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PPiillootteerr  llaa  ddéémmaarrcchhee  qquuaalliittéé  

  

  

RRééppoonnddrree  àà  cceett  eennjjeeuu  ddee  QQuuaalliittéé  ddee  VViiee  aauu  TTrraavvaaiill  ssuuppppoossee,,  aauu  ppllaann  ddee  llaa  mméétthhooddee,,  ddee  ddiissttiinngguueerr  lleess  

ddiifffféérreenntteess  pphhaasseess  dd''uunnee  ddéémmaarrcchhee  ccoohhéérreennttee..  PPuuiiss  ddee  pprréécciisseerr  lleess  oobbjjeeccttiiffss  eett  ddee  pprrooppoosseerr  uunn  

iinnvveennttaaiirree  ddeess  mmooddaalliittééss  dd''aaccttiioonn  eett  ddeess  oouuttiillss  mmoobbiilliissaabblleess  ppoouurr  cchhaaccuunnee  ddeess  ééttaappeess..  BBrreeff,,  ddee  ffoouurrnniirr  

uunn  ccaaddrree  mméétthhooddoollooggiiqquuee  qquuii  ppeerrmmeett  dd''aaggiirr  ddaannss  ll''eennttrreepprriissee..  

  

CCoonncceevvooiirr  eett  mmeettttrree  eenn  ooeeuuvvrree  uunnee  ddéémmaarrcchhee  qquuaalliittéé  ddee  vviiee  aauu  ttrraavvaaiill  ((QQVVTT))  ssuuppppoossee  ddee  ss''aappppuuyyeerr  ssuurr  

ddeess  oouuttiillss  ((ddiiaaggnnoossttiicc,,  aannaallyyssee  dduu  ttrraavvaaiill,,  iinnddiiccaatteeuurrss……)),,  ddeess  mméétthhooddeess  ((ccoonncceerrttaattiioonn,,  ffoorrmmaattiioonn……))  eett  

ddeess  ccoommppéétteenncceess  ((tteecchhnniiqquueess,,  oorrggaanniissaattiioonnnneelllleess,,  aanniimmaattiioonn,,  pprroojjeett……))..  LLoorrssqquu''eellllee  nnee  ddiissppoossee  ppaass  ddeess  

rreessssoouurrcceess  eenn  iinntteerrnnee,,  ll''eennttrreepprriissee  aa  ttoouutt  iinnttéérrêêtt  àà  ssoolllliicciitteerr  uunn  aappppuuii  eexxtteerrnnee..  

  

OObbjjeeccttiiffss  ::  

--  PPoossiittiioonnnneerr  llee  ssuujjeett  aauu  nniivveeaauu  ssttrraattééggiiqquuee  

--  AArrttiiccuulleerr  QQVVTT  eett  ppeerrffoorrmmaannccee  

--  DDééffiinniirr  llee  ccaaddrree  eett  llee  pprroocceessssuuss  

  

MMéétthhooddeess  ::    

--  CCoonndduuiittee  ddee  pprroojjeett  ppaarriittaaiirree  

--  CCoonncceerrttaattiioonn  

--  AAnnaallyyssee  ddeess  eennjjeeuuxx  

  

LLiivvrraabblleess  ::  

--  AAccccoorrdd  ddee  mméétthhooddee  

--  CCaaddrree  ddee  llaa  ddéémmaarrcchhee  
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EEttaabblliirr  llee  ddiiaaggnnoossttiicc  

  

LL’’AAccccoorrdd  NNaattiioonnaall  IInntteerrpprrooffeessssiioonnnneell  ((AANNII))  pprréévvooiitt  ddoonncc  qquu’’eenn  ccaass  ddee  nnééggoocciiaattiioonn  ssuurr  llaa  qquuaalliittéé  ddee  

vviiee  aauu  ttrraavvaaiill,,  uunn  ddiiaaggnnoossttiicc  pprrééaallaabbllee  qquuaalliittaattiiff  eett  qquuaannttiittaattiiff  ssooiitt  ééttaabbllii  sseelloonn  uunnee  mméétthhooddoollooggiiee  

ffaavvoorriissaanntt  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  eett  llaa  ccoonnffiiaannccee  ddeess  ssaallaarriiééss..  CCeettttee  ddéémmaarrcchhee  ddooiitt  ppeerrmmeettttrree  ddee  ««  ddéétteerrmmiinneerr  

lleess  eennjjeeuuxx  pprroopprreess  àà  ll’’eennttrreepprriissee  »»..  EEnn  ppaarraallllèèllee,,  ll’’AANNII  iiddeennttiiffiiee  uunnee  lliissttee  ddee  tthhèèmmeess  eenn  vvuuee  ddee  ffaacciilliitteerr  

llaa  ddéélliimmiittaattiioonn  dduu  cchhaammpp  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddee  vviiee  aauu  ttrraavvaaiill..  

  

OObbjjeeccttiiffss  ::  

--  CCoo--ccoonnssttrruuiirree  eett  ppaarrttaaggeerr  llee  ddiiaaggnnoossttiicc  

--  IIddeennttiiffiieerr  lleess  pprroobblléémmaattiiqquueess  QQVVTT  pprriioorriittaaiirreess  

  

MMéétthhooddeess  ::  

--  DDéémmooggrraapphhiiee  dduu  ttrraavvaaiill  

--  AAnnaallyyssee  dduu  ttrraavvaaiill  

--  EEnnqquuêêttee  

--  RRaappppoorrtt  ssiittuuaattiioonn  ccoommppaarrééee  eennrriicchhii  

  

LLiivvrraabblleess  ::  

--  DDiiaaggnnoossttiicc  pprrééaallaabbllee  

--  AAxxeess  dd''eexxppéérriimmeennttaattiioonn  

  

  

EExxppéérriimmeenntteerr  

  

  

UUnnee  ddeess  oorriiggiinnaalliittééss  ddee  ll''aaccccoorrdd  nnaattiioonnaall  iinntteerrpprrooffeessssiioonnnneell  ((AANNII))  ssuurr  llaa  qquuaalliittéé  ddee  vviiee  aauu  ttrraavvaaiill  ((QQVVTT))  

eesstt  ssoonn  iinnvviittaattiioonn  àà  eexxppéérriimmeenntteerr..  LLee  bbuutt  ddee  cceettttee  eexxppéérriimmeennttaattiioonn  eesstt  dd''eexxpplloorreerr  uunnee  nnoouuvveellllee  mmaanniièèrree  

ddee  ttrraavvaaiilllleerr,,  uunn  nnoouuvveeaauu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt,,  qquuii  iinnttèèggrreenntt  ppeerrffoorrmmaannccee  eett  ccoonnddiittiioonnss  dd’’eemmppllooii  eett  ddee  

ttrraavvaaiill..  NNoonn  ppaass  aavveecc  uunnee  rrééppoonnssee  ttoouuttee  ffaaiittee  oouu  tthhééoorriiqquuee,,  mmaaiiss  eenn  cchheerrcchhaanntt  eennsseemmbbllee  ppaarr  llaa  pprraattiiqquuee  

oouu  ll’’eexxppéérriieennccee..  

  

OObbjjeeccttiiffss  ::  

--  IInnssccrriirree  lleess  oobbjjeeccttiiffss  QQVVTT  ddaannss  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll''eennttrreepprriissee  

--  AAccttiioonnss  //  pprroojjeettss  ppiillootteess  

--  OOuuttiilllleerr  lleess  aacctteeuurrss  eett  lleess  pprroojjeettss  ddee  ll''eennttrreepprriissee  

  

MMéétthhooddeess  ::  

--  CCoo--ccoonncceeppttiioonn  ddeess  ssyyssttèèmmeess  

--  EEssppaacceess  ddee  ddiissccuussssiioonn  

  --  AArrttiiccuullaattiioonn  ddeess  tteemmppss  

--  GGeessttiioonn  PPrréévviissiioonnnneellllee  ddeess  EEmmppllooiiss  eett  ddeess  CCoommppéétteenncceess  

--  ÉÉggaalliittéé  pprrooffeessssiioonnnneellllee  

  --  FFoorrmmaattiioonn  //  aaccttiioonn  

  

LLiivvrraabblleess  ::  

--  BBiillaannss  ddeess  aaccttiioonnss  

  --  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  iinnnnoovvaattiioonnss  

..    
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SSuuiivvrree  eett  éévvaalluueerr  

  

LL’’éévvaalluuaattiioonn  nnee  vviissee  ppaass  àà  jjuuggeerr  ddee  ll’’éécchheecc  oouu  dduu  ssuuccccèèss  dd’’uunn  pprroojjeett  mmaaiiss  àà  nnoouurrrriirr  lleess  aacctteeuurrss  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  eett  ddee  ccoonnnnaaiissssaanncceess  uuttiilleess  aauu  pprroojjeett..  

PPaarrttoonnss  dduu  pprriinncciippee  qquu’’iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  mmaauuvvaaiisseess  eexxppéérriimmeennttaattiioonnss  mmaaiiss  ddeess  eexxppéérriimmeennttaattiioonnss  nnoonn  

éévvaalluuééeess  eett  ddoonncc  qquuee  ttoouuttee  eexxppéérriimmeennttaattiioonn,,  ssii  EEllllee  eesstt  éévvaalluuééee,,  eesstt  ppoorrtteeuussee  dd’’aapppprreennttiissssaaggee..  

  

IIddééaalleemmeenntt,,  cceettttee  pphhaassee  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ddooiitt  aabboouuttiirr  àà  llaa  pprroodduuccttiioonn  dd’’uunn  aaccccoorrdd  iinnttééggrréé,,  cc’’eesstt--àà--ddiirree  uunn  

aaccccoorrdd  ssuurr  uunn  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  eett  ddeess  rrèègglleess  aarrttiiccuullaanntt  ddiifffféérreennttss  aassppeeccttss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’eemmppllooii  eett  ddee  

ttrraavvaaiill..  CCeett  aaccccoorrdd  ddooiitt  ppeerrmmeettttrree  àà  ll’’eennttrreepprriissee  ddee  nnee  ppaass  aavvooiirr  àà  nnééggoocciieerr  pplluussiieeuurrss  aaccccoorrddss  ssééppaarrééss  

((rriissqquueess  ppssyycchhoossoocciiaauuxx,,  ééggaalliittéé,,  ccoonncciilliiaattiioonn,,  ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  ttééllééttrraavvaaiill,,  ppéénniibbiilliittéé……))..  

  

OObbjjeeccttiiffss  ::  

--  DDééffiinniirr  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  ssuuiivvii  

--  AAssssuurreerr  ppéérreennnniittéé  ddee  ll''aaccttiioonn  

  --  AApppprroopprriiaattiioonn  iinnnnoovvaattiioonnss  

  

MMéétthhooddeess  ::  

--  IInnddiiccaatteeuurrss  ssiittuuééss  ((ggeennrrééss......))  

--  MMéétthhooddeess  dd''éévvaalluuaattiioonn  

--  OObbsseerrvvaattooiirree  ppaarriittaaiirree  

--  AAnnaallyyssee,,  ccaappiittaalliissaattiioonn  

  

LLiivvrraabblleess  ::  

--  AAccccoorrdd  iinnttééggrréé  

--  BBaarroommèèttrree  QQVVTT  


