
 
 

PvO Case: succesvolle implementatie van 
zelforganiserende teams bij Delta Light 
 
 
Delta Light is een Belgisch familiebedrijf en trendsetter op het gebied van 
verlichtingsconcepten. Binnen het kader van een ESF-project begeleidde PvO het 
bedrijf tijdens een veranderingstraject met als doel het succesvol implementeren van 
zelfsturende teams. Met een zichtbaar en meetbaar resultaat in het achterhoofd werd 
gekozen voor een duidelijk afgebakend project binnen de logistieke afdeling. 
 
“Ons bedrijf groeit nog elke dag. Om die groei te bewerkstelligen, merkten we dat er een 
nieuwe manier van werken en organiseren nodig was”, vertellen Tom Compernolle 
(verantwoordelijke Inkoop, Planning & Logistiek) en Caroline Sevenhant (HR Manager). “Het 
bleek nodig om onze processen en werkmethodes onder de loep te nemen. Daarnaast kregen we 
ook van op de werkvloer het signaal dat er vraag was naar meer verantwoordelijkheid en 
een betere rolverdeling.” 
 
ESF-dossier 
 
Met die insteek dienden Tom & Caroline een 
subsidiedossier in bij het Europees Sociaal Fonds 
(ESF). Dat fonds investeert samen met Vlaanderen 
en Europa in vernieuwende projecten om 
maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt 
aan te gaan. “We stelden ons tot doel om de 
processen en werkorganisatie te 
optimaliseren, en zo ook onze mensen de kans 
te geven om te groeien in hun job”, vertelt Tom. 
“We willen onze collega’s triggeren om slimmer 
en efficiënter te werken, én daar ook 
voldoening uit te halen.” 
 
De subsidie van het ESF bracht alles in een 
stroomversnelling. “Van zodra het dossier was 
goedgekeurd was het makkelijker om de buy-in 
van de directie te krijgen. Dat betekende dat we 
dieper konden ingaan op het optimaliseren van 
onze processen en werkmethodes”, zegt 
Caroline. 
 
Het was ook snel duidelijk dat er nood was aan een 
externe partner voor het project. Tom: “Iemand met ervaring in het begeleiden van processen en 
zelfsturende teams. Bovendien brengt een externe partner een soort objectivering met zich mee, 
waardoor het makkelijker is om kritisch te zijn. Bij PvO hadden we van bij de start een goed 
gevoel.” 
 
 
 



 
 
Plan van aanpak  
 
Een zichtbaar en meetbaar resultaat was belangrijk voor Delta Light. “Binnen de logistieke 
afdeling werd een duidelijk afgebakend project opgestart”, vertelt Joost Van Driessche, associate 
partner bij PvO. Het plan van aanpak werd opgesplitst in twee met elkaar verbonden stromen.  
 
Joost: “Enerzijds namen we de werking van Delta Light als organisatie onder de loep en 
analyseerden we de verschillende logistieke processen. Daarnaast gingen we op zoek naar de 
beste manier om verbeterpunten naar boven te brengen. Anderzijds focusten we ook op de 
ontwikkeling van de medewerkers, met aandacht voor sociale vaardigheden zoals leiderschap, 
omgaan met feedback en luisteren naar collega’s.” 
 
“Tijdens een mini-scan van de organisatie legden we het verband tussen de aanwezige 
knipperlichten en de wijze van organiseren. Daarna stonden verschillende workshops, coaching-
momenten en procesanalyses op het programma. We werkten niet enkel vanuit de theorie maar 
ook vanuit de praktijk. Werknemers konden zelf projecten en verbeterpunten aanbrengen. Dat 
zorgde voor heel wat motivatie én leverde meteen resultaat op.” 
 

   
 
Feedbackmomenten 
 
“Zo’n veranderingstraject vergt veel energie van iedereen”, zegt Tom Compernolle. “Verandering 
is en blijft nu eenmaal een moeilijk onderwerp. Het is dan ook fantastisch om het project na een 
intensieve periode op topsnelheid zien te komen. De ESF-subsidie heeft er mee voor gezorgd dat 
we het project voldoende tijd konden geven om te groeien.” 
 
Tussendoor waren er verschillende feedbackmomenten ingepland. Tom: “Onder de collega’s is er 
op de werkvloer zelf elke dag een overlegmoment. Problemen, vragen of opmerkingen kunnen zo 
maximum 24 uur blijven sluimeren. Daarnaast is er maandelijks overleg met de directie en het 
operationeel management team. Tot slot stelden we ook een stuurgroep samen om het tijdsplan 
en de actieblokken te bewaken.”   
 
Betrokkenheid = cruciaal 
 
“Ook op de werkvloer hadden we meteen vertrouwen in PvO”, vertelt teamverantwoordelijke 
Mario Garsy. “Dit is duidelijk een duurzame aanpak, waarbij we zullen blijven groeien. Ook 
andere afdelingen binnen Delta Light komen nu spontaan vragen om onze werkwijze toe te 
passen.” 
 
“Maar je moet het tijd geven”, vult teamverantwoordelijke Mario Piario Da Mota aan. “De ene 
collega is er sneller mee weg dan de andere, al zie je dat iedereen elkaar wel op sleeptouw 



 
 

neemt. De betrokkenheid op de 
werkvloer is een cruciale factor. 
Mensen verantwoordelijkheid 
geven en hen zelf laten beslissen, 
daardoor groeien ze.” 
 
Ook de teamverantwoordelijken 
zelf hadden wat tijd nodig. “De 
eerste moeilijke stap voor ons was 
de controle uit handen geven. Je 
wil op zekere manier toch de 
touwtjes in handen houden, en dat 
vraagt om een andere denkwijze 
en aanpak.” 
 

 
“Ons team is vandaag sterker dan ooit”, besluit Mario Garsy. “De heldere aanpak zorgt voor een 
betere sfeer, waardoor we efficiënter werken en er extra tijd vrijkomt voor andere zaken. Meer 
vrijheid geven loont. Het werk is overzichtelijker en beter verdeeld, ondersteund vanuit de 
praktijk. Onze vooruitgang is fenomenaal, en de aanpak, coaching en tools van PvO 
vormden daarbij een cruciale factor.” 
 
In een notendop 
 

• Opstart van zelforganiserende teams bij logistieke afdeling Delta Light. 
• Focus op zichtbaar en meetbaar resultaat. 
• Slimmer en efficiënter werken. 
• Aandacht voor enerzijds sociale vaardigheden en anderzijds verschillende logistieke 

processen en werking van de organisatie.  
• Betrokkenheid van iedereen op de werkvloer is een cruciale factor. 
• PvO ondersteunt met de nodige tools, een doordacht plan van aanpak en coaching. 

 
 


