseerd 

en geanalyseerd door de werknemers zelf

Dit betekent

Het tekenen van een plattegrond van het 

bedrijf, een kaart van het productieproces bedrijf, een kaart van het productieproces 

maken en vaststellen waar de grootste 

problemen voor werknemers gevonden worden



MAPPING

VAKBONDSACTIE

ORGANISATIE

KENNIS

VAKBONDSACTIE

RESULTATEN



Berekening van de noodzakelijke 

werklast

Dient om te bepalen hoeveel Dient om te bepalen hoeveel 

personen er nodig zijn

om de productietaken 

uit te voeren uit te voeren 



Met hulp van de MPP

Brengen we informatie samen en Brengen we informatie samen en 
kunnen we vaststellen in welke delen 

van het bedrijf meer producten 
worden gemaakt 

Dit kan door de taken van de 
werknemers te vergelijken



Ongelijke balans

10                10                  10             10          =     40  

20                   35               10               15        =      80



Gelijke balans

10           10           10             10          10            10    =   60  

10           10           10             10          10            10    =   60   10           10           10             10          10            10    =   60   



Vergelijkende

Mapping

Mapping van het productiesysteem 

door de ogen van de werknemers en 

het vergelijken van de mappings 

tussen de verschillende afdelingen, 

sectoren, landen etcetera. sectoren, landen etcetera. 



ComparativeComparative

Mapping

is constituted by three elements in 

the same trade union action:the same trade union action:



Mapping van het 

productieproces

Vergelijking 

van processen

Berekening van 

de noodzakelijke 

werklast

van processen
of

Alternative 

Benchmarking



Benchmarking

Methode van het management van bedrijven

om te zoeken naar de meest winstgevendeom te zoeken naar de meest winstgevende

Productieprocessen door deze te vergeljken

met processen in andere bedrijven die 

worden beschouwd als “beste in hun categorie”



Alternative Benchmarking 

of

Vergelijking van processenVergelijking van processen

Derde element van de methode van vakbondsactie. 

Door alternative benchmarking kunnen werknemersDoor alternative benchmarking kunnen werknemers

begrijpen hoe de productieketen werkt en vergelijken 

tussen verschillende bedrijven



Vergelijking van processenVergelijking van processen
Dient om verschillen tussen bedrijven na te gaanDient om verschillen tussen bedrijven na te gaan

� Omstandigheden en ritme van arbeid

� Werkdagen

� Niveau van salaris

� ProductiviteitProductiviteit

� Kwaliteit

� Prijzen en kosten

� Ander..



Vergelijking van ProcessenVergelijking van Processen
Productie van assen in een assemblage fabriek en in Productie van assen in een assemblage fabriek en in 

een autoeen auto--onderdelen bedrijfonderdelen bedrijf

Assemblage Auto onderdelen� Assemblage
� Productie van assen
� 2000 werknemers
� 500 assen per dag

Dagelijkse 

Auto onderdelen
Productie van assen
35 werknemers
1050 assen per dag
Dagelijkse � Dagelijkse 

productiviteit
= 
0,25 eenheden per 
werknemer

Dagelijkse 
productiviteit           
= 
30 eenheden per 
werknemer



De verschillende elementen van de 

Vergelijkende Mapping
Het proberen te begrijpen van de voortdurend veranderende
realiteit dooreen vergelijkende anayse te maken van de taken 

van werknemers en het productieproces. van werknemers en het productieproces. 
Dit uitgaande van de belangen van de werknemers in:

- Kwantiteit van werknemers (realiteit en noodzakelijk) 
in iedere functie en in ieder bedrijf

-- Werklast en snelheid
-- Vormen van organisatie en management van de productie

Het onderzoeken van deze drie elementen, 
op basis van de concrete ervaringen van werknemers

draagt bij aan de versterking van werknemers
en hun belangenbehartiging



Voorbeelden van toepassing van 

Vergelijkende Mapping
- Vergelijking van de omstandigheden en kwaliteit van leven- Vergelijking van de omstandigheden en kwaliteit van leven

- Vergelijken van machtsrelaties
- Beheer van: 

a) Bedrijven die door de werknemers zelf worden gecontroleerd
b) Eigendomsrelaties en agricultuur in rurale gemeenschappen

c) Sociale projecten
d) Cooperatiesd) Cooperaties

e) NGOs
etc


