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Wie zijn werk serieus neemt, neemt best zichzelf niet te serieus. Het is 
één van de lessen die u kan leren in het zesde RED Report, opgemaakt 
door InSites Consulting in opdracht van Tempo-Team. Dit onmisbare 
document gaat dieper in op het vinden en binden van het juiste talent, 
waar o.a. humor een belangrijke rol in speelt. 

interim | professionals | search & selection | inhouse services 

www.tempo-team.be

Humor?
Serious business!

Vraag nu het RED Report aan 
op www.tempo-team.be/redreport

Ontdek de laatste trends, tips die inspelen op HR-uitdagingen en -kansen, 
en een antwoord op uw meest prangende HR-vragen, zoals wat te 
doen met social media, en waar de kracht van humor ligt, natuurlijk.
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Over 
buikgevoel  
en rendement

 ■ Luc De Decker

Zeker, in het eerste nummer van een nieuw aangesne-
den jaar wens ik, ook in naam van het voltallige HR Square-
team, alle lezers en leden zeer graag een sprankelend jaar. 
En ja, het vorige jaar had beter kunnen eindigen en het 

nieuwe bruisender mogen beginnen als 
we de haat, angst en onzekerheid peilen 
in de wereld, nu ook in de eigen con-
treien. En neen, een vaktijdschrift is niet 
de geschikte plaats en ondergetekende 
voelt zich al evenmin de juiste persoon 
om daarover te gaan prediken. Toch is 
HRM bij uitstek een vakgebied waarbij 
de beruchte ‘ontastbare zaken’, de ge-
voelens en sentimenten in al hun tinten 

en schakeringen, wel degelijk mee een hoofdrol opeisen. 
Dus of we dat nu willen of niet, de maatschappelijke besog-
nes dringen evengoed door tot de werkvloer.

Staat er in de jaaroverzichten en voorspellingen wereld-
wijd evenwel niet dat HR nu eindelijk resoluut komaf moet 
maken met dat vermaledijde buikgevoel, en de naakte fei-
ten en nuchtere cijfers moet laten spreken? Met dat buikge-
voel wordt echter niet verwezen naar de invloed van buiten-
af. Werken doen we niet in een cocon. De prognoses geven 
alleen maar aan dat het nu wel eens uit moet zijn met het 
nattevingerwerk, met het halve gissen en te weinig weten 
welke HR-praktijken effectief iets opgebracht hebben. Wat 
is de ‘return on investment’? Al jarenlang zaniken we er-
over, maar dankzij de almaar betere software zullen we ons 
niet meer kunnen verbergen achter het feit dat de data zo 
moeilijk te verzamelen en analyseren zijn.

Door de voorzichtige economische groei en de impact 
van de vergrijzing willen werkgevers ook weer meer inves-
teren in medewerkers. (Lees ook het verslag over de HR 
Square Conference er maar op na in dit nummer en leer 
hoe bedrijven hun medewerkers langer met ‘goesting’ aan 
de slag willen houden.) Het verschil met vroeger, zo luiden 
de analyses en prognoses, is dat er nu meer dan ooit boter 
bij de vis moet zijn. Wat brengt HR op? Wordt 2016 dan echt 
de definitieve doorbraak van evidence-based HR? S

Meer dan ooit  
moet er boter  
bij de vis zijn:  
wat brengt HR op?
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 > Bart Pinxten  (Eternit)
“Het feit dat mensen tijdig 
geïnformeerd zijn, is vaak 
belangrijker dan de eigenlijke 
inhoud van de mededeling.”
© Hendrik De Schrijver
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HUMANHUMANINTERVIEW

Bart Pinxten (Eternit) over sociale dialoog

“Beetje tegenwind 
kan geen kwaad”

 ■ Jos Gavel en Lars De Decker

“Eternit waardeert sociaal 
overleg.” Het was vorig jaar de 
opmerkelijke kop van een artikel in 
Visie, het blad van de christelijke 
arbeidersbeweging. Konden wij dat 
wel geloven? HR Square ging ter 
plekke checken, in Kapelle-op-den-
Bos. Voor een nieuwe inspirerende 
bijdrage in onze reeks ‘Sterren van 
de Sociale Dialoog’.

E ternit “streeft een open en eerlijke dialoog 
na, binnen een harmonieus sociaal kli-
maat”, zo staat te lezen op de webpagina 

voor werkzoekenden van de onderneming. Het ge-
beurt eerder zelden dat bedrijven sociale dialoog zo 
expliciet (als één van de vier hoofdargumenten om 
kandidaten te overtuigen) in de kijker zetten.

Bij de alom gekende producent van bouwma-
terialen maakt veel méér doen dan wat wettelijk 
moet inzake overleg en communicatie deel uit 
van het DNA. Het begon heel lang geleden met 
wat we vandaag een sterk sociaal paternalisme 
zouden noemen: zorg dragen voor het personeel. 
Eternit was en is een voorloper op het vlak van 
sociale voorzieningen en ondersteuning, verze-
keringen en fl exibele (resultaatsgebonden) belo-
ning voor het personeel. Ouderwets? Neen, het is 
misschien net een respectvolle benadering van de 
werknemers (en hun vertegenwoordigers) die het 
mogelijk gemaakt heeft dat een fabriek van bouw-
materialen op de Vlaamse buiten vandaag fraai 
rendabel draait. Ondanks stormen, waarvan het 
asbestprobleem de ergste was. Al wordt ook daar-
aan intensief gewerkt in dialoog.

Het opvallendste aspect in dit verhaal van so-
ciale dialoog is het structureel belang dat gehecht 
wordt aan informeel overleg, dat overigens vrij 
georganiseerd verloopt. Paradoxaal? Mogelijk, 
maar het werkt en het voorbeeld kan de vele HR-
verantwoordelijken die schrik hebben van vak-
bondslui, misschien aanzetten tot een experimen-

tje. Daarom vroegen we HR Director Bart Pinxten 
hoe het eraan toe gaat bij Eternit.

U werkt al meer dan tien jaar bij  Eternit. Hoe zag 
u de sociale dialoog evolueren?
BART PINXTEN: “De voorbije tien jaar is er geen 
trendbreuk geweest. Dit bedrijf heeft steeds veel 
aandacht gehad voor de sociale dialoog en gaat 
daarin verder dan wat wettelijk is voorgeschreven. 
De offi  ciële organen (ondernemingsraad, preven-
tiecomité, syndicale delegaties) volgen een vast 
ritme: de sociale dialoog is erin verankerd en ge-
institutionaliseerd. Maar daarnaast bestaan er ook 
subcomités zoals het Kantinecomité (dat zich enkel 
met eten en drank bezighoudt) of de Steunkas (die 
sociale tussenkomsten voor individuele noodge-
vallen bekijkt). Ook deze comités komen een aantal 
keren per jaar samen.

Toch zijn er ook enkele bijzondere momenten 
geweest. In het voorjaar van 2007 brak er een korte 
staking uit bij onderhandelingen over een nieuwe 
bedrijfs-cao voor de arbeiders. De verwachtingen 
over een koopkrachtverhoging waren toen zo hoog, 
dat we daar uitzonderlijk niet op een normale ma-
nier zijn uitgeraakt. In het najaar van 2007 hebben 
we dan weer wel een cao over de asbestproble-
matiek kunnen sluiten, een uiterst gevoelig thema 
waarvoor we toch tot een mooie doorbraak kwa-
men. Of hoe een staking achteraf ook een positieve 
hefboom kan zijn.

In maart 2009 was er een beperkte herstructure-
ring waarbij zo’n 40 werknemers ontslagen werden. 
Dit verliep redelijk vlot omdat we wisten met welke 
aandachtspunten en gevoeligheden we rekening 
moesten houden.”

Welke aandachtspunten waren het?
BART PINXTEN: “Het op een informele manier da-
gelijks opvolgen van de zaken die gevoelig of moei-
lijk liggen. Als je dat doet, kun je een reeks gebeur-
tenissen of incidenten vermijden die zouden leiden 
tot een sneeuwbaleff ect. Het komt erop aan om tij-
dig en onafgebroken informeel te overleggen.”

Bart 
Pinxten
 Î Studeerde in 1995 af 
als licentiaat Rechten 
aan de KU Leuven.
 Î Behaalde het jaar 
daarop een Licen-
ce spéciale en droit 
 social aan de ULB.
 ÎWerkte van 1996 tot 
2005 als consultant 
voor Pricewater-
houseCoopers Tax 
& Legal Consultants 
en in het daarmee 
gelieerde advocaten-
kantoor Lawfort.
 ÎWerd in juli 2005 
Hoofd Personeels-
administratie en 
 Sociale Zaken bij  
Eternit.
 Î Is sinds april 2011 HR 
Director bij  Eternit.
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INTERVIEW

Wat blijft er vandaag over van het so-
ciaal-paternalisme uit de vooroorlogse 
periode? Voor alle duidelijkheid: wij ge-
ven geen negatieve betekenis aan het 
begrip.
BART PINXTEN: “Eternit bestaat 110 jaar 
en sinds de jaren 1930 bevindt het zich op 
deze site. Ik zie aan sommige afspraken, 
zoals de werkreglementen, dat bepaalde 
aspecten daarvan teruggaan tot de jaren 
1960 en 1970. Een lange traditie in de lijn 
van de naoorlogse geschiedenis van het 
sociaal overleg in grotere bedrijven, leeft 
nog steeds door. Dat geldt ook voor de 
aandacht voor het leven naast het werk. 
Onze sportsite bestaat al 53 jaar. Onze 
sporthal en voetbalvelden worden nog 
steeds intensief gebruikt, al is het minder 
dan 30 of 40 jaar geleden. Toch maakt de 
site nog onderdeel uit van onze visie: wij 
zorgen voor werk, maar ook voor ontspanning en sociale onder-
steuning. De steunkas waarover ik het daarnet had, kan in deze 
context eveneens als voorbeeld dienen. Ook de eerste elementen 
van de groepsverzekering hebben hun wortels in de jaren 1950. 
Wat nu courant is, was toen zeer vooruitstrevend.

Maar goed, hoewel er steeds sociale overwegingen meespe-
len – zo stelden wij ons bij de oprichting van een nieuw bedrijfs-
gebouw vorig jaar de vraag of er voorzieningen moesten komen 
zoals een strijkdienst of kinderopvang – blijven we zeker niet te 
nostalgisch hangen in het verleden.”

Terug naar vandaag. Kunt u iets meer vertellen over de sociale 
dialoog die het pure wettelijke overstijgt?
BART PINXTEN: “Alle arbeidsvoorwaarden komen steeds aan 
bod in de besprekingen die we voeren met de werknemersver-
tegenwoordigers. Dat zijn daarom geen spectaculaire dingen, 
maar we zorgen steeds dat we alles goed 
overleggen en dat we voldoende commu-
niceren zodat bepaalde zaken geen eigen 
leven gaan leiden.

Een voorbeeld. Begin 2015 hebben we 
de verplichting ingevoerd om in de fabriek 
steeds een veiligheidshelm te dragen. Dat 
had niets met loon- en arbeidsvoorwaar-
den te maken, maar wel met menselijk 
gedrag. Over de invoering hebben we zes maanden intensief 
overlegd in het preventiecomité en de syndicale delegatie om 
voldoende draagvlak te creëren. Soms kunnen kleine details 
aanleiding geven tot wrijvingen of irritaties die negatieve effec-
ten hebben op andere terreinen. Een soep die steeds veel te zout 
smaakt, kan tijdens loononderhandelingen plots voor onver-
wachte moeilijkheden zorgen. Je steekt weliswaar heel wat tijd 
in het verzorgen van dergelijke contextfactoren, maar ze moeten 
wel degelijk in orde zijn.

Als we een wijziging willen doorvoeren, kijken we steeds of 
daar een syndicale gevoeligheid mee gepaard gaat. Het is een 
vaste toetssteen in ons beslissingsproces. Het belangrijkste is dat 
mensen weten wat er gaat gebeuren. Het feit dat mensen tijdig 
geïnformeerd worden, is vaak nog belangrijker dan de inhoud 
van de mededeling. Daarom is er bijvoorbeeld elke vrijdag een 
kort informeel contact tussen de fabrieksdirecteur en de verte-

genwoordigers van de drie vakbonden, 
zodat ze tijdig weten welke activiteiten tij-
dens het weekend zullen plaatsvinden op 
onze site. Natuurlijk gebeurt er wel eens 
iets dat we niet hadden voorzien, maar 
wanneer je op een dergelijke manier met 
elkaar omgaat, is het gemakkelijker om je 
gesprekspartners ervan te overtuigen dat 
een eventueel misverstand niet het gevolg 
is van slechte bedoelingen.”

Zijn er nog meer informele overleg- en 
informatiemomenten tussen de verga-
deringen door?
BART PINXTEN: “Naast het informele ont-
moetingsmoment tussen de fabrieksdi-
recteur en de vertegenwoordigers van 
de drie vakbonden op vrijdag, dat ook al 
eens gebruikt wordt om nieuwe ideeën 
te toetsen, doen wij vaak een ronde op de 

werkvloer. Zeker als er bijvoorbeeld een moeilijkere onderne-
mingsraad is geweest, is het belangrijk om de temperatuur op de 
werkvloer te meten en de gevoeligheden te leren kennen. En ook 
onze gedelegeerd bestuurder doet geregeld zijn toer.”

Hoe belangrijk is het persoonlijk contact tussen HR en de be-
drijfsleiding enerzijds en de werknemersvertegenwoordigers 
anderzijds?
BART PINXTEN: “Dat is zeer belangrijk: je moet evolueren naar 
een situatie waar je elkaar respecteert. Vroeg of laat moet je im-
mers knopen doorhakken over moeilijke thema’s en dan heb je 
goede menselijke relaties nodig. Je moet je gesprekspartners kun-
nen vertrouwen en geen spelletje spelen als je zegt dat iets echt 
niet kan.

De bedrijfsleiding moet ook aanvaarden dat de werknemers-
vertegenwoordigers soms onder enorme druk staan van de 

achterban. Als er menselijke aversie en 
gebrek aan vertrouwen tussen de partijen 
bestaan, dan wordt het wel heel moeilijk.”

Welke rol spelen de secretarissen van de 
vakbonden?
BART PINXTEN: “We hebben met hen een 
redelijk frequent contact omdat wij ook in 
de sectorale onderhandelingen betrok-

ken zijn. In het paritair comité komen we elkaar geregeld tegen. 
Er zijn dus formele contacten, maar ook informele. Op de voor-
bije familiedag, bijvoorbeeld, hebben we naast de families en 
buurtbewoners ook de secretarissen uitgenodigd. Ze zijn daarop 
allemaal ingegaan, ook omdat in hun portefeuille van bedrijven 
Eternit zeker en vast een referentiebedrijf is.”

Is er ooit een kosten-batenanalyse gemaakt van de sociale 
dialoog? Een goede sociale dialoog vraagt immers veel tijd. Is 
die tijd goed besteed?
BART PINXTEN: “We hebben dat nooit in detail becijferd. Ik zit in 
een denkgroep van Voka rond sociaal overleg en daar werd die 
vraag ook al gesteld. Ik kan echter niet precies zeggen wat bij 
het sociaal overleg onze ‘return on investment’ is. We weten wel 
hoeveel tijd we aan de formele vergaderingen besteden: zo’n 5 à 
10 procent van mijn tijd plus de voorbereiding. Een mooi voor-

 > Bart Pinxten  (Eternit)
“Het is goed dat we wat tegenwind 
kunnen krijgen, opdat we niet 
onbewust te snel zouden handelen.”
© Hendrik De Schrijver

“Tijdig en 
onafgebroken 

informeel overleggen 
is van het grootste 

belang.”
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HUMANHUMANBART PINXTEN “EEN BEETJE TEGENWIND KAN GEEN KWAAD”

beeld bij deze vraag: we kenden het afgelopen jaar 
in onze productie bepaalde volumes die meer ar-
beidstijd vroegen dan vijf werkdagen per week, 
maar te weinig om continu zeven dagen op zeven 
te draaien. Dit betekent dat we bijna structureel zes 
dagen per week actief waren en dat de werkweek 
dus op zondag startte, met vrijwilligers. Gezien het 
om overuren gaat, moesten we steeds toestemming 
vragen aan de syndicale delegatie. Op dat punt 
zijn we kwetsbaar: als de vakbonden echt moeilijk 
willen doen, kunnen ze dat afblokken. Het werd 
echt kritisch tijdens de afgelopen zomermaanden, 
bepaalde stocks stonden toen zo laag, dat we me-
teen na de zomersluiting acht extra productiezon-
dagen in augustus en september moesten inlassen. 
In dergelijke situaties wordt het duidelijk dat tijd 
investeren in dialoog met de werknemers en hun 
vertegenwoordigers goed is voor de resultaten van 
de onderneming. Ook al vloek je als HR soms wel 
eens om de tijd die je investeert in wat je zelf als een 
bagatel had beschouwd.”

Is een actieve vakbondsaanwezigheid en de 
daaraan gekoppelde sociale dialoog een rem voor 
de fl exibiliteit of een voordeel?
BART PINXTEN: “Beide. Eens er afspraken gemaakt 
zijn over bepaalde vormen van fl exibiliteit en deze 
in een kader gebracht zijn (zoals het zondagswerk 
tegen dubbel loon waarover ik sprak), is de sociale 
dialoog een kanaal om dat gegeven effi  ciënt te ma-
nagen. In dat specifi ek geval trouwens is een deel 
van het personeel zelf vragende partij.

Als we fl exibiliteit echter op een volledig andere 
manier willen invullen, dan is het minder vanzelf-
sprekend. Als we, bijvoorbeeld, het opnemen van 
overuren wat meer willen stroomlijnen, moeten we 
eigenlijk de absolute vrijheid van het personeel ter 
zake inperken. Zoiets ligt moeilijker. Ook werk uitbe-
steden aan externe leveranciers blijft zeer gevoelig. 

Maar goed, we blijven zaken bespreekbaar ma-
ken en stappen vooruit zetten. De tijd is lang voor-
bij dat bedrijfsleiders alleen konden beslissen hoe 
alles georganiseerd wordt. Vormen van overleg 
zijn dus noodzakelijk en dat kun je maar beter zo 
goed mogelijk aanpakken. En soms moet je durven 
toegeven dat een alternatieve oplossing die de vak-
bond voorstelt soms gewoon beter is.

Overigens mag de leiding van een onderneming 
ook wat kritisch zijn tegenover zichzelf, zeker inza-
ke veiligheid. Daarom is het goed dat we soms wat 
tegenwind  krijgen, opdat we niet onbewust te snel 
zouden handelen.”

U haalt veiligheid aan als onderdeel van de socia-
le dialoog. Zeker voor deze onderneming moet dit 
hoog op de agenda staan. Laten we het dus ook 
nog even hebben over de asbesthistorie.
BART PINXTEN: “Dat is een belangrijke problema-
tiek. Kort samengevat: mensen die in het verleden 
rechtstreeks en veelvuldig in contact zijn gekomen 
met asbestvezels, lopen de kans om daar kanker 

van te krijgen. Een speciale vorm van longvlies-
kanker die vaak ongeneeslijk is. De incubatieperi-
ode tussen de blootstelling en het uitbreken van de 
kanker is bovendien vaak zeer lang, zo’n 40 à 45 jaar. 
Ook al zijn we dus op deze site al meer dan 20 jaar 
aan het werk zonder asbest, toch zal het nog ver-
schillende jaren een belangrijk thema blijven.

Een tweede structureel aspect betreft het gege-
ven dat in het verleden ook asbesthoudend materi-
aal in onze eigen fabrieksgebouwen werd gebruikt. 
We hebben ons tot doel gesteld om de site tegen 
2025 volledig asbestvrij te krijgen, waardoor we 
geregeld saneringswerken uitvoeren. Die werken 
worden steeds op voorhand goed toegelicht in het 
comité, we zorgen ervoor dat we hierbij steeds zeer 
omzichtig te werk gaan.

Als er rond deze problematiek soms zaken in de 
media verschijnen, proberen journalisten uiteraard 
ook contact op te nemen met de vakbondsverte-
genwoordigers. Die gaan daar nooit op in, er is een 
bepaalde fi erheid waarmee ze Eternit verdedigen, 
waardoor ze niet in de verleiding komen om daar-
over iets negatiefs te zeggen in de media. Dat is 
natuurlijk enkel mogelijk als je op een correcte en 
transparante manier met dit probleem omgaat en 
laat voelen dat het bedrijf nu volop zijn verantwoor-
delijkheden opneemt.”

Eternit doet het economisch goed. Werknemers 
en hun organisaties verwachten dat ze delen in 
de winst, ondanks of misschien net door loon-
matiging en indexsprong. Is niet-recurrente re-
sultaatsgebonden beloning een thema van over-
leg en onderhandeling?
BART PINXTEN: “Daarover hebben we drie cao’s. 
Een eerste rond collectieve winstdeelname gaat 
zelfs terug tot de jaren 1980, toen er nog geen wet-
telijk kader voor bestond. In 2009 hebben we die 
praktijk in cao 90 geïncorporeerd omdat dit een 
fi scale optimalisatie voor de werknemers met 
zich meebracht.

De tweede cao die wij toen sloten, was er één 
rond arbeidsongevallen en de derde focuste op het 
absenteïsme bij de arbeiders. Beide thema’s waren 
in die periode aandachtspunten. Om dat probleem 
aan te pakken, hebben we ambitieuze targets ge-
lanceerd voor het terugdringen van absenteïsme en 
arbeidsongevallen. Als die gehaald werden, stond 
er een fi nanciële beloning tegenover. Die maatre-
gelen hebben zeker hun vruchten afgeworpen. Ik 
ben er fi er op dat we ook over deze thema’s goede 
cao’s hebben kunnen afsluiten, want ik weet dat dit 
in vele bedrijven om ideologische redenen onbe-
spreekbaar is.” H

Eternit
 Î Opgericht in 1905.
 Î Produceert materialen 
voor dak- en gevel-
bedekking (voor alle 
soorten constructies).
 Î Realiseerde in 2014 
een omzet van 169 
miljoen euro met 
650 medewerkers. In 
2015 werden zo’n 80 
nieuwe medewerkers 
aangeworven.
 Î Ruim de helft van 
de productie wordt 
geëxporteerd.
 Î Maakt deel uit van 
de Etex-groep met 
hoofdzetel in Brussel. 
Etex (eveneens bouw-
materialen) heeft 112 
fabrieken in 43 landen, 
met in totaal meer dan 
17.000 werknemers.

 

“Kleine details kunnen aanleiding 
geven tot wrijvingen met negatieve 
eff ecten op andere terreinen.”
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 ■ Hilde Vereecken

Elke Wambacq gaat, naast haar vaste 
opdrachten bij de Vlaamse Overheid en 
Dinobusters, nu ook voor een bijkomend 
mandaat als voorzitter van de raad van 
bestuur van VOV lerend netwerk en als lector 
Trendanalyse aan de HoGent.

E lke Wambacq (36) behaalde een bachelor Bio-
tech no lo gie aan de HoGent in 2000 en een master 
Criminologie aan de UGent in 2004. Haar sterk uit-

eenlopende studies (hebt u al iemand ontmoet die crimino-
loog werd na een studie in de biotechnologie?) werpen al een 
blik vooruit op haar even opmerkelijke als veelzijdige carriè-
re. Dit jaar, in 2016, voegt ze trouwens nog een markante stu-
die toe aan haar cv: ze rondt haar MBA af aan de befaamde 
London School of Business & Finance.

Dat wordt een tour de force, nu ze tegelijkertijd twee bijko-
mende functies toevoegt aan haar al dubbele carrière. Maar 
laten we eerst even teruggaan naar het begin, dat niet eens 
zo ver achter de rug ligt. In 2005 zette Wambacq haar eerste 
professionele stappen bij Telenet als B2B channel marketeer. 
In 2006 heroriënteerde ze haar focus naar HRM. Ze maakte de 
overstap naar Kind en Gezin als HR-consultant, waar ze mee 
een beleid uitwerkte rond zelfsturende teams en het uitbou-
wen van een innovatieve arbeidsorganisatie. Na zeven jaar 
dienst ging Wambacq in 2013 aan de slag bij het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek (INBO) als hoofd van de stafdienst 
om daar een aantal hervormingen die binnen het beleidsdo-
mein gaande zijn, mee te begeleiden.

Dinobusters on tour
Zowat tegelijkertijd, ook in 2013, startte Elke Wambacq sa-

men met Nancy De Vogelaere het bedrijfje 4ChangeMachines, 
beter gekend als de Dinobusters. Met deze fi rma schrijven ze 
boeken, bieden ze consultancy aan en geven ze workshops 
over veranderingsmanagement en communicatie. Dit re-
sulteerde ondertussen in twee succesvolle boeken: ‘Tot uw 
Dienst – Waarom de nieuwe ambtenaar klantvriendelijk is’ en 
‘Sssst… hier werkt men – Slimmer communiceren op de nieu-
we werkvloer in 10 stappen’.

Wegens het grote succes concentreert De Vogelaere zich 
nu, sinds begin 2016, volledig op Dinobusters. Wambacq blijft 
haar werk bij Dinobusters evenwel combineren met haar 

functie als hoofd van de stafdienst bij INBO – én haar nieuwe 
opdrachten.

Lector
Het gaat om twee stevige bijkomende taken. Sinds kort 

aanvaardde Wambacq een opdracht aan HoGent als lector 
Trendanalyse voor de tweedejaars in de richting Marketing. 
De HoGent is actief in studentengecentreerd onderwijs, prak-
tijkgericht wetenschappelijk onderzoek en onderzoek in de 
kunsten. De hogeschool telt zeven campussen. “Door mijn 
jarenlange praktische ervaring in HR en marketing deed de 
kans zich voor om een stukje van mijn kennis door te geven 
aan de studenten van HoGent. Met het vak Trendanalyse pro-
beer ik de studenten een blik te geven achter de schermen 
van het bedrijfsleven en te tonen hoe je trends kunt gebrui-
ken om een goede strategie te ontwikkelen”, vertelt Wambacq.

Voorzitt er VOV
Sinds december 2015 is Wambacq ook voorzitter van een 

gloednieuwe raad van bestuur van VOV lerend netwerk. “Het 
is de bedoeling om samen met directeur Lesley Arens te wer-
ken aan een vernieuwende aanpak voor het netwerk. We 
willen VOV lerend netwerk nog meer dynamisch, interactief, 
leerrijk en boeiend maken. Daarbij willen we verder kijken 
dan onze eigen expertise en ook de hand reiken aan andere 
sectoren en disciplines”, aldus een enthousiaste Wambacq. Al 
ziet ze als voorzitter vooral een rol achter de schermen. “Ik 
zie mijn rol vooral als klankbord en coach van het VOV-team.”

“In het VOV lerend netwerk ben ik trouwens een beetje 
ingerold en mijn benoeming tot voorzitter kwam al helemaal 
onverwacht”, bekent ze. “Via mijn werkgever ben ik al jaren lid 
van de organisatie en eigenlijk heb ik heel veel te danken aan 
het netwerk. Zo heeft het VOV lerend netwerk me een enorme 
bron aan kennis gegeven om op een goede manier een intern 
beleid te voeren rond innovatieve organisatieontwikkeling. 
Via het voorzitterschap wil ik nu graag iets teruggeven.” H

 > Elke Wambacq  (VOV lerend netwerk)
 “Via het voorzitterschap van VOV lerend 
network wil ik nu graag iets teruggeven.”
© HDS

Elke Wambacq (VOV lerend netwerk)

Veelzijdige 
duizendpoot

profielHUMANHUMAN
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 ■ Fons Leroy

O p een recent colloquium van de VUB 
over hoogsensitieve personen (HSP’s) 
bleek hoe moeilijk mensen met die 

kenmerken het hebben op de arbeidsmarkt. 
Ze voelen zich behandeld als zieken, terwijl ze 
nochtans kerngezond zijn. Ze voelen dat wer-
vings- en selectiegesprekken draaien rond hun 
beperkingen, terwijl ze juist unieke kwaliteiten 
bezitten... HSP’ers hebben immers een groot 
empathisch, concentratie- en observatievermo-
gen, ze blinken uit door creativiteit, perfectionis-
me, spiritualiteit en eigenaarschap.

Verontrustend fenomeen
Helaas hebben arbeidsmarktactoren veelal de 

houding om zich blind te staren op al dan niet 
gepercipieerde beperkingen, en veel te weinig op 
de aanwezige competenties en het groeipotenti-
eel van personen. Dat is verontrustend. Willen we 
met méér mensen langer en kwaliteitsvol werken, 

dan hebben we echt nood aan een meer sensi-
tieve arbeidsmarkt. We hebben nood aan een 
arbeidsmarkt die fi jngevoelig met haar talenten 
omgaat, die talenten niet te vroeg afschrijft, die 
zich niet blind staart op het al dan niet bezitten 
van formele papieren, maar de blik richt op ver-
worven competenties, die vooroordelen veroor-
deelt en diversiteit omarmt.

Dat geldt des te meer naarmate we meer 
hoogervaren medewerkers van 60-plus aan het 
werk willen houden, meer personen met beper-
kingen of met een ziekte- en invaliditeitsuitke-
ring willen integreren, burn-out en stress willen 
voorkomen,…

Pij nlij k prikken of pramend prikkelen?
Om een sensitieve arbeidsmarkt te bewerk-

stelligen, is een prikkelend loopbaanbeleid no-
dig. Nu ervaren te veel (potentiële) medewerkers 
alleen maar jobs en loopbanen die prikken, die 
‘pijn doen’: een gebrek aan competentiema-
nagement, te weinig opleidingsmogelijkheden, 
geen aandacht voor jobcrafting of jobcarving, 
stereotype denkbeelden en vooroordelen, on-
voldoende aandacht voor welzijn en gezondheid 
op het werk, demotie in plaats van remotie…

Prikkelende jobs en loopbanen stellen de 
groeimogelijkheden van de medewerkers steeds 
centraal: empowerment in functie van emanci-
patie en zelfontplooiing. Ze vertrekken vanuit een 
maximale autonomie voor de medewerkers, sti-
muleren ondernemingszin en creativiteit, moe-
digen teamwerk en complementariteit aan, geven 
de medewerkers zelf de hefboom van hun loop-
baan in handen en vertrekken vanuit de stelling 
dat iedere medewerker unieke talenten bezit.

De – wat Frederic Laloux in zijn boek ‘Rein-
ven ting Organizations’ noemt – cyane organi-
saties werken vanuit deze medewerkersprinci-
pes en staan echt klaar voor de toekomst. Zoals 
Flanders Synergy, een organisatie die bedrijven 
ondersteunt op het vlak van de uitbouw van 
nieuwe organisatiestructuren, terecht opmerkt, 
hebben de Scandinavische bedrijven deze bood-
schap begrepen in tegenstelling tot de Belgische 
bedrijven. De medewerkers hebben er meer 
vrijheden op het gebied van werkorganisatie. De 
kwaliteit van het werk en de loopbaan worden 
daardoor duidelijk beter.

De ‘nieuwe’ thematiek van hoogsensitieve 
personen beklemtoont de uitdagingen waar een 
modern arbeidsmarkt- en HR-beleid voor staan: 
fi jngevoelige praktijken en methodieken ont-
wikkelen die de talenten van medewerkers ver-
zilveren, een loopbaan lang. H

HUMANHUMAN QUOI LEROY?

“We hebben nood aan een 
arbeidsmarkt die fi jngevoelig 
met haar talenten omgaat.”

De sensitieve 
arbeidsmarkt

columncolumnHUMANcolumnHUMANcolumnHUMANcolumnHUMANcolumncolumnQUOI LEROY?columnQUOI LEROY?columncolumn

 > Fons Leroy  (gedelegeerd bestuurder VDAB)
“We moeten fi jngevoelige praktijken en 
methodieken ontwikkelen die de talenten van 
medewerkers verzilveren, een loopbaan lang.”
© gf
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H et was nochtans drie op drie voor ons, die 
13de november. We hadden een positief 
gesprek met de mensen van Pleegzorg 

achter de rug, mijn vrouw kreeg de bijbaan die ze 
wilde en de Duivels klopten de Azzurri met 3-1. 
En dan bereikte ons het nieuws van de aanslagen 
in Parijs. 129 doden, honderden gewonden. Een 
intrieste dolle raid, beraamd in Molenbeek. In de 
dagen erna sloeg de slinger meerdere malen door. 
Luchtaanvallen als vergelding, de reactie met de 
gebalde vuist. Burgers die opriepen om geen angst 
te hebben, maar het massaal op een lopen zetten 
bij een luide knal. Een leerkracht die over haar fa-
len klaagde, felle kritiek op het integratiebeleid. 
Wat moet er worden van de nv België?

Gedeelde waarden
HR belicht al jarenlang het belang van de per-

soon-organisatie-fi t, het bereiken van overeen-
stemming tussen de waarden van de werknemer 
en die van de organisatie. Ofwel door het vin-
den van nieuwe werknemers die deze waarden 
delen, ofwel door de socialisatie van nieuwko-
mers. Niet omdat onze waarden de enige juiste 
zijn, maar omdat die P-O-fi t tot positieve dingen 
leidt: betere werkprestaties, hogere jobtevreden-
heid en meer betrokkenheid.

Als we allemaal dezelfde waarden delen, dan 
is er immers iets dat ons bindt en begrijpen we 
elkaar. De kracht van de diversiteit ontvouwt 
zich na het ontdekken van datgene waarin we 
elkaars gelijke zijn. Die gedeelde waarden creë-
ren een wij-gevoel en hoe sterker deze waarden 
leven, hoe beter we ons in de organisatie voelen 
en hoe meer het als een thuis zal zijn.

HR vertelt ons ook dat waarden nog sterker 
gaan leven als we duidelijk maken met welk ge-
drag ze worden ingevuld. Klantvriendelijkheid, 
bijvoorbeeld, wat betekent dat nu echt voor ons? 
Wat voor gedrag willen we dan zien? Waaraan 

zie je dat dit echt onze organisatie is? Om daar-
aan te werken, kiezen bedrijven soms voor een 
overgangssysteem van ambassadeurs. Mensen 
die de gewenste waarden in zich hebben en die 
men aanleert om die waarden uit te dragen. Om 
ze te tonen in hun gedrag en daarmee ande-
ren aan te steken of om op de juiste manier in 
te gaan tegen degenen die dat gedrag even niet 
vertonen. Overtuigend, met een positieve noot. 
Tot iedereen een ambassadeur geworden is.

Rebellen belonen?
Niet alle bedrijfsculturen zijn echter zo sterk. 

Soms is het niet (meer) duidelijk wat de waarden 
zijn, durven werknemers niet (meer) het gedrag 
te stellen dat ze belangrijk vinden en niet meer 
op te treden wanneer ze het foute gedrag zien, 
uit vrees dat de anderen hen niet zullen bijtreden 
als ze hun nek uitsteken. Velen willen nog, maar 
niemand durft. De kip en het ei. Grond waarin 
frustratie kiemt en verval de oogst zal zijn. De 
organisatie is dan in handen van de rebellen: 
werknemers die knagen aan de waarden van de 
organisatie tot die waarden verdwenen zijn.

Die rebellen moeten worden aangepakt. Niet 
door hen te belonen. Soms is het makkelijker om 
degenen die het hardste roepen, het meeste te 
geven, opdat ze stil zouden zijn, maar het is niet 
eerlijk tegenover de anderen. Ook niet door hen 
uit te sluiten, want behoudens ontslag verandert 
dat niets. Wel door hen het perspectief te geven 
dat ze na het uitzitten van hun verdiende straf en 
na hun integratie kansen kunnen krijgen in onze 
organisatie. Dezelfde als hun gelijken.

Daarnaast zal men meer aandacht moeten 
besteden aan de socialisatie van nieuwkomers 
die nog geen fouten hebben gemaakt. Zodat er 
een duidelijke inclusie is. De eerste stap daar-
toe is een duidelijke nieuwe start. Een nieuwe 
oplijsting van gewenste waarden en gedrag. Een 
nieuw verbond om deze samen te tonen, elke 
dag opnieuw, en om meteen samen op te treden 
bij elke afwijking. Omdat het de kern is van hoe 
wij willen leven. H

Als uw collega van nv België wens ik u met veel 
warmte een bijzonder waardevol nieuw jaar toe.

CAERSLICHT

“Waarden 
gaan sterker 
leven als we 
duidelijk 
maken met 
welk gedrag 
ze worden 
ingevuld.”

column
 > Ralf Caers  (professor HRM aan de KU Leuven 
en oprichter van hrminessentie.be)
“De kracht van de diversiteit ontvouwt 
zich na het ontdekken van datgene 
waarin we elkaars gelijke zijn.”
© gf

Een zaak van 
waarde(n)

 ■ Ralf Caers
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 ■ Peggy De Prins

HR heeft de mond vol van talentmanagement, ‘het 
nieuwe werken’, sociale innovatie en dergelijke. Maar 
wat dan met ‘sociaal partnerschap’? ‘Old school’, toch? 
Buitenlandse voorbeelden maken evenwel duidelijk 
dat dit helemaal niet zo hoeft te zijn. Sociale partners 
kunnen op zoek gaan naar een ‘echt’ partnerschap, 
met een ‘code of conduct’ als vehikel.

V aak maken HR-professionals een vermoeide indruk wanneer het 
gaat over de sociale dialoog en de arbeidsrelaties binnen de organi-
satie. Geprangd tussen hamer en aambeeld, komen zij ofwel sussend 

tussenbeide op momenten dat het management zich te veel van zijn macho-
kant laat zien. Ofwel proberen ze te bemiddelen en te verzoenen op momenten 
dat de vakbonden zich wapenen om ten strijde te trekken tegen ‘dé vijand’.

Nochtans is het concept van ‘sociaal partnerschap’ in wezen bijzonder be-
loftevol. In een ideale wereld streven sociale partners immers naar wederke-
righeid en gaan ze respectvol met elkaar om, wetende dat er uiteindelijk één 
is die de eindverantwoordelijkheid heeft. Ze houden rekening met elkaars 
belangen, posities, verwachtingen en mogelijkheden. Beiden zien in dat ze 
allebei bijdragen aan het succes van het bedrijf én dat ze ook een verantwoor-
delijkheid hierin hebben.

Zo geformuleerd, is het misschien vreemd dat het concept en het streven 
naar sociaal partnerschap zo weinig voorkomt in het actuele HR-discours. In 
vergelijking met thema’s als talentmanagement, ‘het nieuwe werken’, sociale in-
novatie en dergelijke klinkt het thema ‘sociaal partnerschap’ echt wel ‘old school’. 
Buitenlandse voorbeelden maken duidelijk dat dit helemaal niet zo hoeft te zijn.

Leentjebuur: Nederland
In Nederland experimenteert men momenteel met ‘codes of conduct’ rond 

sociaal partnerschap. Door het ondertekenen van een code komen werkge-
vers en werknemers uit een bepaalde sector en regio overeen om elkaar te res-
pecteren en te versterken. Een voorbeeld is de ‘Code Duurzaam Marktgedrag 
Metaal’. Deze code biedt concrete handvatten om de arbeidsverhoudingen te 
verbeteren en om personeel vast te houden, te binden en te boeien.

De code helpt een gesprek op gang te brengen tussen werknemers en 
werkgever over “de uitdagingen in de Brabantse techniek- en metaalsector” 
en gaat in op vragen als: hoe ga je met elkaar om, hoe blijf je je ontwikkelen 
en wat is je invloed in het werk? De verwachting is dat door het ondertekenen 
van zo’n code het sociaal partnerschap (meer) geconcretiseerd en gefacili-
teerd wordt. Naast een code met de verschillende principes en afspraken (zie 
kader), is er immers ook een werkboek met allerlei tips, tools, tests en ideeën 
om effectief aan de slag te gaan met de code.

Momenteel is het nog te vroeg om in de Nederlandse context al een balans 
op te maken over het resultaat en de impact van zo’n code. Die codes bieden 
momenteel wel inspiratie om er ook in een Belgische context mee aan te slag 
te gaan. Het samen aan tafel gaan zitten om te reflecteren over de (hernieuw-
de) vlag en lading van sociaal partnerschap binnen de organisatie is immers 
een eerste stap om te komen tot een echte dialoog. Samen kan worden ge-
zocht naar antwoorden op pertinente vragen als:

 ■ Welke principes zijn voor beide partijen be-
langrijk in het sociaal partnerschap?

 ■ Waaraan willen we ons niet bezondigen?
 ■ Welke afspraken maken we, zodat de sociale 

dialoog een echte dialoog wordt?

Eens de antwoorden op deze vragen duidelijk 
zijn, kan met een nieuwe lei worden gestart.

Leentjebuur: Groot-Brittannië
Misschien voelt het wat contra-intuïtief aan, 

maar ook in Groot-Brittannië heeft men sinds de 
jaren negentig van vorige eeuw wel degelijk een 
streven naar ‘social partnership’ als management- 
en vakbondsstrategie binnen organisaties om te 
evolueren van een vijandig naar een coöperatief 
dialoogmodel. Het concept verwijst naar een ‘we-
derzijds-voordeel-benadering’, wat een dialoog 
impliceert op het niveau van de onderneming 
en de werkvloer tussen de sociale partners, over 
kwesties van wederzijds belang, zoals training en 
de kwaliteit van werk en werkprocessen (Lucio & 
Stuart, 2004; Johnstone & Wilkinson, 2004).

Het concept werd in die jaren volop gepro-
moot binnen het ‘Derde Weg’-streven van New 
Labour. Het sociaal klimaat in de Britse industrie 
had harde klappen gekregen ten tijde van ‘Iron 
Lady’ Margaret Thatcher. Vakbondslidmaatschap 
daalde van ongeveer 50 procent in 1980 naar 30 
procent in 2000 (Visser, 2011).

Het streven naar sociaal partnerschap kwam 
op de bedrijfsagenda om opnieuw te komen tot 
een klimaat van wederzijds respect. Gestreefd 
werd naar een ‘commitment’ richting transpa-
rantie, werkzekerheid, kwaliteit van arbeid en 
wederzijdse verantwoordelijkheid. Deze princi-

 > Peggy De Prins  (Antwerp Management School)
“Om te komen tot echt sociaal partnerschap, 
is het expliciteren van gemeenschappelijke 
uitgangspunten en principes een krachtig middel.”
© Hendrik De Schrijver

Op zoek naar een 
sociaal partnerschap
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DUURZAAM HRM
 Î De auteur, professor dr. Peggy De Prins, is 
verbonden aan het Competence Center 
‘Next Generation Work: Sustainability 
Through People’ aan de Antwerp 
Management School.
 Î Dit competence center bundelt inzichten 
en expertise op het vlak van innovatief 
HRM,  organisatiegedrag, arbeidsorganisatie 
en arbeidsbestel. Het duurzaamheids- en 
balansdenken staan hierbij  centraal.

 

Groot-Britt annië
Principles of the ‘Involvement and 
Participation Association’ (IPA)

Nederland
Code Duurzaam Marktgedrag

1. Joint commitment to the success of 
the organization

2. Joint recognition of each other’s 
legitimate interests 

3. Joint commitment to employment 
security 

4. Joint focus on the quality of working 
life 

5. Joint commitment to operating in a 
transparent manner 

6. Joint commitment to add value to 
the arrangement 

1. Gedrag
Respect voor elkaar is een belangrij ke waarde in ons bedrij f
• Afspraak is afspraak
• Wat u niet wilt dat u geschiedt…
• Antwoorden voor een vraag gesteld wordt

2. Ontwikkelen
Ontwikkeling van personeel is essentieel voor de toekomst van het bedrij f
• Stilstand is achteruitgang
• Persoonlij ke ontwikkeling en vakmanschap worden onderhouden
• Opleiden voor keten en regio

3. Invloed
Luisteren naar personeel betekent bij  ons dat het personeel een stem heeft
• Je hebt het recht je te organiseren
• Alles is bespreekbaar
• Verantwoordelij kheid betekent niet ‘zoek het zelf maar uit’

pes werden geëxpliciteerd (in die zin vergelijk-
baar met een ‘code of conduct’, zie kader) en ge-
promoot door onder meer de ‘Involvement and 
Participation Association’ (IPA).

Sindsdien is er ook heel wat onderzoek verricht 
naar de impact van dit sociaal-partnerschaps-
denken op de werkvloer. Hieruit blijkt dat de 
implementatie ervan niet zonder risico is, vooral 
binnen een context met zwakke instituties op het 
gebied van arbeidsverhoudingen, zoals in Groot-
Brittannië het geval is. Zo wordt gewezen op de 
moeilijkheid om op alle principes tegelijkertijd 
te kunnen inzetten. Vaak is men wel positief over 
een aantal principes, maar over een aantal andere 
dan weer niet. ‘Social partnership’ blijft hiermee 
een relatief gegeven.

De beweging richting een ‘wederzijds-voor-
deel-benadering’ leidt ook tot nieuwe spannin-
gen en verhoudingen. Werknemersvertegen-
woordigers moeten over meer zaken kennis 
hebben dan alleen over arbeidsverhoudingen. 
Er moet vertrouwen zijn tussen vakbond en ma-
nagement. En werkgeversvertegenwoordigers 
lopen het risico om gezien te worden als deel 
van het management als ze te nauw met het ma-
nagement samenwerken (Euwema et al., 2014). 
Dit laatste blijkt vooral het geval te zijn wanneer 
de macht geconcentreerd is bij het management 

en wanneer de agenda van de sociale dialoog sterk bepaald wordt door dat-
zelfde management (Kinge, 2014). Bovendien blijkt een goede verhouding 
tussen werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers binnen het sociaal 
partnerschap niet altijd te resulteren in verbeteringen van de arbeidssituatie 
van de werknemers zelf (Kinge, 2014).

Gedeelde betekenis
Om te komen tot echt sociaal partnerschap, is het expliciteren van ge-

meenschappelijke uitgangspunten en principes een krachtig middel, zo luidt 
onze basisassumptie. Vaak erft men een traditie van confl ict en vijandigheid, 
waardoor het concept van ‘partnerschap’ wel een heel wrange bijsmaak 
krijgt. Om te komen tot een hernieuwde of volledig nieuwe gedeelde bete-
kenis, is het refl ecteren over de basisprincipes ervan, een logisch startpunt.

HR kan hierbij een belangrijke faciliterende rol vervullen. Het eindpro-
duct is een ‘code of conduct’ met een opsomming van de verschillende 
principes en afspraken, die in een document worden vastgelegd en door alle 
partijen voor akkoord worden ondertekend. De buitenlandse voorbeelden 
geven hiervoor inspiratie en tonen aan dat een ‘code of conduct’ zeker wel 
de richting aangeeft, maar tegelijkertijd ook weer geen waterdichte garantie 
biedt voor een ‘echt’ partnerschap. H
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 ■ dinsdag 19 | 01 | 2016
VOV-pitstop: ‘Trend Catching & 
Future Proofi ng’ (in samenwer-
king met Living Tomorrow)
VOV lerend netwerk
13 – 17.15 uur • Living Tomorrow, 
Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde
Op haar nieuwjaarspitstop blikt VOV 
terug op 2015 én vooruit naar 2016: wat 
brengt de toekomst voor HR en L&D? 
Wat hebben we geleerd? Hoe kunnen we 
onszelf ‘futureproofen’? Je kan kiezen uit 
zes sessies met L&D-trends uit binnen- 
en buitenland, hands-on tips & tricks, je 
verneemt er in primeur de resultaten van 
de jaarlij kse ‘Kluwer Learning Indicator’ 
en Bart de Waele (CEO van Wij s) brengt 
zij n trendrapport mee. 
Met verder onder meer Miek Wouters 
(Kluwer Opleidingen), Isabel De Clercq 
(Kluwer Opleidingen), Peter Plusquin 
(Global Edutainment, brengt een hands-
on sessie rond learning apps), Katrien 
Devos (HR Builders), Joris Vandersteene 
(Atolo) en Mathias Vermeulen (Winston 
Wolfe). 
Aansluitend: nieuwjaarsreceptie. We 
heffen het glas op het nieuwe jaar, op 
het nieuwe VOV-bestuur en op ons 
45-jarig bestaan.
Info: www.vov.be

 ■ dinsdag 19 | 01 | 2016
Externe communicatie en 
mediagebruik
VDP Brussel-Brabant
18.30 uur (ontvangst 18 uur) • 
Edenred, Hermann Debrouxlaan 54, 
1160 Brussel
Externe communicatie en externe 
media: noodzakelij k kwaad of essentiële 
aanpak voor HR? Met als gastspreker J. 
Cremers. Gevolgd door nieuwjaarsdrink.
Info: www.adp-brubra.be

 ■ donderdag | 21 | 01 | 2016
Help, mij n medewerker wil de 
baas zij n van zij n loopbaan!
PM Club
19.15 uur (ontvangst 18.30 uur) • 
San Marco Village, 
Boomsesteenweg 31, 2627 Schelle
Langer, betekenisvoller en persoonlij ker: 
de ambities omtrent loopbaan en werk 
zij n niet gering. Vandaag staat het indi-
vidu centraler dan ooit. Een loopbaan 
is nu een levenslange onderneming. 
Werken blij kt een kwestie van identiteit. 
Succes lij kt een subjectief gegeven. En 
de medewerker zit zelf aan het stuur. 
Dat veronderstelt evenwel forse zelf-
sturende vermogens. Naast werk- en 
leercompetenties, en een zicht op car-
rière-ankers, is ook inzicht nodig in het 
ontwikkelen van (meta)competenties of 
loopbaanattitudes. 
Een gloednieuw wetenschappelij k 
onderbouwd instrument om dit alles 
in beeld te brengen, werd ontwikkeld 
door CareerCoach, een spin-off van de 
Universiteit Antwerpen. Lesley Vanleke 
en Wouter Van Bockhaven nemen deze 
(r)evoluties in het loopbaan-denken met 
ons door. En we ontdekken ons eigen 
loopbaanprofi el. 

Wat betekent deze evolutie voor ons 
loopbaanbeleid? Hoe kan HR daar-
op inspelen? Hoe brengen we dit in 
balans met het organisatieperspectief? 
De sleutel ligt bij  de inzetbaarheid als 
onderdeel van zelfsturende loopbaanze-
kerheid. Toch volstaat mobiliteit alléén 
niet. En heeft de ‘organisatiemens’ nog 
wel een overlevingskans? Hoe herken-
nen we de ware loopbaanarchitect? 
Talloze vragen en hoofdbrekens… De 
antwoorden en oplossingen zoeken we 
op donderdagavond 21 januari 2016.
Info: www.pmclub.be

 ■ donderdag 21 | 01 | 2016
PROfessor blikt vooruit
ProHR
19 – 21.30 uur • Blue Towers, tiende 
verdieping (Partena Ziekenfonds & 
Partners), Sluisweg 2, Gent (naast 
de Ghelamco Arena)
De bevindingen van professor Dirk 
Buyens (Vlerick Business School).
Info: www.prohr.be

 ■ dinsdag 02 | 02 | 2016
VOV Brunch & Learn XL: ‘De 
kwetsbare leider’
VOV lerend netwerk
10.30 – 13.30 uur • Durabrik, 
Landegemstraat 10, 9031 Drongen
In deze VOV Brunch & Learn vertelt 
Joost Callens, CEO van Durabrik, over 
zij n boek ‘De kwetsbare leider’. Hij  be-
schrij ft zij n belangrij kste leermomenten 
en hoe hij  deze dagelij ks integreert in 
de onderneming. Het boek, de brood-
jeslunch en de inspirerende omgeving 
van Durabrik krij g je er bovenop. Een 
aanrader voor iedere leidinggevende die 
op zoek is naar inspiratie hoe leidingge-
ven anders kan...
Info: www.vov.be

 ■ dinsdag 02 | 02 | 2016
VOV-pitstop: ‘Change! Anders 
rekruteren, ontwikkelen en 
verlonen’
VOV lerend netwerk
13 – 17 uur • Durabrik, 
Landegemstraat 10, 9031 Drongen
Het ‘nieuwe werken’ als antwoord op 
de vele veranderingen waarmee we 
geconfronteerd worden? Wat vaststaat, 
is dat we anders zullen moeten werken 
en dat betekent ook dat organisaties 
hun manier van leidinggeven en hun 
HR-processen anders zullen moeten 
aanpakken. Deze VOV-pitstop zoomt in 
op hoe rekruteren, opleiding en ontwik-
keling, en verlonen anders kan (moet).
VOV is hiervoor te gast bij  Durabrik, dat 
in november 2015 de tiende Vlaamse HR 
Ambassadeur Award in ontvangst mocht 
nemen wegens de mensgerichte en 
innovatieve HR-aanpak. Johan Driessens 
(branded.careers) heeft het over ‘anders 
rekruteren’, Bie De Backer (Durabrik) 
gaat in op ‘anders opleiden’ en Leen Van 
Damme (SD Worx FIP) heeft het over 
‘anderes verlonen’.
Info: www.vov.be

 ■ donderdag 18 | 02 | 2016
Persona Prij s 2016
VDP Brussel-Brabant
17 uur • VBO, Ravensteinstraat 4, 
1000 Brussel
Uitreiking van de Persona Prij s. Deze 
award bekroont een universitair 
eindwerk dat een bij drage levert aan 
de ontwikkeling en promotie van een 
HR-domein.
Info: www.adp-brubra.be

 ■ donderdag 25 | 02 | 2016
Het ‘nieuwe leidinggeven’: 
op zoek naar een duurzame 
arbeidsrelatie
PM Club
19.15 uur (ontvangst 18.30 uur) 
• Microsoft , Corporate Village - 
Bayreuth Building, Leonardo da 
Vincilaan 3, 1935 Zaventem
Het ‘nieuwe werken’ vergt meer dan een 
juridisch kader en de nodige investe-
ringen in een modern kantoor en hippe 
communicatietechnologie. Ook de 
organisatiecultuur en de leiderschaps-
stij l bepalen of de nieuwe aanpak een 
succes wordt. Wat moet, wat kan en 
wat mag juist niet? Drie cases brengen 
inzichten en antwoorden.
Met Veerle Verspille (Director Change 
& Internal Communication, Landsbond 
Onafhankelij ke Ziekenfondsen – MLOZ), 
Florence Biaumé (Head of Talent 
Management, Swift) en Elke Willaert 
(HR-manager Microsoft).
Info: www.pmclub.be

 ■ dinsdag 01 | 03 | 2016
VOV-pitstop: ‘Datafi cation of 
HRD?’
VOV lerend netwerk
13 – 17 uur • Locatie wordt bekend-
gemaakt op de website
Er wordt meer en meer over big data, 
‘internet of things’ en technologische 
innovaties gesproken. Wat betekent dat 
nu concreet voor HR? Een blik in de 
praktij k: wie doet wat en waarom?
Deze pitstop wil je niet overtuigen van 
het belang van data. Wie niet onder 
een steen heeft geleefd in 2015, weet 
dat HR-analytics er sowieso zit aan te 
komen. Maar hoe gaat dat praktisch in 
zij n werk? Wat kan je er concreet mee 
doen? Wat als je de kennis niet in huis 
hebt, noch het budget? En wat zij n de 
gevaren van niet met analytics bezig te 
zij n? Deze pitstop legt het je uit in een 
paar praktij kcases.
Info: www.vov.be

 ■ donderdag 17 | 03 | 2016
Werving en selectie anno 2016: 
inspirerende inzichten en cases
PM Club
Locatie en uur worden bekendge-
maakt op de website.
Internationale ‘crossborder meeting’ 
van PM Club in samenwerking met de 
Nederlandse collega’s van NVP, secties 
Internationaal en Arbeidsmarkt.
Of we als HRM’ers nu in België of in 
Nederland aan de slag zij n, doet er 
niet toe. Bij  het ontwikkelen van een 
arbeidsmarktbenadering vormen doel-
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Voor info & inschrijvingen: www.trainingcoachingsquare.com

“Pas indien je 10.000 uren spendeert aan de ontwikkeling van je talent, kan je de beste zijn!”
  Hoeveel uren staan er op jouw teller? Verhoog ze nu!”

- MALCOLM GLADWELL -

 ■ donderdag 19 05 2016
PROmovendus stelt voor
ProHR
19 – 21.30 uur • Blue Towers, tiende 
verdieping (Partena Ziekenfonds & Partners), 
Sluisweg 2, Gent (naast de Ghelamco Arena)
Inge De Clippeleer (docent en senior re-
search associate aan de Vlerick Business 
School) over jobcrafting in teams.
Info: www.prohr.be

 ■ donderdag 26 05 2016
Sociaaljuridische actualiteit
PM Club
19.15 uur (ontvangst 18.30 uur) • 
Locatie wordt bekendgemaakt op 
de website.
Een advocaat van Claeys & Engels 
belicht de sociaaljuridische 
actualiteit.
Info: www.pmclub.be

Paul Sparrow, professor aan de 
Lancaster University Management 
School, brengt een exclusieve mas-
terclass voor HR Square in Brussel. 
Uiteraard vindt deze masterclass plaats 
in het Engels. Onder de titel ‘Talent 
Management as a Branch of Strategy: 
who should manage it and how?’ brengt 
hij  een hoogst actuele, indringende en 
inspirerende masterclass over talent-
management anno 2016 ‘and beyond’.
Dit wordt een sessie die geen enkele 
HRM’er mag missen. Er kunnen geen 
uitvluchten bestaan. Uw vragen worden 
beslist beantwoord en als er toch nog 
overblij ven, hou ze klaar, professor Paul 
Sparrow zal ze in Brussel beantwoorden 
op uw vraag.
Paul Sparrow is professor International 
Human Resource Management en di-
recteur van het Centre for Performance-
led HR aan de Lancaster University 
Management School. Hij  is eveneens de 
auteur en samensteller van ‘Leading HR’ 
(Palgrave Macmillan, 2010) en ‘Strategic 
Talent Management: Contemporary 
Issues in International Context’ 
(Cambridge University Press, 2015).

groepen een belangrij k uitgangspunt. 
Maar er bestaan geen doelgroepen 
meer, zegt een populaire marketingwij s-
heid. En dat klopt tot op zekere hoogte. 
Bij  iedere vorm van communicatie 
met de arbeidsmarkt en de doelgroe-
pen moet worden bedacht op wie de 
boodschap gericht gaat worden, wat de 
inhoud is en welke kanalen en (sociale) 
media het meest geschikt zij n. Ook het 
competentiedenken stuit meer en meer 
op grenzen. Als deelnemer krij gt u uitleg 
en advies over nieuwe benaderingen van 
de arbeidsmarkt(en).
Met onder meer Henjo Giutjens (CEO 
MSL) en Gert-Jan Van Meer (Manager 
Corporate Recruitment, Ordina).
Info: www.pmclub.be

 ■ donderdag 17 | 03 | 2016
PROfessional inspireert
ProHR
19 – 21.30 uur • Blue Towers, tiende 
verdieping (Partena Ziekenfonds & 
Partners), Sluisweg 2, Gent (naast 
de Ghelamco Arena)
Frans Van de Ven (senior associate 
consultant bij  Galilei) over verandering 
en veerkracht.
Info: www.prohr.be

 ■ donderdag 21 | 04 | 2016
Masterclass ‘Outt hink – Outlearn 
– Outcreate’ met ‘brainthinker’ 
André Vermeulen
PM Club – Vocap – VOV
Locatie en uur worden bekendge-
maakt op de website.
Masterclass met dr. André Vermeulen 
(CEO Neuro-Link South-Africa en do-
cent aan University of Pretoria).
Info: www.pmclub.be

 ■ dinsdag 03 | 05 | 2016
VOV-pitstop

VOV lerend netwerk
13 – 17 uur • KU Leuven, Campus 
Brussel, zesde verdieping, 
Stormstraat 2, 1000 Brussel
Deze VOV-pitstop wordt georganiseerd 
in samenwerking met de KU Leuven.
Info: www.vov.be

 ■ donderdag 19 | 05 | 2016
Masterclass van professor Paul Sparrow over talentmanagement anno 2016
HR Square
Brussel (exacte locatie en uren worden bekendgemaakt op de website)

Info: www.hrsquare.be
Of contacteer Nathalie Dierickx
nathalie.dierickx@hrsquare.be
0474 97 07 43
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D e VOV-beurs vindt tweejaarlijks plaats 
en brengt vraag en aanbod binnen HR-
development samen. De sessies rond 

burn-out, stress, storytelling, leiderschap en duur-
zame inzetbaarheid konden op de meeste belang-
stelling rekenen, en maakten duidelijk waarvan 
HR-professionals nu wakker liggen.

De VOV-beurs is uitgegroeid tot een vaste waar-
de binnen de wereld van HR en learning & deve-
lopment. Ze is meteen ook de ideale gelegenheid 
om te ontdekken wat nieuw en populair is binnen 
talent- en organisatieontwikkeling, bedrijfsop-
leidingen, coaching, HR-software en initiatieven 
die het welzijn op de werkvloer en duurzame in-
zetbaarheid kunnen bevorderen. Het aantal be-
zoekers blijft iedere editie toenemen: ook in 2015 
groeide het aantal aanwezigen met 8 procent in 
vergelijking met de vorige editie.

Nieuw was het overkoepelende thema ‘maat-
schappelijk verantwoord ondernemen’ (MVO), 
want ook learning & development kan toegevoeg-
de waarde creëren voor mens en maatschappij. 
L&D heeft trouwens beduidend meer linken met 
MVO dan je op het eerste gezicht zou denken. 
Onderwerpen zoals duurzaam leiderschap, duur-
zame klantenrelaties of duurzame loopbanen vul-
den dit jaar het programma.

Behouden wat goed is 
én experimenteren

VOV behield het ruime aanbod aan presenta-
tiesessies en een beursvloer vol kleurrijke, gevari-
eerde standhouders, maar durfde het ook aan om 
te experimenteren met nieuwe formules zoals de 
‘learning lunch tables’, die letterlijk en fi guurlijk 
gesmaakt werden.

Dankzij de nieuwe beursindeling en door het 
middenplein gezelliger aan te kleden, was er meer 
ruimte en gelegenheid om te netwerken, elkaar te 
inspireren én te leren van elkaar, wat ook bevestigd 
werd door 80 procent van de bezoekers.

Wereldwijd profi leert de Association for Talent 
Development (ATD) zich als wereldkampioen on-
der de ‘HR learning & development’-beurzen. Als 
je de cijfers en thema’s erop nakijkt, blijkt alvast dat 
VOV ambities heeft om in de voetsporen te treden 
van haar grote broer in de Verenigde Staten. Op 
de vierdaagse ATD-beurs kunnen gemiddeld 8000 
bezoekers kiezen uit 250 sessies en 300 aanbieders. 
Op de VOV-beurs komen op slechts één dag gemid-

deld 2000 professionals samen die kunnen kiezen 
uit 90 sessies en 150 aanbieders.

Grootse plannen voor de 
18de editie in 2017

Volgende maand, februari, brengt VOV een 
aantal aanbieders samen om te kijken hoe de 
VOV-beurs haar aanbod en aanpak nog beter 
kan afstemmen op de noden en behoeften van 
haar standhouders. Daar zullen ook de ambities 
voor de volgende editie in 2017 al een eerste keer 
afgetoetst worden. Ook de deelnemers en bezoe-
kers van de VOV-beurs zullen betrokken worden 
in het vormgeven van de volgende editie. H

HUMANHUMAN netwerknetwerkVOV LEREND NETWERK

Grootse ambities 
voor VOVbeurs

Op 24 november 2015 organiseerde de grootste 
onafhankelijke HR-ledenvereniging de VOV-beurs, 
dé vakbeurs voor leren en ontwikkelen. Een terugblik 
op een geslaagde editie in de Leuvense Brabanthal én 
forse ambities voor de volgende in 2017.

De sessies rond 
burnout, stress, 

storytelling, 
leiderschap 

en duurzame 
inzetbaarheid 

genoten 
de meeste 

belangstelling.

Voor een uitgebreide 
terugblik met 
sfeerbeelden, een 
‘aftermovie’ en 
‘guest-blogs’ van 
VOV-leden, bezoekers 
en aanbieders kan je 
terecht op de website 
van VOV: www.vov.be.

agenda
 ■ dinsdag 19 | 01 | 2016
VOV-pitstop: ‘Trend Catching & Future 
Proofi ng’
13 – 17.15 u, gevolgd door nieuwjaarsreceptie

 ■ dinsdag 02 | 02 | 2016
VOV Brunch & Learn XL: Joost Callens, CEO 
van Durabrik, over ‘De kwetsbare leider’
10.30 – 13.30 uur

 ■ dinsdag 02 | 02 | 2016
VOV-pitstop: ‘Change! Anders rekruteren, 
ontwikkelen en verlonen’ (te gast bij  Durabrik)
13 – 17 uur

 ■ dinsdag 01 | 03 | 2016
VOV-pitstop: ‘Datafi cation of HRD?’
13 – 17 uur

 ■ donderdag 21 | 04 | 2016
Masterclass ‘Outt hink – Outlearn – Outcreate’ 
met ‘brainthinker’ André Vermeulen

 ■ dinsdag 03 | 05 | 2016
VOV-pitstop in samenwerking met KU 
Leuven
13 – 17 uur

 ■ dinsdag 07 | 06 | 2016
VOV-pitstop: ‘L&D en onboarding’
13 – 17 uur

Inschrijving en meer info: www.vov.be

 > VOV-beurs
Het ruime aanbod aan presentatiesessies en een 
beursvloer vol gevarieerde standhouders bleven, nieuwe 
formules zoals de ‘learning lunch tables’ kwamen erbij.
© gf
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agenda
 ■ donderdag 21 | 01 | 2016
PROfessor blikt vooruit: Dirk Buyens (Vlerick 
Business School)

 ■ donderdag 17 | 03 | 2016
PROfessional inspireert: Frans Van de Ven 
(Galilei) over verandering en veerkracht

 ■ donderdag 19 | 05 | 2016
PROmovendus stelt voor: Inge De Clippeleer 
(Vlerick Business School) over jobcraft ing in 
teams

Inschrijving en meer info: www.prohr.be

ProHR 
is de opvolger 
van HR@Work
V anaf januari 2016 zet de kersverse vzw ProHR de 

45-jarige werking voort van HR@Work (dat oor-
spronkelijk als VDP Oost-Vlaanderen actief was). 

Daarmee vindt Rony Hoebeke, het boegbeeld van HR@Work, 
een opvolging in het team dat het initiatief heeft genomen om 
de nieuwe vereniging op het spoor te zetten.

ProHR richt zich als netwerk in de eerste plaats tot de HR-
professionals die wonen of actief zijn in Oost-Vlaanderen. Het 
initiatief stamt van een team waarbij we nogal wat vertrouwde 
namen uit de ploeg rond voormalig spilfi guur Rony Hoebeke 
vinden: consultant Barbara De Meester, interim-HR-manager 
Caroline den Doelder, Christine Van der Hoogerstraete (direc-
teur Personeel & Organisatie AZ Sint-Lucas), Danny Van den 
Bossche (HR-manager b-post), Eric Sergeant (HR-manager 
Partena Ziekenfonds & partners), Gert Th ienpont (HR-directeur 
LVD Company) en als extra lid van de algemene vergadering 
Philippe De Bruyne (HR-directeur Zorgbedrijf Antwerpen).

De HR-ontmoetingen tijdens avondbijeenkomsten zijn 
gepland op de derde donderdag van de maand. Momenteel 
staan er ongeveer om de twee maanden activiteiten gepland 
(zie agenda). Plaats van afspraak wordt Partena Ziekenfonds 
& Partners in de schaduw van de Ghelamco Arena in Gent.

“We hebben met enkele gepassioneerde HR-professionals 
de handen in elkaar geslagen om zowel jong als matuur HR-
talent samen te brengen, en kennis en inzichten te verbreden 
op het vlak van Personeel & Organisatie”, aldus mede-initia-
tiefneemster Barbara De Meester. “Ons doel is de rol van HR 
in organisaties te versterken. We willen leren van elkaar, we 
bevragen experts, we organiseren interactieve workshops en 
we gaan op inspiratiesessies bij bedrijven die op het vlak van 
HR interessante trajecten bewandelen. Met een hapje en een 
drankje zorgen we ervoor dat iedereen na een drukke werk-
dag in een ontspannen sfeer kan deelnemen. Dynamiek en 
energie creëren we samen.” H

Meer info: www.prohr.be

Chris 
Van Doorslaer 
(Cartamundi)
is Trends Manager 
van het Jaar 2015

D e lezers van Trends en een jury met journalisten, 
experts en vroegere laureaten hebben Chris Van 
Doorslaer, de CEO van het Turnhoutse speelkaarten-

concern Cartamundi, verkozen tot Manager van het Jaar 2015. 
De 54-jarige Van Doorslaer, die hiermee zijn vijfde nominatie 
verzilvert, volgt in de erelijst in de voetsporen van Luc Tack, 
CEO van Picanol en co-CEO van Tessenderlo Group.

Ook voor de leden van HR Square is Van Doorslaer be-
slist geen onbekende. Als keynote-spreker op de November 
Conference van 2014 in het Noord-Franse Le Touquet – Paris 
Plage, bracht hij een duidelijke boodschap mee: “HR is één van 
de belangrijkste taken van de CEO.”

De jury van de Manager van het Jaar prijst Van Doorslaer 
voor zijn niet-afl atende inspanningen in de voorbije twee de-
cennia om Cartamundi, een puur Vlaamse familiale joint ven-
ture, uit te bouwen tot een duurzaam succesvolle wereldspeler 
en marktleider in de niche van speelkaarten. “Cartamundi heeft 
onder leiding van Chris Van Doorslaer vooral in de Verenigde 
Staten een knap parcours afgelegd. Bovendien is Cartamundi er 
in 2015 in geslaagd om met de acquisitie van twee fabrieken van 
de Amerikaanse speelgoedfabrikant Hasbro een transforme-
rende overname te doen”, aldus juryvoorzitter Luc Vandewalle. 
Dankzij die deal is Cartamundi nu ook wereldmarktleider in de 
productie van bordspellen als Monopoly en Cluedo.

“Door die overname krijgen we er 500 mensen bij, zodat we 
nu ruim 2100 medewerkers hebben. Bovendien steeg de omzet 
in 2015 met een kwart, en zal die dit jaar met een derde groeien 
tot 340 miljoen euro. Dat betekent alles samen een omzetverdub-
beling in amper drie jaar”, zei Van Doorslaer aan Trends. Toch 
houdt de in Dendermonde geboren burgerlijk ingenieur beide 
voeten op de grond: “Mijn leidraad is: succes is een kenmerk van 
het verleden. De enigen die geld verdiend hebben met ‘gisteren’ 
zijn Th e Beatles met ‘Yesterday’. Elke dag staat de teller op nul.” H

 > Chris Van Doorslaer 
 (Cartamundi)
“HR is één van de 
belangrijkste taken 
van de CEO.”
© gf/Mike Mogensen
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De Persona-prijs is een niet te missen HR-evenement. De prijs bestaat al ruim 20 jaar 
en nodigt elk jaar meer dan 200 personality’s uit de HR-wereld uit, om de laureaten een 
hart onder de riem te steken. De Persona-prijs beloont het universitaire werk dat de 
beste bijdrage leverde om HR-management in de bedrijfswereld verder te ontwikkelen.

De uitreiking van de Persona-prijs wordt georganiseerd door de VDP (Vereniging van 
Professionals in Human Resources) van Brussel en de provincie Waals-Brabant. Het 
evenement wordt voorafgegaan door een lezing van een gastspreker over een actueel 
thema.

Dit jaar verwelkomt de Persona-prijs Thierry Geerts, CEO van Google Belgium. Hij zal 
het hebben over het thema: “Hoe de digitale revolutie het HR-beleid van bedrijven zal 
transformeren”.

Een onderwerp dat ongetwijfeld voor geanimeerde debatten zal zorgen tijdens de 
Q&A, de cocktail en het diner die dit evenement afsluiten. Afspraak op donderdag 
18 februari 2016 om 17u, bij het VBO, Ravensteinstraat 4 in Brussel. 

De inschrijving voor de lezing, de prijsuitreiking en de cocktail is gratis maar verplicht. 
Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt.

Contacteer ons voor meer informatie via e-mail: adpvdp.brubra@gmail.com. Ga voor 
meer info zeker ook een kijkje nemen op de VDP Brubra-website op www.adp-brubra.be.

PERSONA-Prijs 2016
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HR Square November Conference 2015

Werken tot 67 of langer: 
wie gelooft erin?

Van 26 tot en met 28 november vond de dertiende editie 
van de HR Square November Conference plaats. Dat gebeur-
de voor het derde jaar op rij in het prestigieuze Westminster 
Hotel aan de Franse Opaalkust in Le Touquet – Paris Plage. 
Het oord ademt de grandeur van de art deco – statig, oud en 
chic. Tegelijkertijd is het verblijf een staaltje van hedendaags 
comfort of hoe wendbaar een gebouw-met-geschiedenis kan 
zijn. En precies daarover hadden de deelnemers het ook tij-
dens deze November Conference. Neen, ze beschreven er 
geen architecturale hoogstandjes, maar bogen zich over één 
van de meest prangende maatschappelijke problemen in 
onze contreien: de noodzaak om met veel meer ook heel wat 
langer gemotiveerd aan het werk te blijven. Het pensioen? 
Dat is voor later…

Is dat euvel dan niet opgelost door de recente regerings-
maatregelen? De pensioenleeftijd wordt geleidelijk opge-
trokken tot 67, dat moet toch volstaan? Neen dus. Moeten we 
dan nog langer aan het werk? Dat is zeker niet noodzakelijk, 

zolang maar voldoende mensen langer aan het werk blijven. 
Alle experts zijn het erover eens dat die 67 jaar voor de mees-
te mensen evenwel niet de pensioenleeftijd wordt. We zullen 
massaal blijven zoeken naar vroegere achterpoortjes.

Hoe kan dat anders? Moet de overheid niet gewoon rigou-
reuzer zijn? Laten we realistisch blijven, dit lossen we alleen 
maar op als alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid op-
nemen, zowel de overheid, de werkgevers als de werknemers 
– dat bleek zeer duidelijk uit de uiteenzettingen op de confe-
rence. En HR kan wel degelijk een bijzonder grote rol spelen 
in het faciliteren van langere loopbanen.

Wat is er allemaal nodig? Dat gingen we concreet na op de 
November Conference, gedirigeerd door een plejade van ex-
perts, geïnspireerd door een keur aan praktijkgetuigenissen 
en uitgewerkt door alle deelnemers in diverse werkgroepen. 
Daaruit sproten ook aanbevelingen voor het beleid voort, waar-
over u later meer verneemt. Op de volgende bladzijden brengen 
we alvast een samenvatting van het relaas van de sprekers. R
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NOVEMBER CONFERENCE
13de editie 26-28 november 2015
Westminster Hotel, Le Touquet-Paris Plage

>>

Op zoek naar
creatieve oplossingen

>>Werken tot 67 of langer: 
wie gelooft erin?

a Randstad Group company

Met de steun van Partners
Informatie en inschrijving: www.hrsquare.be 
of Nathalie Dierickx – nathalie.dierickx@hrsquare.be – 0474 97 07 43.

HRsq_NovConference_advertentieA4_CORR.indd   1 1/10/15   12:54
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 ■ Hilde Vereecken

Belgische werknemers weten dat 
ze langer zullen moeten werken, 
maar ze kunnen of willen dat 
niet. De fysieke en vooral de 
mentale gezondheid belemmert 
werknemers tot de wettelijke 
pensioenleeftijd actief te blijven op 
de werkvloer.

F rank Vander Sijpe, directeur van het HR 
Research Center van Securex, bracht in 
primeur de resultaten van een nieuw we-

tenschappelijk onderzoek over de manier waarop 
Belgische werknemers ‘willen’ en ‘kunnen’ wer-
ken tot 67 jaar of langer mee naar de HR Square 
November Conference. De resultaten zijn het ide-
ale vertrekpunt om een gevarieerde gereedschaps-
kist voor langere loopbanen te vullen en om be-
leidsaanbevelingen uit te werken, precies wat het 
opzet van deze conference was.

Vander Sijpe steekt van wal met enkele cijfers 
die aantonen dat met meer en langer werken 
toch wel nodig is. De werkzaamheidsgraad van 
Belgische werknemers tussen de 55 en 64 jaar is 
de voorbije 20 jaar bijna verdubbeld tot 42,7 pro-
cent in 2014. Ook de doelstelling om tegen 2020 de 
helft van de 55-plussers aan het werk te krijgen ligt 
binnen handbereik. Toch blijft een beleid gericht 
op duurzame inzetbaarheid noodzakelijk om de 
tewerkstellingsgraad te verhogen.

De werkzaamheidsgraad evolueert dan wel in 
positieve zin, vergeleken met andere Europese lid-
staten bengelt België in de staart van het peloton. 
In Duitsland, bijvoorbeeld, was in 2014 al bijna 
twee op de drie oudere personen aan het werk. 
In IJsland is zelfs meer dan een derde (39,2 pro-

cent) van de 65-plussers nog actief. In België is dit 
slechts 2,6 procent.

Maar ook de demografische evolutie, waardoor 
het aandeel van de professioneel actieve bevolking 
stilaan kleiner wordt dan 50 procent, noopt tot 
‘met meer’ en ‘langer’ werken. “Tussen droom en 
werkelijkheid staan echter een arbeidswetgeving 
en praktische bezwaren. Wetgeving die boven-
dien verouderd is en de nodige flexibiliteit op de 
arbeidsmarkt bemoeilijkt”, merkt Vander Sijpe op.

Het wetenschappelijke onderzoek van Securex 
beperkt zich vooral tot de praktische bezwaren om 
langer te kunnen en willen werken. Bij een repre-
sentatief staal werkende Belgen peilde Securex in 
2013 en ook in 2015 naar de evolutie van een aan-
tal factoren die een impact hebben op de duurza-
me inzetbaarheid van werknemers.

Wettelijke versus werkelijke 
pensioenleeftijd

Steeds meer Belgische werknemers beseffen 
dat ze tot hun 65 jaar zullen moeten werken. Toch 
voelen weinigen zich in staat om tot de wettelij-
ke pensioenleeftijd te werken. Ruim 83 procent 
zegt maximaal tot zijn 62 jaar te kunnen werken. 
Slechts 39 procent geeft aan te kunnen werken tot 
65 jaar en bij amper 15 procent is dit tot 67 jaar. 
Ook in 2013 dacht de werkende Belg te kunnen 
werken tot 62 jaar. Hoewel werknemers zeggen te 
kunnen werken tot 62 jaar, wil het merendeel toch 
ten laatste op 60 jaar met pensioen. Ook in 2013 
wilden werknemers slechts tot hun 60 jaar werken.

“Sinds vorige zomer is de wettelijke pensioen-
leeftijd officieel opgetrokken tot 66 jaar vanaf 2025 
en 67 jaar vanaf 2030. De kloof tussen de wettelijke 
pensioenleeftijd enerzijds, en de leeftijd van het 
kunnen en willen werken anderzijds is de voorbije 
twee jaar alleen maar groter geworden. Dit toont 

Onderzoek: meerderheid  
wil ten laatste op 60 jaar met pensioen

Diepe kloof  
tussen moeten, 

willen en kunnen
 > Frank Vander Sijpe  (Securex)
“Vijftigplussers denken een jaar langer te kunnen 
blijven werken dan de jongere werknemers. 
Meer zelfs, ze willen een jaar langer werken.”
© Christophe Lo Giudice

“Langer werken is noch afkoopbaar,  
noch afdwingbaar.”
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aan dat het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd op zich 
onvoldoende is om werknemers ook daadwerkelijk langer aan 
de slag te houden”, aldus Vander Sijpe.

Ouderen versus jongeren
Opmerkelijk is dat vijftigplussers het langste willen en kun-

nen werken. “Vijftigplussers denken een jaar langer te kunnen 
blijven werken dan de jongere werknemers. Meer zelfs, ze wil-
len een jaar langer werken (tot 62,5 jaar). Dit verschil is deels te 
verklaren door het ‘healthy-worker’-eff ect. Door een vorm van 
autoselectie zijn wellicht in de groep vijftigplussers vooral de 
werknemers actief die daar ook bewust voor gekozen hebben”, 
commentarieert Vander Sijpe.

Anderzijds denken vijftigplussers dat ze minder lang zullen 
moeten werken dan hun jongere collega’s. Zij denken te mogen 
stoppen op 63,8 jaar, terwijl hun jongere collega’s denken te mo-
gen stoppen op 65,4 jaar.

Hogeropgeleiden versus lageropgeleiden
In 2013 dachten hoger- en lageropgeleiden nog even lang te 

kunnen werken, namelijk tot 62 jaar. Vandaag denken lagerop-
geleiden echter minder lang te kunnen werken dan twee jaar 
geleden. Hogeropgeleiden denken vandaag een jaar langer te 
kunnen werken, tot 63 jaar.

“Hogeropgeleiden denken langer te moeten werken dan 
lageropgeleiden”, merkt Vander Sijpe op. “Bovendien denken 
hogeropgeleiden ook langer te kunnen werken, maar dat willen 
ze liever niet. Ook zij stoppen bij voorkeur op 60 jaar, net zoals 

lagergeschoolden. Dit is wel opmerkelijk, hogergeschoolden 
hebben doorgaans een beter betaalde job, meer autonomie en 
regelmogelijkheden, en een jobinhoud die vaak dichter aan-
leunt bij wat ze graag doen en goed kunnen. Bovendien treden 
hogeropgeleiden later in op de arbeidsmarkt.”

Mannen versus vrouwen
Vrouwen zijn er zich meer dan mannen van bewust dat ze 

langer moeten werken. Vandaag denken vrouwen tot 65,5 jaar 
te moeten werken, anderhalf jaar langer dan in 2013. Mannen 
daarentegen denken dat ze tot 64,3 jaar zullen moeten werken, 
een jaar langer dan in 2013. Toch zeggen vrouwen vandaag dat 
ze minder lang willen en kunnen werken dan twee jaar geleden. 
Vrouwen kunnen werken tot 61,5 jaar, maar willen maar tot 59,7 
jaar werken. Mannen beweren een jaar langer te kunnen wer-
ken, maar stoppen toch ook liever op 60 jaar.

“Een mogelijke verklaring is dat vrouwen nog vaak in laag-
geschoolde jobs werken en hiervoor overgekwalifi ceerd zijn. Ze 
werken vaker deeltijds en nemen ook in de nadagen van hun 
loopbaan meer zorgtaken op zich”, wikt en weegt Vander Sijpe.

Inzetbaarheidsmodel
Een combinatie van factoren bepaalt of werknemers 

langer kunnen en willen werken en dus inzetbaar zijn. Het 
Securex-inzetbaarheidsmodel verwijst naar twee onlosma-
kelijk met elkaar verbonden hefbomen die de inzetbaarheid 
bepalen: ‘ability’ (langer kunnen werken) en ‘agility’ (langer 
willen werken):

Ontdek alles over de 50+premie op vdab.be/premie50plus

We hadden snel iemand nodig en Herman 
was onmiddellijk inzetbaar. Hij heeft ervaring 
op alle fronten en is de geknipte persoon 
voor ons. Bovendien zijn 50-plussers zeer 
gemotiveerd en loyaal.  En ze zijn minder 
afwezig. De premie 50+ die we kregen voor 
zijn aanwerving compenseert een deel van 
zijn loon dat uiteraard iets hoger ligt dan bij 
een jongere. Maar Herman is het waard. 

Herman is met zijn 
40 jaar ervaring een 
meerwaarde 
voor ons bedrijf.

DIRK VERBUEKEN 
Directeur - De Bie Printing, Duffel

HERMAN HERMANS
Projectbegeleider -

De Bie Printing, Duffel

HR SQUARE NOVEMBER CONFERENCE 2015



24 | NR 156 | | JANUARI 2016

Bij ALTO combineren wij de voordelen van een groepsverzekering én een pensioenfonds.
Zeker nuttig als uw medewerkers wat langer actief gaan blijven.
Spreek erover met onze Employee Benefits Consultants via ebsolutions@deltalloydlife.be
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De toenemende snelheid en 
complexiteit van veranderingen, 
altijd en overal bereikbaar zijn, 
de informatieovervloed, … 
deze ontwikkelingen brengen 
ontelbare mogelijkheden maar 
ook uitdagingen met zich 
mee. Meer welvaart leidt niet 
automatisch tot meer welzijn. 
Stress en burn-out loeren om de 
hoek.

Persoonlijke doelstellingen kiezen 
en bewaken is dan ook essentieel 
om professioneel succes te 
combineren met persoonlijk 
welzijn. Je persoonlijke 
effectiviteit vergroten en 
leidinggeven aan werk en leven 
zijn onmisbare sleutels om in 

balans te blijven en te worden wie 
je bent. 

Galilei zet in op duurzaam 
engagement. Wij begeleiden 
medewerkers en managers om 
zelfbewust sturing te geven aan 
hun werk en loopbaan en hun 
talenten ten volle te ontplooien. 
Zelfleiderschap brengt focus en 
evenwicht.

Voor meer informatie stuur  
een mail naar careerservices@
galilei-randstad.be of bezoek 
onze website www.galilei.be.

a Randstad Group company

zelfleiderschap
focus op evenwicht

change | grow | lead | perform

 ■ ‘Ability’ verwijst naar de fysieke en mentale 
gezondheid van werknemers. De fysieke ge-
zondheid verwijst zowel naar de eet– en leef-
gewoonten, de werkomstandigheden, en een 
aanvaardbare fysieke werkbelasting en werk-
intensiteit. Mentale gezondheid verwijst niet 
alleen naar de mentale belasting op het werk, 
maar ook naar de persoonlijke ingesteldheid, 
de emotionele werkbelasting, en de mate waar-
in werk en privé op elkaar aansluiten.

 ■ ‘Agility’ is een samenspel van talent develop-
ment, engagement en veerkracht. Talent deve-
lopment verwijst naar de mate waarin werkne-
mers zich ingezet voelen op hun talenten en 
sterktes. Engagement is de mate waarin werk-
nemers zich betrokken voelen bij hun werk. 
Veerkracht of ‘resilience’ is de mate waarin 
werknemers veerkrachtig genoeg zijn om ini-
tiatief te nemen wanneer ze ervaren dat hun 
engagement tanend is en/of hun talent onder-
benut wordt.

“Vooral de mentale gezondheid is de grootste 
bedreiging voor de duurzame inzetbaarheid van 
werknemers. De mate waarin de werknemer zich 
ingezet voelt op zijn talenten en sterktes, komt op 
de tweede plaats”, zegt Vander Sijpe.

De toestand van de ‘ability’
Uit het onderzoek blijkt dat zowel de fysie-

ke als de mentale gezondheid van de werken-
de Belg achteruitgegaan is in vergelijking met 
2013. Werknemers voelen zich vandaag fysiek 
minder in staat dan twee jaar geleden om tot 
de wettelijke pensioenleeftijd te werken. Meer 
werknemers vinden dat de fysieke belasting op 
het werk, de fysieke werkomstandigheden en 
de eet- en leefgewoonten hen niet toelaten tot 
de wettelijke pensioenleeftijd te werken. Vooral 
laaggeschoolden maken zich zorgen over hun 
fysieke gezondheid. “De verhoging van de wet-
telijke pensioenleeftijd met twee jaar kan een 
mogelijke verklaring zijn. Maar ook de fysieke 
gezondheid op zich gaat erop achteruit”, consta-
teert Vander Sijpe.

Ook de mentale gezondheid gaat erop ach-
teruit in vergelijking met 2013. “En die was twee 
jaar geleden al zorgwekkend”, waarschuwt Vander 
Sijpe. Hij verwijst naar de moeilijkere balans tus-
sen werk en privé. Maar ook naar de toenemende 
werkdruk, de jobonzekerheid en de technostress. 
Het belastende woon-werkverkeer vormt een bij-
komende verklarende factor. “Al hebben ook de 
verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd en de 
strengere regels om vervroegd uit te treden, een 
invloed op die mentale gezondheid.”

En wat met de ‘agility’?
Belgische werknemers scoren ook minder 

goed op alle facetten van ‘agility’ dan in 2013. 
Werknemers voelen zich minder geëngageerd, 

minder ingezet op hun talenten en sterktes, en er-
varen minder veerkracht. “Belgische werknemers 
zijn doorgaans zeer tevreden over hun job, maar 
die jobtevredenheid berust grotendeels op het 
verwerven van jobzekerheid onder de vorm van 
een contract van onbepaalde duur. Een vaste job 
blijft belangrijk. Anderzijds leggen werknemers de 
verantwoordelijkheid voor die jobzekerheid nog 
al te veel eenzijdig bij de organisatie. Werknemers 
nemen te weinig initiatieven om hun talenten ten 
volle te ontwikkelen of te gebruiken. Daarnaast is 
er zowel bij werkgevers als werknemers nog wei-
nig ruimte voor I-deals”, stelt Vander Sijpe vast, 
waarmee hij verwijst naar het maken van indivi-
duele afspraken over onder meer de arbeidstijd, 
fl exibiliteit, beloning en opleiding.

Besluit
“Hoewel het bewustzijn bij werknemers groeit 

dat zij langer zullen moeten werken, gaapt er nog 
steeds een grote kloof tussen enerzijds ‘moeten’ 
en ‘willen’ en anderzijds ‘kunnen’. Vooral de fysie-
ke, maar ook de mentale gezondheid bedreigt de 
inzetbaarheid”, vat Vander Sijpe samen.

Hij ziet het grootste potentieel om langer te 
werken bij hogergeschoolden: “Zij denken lan-
ger te kunnen werken, maar willen vooralsnog 
niet. Ook bij hogeropgeleiden is het een uitda-
ging om hun zin om te werken en engagement 
op peil te houden. Al is er ook een mentaliteits-
wijziging nodig bij werkgevers, want niet ieder-
een staat positief tegenover oudere werknemers. 
Daarnaast is er een aangepaste wetgeving nodig 
om vijftigplussers aantrekkelijker te maken op de 
arbeidsmarkt.”

Frank Vander Sijpe houdt ook een pleidooi 
voor een ontwikkelbeleid in plaats van een ont-
ziebeleid. “Ontziemaatregelen zoals extra ver-
lofdagen voor oudere werknemers ondermijnen 
veeleer de ‘goesting’ om langer te werken dan dat 
ze die aanscherpen. Daarnaast is er nood aan een 
meer proactief beleid, bijvoorbeeld over loopba-
nen. Nadenken over zijn talenten en sterktes start 
niet op 50 jaar. Al van bij de start van de carrière 
moet er voldoende aandacht zijn voor ontwikke-
ling en loopbanen.”

Tot slot merkt Vander Sijpe op dat een ‘one size 
fi ts all’-aanpak geen soelaas biedt. “Wat ‘werk-
baar werk’ is, wordt mee bepaald door de werk-
nemer zelf en de context waarin hij zich bevindt. 
Bovendien is langer werken een gedeelde verant-
woordelijkheid van zowel de overheid, de werk-
gever als de werknemer. Langer werken is noch 
afkoopbaar, noch afdwingbaar.” R

Meer informatie: de white paper ‘Hoe inzetbaar 
voelt de Belgische werknemer zich in 2015?’ 
is te downloaden op de website van Securex: 
http://www.securex.be/nl/detail-pagina/
White-paper---Hoe-inzetbaar-voelt-de-
Belgische-werknemer-zich-in-2015/

“De mentale 
gezondheid is 
de grootste be

dreiging voor 
de duurzame 

inzetbaarheid.”

ESSENTIE
 ÎWerknemers weten 
dat ze langer zullen 
moeten werken, 
maar ze kunnen of 
willen dit niet.
 Î De kloof tussen 
moeten, kunnen en 
willen langer werken, 
groeit nog.
 Î De fysieke en 
mentale gezond-
heid is de grootste 
bedreiging voor de 
inzetbaarheid.
 Î Met meer en  langer 
werken, is een 
gedeelde verant-
woordelij kheid van 
overheid, werkgever 
en werknemer.
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Bij ALTO combineren wij de voordelen van een groepsverzekering én een pensioenfonds.
Zeker nuttig als uw medewerkers wat langer actief gaan blijven.
Spreek erover met onze Employee Benefits Consultants via ebsolutions@deltalloydlife.be
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De toenemende snelheid en 
complexiteit van veranderingen, 
altijd en overal bereikbaar zijn, 
de informatieovervloed, … 
deze ontwikkelingen brengen 
ontelbare mogelijkheden maar 
ook uitdagingen met zich 
mee. Meer welvaart leidt niet 
automatisch tot meer welzijn. 
Stress en burn-out loeren om de 
hoek.

Persoonlijke doelstellingen kiezen 
en bewaken is dan ook essentieel 
om professioneel succes te 
combineren met persoonlijk 
welzijn. Je persoonlijke 
effectiviteit vergroten en 
leidinggeven aan werk en leven 
zijn onmisbare sleutels om in 

balans te blijven en te worden wie 
je bent. 

Galilei zet in op duurzaam 
engagement. Wij begeleiden 
medewerkers en managers om 
zelfbewust sturing te geven aan 
hun werk en loopbaan en hun 
talenten ten volle te ontplooien. 
Zelfleiderschap brengt focus en 
evenwicht.

Voor meer informatie stuur  
een mail naar careerservices@
galilei-randstad.be of bezoek 
onze website www.galilei.be.

a Randstad Group company

zelfleiderschap
focus op evenwicht

change | grow | lead | perform
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De organisatiecontext bepaalt in 
zeer grote mate of werknemers 
langer willen werken, productiever 
zijn en zich goed in hun vel voelen, 
zowel op het werk als daarbuiten.

P rofessor Anja Van den Broeck (faculteit 
Economie en Bedrijfswetenschappen 
van de KU Leuven, Campus Brussel) 

vindt inspiratie in de zelfdeterminatietheorie om 
werknemers te motiveren langer en productief 
aan de slag te blijven. Maar eerst wijst ze erop dat 
het ook belangrijk is inzicht te hebben in wie die 
oudere werknemers zijn. Ze waarschuwt niet in 
stereotypen te denken: “Dé oudere werknemer 
bestaat niet. Meer zelfs, hoe ouder iemand wordt, 
hoe unieker hij wordt. De kalenderleeftijd is dan 
ook niet de enige maatstaf. Er zijn verschillende 
perspectieven om naar leeftijd te kijken. Naast 
de chronologische, is er bijvoorbeeld de psycho-
sociale leeftijd, die verwijst naar het zelfbeeld. De 
functionele leeftijd staat voor de fysieke en men-
tale gezondheid. Ook de leefsituatie beïnvloedt de 
manier waarop iemand naar langer werken kijkt. 
De ene 55-jarige wiens huis afbetaald is, de kinde-
ren de deur uit zijn en op punt staat grootvader te 
worden, bevindt zich in een heel andere situatie 
dan een 55-jarige met een nieuw samengesteld 
gezin die opnieuw vader wordt.”

Wie zijn ze, je oudere medewerkers? Van den 
Broeck adviseert dat uit te vissen via loopbaan-
gesprekken: “Zo kan je achterhalen hoe medewer-
kers nu hun job ervaren en hoe zij hun loopbaan 
zien evolueren. Dan kan je toekomstplannen af-
stemmen op wat is en wat gaat komen. Zo’n ge-
sprek onthult hoe een oudere werknemer langer 
gemotiveerd in de organisatie blijft. Dat gebeurt 
best vanuit een positief mensbeeld.”

Positief mensbeeld
De zelfdeterminatietheorie is de voorbije 40 

jaar op basis van wetenschappelijk onderzoek 
ontwikkeld en toegepast in verschillende levens-
domeinen zoals onderwijs, sport, relaties en op-
voeding. In een arbeidscontext geeft die theorie 

inzicht in ‘wat’ mensen nastreven en ‘waarom’ ze 
dat doen. “En ze kan inzicht geven in motiverende 
persoonseigenschappen en organisatieaspecten”, 
merkt Van den Broeck op.

Ons ‘mensbeeld’ bepaalt hoe we mensen moti-
veren. “Als men veronderstelt dat werknemers in-
herent passief en lui zijn, dan zal motiveren vooral 
gebeuren met straff en en belonen. Je zet mensen 
dan wel in beweging, maar echt gemotiveerd zijn 
ze niet. De zelfdeterminatietheorie vertrekt even-
wel vanuit een positief mensbeeld, dat gelooft dat 
mensen gericht zijn op groei en integratie. Deze 
groeigerichtheid komt echter enkel tot uiting in 
een stimulerende omgeving. Werknemers zul-
len dus alleen optimaal functioneren wanneer ze 
door hun werk uitgedaagd worden en ze de ruimte 
krijgen om zich met interessante activiteiten bezig 
te houden”, legt Van den Broeck uit.

De motor om optimaal te functioneren, is de 
bevrediging van drie psychologische basisbehoef-
ten: autonomie, betrokkenheid en competentie. 
Autonomie verwijst naar zelf kunnen beslissen of 
vrij handelen, maar ook naar met volle ‘goesting’ 
een bepaald gedrag te stellen, ook al hebben we 
daar niet zelf voor gekozen. Betrokkenheid of ver-
bondenheid verwijst naar de wens om positieve 
relaties op te bouwen: “Werknemers willen deel 
uitmaken van een hecht team.” Competentie is de 
wens om doeltreff end met de omgeving om te gaan. 
Het gevoel van competentie helpt werknemers zich 
te ontwikkelen en vergroot hun vermogen om zich 
aan te passen aan veranderende omgevingen.

Motiveren vanuit de zelfdeterminatietheorie

HRpraktijken 
maken het 

verschil

 > Anja Van den Broeck  (KU Leuven)
“HR-praktijken kunnen inspelen op 
de bevrediging van de behoeften aan 
autonomie, betrokkenheid en competentie.”
© Christophe Lo Giudice

ESSENTIE
 Î De zelfdeterminatie-
theorie geeft inzicht 
in ‘wat’ mensen na-
streven en ‘waarom’ 
ze dat doen.
 Î Elke werknemer is 
uniek.
 ÎWerknemers die zich 
autonoom, compe-
tent en betrokken 
voelen, willen langer 
werken.
 Î De organisatiecontext 
en de HR-praktij ken 
bevorderen of doden 
de werkmotivatie.
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   Interesse? Surf naar www.sdworx.be/fl exincomeplan 
en maak kennis met fl exibel verlonen.

Duurzaam belonen door individueel te verlonen. 
Het kan met Flex Income PlanTM.
Goede werknemers aantrekken en houden is geen evidentie. Flexibel verlonen met Flex Income PlanTM biedt een oplossing. Want als werknemers 
zelf hun loonpakket kunnen samenstellen, zijn ze sneller geneigd om voor uw bedrijf te (blijven) kiezen. Het principe is eenvoudig. Uw werknemers 
krijgen een waardevoller loonpakket - dat overeenstemt met hun persoonlijke behoeften van dat moment - zonder dat uw loonlasten stijgen. 
Een win-win voor beide partijen.
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Kij k naar de hele context
“Omgevingsfactoren die deze drie psychologische basisbe-

hoeften bevredigen, zijn voor iedereen motiverend”, benadrukt 
Van den Broeck. Empirisch onderzoek toont aan dat 55-plus-
sers die zich autonoom, competent en betrokken voelen, bereid 
zijn aan de slag te blijven tot de wettelijke pensioenleeftijd. “En 
er is méér. Onderzoek toont ook aan dat werknemers wiens psy-
chologische basisbehoeften bevredigd zijn, zich vitaler voelen 
en minder stress ervaren. Ook buiten de werkcontext voelen 
ze zich beter. Bovendien vertonen ze meer positieve attitudes 
en gedrag, zoals een grotere jobtevredenheid en organisatie-
betrokkenheid, een lagere verloopintentie, meer creativiteit, 
minder deviant gedrag en minder verzuim.”

Kortom, HR-praktijken (zoals soort leiderschap, organisatie-
politiek en een ondersteunend klimaat) kunnen inspelen op de 
bevrediging van de behoeften aan autonomie, betrokkenheid 
en competentie. Zo kunnen HR-praktijken bijdragen aan het 
optimaal functioneren van werknemers en uiteindelijk aan het 
succes van de organisatie. Maar ook het omgekeerde is waar: 
praktijken die de behoeftebevrediging frustreren, leiden tot 
minder gemotiveerde medewerkers. Maar wat zijn dan goede 
of minder goede praktijken?

Jobcraft ing en jobontwerp
Bij het ontwikkelen van een strategie om oudere werknemers 

langer aan het werk te houden, ligt de focus doorgaans op arbeids-
omstandigheden en –voorwaarden. “Terwijl de arbeidsinhoud en 

–verhoudingen een veel grotere impact hebben”, weet Van den 
Broeck. Ze wijst op het ‘job demands resources model’. Een job 
is een combinatie van werkeisen en energiebronnen (zoals vaar-
digheidsbenutting, taakidentiteit, autonomie, feedback en sociale 
steun). “Het ‘job demands resources model’ vertrekt vanuit de 
veronderstelling dat kenmerken uit de werkomgeving een invloed 
hebben op het functioneren en welbevinden van medewerkers.”

Dat geldt voor alle medewerkers, ongeacht hun leeftijd. De 
werkeisen en energiebronnen moeten in evenwicht zijn. “Dit 
toont ook de impact aan van jobdesign. Goed werk of ‘werkbaar 
werk’ komt er dan op neer om een job of een takenpakket zo 
samen te stellen, dat werkeisen en energiebronnen in balans 
zijn. Beter nog: jobs zouden zoveel mogelijk energiebronnen 
moeten hebben. Dit is niet alleen een taak voor organisaties of 
leidinggevenden, ook de werknemer zelf kan zijn takenpakket 
zo samenstellen, dat het bijdraagt tot de bevrediging van zijn 
behoefte aan autonomie, betrokkenheid en competentie.”

Dat brengt Van den Broeck bij jobcrafting (alle veranderingen 
die medewerkers aanbrengen om hun functioneren en welzijn 
te optimaliseren). “In de praktijk betekent dit veelal dat werkne-
mers op zoek gaan naar energiebronnen en hulpmiddelen om 
hun taken beter uit te voeren”, zegt Van den Broeck. Jobcrafting 
is echter geen mirakeloplossing: “Vooral werknemers wiens be-
hoeften aan autonomie, betrokkenheid en competentie al be-
vredigd zijn, doen het meest aan jobcrafting. Medewerkers die 
op de rand van een burn-out staan, hebben daar doorgaans de 
energie niet meer voor.” R
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Ook de wetgever heeft de voorbije 
jaren langer werken aangemoedigd 
en voortijdig stoppen ontraden. Ann 
Witters, advocaat-vennoot bij Claeys 
& Engels, zet de recente wettelijke 
initiatieven op een rij en wijst op 
enkele belangrijke uitdagingen, 
zowel voor werknemers, werkgevers 
als wetgever.

D e Belgische wetgever heeft al langer 
dan vandaag maatregelen genomen 
om langer werken te stimuleren en 

vroegtijdig te stoppen te ontmoedigen, mede 
onder druk van Europa. Al in 2005 sloot de re-
gering-Verhofstadt het Generatiepact met 66 
maatregelen om langer werken aan te moedi-
gen en een vervroegde uitstap te ontraden. Het 
Vlinderakkoord dat de regering-Di Rupo sloot 
eind 2011, bouwde daarop voort. Het akkoord 
omvat sociale en economische maatregelen die 
de activiteitsgraad moesten verhogen van toen 
67,8 procent naar 73,2 procent tegen 2020. Ook 
de huidige regering-Michel neemt bijkomende 
maatregelen om de loopbaanduur geleidelijk te 
verhogen naar 45 jaar en de deelname aan de ar-
beidsmarkt aan te moedigen.

Overzicht van de recente 
wett elij ke initiatieven

Ann Witters, advocaat-vennoot bij Claeys & 
Engels, licht de meest recente wettelijke initia-
tieven toe. De Wet van 10 augustus 2015 legt de 
nieuwe maatregelen over de verhoging van de 
wettelijke leeftijd voor het rustpensioen en de 
strengere voorwaarden voor het vervroegd pen-
sioen vast. Wat is er beslist?

Wett elij k pensioen
De wettelijke pensioenleeftijd is vandaag 

vastgelegd op 65 jaar. Vanaf 1 januari 2025 wordt 
ze opgetrokken tot 66 jaar en vanaf 1 januari 
2030 tot 67 jaar. “De wetgever heeft hier geen 
overgangsmaatregelen of uitzonderingen voor-
zien, wellicht omdat de verhoging van de wet-

telijke pensioenleeftijd al tien jaar vooraf wordt 
aangekondigd”, merkt Witters op. 

Vervroegd wett elij k pensioen
De kans op vervroegd wettelijk pensioen is al-

weer kleiner gemaakt. Sinds 2016 is dit ten vroeg-
ste mogelijk vanaf 62 jaar mits een loopbaan van 
40 jaar. In de periode 2017-2019 wordt de leeftijds-
voorwaarde verhoogd met zes maanden per jaar, 
om in 2019 te eindigen op 63 jaar. De loopbaan-
voorwaarde wordt in 2017 op 41 jaar gebracht 
en in 2019 op 42 jaar. Voor lange loopbanen, om 
personen die op jongere leeftijd beginnen werken 
niet te straff en, zijn er uitzonderingen.

Daarnaast voorziet de wetgever ook in enkele 
overgangsmaatregelen, onder meer voor perso-
nen die 58 of 59 jaar zijn in 2016 en net niet aan 
de voorwaarden voldoen.

SWT
Het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag 

(SWT, het vroegere brugpensioen) is nog strenger 
en duurder geworden. Sinds 2015 is brugpensi-
oen volgens het algemene stelsel (cao 17) enkel 
mogelijk vanaf 62 jaar in plaats van 60 jaar, na 
een loopbaan van 40 jaar voor mannen en 31 jaar 
voor vrouwen. SWT vanaf 58 jaar voor lange loop-
banen is sinds januari 2015 opgeheven, al worden 
rechten uit het verleden vastgeklikt.

SWT vanaf 58 jaar na een loopbaan van 35 jaar 
en gewerkt in een zwaar beroep, blijft voorlopig 
bestaan. Ook de leeftijd waarop SWT mogelijk 
is bij ondernemingen in moeilijkheden of her-
structureringen, is in 2015 opgetrokken naar 55 
jaar en zal in de toekomst wellicht nog verhogen.

ESSENTIE
 ÎWetgever moedigt 
langer werken aan 
en ontmoedigt 
vroegtij dig stoppen.
 Î Een duurzaam 
loopbaanbeleid 
botst vaak op het 
klassieke Belgische 
loopbaanmodel.
 ÎWettelij ke bepalingen 
fnuiken de gewenste 
fl exibiliteit en 
inzetbaarheid.

 

Langer werken vanuit juridisch perspectief

Het belang van 
(wettelijke) 

flexibiliteit

 > Ann Witt ers (Claeys & Engels)
“Werknemers blijven nu nog te vaak bij dezelfde 
werkgever uit schrik om hun anciënniteit 
of opzeggingsvergoeding te verliezen.”
© Christophe Lo Giudice



RESOURCESRESOURCES

| NR 156 | 29JANUARI 2016 |

HR SQUARE NOVEMBER CONFERENCE 2015

Tij dskrediet/loopbaanonderbreking
“Het algemene stelsel van tijdskrediet/loopbaanonder-

breking is eveneens drastisch veranderd sinds januari 2015. 
Zo is het recht op een uitkering bij niet-gemotiveerd tijdskre-
diet geschrapt. Het gemotiveerd tijdskrediet van 48 maanden 
schorsing over de hele loopbaan is daarentegen verder uitge-
breid. Al zijn de loopbaanvoorwaarden en de controle op de 
motieven verstrengd”, merkt Witters op.

Landingsbaan
Sinds januari 2015 is een landingsbaan pas mogelijk van-

af 60 jaar in plaats van 55 jaar. Al zijn er nog uitzonderingen 
waarbij een landingsbaan mogelijk is vanaf 55 jaar. Dit is bij-
voorbeeld het geval voor ondernemingen in moeilijkheden of 
herstructurering, als de werknemer een loopbaan heeft van 
35 jaar of tewerkgesteld was in een zwaar beroep. “Niettemin 
stippelde de regering een tijdspad uit om de leeftijd van 55 
jaar geleidelijk op te trekken tot 60 jaar in 2019.”

Uitdagingen voor werknemers, 
werkgevers én wetgever

“De wetgever dwingt werknemers met andere woorden 
langer aan de slag te blijven. Dit vergt niet alleen een menta-
liteitsverandering bij werknemers. Ook werkgevers moeten 
hun verantwoordelijkheid opnemen en oudere werknemers 
aan werk helpen. Anderzijds botst een duurzaam loopbaan-
beleid vaak op het klassieke 
Belgische loopbaanmodel. 
Dus ook de wetgever heeft 
nog werk voor de boeg”, vindt 
Witters.

Ze verwijst naar de 
loonspanning. In België be-
draagt de loonspanning 35 
procent, terwijl die in de ons omringende landen beduidend 
lager ligt. In Nederland bedraagt die slechts 17 procent, in 
Duitsland 18 procent en in Frankrijk 20 procent. “Dat is al een 
uitdaging voor de wetgever om daarmee komaf te maken.”

Werkbaarheid en inzetbaarheid veronderstellen ook fl exi-
biliteit. “Dit veronderstelt de bereidheid bij zowel werknemer 
als werkgever om veranderingen in de arbeidsvoorwaarden 
te aanvaarden, bijvoorbeeld op het vlak van de functie, de ar-
beidsduur, de arbeidsplaats of het loon. Maar de ruimte om 
eenzijdig arbeidsovereenkomsten te wijzigen, zowel door 
de werkgever als door de werknemer, is veeleer beperkt. Een 
arbeidsovereenkomst strekt beide partijen tot wet, waardoor 
geen van beide veranderingen kunnen aanbrengen zonder 
het, op zijn minst stilzwijgend, akkoord van de andere par-
tij. Bovendien moet bij het sluiten van individuele akkoorden 
met werknemers, de I-deals, ook rekening gehouden worden 
met het juridische kader, zoals minimale wekelijkse arbeids-
duur, minimumlonen en sectorale cao’s. Kortom, wettelijke 
bepalingen kunnen de gewenste fl exibiliteit en inzetbaarheid 
beperken”, benadrukt Witters.

Welke initiatieven dan wel?
Heel wat partijen, gaande van sociale partners over de 

regering en politieke partijen tot het middenveld, zijn op 
zoek naar oplossingen voor een duurzaam loopbaanbe-
leid. Witters verzamelde enkele mogelijke initiatieven die 
niet alleen een mentaliteitsverandering vergen van werkge-

ver en werknemer, maar ook in meer of mindere mate een 
wetswijziging.

1. Er moet meer werk gemaakt worden van talent- en compe-
tentiemanagement. “Een job kan maatwerk zijn en reke-
ning houden met de capaciteiten, talenten en beperkingen 
van de individuele werknemer op voorwaarde dat beide 
partijen daartoe bereid zijn”, poneert Witters.

2. Sinds januari 2013 moet elke onderneming met meer dan 
20 werknemers jaarlijks een werkgelegenheidsplan op-
stellen om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te 
behouden of te verhogen (cao 104). “Ondernemingen be-
schouwen het opstellen van zo’n werkgelegenheidsplan 
nog te vaak als een formalistische verplichting. Het opstel-
len van zo’n plan moet veel eenvoudiger worden, zodat 
werkgevers en werknemers beseff en dat zo’n plan waarde-
vol en nuttig kan zijn”, adviseert Witters.

3. Het aanmoedigen van opleiding en ontwikkeling van 
werknemers is eveneens bijzonder belangrijk. “Eind ja-
ren negentig spraken de sociale partners af dat bedrijven 
verplicht 1,9 procent van de loonmassa moeten besteden 
aan opleiding. De sanctie die daaraan gekoppeld is, be-
straft in bepaalde gevallen echter ook bedrijven die wel 
hun verplichtingen nakomen en voldoende investeren in 
opleiding. De boete, onder de vorm van een verhoogde 
RSZ-bijdrage, viseert immers de sectoren. Alle bedrijven 

in een sector krijgen de boe-
te, ongeacht hun inspannin-
gen. Om die reden heeft het 
Grondwettelijk Hof de boete 
tijdelijk geschorst in 2014 en 
2015. Deze wetgeving moet 
dringend aangepast worden”, 
klaagt Witters aan.

4. Loonschalen op basis van competenties en verantwoorde-
lijkheden in plaats van anciënniteit of leeftijd.

5. Het mobiliseren van alle belanghebbenden op de arbeids-
markt: “Dit kan bijvoorbeeld door het geven van bonus-
sen of premies aan bedrijven die hun nek willen uitsteken 
en pilootprojecten opzetten, bijvoorbeeld rond de terbe-
schikkingstelling van werknemers.”

6. Het stimuleren van de arbeidsmobiliteit: “We moeten 
de switch maken van ‘een job voor het leven’ naar ‘werk 
voor het leven’. Dit impliceert onder andere dat werkne-
mers niet meer denken in termen van een sociaal passief. 
Werknemers blijven nu nog te vaak bij dezelfde werkgever 
uit schrik om hun anciënniteit of opzeggingsvergoeding te 
verliezen. Het eenheidsstatuut is al een stapje in de goede 
richting naar kortere opzeggingstermijnen en –vergoedin-
gen. Positief is dan ook dat sinds 1 januari 2016 een deel 
van de opzeggingsvergoeding omgezet wordt in outplace-
ment bij een opzeggingstermijn van minstens 30 weken.”

7. Er is ook nood aan een veel minder strikt wettelijk kader 
dat meer fl exibele arbeidsrelaties toelaat. Ook moet er een 
duidelijk wettelijk kader komen dat verloning op maat of 
een volwaardig cafetariaplan mogelijk maakt.

8. De invoering van een loopbaanrekening is een andere pis-
te. “Zo lanceerde federaal minister van Werk Kris Peeters 
onlangs het idee om extralegale vakantiedagen op te spa-
ren. Een voorstel dat al snel veel tegenkantingen kreeg van 
werkgeversorganisaties zoals Unizo”, merkt Witters op. R

“We moeten de switch maken 
van een job voor het leven 
naar werk voor het leven.”
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Chemiereus Lubrizol vroeg zijn 
medewerkers wat hen langer en 
met ‘goesting’ aan het werk zou 
houden. De daaruit voortvloeiende 
beleidsmaatregelen werpen stilaan 
hun vruchten af.

A l in 2012 raadpleegde Lubrizol Corpo-
ration zijn werknemers over de vraag 
op welke wijze ze langer zouden willen 

werken. Dat resulteerde in het langlopende project 
VITO, dat steunt op vier pijlers: vitaliteit, ‘improve-
ments’, training en oriëntatie. “In 2012 volgden de 
waarschuwingen voor een nakende talentenoor-
log elkaar op. Het beperken van de uitstroom door 
medewerkers langer aan de slag te houden, is daar 
dan ook een logisch gevolg van. Een projectie van 
onze leeftijdspiramide in de toekomst leerde dat, bij 
een ongewijzigde situatie, tegen 2022 een derde van 
het personeelsbestand met pensioen of vervroegd 
pensioen zou kunnen gaan”, vertelt Philip Van Hees, 
HR-manager voor de Benelux en Duitsland.

Anderzijds werd HR regelmatig geconfronteerd 
met de vraag om het afscheid voor te bereiden van 
oudere werknemers. “De motivatie was telkens dat 
managers vonden dat oudere medewerkers nog 
moeilijk meekonden met nieuwe evoluties of men-
taal rigide werden. Hen ontslaan zou echter een 
enorm verlies van kennis en ervaring betekenen, 
om nog maar te zwijgen van de fi nanciële kosten”, 
zegt Van Hees. Tegelijkertijd volgde het ene wettelij-
ke initiatief na het andere dat werknemers verplicht 
om langer te werken en dus een bijkomende reden 
om na te denken over duurzame loopbanen. Hoe 
medewerkers concreet aansporen om langer met 
‘goesting’ te werken?

Van vitaliteit tot oriëntatie
Lubrizol is als wereldwijde chemische spe-

ler actief in twee grote takken: additieven (zoals 
brandstoff en, olie, smeermiddelen) en ‘advanced 
materials’ (zoals coatings, consumentenproduc-
ten en kunststoff en). Wereldwijd telt de groep zo’n 
9000 werknemers, van wie 332 in België, verspreid 
over zes vestigingen. “Door het diverse personeels-
bestand werd al snel duidelijk dat één sluitend 

antwoord op het vraagstuk rond langer werken, 
niet mogelijk was”, merkt Van Hees op. Lubrizol 
heeft zowel productie- als kantoormedewerkers. 
Sommige werken in een volcontinu rooster, ande-
re in shiften of enkel in dagdiensten. Nog andere, 
zoals commerciële medewerkers, werken van thuis 
uit en/of reizen frequent.

Hoe daaraan beginnen? Lubrizol schakelde de 
studenten van Th omas More Geel in om de mede-
werkers via de methode van ‘appreciative inquiry’ te 
bevragen over wat goed ging tijdens hun loopbaan 
om het langer met ‘goesting’ vol te houden en wat 
er nog meer zou kunnen gebeuren. “Daaruit bleek 
al vlug dat mogelijke acties zich niet enkel moeten 
concentreren op het einde van de loopbaan, maar 
dat er doorheen alle fasen van de loopbaan aan-
dacht moet zijn voor duurzaamheid”, benadrukt 
Van Hees.

De bevraging leverde een lijst op met 45 mo-
gelijke acties waaruit het managementteam er elk 
jaar een aantal kiest. De voorstellen zijn opgedeeld 
in de vier VITO-pijlers:

1. Vitaliteit  groepeert alle initiatieven rond 
gezondheid en welzijn, ergonomie, voeding, 
sport en beweging. “Een aantal acties pro-
moten een gezonde levensstijl en een goede 
balans tussen werk en privé. Zo kunnen me-
dewerkers, bijvoorbeeld, een gratis uitgebreid 
bloedonderzoek laten doen in aanvulling op 
de verplichte medische onderzoeken. We 
besteden speciale aandacht aan ergonomie, 
zowel in de operationele jobs als op kantoor”, 
somt Van Hees op.

ESSENTIE
 Î Doorheen de hele 
loopbaan moet er 
aandacht zij n voor 
langer werken.
 Î Een divers 
personeelsbestand 
vergt een amalgaam 
aan acties en 
initiatieven.
 Î Medewerkers stellen 
vervroegd uitstappen 
uit.

 

 > Philip Van Hees  (Lubrizol Corporation)
“Langer werken vergt een mentaliteitswijziging 
en dat gebeurt in kleine stapjes.”
© Christophe Lo Giudice

Case: Lubrizol Corporation

Hoe medewerkers 
aansporen om langer 

met ‘goesting’ 
te werken?

“Acties mogen 
zich niet enkel 
concentreren 

op het einde 
van de 

loopbaan.”
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2. ‘Improvements’  gaat over alle acties die erop gericht zijn de 
capaciteiten, werkplaats, werkmiddelen en instrumenten, en de 
werkorganisatie te verbeteren. “Zo worden dagfuncties in eerste 
instantie enkel intern opengesteld om medewerkers de moge-
lijkheid te geven uit het ploegensysteem te stappen. We hebben 
een soepele regeling rond tijdskrediet en staan duo’s van twee 
operatoren toe (elk de helft). Premies kunnen omgezet worden 
in verlof en waar mogelijk maken we gebruik van glijdende uren 
en fl extime. Ook zijn er verbeterwerkgroepen gelanceerd.”

3. Training  focust op acties om alle medewerkers in vorm te 
houden voor de vereisten van de job vandaag en de toekomst. 
“Kennisoverdracht is zeer belangrijk om de continuïteit te 
verzekeren. Nieuwe medewerkers krijgen bijvoorbeeld een 
meter of peter, die niet alleen een aanspreekpunt is om snel 
wegwijs te geraken in de job en de organisatie, maar ook in-
staat voor de opleiding. De voldoening voor de peter om zijn 
ervaring te kunnen delen, is groot.”

4. Oriëntatie  gaat over de continue nood om na te denken over 
wat iemand wil doen tijdens elke fase van zijn loopbaan. “Hoe 
willen we werken, wat willen we doen, wat motiveert? Dit 
veronderstelt wel dat medewerkers een goed zicht krijgen op 
onze producten, departementen en organisatie. Daarom heb-
ben we een vernieuwd introductiebeleid. Er is ook een hand-
boek voor nieuwe supervisors en regelmatig organiseren we 
rondleidingen op de verschillende locaties”, vertelt Van Hees.

‘Andere’ loopbaangesprekken
“Werken aan duurzame loopbanen stopt evenwel niet bij één 

actie. Eén van de meest in het oog springende initiatieven is het 

loskoppelen van loopbaan- en evaluatiegesprekken. We willen 
ook evolueren naar ‘andere’ loopbaangesprekken. Vroeger lag de 
focus vooral op verticaal doorgroeien. Maar een loopbaan kan al-
lerlei richtingen uit, ook een stap terugzetten moet bespreekbaar 
worden”, meent Van Hees. In januari startte Lubrizol ook met 
een pilootproject rond uitgebreider tijd- en plaatsonafhankelijk 
werken.

Nu wordt ook een ‘outro’-programma uitgewerkt, dat mede-
werkers voorbereidt op hun pensioen. “Zo wordt wél nog iets 
verwacht van medewerkers die hun pensioen aankondigen. 
Door concrete verwachtingen te bespreken met bijna-gepensio-
neerden, bijvoorbeeld over het opleiden van een opvolger of het 
afwerken van projecten, stijgt het engagement sterk”, merkt Van 
Hees. Daarnaast plant Lubrizol initiatieven rond het borgen van 
kennis, rond functievariatie en –rotatie, het verbeteren van ploe-
genroosters en het aanstellen van loopbaanmentors.

Tips en valkuilen
“Eén oplossing om langer te werken, bestaat niet”, beseft Van 

Hees. “Het vereist actie op diverse terreinen. En het is een voort-
durend project. Ook is het belangrijk om constant te communi-
ceren over het project, vandaar ook onze mascotte Vito.”

Tot slot waarschuwt Van Hees voor te hoge verwachtingen: 
“Verwacht geen spectaculaire reacties. Langer werken vergt een 
mentaliteitswijziging en dat gebeurt in kleine stapjes. Mensen 
reageren immers pas wanneer het in hun situatie belangrijk is. 
Desondanks leeft het project en zijn de eerste resultaten zicht-
baar. Zo merken we dat medewerkers het tijdstip van vervroegd 
pensioen uitstellen. Ook het absenteïsme is onder controle.” R
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Vinçotte stippelde een personeels-
beleid uit dat erop gericht is oudere 
werknemers gemotiveerd aan de 
slag te houden, rekening houdend 
met hun bijzondere kenmerken en 
de specifi eke kenmerken van de 
organisatie.

D e laatste vijf jaar merkt Vinçotte een ver-
snelde uitstroom van medewerkers tussen 
de 58 en 63 jaar naar brugpensioen, alsook 

een toenemend gebruik van tijdskrediet bij vijftig-
plussers. Een evolutie die Marc Huygelen, chief hu-
man resources offi  cer bij Vinçotte, zorgen baart. “De 
versnelde uitstroom betekent een verlies aan exper-
tise. Expertise die bovendien niet zo gemakkelijk te 
vervangen is, ook al werven we jaarlijks gemiddeld 
zo’n 100 nieuwe medewerkers aan om het perso-
neelsbestand op peil te houden.” Zo verwelkomde 
het bedrijf de voorbije vijf jaar 600 nieuwe mede-
werkers. “Een heuse krachttoer op een personeels-
bestand van 1700 werknemers in België. Alle nieuw-
komers moeten ingewerkt en opgeleid worden.”

Technische expertise is de kern van Vinçotte, dat 
actief is op twee domeinen: periodieke controles 
en certifi cering van elektriciteit, lifting en drukin-
stallaties, en advies en consultancy op het vlak 
van veiligheid, kwaliteit, milieu en duurzaamheid. 
“Onze medewerkers zijn technische experts in een 
bepaald domein. Het behouden en versterken van 
deze expertise is dan ook een voortdurende uitda-
ging. Het is een continue evenwichtsoefening tus-
sen het beperken van de uitstroom, kennisborging 
en het aantrekken van nieuwe medewerkers, die 
zeer schaars en gegeerd zijn op de arbeidsmarkt.”

Mentorship
Om in die evenwichtsoefening te slagen, stip-

pelde Vinçotte een personeelsbeleid uit dat erop 
gericht is oudere medewerkers gemotiveerd aan de 
slag te houden en om nieuwe medewerkers snel te 

kunnen inzetten. Het personeelsbeleid steunt op 
vier pijlers: een ESF-mentorshipproject, een actie-
plan op basis van cao 104, aangepast werk en zelfs 
tewerkstelling na 65 jaar.

Vinçotte nam deel aan het ESF-project ‘Growing 
Together’ rond mentorship met de focus op het 
ontwikkelen van een methode om waardevolle, 
impliciete kennis over te dragen via opleiding en 
begeleiding van oud op jong. Het project verliep 
in samenwerking met de HUB, ASCO en Agoria. 
“De methode is gebaseerd op twee principes: het 
bevorderen van de ‘werkgoesting’ van zowel men-
toren als mentees, en ervaringsgericht leren. Zowel 
de oudere als de nieuwe medewerker winnen bij 
het traject. De mentor wordt uitgedaagd een jonge-
re collega te begeleiden in een traject dat op maat 
is van zijn interesses en kennis, en op maat van de 
leerbehoeften van de mentee. Beide zijn verant-
woordelijk voor het leerproces en bepalen zelf de 
leerinhoud”, licht Huygelen toe.

Ondertussen wordt mentoring van nieuwe me-
dewerkers steeds vaker gebruikt, bijvoorbeeld bij 
de introductie van nieuwe medewerkers of het aan-
leren van nieuwe taken. Anderzijds blijven er aan-
dachtspunten. Niet iedereen is geschikt om de rol 
van mentor op zich te nemen. Huygelen merkt ook 
een spanningsveld tussen investeren in de lange 
termijn (en dus mentoring) en het dagelijkse werk. 
Het blijft een afweging.

Cao 104
Vinçotte gebruikt de verplichting om een werk-

gelegenheidsplan op te stellen om het aantal werk-

Case: Vinçotte

Nog langer 
werken 

als uitdaging

 > Marc Huygelen  (Vinçotte)
“De gepensioneerde werknemers blijven niet 
zozeer uit fi nanciële overwegingen aan de slag, 
maar uit loyaliteit voor de klant of het bedrijf.”
© Christophe Lo Giudice

ESSENTIE
 Î Het behouden en 
versterken van 
expertise is de 
hoofdreden om 
langer werken te 
stimuleren.
 ÎWerk maken van nog 
langer werken, is een 
verhaal van vallen en 
opstaan.
 Î Het blij ft een continu 
zoeken naar een 
evenwicht tussen 
‘werkgoesting’, 
werkfi theid en 
productiviteit.
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nemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen, om 
specifi eke acties te organiseren op het vlak van mentoring, re-in-
tegratiegesprekken, ergonomie, mobiliteit en fl exibiliteit, en wel-
zijn op het werk. “Het ESF-project rond mentoring wordt verder 
uitgewerkt. Tegelijk werd echter duidelijk dat we nood hadden 
aan een systematiek om organisatiebreed kennis te borgen op 
lange termijn. Bij mentoring wordt kennis en ervaring immers op 
een individuele basis doorgegeven”, merkt Huygelen op. Daarom 
lanceerde Vinçotte een studieopdracht over kennisborging. De 
focus ligt op hoe informatie inventariseren, verzamelen, even-
tueel digitaliseren en ter beschikking stellen van iedereen in de 
organisatie.

Een tweede actiepunt binnen cao 104 is het systematisch 
voeren van een re-integratiegesprek met medewerkers die ge-
durende meer dan drie maanden afwezig zijn wegens onder 
meer ziekte, ongeval of moederschapsverlof. “In het verleden 
gebeurde dit veeleer op een ad-hoc manier door de hiërarchisch 
verantwoordelijke. Door op een meer gestructureerde manier 
re-integratiegesprekken te voeren, verzekeren we er ons van dat 
de medewerker in de beste omstandigheden terugkeert. Tijdens 
het gesprek is er specifi eke aandacht voor preventie en begelei-
dingsmaatregelen met 
betrekking tot burn-out. 
Zo’n gesprek is positief en 
toekomstgericht. In het 
verleden merkten we im-
mers dat medewerkers 
na drie maanden terug-
kwamen, maar na enkele 
weken opnieuw ziek werden omdat er niet voldaan was aan de 
voorwaarden om op een succesvolle manier terug te keren”, legt 
Huygelen uit.

Mobiliteit en fl exibiliteit
Mobiliteit en fl exibiliteit zijn eveneens aandachtspunten: “Dit 

blijft een heikel thema, niet iedereen kan mobiel of fl exibel wer-
ken. Veel hangt af van het departement of de functie. Niettemin 
zijn deeltijds werken en thuiswerk mogelijk.”

Ook op het vlak van mobiliteit organiseert Vinçotte verschil-
lende acties, zoals het ter beschikking stellen van bedrijfsfi etsen, 
het inleggen van pendelbussen en extra busverbindingen. “Om 
de vier jaar organiseren we een mobiliteitsenquête om de ver-
keersfl ow van de medewerkers in beeld te brengen, maar ook om 
mobiliteitsverbeteringen aan te moedigen.”

Ergonomie en welzij n
Ergonomie is altijd al een aandachtspunt geweest. “Maar 

we willen daar nog meer aandacht aan besteden, ook bij kan-
toormedewerkers. Zo kan elke medewerker ouder dan 45 jaar 
een aanpassing van zijn werkpost vragen na het akkoord van de 
arbeidsgeneesheer.”

Tot slot is er ook extra aandacht voor welzijn op het werk. 
“Niet alleen om de recente wetswijzigingen rond psychosociaal 
welzijn om te zetten, we merken toch ook dat steeds meer mede-
werkers kampen met stress en burn-out. Daarom zijn we onder 
andere gestart met sensibiliseringstrainingen voor managers om 
in een vroeg stadium te kunnen ingrijpen bij burn-out-situaties. 
Indien nodig en gewenst, organiseren we aangepaste begelei-
ding voor medewerkers die na een ziekteverlof wegens burn-
out terugkeren”, vertelt Huygelen. Momenteel loopt er ook een 
werkbelevingsonderzoek.

Aangepast werk
Ondanks de bijzondere aandacht voor ergonomie, slaagt 

niet iedereen erin om tot het einde van zijn loopbaan dezelf-
de functie uit te oefenen. Veel jobs hebben dan ook heel wat 
fysieke uitdagingen. “Een jonge inspecteur van rolbruggen 
en torenkranen vindt het niet zo erg om regelmatig in de 
kruin van een torenkraan te kruipen. Dat een oudere inspec-
teur dat niet zo graag meer doet, is begrijpelijk. We krijgen 
dan ook regelmatig vragen naar aangepast werk, zowel na 
medisch advies als op vraag van de medewerker zelf. Het ant-
woord is niet altijd gemakkelijk. De meeste technische func-
ties zijn zo gespecialiseerd, dat een medewerker niet zomaar 
van de ene dienst naar de andere overgeplaatst kan worden. 
Bovendien zijn ook de administratieve functies gelimiteerd”, 
schetst Huygelen.

Daarom wordt er momenteel gedacht aan een re-integra-
tiecomité waarin vertegenwoordigers van HR, de directie, de 
arbeidsgeneesheer, de interne preventiedienst en vakbonden 
zouden zetelen. “Het comité kan naar een alternatief zoeken 
voor medewerkers met een beperking die bijvoorbeeld geen 
zware lasten meer kunnen heff en. In eerste instantie wordt 

er gezocht in het depar-
tement waar de mede-
werker werkt. Lukt dat 
niet, verbreden we de 
zoektocht naar de divisie 
om vervolgens organisa-
tiebreed te zoeken. Als 
er intern geen alternatief 

gevonden wordt, begeleiden we de medewerker bij zijn exter-
ne zoektocht. De anciënniteit van de betrokkene zou bepalend 
kunnen zijn hoelang er intern naar aangepast werk wordt ge-
zocht. Voor een medewerker met bijvoorbeeld 20 jaar anciën-
niteit duurt de zoektocht dan maximaal 20 maanden vooraleer 
we extern zoeken en dus afscheid nemen van de betrokkene”, 
legt Huygelen uit.

Werken na 65 jaar
Opmerkelijk: niet alle medewerkers gaan met pensioen op 

65 jaar of vroeger. Een aantal blijven zelfs tot hun 70 jaar. “We 
houden onze oudere werknemers het liefst zo lang mogelijk. 
Niet alleen om hun kennis en expertise, soms is het puur uit 
noodzaak. Bijvoorbeeld omdat sommige vacatures niet inge-
vuld geraken of de kennisoverdracht nog niet volledig afgerond 
is. Maar ook omdat medewerkers een nauwe band hebben met 
projecten en klanten. Het is vaak op vraag van klanten dat ou-
dere medewerkers ook na hun 65 jaar aan de slag blijven”, ver-
trouwt Huygelen ons toe.

Medewerkers die na hun 65 jaar blijven werken, krijgen een 
nieuw arbeidscontract. “De gepensioneerde ex-werknemer 
krijgt een contract voor bepaalde duur, opgemaakt per kalen-
derjaar. Of een uitzendcontract. Maar we merken dat dit zeer 
gevoelig ligt. De gepensioneerde werknemers blijven niet zo-
zeer uit fi nanciële overwegingen aan de slag, maar uit loyaliteit 
voor de klant of het bedrijf”, weet Huygelen.

Deze werknemers kunnen zowel voltijds als deeltijds aan 
de slag, afhankelijk van de noodzaak en de wens of beschik-
baarheid. Ook de loon- en arbeidsvoorwaarden blijven grosso 
modo dezelfde als voor de pensionering. ‘Helden’ van 65-plus? 
Dat kadert in het betoog van VDAB-topman Fons Leroy (zie 
volgende bladzijden). R

“Het is vaak op vraag van klanten 
dat oudere medewerkers ook na 
hun 65 jaar aan de slag blijven.”

HR SQUARE NOVEMBER CONFERENCE 2015
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VDAB-topman Fons Leroy roept 
HR-verantwoordelijken op om als 
heuse ‘fi ksers’ hun superkrachten 
aan te wenden om superhelden te 
vinden op de arbeidsmarkt. Klinkt 
dat niet als een klassieke actiestrip 
met een ernstige – en inspirerende – 
boodschap?

I n een opmerkelijke (en fel gewaardeerde) 
keynote tijdens de HR Square November 
Conference in Le Touquet lichtte Fons Leroy, 

gedelegeerd bestuurder van de VDAB, zijn nieuw-
ste boek ‘Work Action Heroes – Over helden op de 
arbeidsmarkt’ toe. Daarin schuift hij zes superhel-
den naar voren die de uitdagingen in een turbulen-
te arbeidsmarkt aangaan. Hiermee wil hij aantonen 
dat geen enkele groep kansloos is op de arbeids-
markt. Iedereen, ook de zogenaamde kansengroe-
pen, hebben talenten.

Patt i Smith (69), Mick Jagger (72) 
en co blij ven succesvol

Fons Leroy begon zijn uiteenzetting met een 
verwijzing naar enkele ravissante rockiconen. Hij 
verwees onder meer naar de headliners op Rock 
Werchter 2015: Lenny Kravitz, Counting Crows en 
Patti Smith, met haar 69 jaar de grootmoeder van 
de punk. Ook dit jaar staan enkele oude krassen 
geprogrammeerd, zoals Red Hot Chili Peppers en 
Rammstein. “Allemaal helden op het podium én ook 
geadoreerd door een jong publiek. Ook de concert-
organisatoren, de fi ksers, zijn de vijftig ver voorbij: 
Herman Schueremans van Rock Werchter (61 jaar), 
Chokri Mahassine van Pukkelpop (57 jaar) en Jan 
Smeets van Pinkpop (hij wordt op 26 januari 2016 71 
jaar). En ben je de afgelopen maanden niet gaan kij-
ken naar Sting, Paul Simon of Fleetwood Mac in het 
Antwerpse Sportpaleis? Of bewonder je binnenkort 
Art Garfunkel in de Antwerpse Stadsschouwburg? 
En komen de Rolling Stones straks niet terug?

“Kortom, de muziekscène wordt gerund door 
‘oude’ mensen. Zelf beschouwen ze zich zo niet. 
Wat in de muziekwereld kan, ligt blijkbaar moei-
lijk op de arbeidsmarkt. Eens de vijftig voorbij, wil 
dit nog niet zeggen dat iemand uitgeblust is. Ook 
vijftigplussers kunnen vitaal en inspirerend zijn”, 
onderstreept Leroy.

Dat is in een notendop ook het verhaal van de 
‘Work Action Heroes’. “Ook op de arbeidsmarkt 
zijn er helden en fi ksers, zoals Haldis in de komi-
sche televisieserie ‘De Biker Boys’. En de fi ksers, 
dat zijn jullie, de HR-verantwoordelijken: ‘Haldis 
een zestiger’ of ‘Haldis een ongekwalifi ceerde 
schoolverlater’. HR moet ervoor zorgen dat er in 
de bedrijven, op de arbeidsmarkt helden komen. 
Helden en fi ksers zijn immers broodnodig op de 
arbeidsmarkt van morgen. Het gaat om een ar-
beidsmarkt die bovendien deel uitmaakt van de 
turbulente VUCA-wereld, een wereld die volatiel, 
onzeker, complex en ambigu is. De helden van 
de arbeidsmarkt slagen erin om in die turbulente 
omgeving aan de slag te gaan en het beste uit zich-
zelf en anderen te halen. Het zijn werkzoekenden, 
werknemers, werkgevers en arbeidsbemiddelaars 
die de uitdagingen van de hedendaagse arbeids-
markt samen aangaan”, schildert Leroy.

Helden en hun alter ego 
Fons Leroy bekent dat hij van kindsaf een 

stripfanaat is met een zwak voor de Marvel 
Comics, waar alter ego’s helden worden en hun 
vijanden verslaan. In zijn nieuwe (aan Marvel 
schatplichtige) boek trekt hij die parallel door 
naar de arbeidsmarkt: “Op de arbeidsmarkt 
zijn de alter ego’s vooral gekend als ongekwali-
fi ceerde schoolverlaters, uitgebluste vijftigers, 
huismoeders die opnieuw aan werk willen gera-
ken, personen met een arbeidshandicap, alloch-
tonen,… Zij worden bovendien tegengewerkt 
door een aantal vijanden. De ongekwalifi ceerde 
schoolverlater krijgt geen kans, want hij heeft 
geen diploma. De huismoeder die opnieuw wil 

ESSENTIE
 Î Ook kwetsbare 
mensen kunnen een 
rol vervullen op de 
arbeidsmarkt.
 Î De arbeidsmarkt die 
onderhevig is aan de 
VUCA-wereld, heeft 
nood aan helden en 
fi ksers.
 Î HR beschikt over 
superkrachten.

 

Op zoek naar 
‘Work Action Heroes’

“Haldis een 
zestiger”
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werken, wordt afgerekend op haar onvolledig cv. Anders ge-
zegd, focussen we op de alter ego’s of zien we hen als poten-
tiële superhelden? Heeft HR de kracht om hen om te vormen 
tot superhelden? Met de steun van een ‘empowerende’ omge-
ving, organisaties, ondernemingen en individuele personen, 
kunnen alter ego’s hun talenten ontdekken en ontwikkelen. 
De omgeving reikt het alter ego een superkracht aan, waar-
door hij kan uitgroeien tot een ‘Work Action Hero’, een held 
op de arbeidsmarkt.”

Fons Leroy richt zich niet alleen tot organisaties en HR-
verantwoordelijken, ook politici en sociale partners moeten 
superkrachten tonen en helden worden. “Er moet dringend 
werk gemaakt worden van een grondige vernieuwing van het 
arbeidsrecht en van een sociaal bestel waarin jobzekerheid 
vervangen wordt door loopbaanzekerheid. Waar er maar één 
statuut is dat zowel voor de publieke als voor de privésec-
tor geldt. Waar arbeidsovereenkomsten vervangen worden 
door loopbaanovereenkomsten, waarin niet alleen loon- en 
arbeidsvoorwaarden opgenomen zijn, maar 
ook vormingsvoorwaarden, loopbaange-
sprekken en ‘werkbaar werk’. Maar voorlopig 
zijn deze helden nog niet opgedoken. Dat 
mag voor organisaties en HR-medewerkers 
evenwel geen excuus zijn om te wachten met 
het voeren van een duurzaam loopbaanbe-
leid”, roept Leroy op.

Zes superhelden
Leroy identifi ceerde zes superhelden die 

symbool staan voor de helden op de arbeids-
markt. “Samen slagen zij erin dat talent op de 
juiste plaats te krijgen en methodes te ontwik-
kelen om met zo veel mogelijk zo lang mogelijk 
aan het werk te blijven. En dit is nodig, want de 
uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn gigan-
tisch. De vergrijzing zorgt voor een ongezie-
ne uittocht van arbeidskrachten de komende 
jaren zonder dat daar voldoende nieuwe in-
treders tegenover staan. Door demografi sche 
ontwikkelingen, inclusief de huidige vluch-
telingencrisis, staan er voor elke 100 ouderen 
die uitstromen, amper 80 jongeren klaar om hen te vervan-
gen. Kortom, de echte ‘oorlog om talent’ moet nog beginnen. 
Bovendien is er niet alleen een kwantitatief tekort aan talent, er 
is ook een kwalitatief tekort. Zo kiezen nog steeds veel te weinig 
jongeren voor een STEM-opleiding”, merkt Leroy op, die zijn 
zes helden naar voren schuift:

1. Captain Competence
Captain Competence verwijst naar de te grote nadruk op di-

ploma’s. “Wie te veel naar diploma’s kijkt, laat kansen liggen. 
Aandacht voor competenties levert winst op voor zowel bedrij-
ven als werknemers”, meent Leroy. De uitdaging voor deze held 
is zijn eigen competenties te leren kennen en extra in de verf te 
zetten. Maar ook een goede werkattitude ontwikkelen en levens-
lang blijven leren, vormen een uitdaging.

Daarin wordt hij tegengewerkt door Diploma Demon, die 
werknemers en/of werkzoekenden vereenzelvigt met hun di-
ploma. De ‘superpower’ die deze vijand kan bestrijden, is 
Capabilator, die niet focust op formele certifi caten, maar op de 
ontwikkeling van competenties.

2. Date Devil
“De wereld is een dorp. Zet jezelf als potentiële arbeidskracht 

in de markt en zorg ervoor dat je opvalt tussen al je concurrenten. 
Iedereen is ook verbonden met elkaar, offl  ine maar zeker online. 
Kortom, netwerken is de boodschap. Spreek ook informele net-
werken aan en communiceer niet alleen via de traditionele solli-
citatiebrief met potentiële werkgevers”, adviseert Leroy.

Tegenwerking mag Date Devil verwachten van Inti Midato, 
iemand die vasthoudt aan rekrutering via de traditionele kana-
len en aan de hiërarchie tussen sollicitant en baas. Die vijand is 
echter te verslaan met superpower Super Connector, iemand die 
online-netwerken tot stand brengt in en rond de arbeidsmarkt.

3. Commander Career
“Jobzekerheid wordt vervangen door loopbaanzekerheid. 

De loopbaan wordt een aaneenschakeling van kortere episo-
des, die zich niet langer afspelen bij eenzelfde werkgever. Een 
Commander Career neemt dus zelf het heft in handen en tekent 

zijn eigen professionele toekomst uit en focust 
op een duurzame levensloopbaan, afhankelijk 
van zijn behoeften en ambities in bepaalde le-
vensfasen”, portretteert Leroy.

Jacob (Job) P. Rotector is de vijand en houdt 
vast aan valse jobzekerheid en ziet een baan als 
een geïsoleerd gegeven. Hij is te bestrijden met 
Professional Time Machine, die mensen hun 
loopbaan op lange termijn laat zien.

4. Luminous Luke
“De wereld draait almaar sneller en harder, 

waardoor er weinig tijd overblijft om bij uit-
zonderingen stil te staan. Complexiteit is de 
regel. Daardoor wordt soms vergeten dat een 
oplossing ook eenvoudig kan zijn. Kijk naar de 
talenten en competenties, niet naar de zwak-
tes of gebreken, zoals vijand Blinding Bozo. 
Chanceraiser is een superpower die verder kijkt 
dan ‘het eerste gezicht’ en onthult iemands 
verborgen professionele capaciteiten op de ar-
beidsmarkt”, licht Leroy toe.

5. Silver Fox
Langer werken is een realiteit. Silver Fox houdt een pleidooi 

voor ‘werkbare’ en ‘leefbare’ banen. Hij heeft aandacht voor 
diversiteit. Hij doet aan jobcrafting, en heeft aandacht voor sa-
menwerking en uitwisseling tussen jong en oud. Zijn vijand is 
Tameman, die focust op rigide loopbanen, zonder ruimte voor 
verandering. Hij praat oudere werknemers jobmoeheid en be-
rusting aan. Tameman is te bestrijden door Win-Win-Wand, ie-
mand die de meerwaarde van elke werknemer op verschillende 
momenten in zijn leven toont.

6. Surprise Suzy
In een VUCA-wereld werkt de traditionele aanpak niet meer. 

Surprise Suzy experimenteert dan ook met nieuwe concepten 
en gaat verrassende, nieuwe samenwerkingen aan. Haar vijand 
is Dreambreaker, die stelt dat dromen bedrog zijn en alles liever 
bij het oude houdt. Surprise Attack bestrijdt Dreambreaker door 
op tijd en stond voor een goede verrassing te zorgen, maar gaat 
ook met goede ideeën van anderen aan de slag. Heb je ze door, je 
helden? En wat ga je ertegen doen (of wie ga je helpen)? R

Over helden op de arbeidsmarkt

Volatiel, onzeker, ambigu en complex: zo kan je de actuele arbeidsmarkt omschrijven. En dat zal de komende decennia 
zo blijven. De technologische revolutie en de extreme globalisering plaatsen werkzoekenden en werknemers voor grote 
uitdagingen. Niet eenvoudig om te overwinnen.  

Daarom hee�  de arbeidsmarkt helden nodig. Je bent ze vast al tegen het lijf gelopen. Al heb je er misschien weinig van 
gemerkt. Omdat je kennismaakte met hun alter-ego. De ongekwali� ceerde jongere, de arbeidsgehandicapte, de 50+’er 
met een bore of burn-out, de timide sollicitant, de werknemer die angstvallig aan zijn job vasthoudt, de medewerker met 
weerstand tegen elke innovatie: ze lijken de kneusjes van de arbeidsmarkt, maar het enige wat ze nodig hebben is wat 
heroïsche kracht om hun mannetje/ vrouwtje te staan.  

Ben je onderwijzer, werkgever, middenveldspeler, arbeidsmarktbemiddelaar? 
Dan kun je de alter-ego’s helpen ont-wikkelen tot Work Action Heroes, tot helden van de arbeidsmarkt. 
Ben je werknemer of werkzoekend? Ontdek de held in jezelf. 
 

Fons Leroy is van kinds af een groot stripfanaat. Hij hee�  een zwak 
voor Marvel Comics, waar alter-ego’s helden worden en vijanden in de 
kiem smoren. Na tien jaar aan het hoofd van de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding trekt Fons Leroy de parallel. 
De uitdagingen op de actuele arbeidsmarkt zijn niet min, maar ook niet 
onoverwinnelijk. Op voorwaarde dat er Work Action Heroes zijn.   

In dit boek worden zes helden aan je voorgesteld, in stripvorm maar ook 
in levende lijve/uit de dagelijkse praktijk. Tussen hun verhalen kom je 
HR-managers, middenveldorganisaties en ondernemers tegen die de helden 
ondersteunen. Aan het einde van de rit wordt een blik op de toekomst 
gericht. Welke uitdagingen komen er op ons af en hoe kunnen de Work 
Action Heroes ermee aan de slag. 

Dit boek wil meer dan een bron van inspiratie zijn. Het is een oproep  
om actie te ondernemen en een arbeidsmarkt vol Work Action Heroes te 
creëren.

Fons Leroy
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Werk is nog nooit zo ‘werkbaar’ 
geweest als vandaag. Wat hebben 
we dan echt nodig om langer en 
gemotiveerd aan de slag te blijven? 
Bart Buysse, directeur-generaal van 
het VBO, houdt een pleidooi voor 
‘wendbaar werk’.

B art Buysse, directeur-generaal van het 
Verbond van Belgische Ondernemingen 
(VBO), mocht als keynote spreker de 

November Conference 2015 afsluiten. Hij bena-
drukte de urgentie om werk te maken van langer 
werken. “De combinatie van langer studeren en 
langer leven enerzijds en anderzijds korte loop-
banen is onhoudbaar. Dat brengt de financiering 
van de sociale zekerheid en de werking van de ar-
beidsmarkt in het gedrang”, waarschuwt Buysse. In 
1950 was de gemiddelde loopbaanduur 48 jaar en 
genoten werknemers gemiddeld vier jaar pensioen. 
In 2013 is die verhouding compleet anders en staan 
tegenover 32 effectief gewerkte jaren gemiddeld 
21 jaren pensioen. En dat terwijl de intredeleeftijd 
steeg van gemiddeld 16 jaar in 1950 naar gemiddeld 
21 jaar in 2013. Daarbovenop steeg ook de levens-
verwachting fors van 68 jaar in 1950 naar meer dan 
80 jaar vandaag.

“De impact van de vergrijzing is zo mogelijk nog 
nijpender, niet alleen in termen van houdbaarheid 
van onze sociale zekerheid, maar ook in het kader 
van de ‘oorlog om talent’. Als we niets doen, verlaten 
tussen 2013 en 2018 niet minder 525.000 werkne-
mers ouder dan 50 jaar de arbeidsmarkt. Dit aantal 
loopt in de periode 2018 en 2023 nog op tot 630.000. 
Dit is een bedreiging voor ons concurrentievermo-
gen en ons welvaartsmodel. Die uitstroom kan niet 
opgevangen worden door het activeren van de vol-

ledige beschikbare arbeidsreserve. Het enige alter-
natief is met meer mensen langer aan de slag te blij-
ven. Andere alternatieven, zoals een stijging van de 
staatsschuld, het verlagen van de uitkeringen, het 
verhogen van de lasten of de factuur doorschuiven 
naar de volgende generaties, zijn onzinnig en niet 
wenselijk”, vindt Buysse.

Rondetafelconferentie 
voor ‘werkbaar werk’

Met meer mensen werken en langere loopba-
nen – dat thema staat al geruime tijd hoog op de 
politieke en sociale agenda. Zo werkt het Nationaal 
Pensioencomité aan een pensioenhervorming die 
uiteindelijk moet leiden tot een gemeenschappe-
lijk pensioenstelsel voor alle statuten (werknemers, 
ambtenaren en zelfstandigen). De regering bouwt 
de regelingen om vervroegd uit te treden, verder af 
en sleutelt aan een strikter activeringsbeleid. Maar 
langer werken ligt ook op de tafel van het sociaal 
overleg. “Al zijn we de voorbije maanden vooral 
met andere, ook prangende dossiers bezig geweest, 
zoals de rendementsgarantie voor aanvullende 
pensioenen. Maar de komende maanden gaat de 
aandacht naar werkbaar werk”, belooft Buysse.

Toch hoeven de sociale partners niet van nul te 
beginnen. Zo organiseerde federaal minister van 
Werk Kris Peeters twee rondetafels over ‘werk-
baar werk’. De focus lag op vier pistes: cao 104, de 
loopbaanrekening, de strijd tegen stress en burn-
out en glijdende of flexibele werktijden. De twee 
brainstormrondes leverden ondertussen een cata-
logus van een vijftigtal voorstellen op. “Eén van de 
voorstellen is een app die werknemers een over-
zicht verschaft van hun loopbaan. In een eerste 
fase zullen werknemers een overzicht krijgen van 
alle mogelijke vormen van tijdskrediet en premies 
waarvoor ze in aanmerking komen. Later willen we 
dat uitbreiden naar SWT en het recht op outplace-
ment. Het overzicht moet werknemers een beter 
en transparant inzicht geven in hun loopbaan, zo-
dat ze meer geïnformeerde keuzes kunnen maken. 
Daarnaast hebben de sociale partners ook beslist 
om cao 104 nog meer in te zetten als kaderinstru-
ment om initiatieven op maat in ondernemingen 
mogelijk te maken”, legt Buysse uit.

Een werkgeversvisie

Op weg naar 
wendbaar 
werk

 ■ Hilde Vereecken 

 > Bart Buysse  (VBO)
“Heel wat internationale vergelijkende cijfers 
rond arbeidskwaliteit, jobtevredenheid 
en de balans werk-leven tonen aan dat 
werk nog nooit zo werkbaar is geweest.”
© Christophe Lo Giudice
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Deugdelij k, doenbaar en duurzaam
Ook werkgeversorganisatie VBO ontwikkelde 

een langetermijnvisie op langer werken die voort-
bouwt op de voorstellen van de twee rondetafel-
conferenties. Al legt Buysse liever de nadruk op 
‘wendbaar’ werk in plaats van ‘werkbaar’ werk: 
“Werkbaar werk suggereert te veel dat werk on-
werkbaar of zelfs ziekmakend is. Heel wat inter-
nationale vergelijkende cijfers rond arbeidskwa-
liteit, jobtevredenheid en de balans werk-leven 
tonen juist aan dat werk nog nooit zo werkbaar is 
geweest. Werk is dus geenszins de bron van alle 
kwaad. Maar om werkbaar werk aan te bieden, 
zijn competitieve bedrijven nodig die zorgen voor 
jobbehoud en vooral voor jobcreatie. En om zich 
te kunnen aanpassen aan de snel veranderende 
sociaaleconomische realiteit, moeten bedrijven 
en werknemers wendbaar zijn. Dat bereik je niet 
door collectieve maatregelen zoals meer verloven. 
Het is geen kwestie van ‘minder’ werken, maar 
van maatwerk en ‘anders’ werken.”

Bovendien, zo benadrukt Buysse, is werkbaar 
en wendbaar werk een gedeelde verantwoorde-
lijkheid van de werkgever, de werknemer en de 
overheid. “De werkgever is niet de oplossing van 
alles. Het pakket aan maatregelen en voorstellen 
moet gunstig zijn voor de drie betrokken par-
tijen: deugdelijk voor werknemers, doenbaar voor 
werkgevers en duurzaam voor de maatschappij en 
de economie.”

Pakket 1: wegwerken van 
werkdrempels

Met deze drie criteria in het achterhoofd, formu-
leerde het Verbond van Belgische Onder ne mingen 
enkele maatregelen. “Een eerste pakket maatrege-
len moet de bestaande remmen op aanwerving en 
tewerkstelling wegwerken, inzetten op een moder-
ne en fl exibele arbeidsorganisatie met ruimte voor 
HR en maatwerk, en voorkomen dat oudere werk-
nemers verder uit de markt geprijsd worden. Het 
gaat om maatregelen die een herwerking van het 
arbeidsrecht vereisen”, omschrijft Buysse.

Hij denkt daarbij onder meer aan de herin-
voering van de proeftijd, een versoepeling van 
tijdelijke arbeid en de terbeschikkingstelling, 
automatische annualisering van de arbeidstijd, 
verruiming van het plusminus-conto naar ande-
re sectoren, opting-out, en andere criteria dan ar-
beidstijd om werk te bepalen en te meten. Maar 
ook een hervorming van de huidige anciënni-
teitsbarema’s is nodig.

Pakket 2: duurzame 
inzetbaarheid bevorderen

Een tweede pakket maatregelen moet gericht 
zijn op het stimuleren van werknemers om met 
‘goesting’ en passie langer aan de slag te blijven, 
en moet duurzame inzetbaarheid bevorderen. 
“Het gaat dan vooral over een wendbaargericht 
loopbaanbeleid, zodat werknemers over voldoen-

de autonomie en de juiste competenties beschik-
ken”, preciseert Buysse. “Belangrijk daarbij is dat 
men zich niet concentreert op ontziemaatregelen. 
Dit heeft veeleer een averechts eff ect en werkt een 
negatieve beeldvorming van oudere werknemers 
in de hand. Het is veel beter om oudere werkne-
mers te blijven uitdagen via opleidingen of zelfs 
met andere taken.”

Buysse ziet onder meer heel wat mogelijkhe-
den die tot stand komen door het invoeren van 
een loopbaanrekening: “Zo’n loopbaanrekening 
kan bijdragen tot de inzetbaarheid van werkne-
mers. Al mag dat gerust verder gaan dan alleen 
het opsparen van extralegale vakantiedagen. Ook 
overuren, inhaalrust, maaltijd- en ecocheques, en 
zelfs de eindejaarspremies zouden op een loop-
baanrekening geplaatst kunnen worden. Ook de 
bestaande regelingen rond vorming (zoals edu-
catief verlof) en de verplichtingen rond outplace-
ment zouden in aanmerking kunnen komen. 
Kortom, zowel de werknemer, de werkgever als 
de overheid zou kunnen bijdragen. Dit zou werk-
nemers responsabiliseren en overtuigen om zelf 
werk te maken van hun inzetbaarheid.”

Pakket 3: ‘anders’ werken 
mogelij k maken

Een derde pakket maatregelen moet de moge-
lijkheden verruimen om ‘anders’ te kunnen wer-
ken. “Heel wat bedrijven starten projecten rond 
tijd- en plaatsonafhankelijk werken en zelfsturing. 
Toch merken we dat er nog heel wat hinderpalen 
in de bestaande wetgeving zijn die de verdere ont-
wikkeling van deze werkvormen in de weg staan”, 
stipt Buysse aan.

Geen big bang
De stap naar werkbaar en wendbaar werk is 

niet alleen een kwestie van nieuwe wetgeving. 
“Het vergt ook een mentaliteitswijziging en een 
cultuuromslag. En die kan niet van bovenaf op-
gelegd worden, maar moet van onderuit komen. 
Bedrijven moeten voldoende ruimte krijgen voor 
werven en pilootprojecten in samenspraak met 
HR en werknemers”, meent Buysse.

Bovendien gelooft Buysse ook niet in een big 
bang: “De cultuuromslag moet stap voor stap ge-
realiseerd worden, waarbij iedereen zijn verant-
woordelijkheid moet nemen. Interprofessioneel 
zullen de sociale partners het bredere kader 
moeten scheppen, de wetgeving aanpassen, en 
experimenten stimuleren en faciliteren. Maar het 
echte werk moet in het bedrijf zelf gebeuren. Het 
is het moment om te tonen dat we helden zijn. En 
ik ben benieuwd om te zien of de politiek en de 
sociale partners, zowel interprofessioneel, sec-
toraal als op bedrijfsniveau, zelf ook voldoende 
wendbaar kunnen zijn. Het volstaat niet dat ie-
dereen het erover eens is dat verandering nodig 
is. De bereidheid om te veranderen, moet er ook 
bij iedereen zijn.” R

“Het is geen 
kwestie van 

‘minder’ 
werken, maar 

van maatwerk 
en ‘anders’ 

werken.”

ESSENTIE
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Radicale klantgerichtheid

Welke rol speelt HR bij 
customer centricity?

Een fl orerend bedrijf is doorgaans op een opmerkelijke ma-
nier klantgericht. Vanzelfsprekend? Niet echt, waanneer voel je 
je als klant echt goed bij een organisatie? Wanneer word je op 
je wenken bediend? Wanneer word je niet zowat afgesnauwd of 
tracht iemand je niet met een kluitje in het riet te sturen?

In de huidige wereld wordt het echter almaar moeilijker om 
weg te komen zonder extra aandacht te schenken aan de relatie 
met de klant. Toegegeven, er zijn nog wel enkele bedrijven die lou-
ter spelen op de prijs en de klant dan ook alleen maar zien als een 
noodzakelijk kwaad. Ze bestaan, sommige doen het zelfs prima, 
maar de duurzaamheid van die strategie is niet bepaald stabiel. 
Louter op prijs spelen, is sowieso al hachelijk in de huidige, snel 
evoluerende markt en maatschappij. Er zijn voldoende concur-
renten (waar ook ter wereld) die wel onder jouw prijs duiken.

Wil je loyale klanten, dan is er een extraatje nodig. Sommige 
bedrijven gaan zelfs nog een stap verder en stellen de klant echt 
centraal. Zij bouwen de organisatie vanuit de vraag van de klant. 

Wie in die richting opereert, kan maar beter de strategie van 
customer centricity toepassen. Dat impliceert dat er een hechte 
relatie met de klant nagestreefd wordt, waarbij die klant zo veel 
mogelijk ook betrokken wordt bij de organisatie.

Dat klinkt marketing en ja, het is ook marketing. Maar dat 
mag geen vies woord zijn, zeker ook niet voor HR. Hoe moet 
HR zich trouwens opstellen in een organisatie die resoluut 
de kaart van customer centricity trekt? Dat gaan we na in dit 
dossier, waarbij we beginnen met de bevindingen van de in-
ternationaal meest vermaarde onderzoeker op het kruispunt 
van customer centricity en HRM: professor Paul Sparrow 
(Lancaster University Management School). En hoe moet je 
dan de verloning organiseren? Dat vroegen we dan weer aan de 
meest gerenommeerde Belgische specialist ter zake: professor 
Xavier Baeten (Vlerick Business School). Vervolgens trekken 
we het werkveld in met enkele duidelijke cases, zowel uit de 
privésector als bij de overheid. R
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 ■ Timothy Vermeir

De klant als focus van de 
activiteiten van de onderneming 
– niet het product, niet de prijs, 
maar de klant. Dát is waar het 
de customer-centric strategie 
om te doen is. Een shift naar een 
klantgerichte organisatie impliceert 
heel wat veranderingen doorheen 
de verschillende departementen, 
niet het minst bij HR. Professor 
Paul Sparrow (Lancaster University 
Management School) legt uit hoe 
HR kan bijdragen aan een radicale 
klantgerichtheid (lees: customer 
centricity).

I n 1994 publiceerden James Heskett, Thomas 
Jones, Gary Loveman, Earl Sasser Jr. en 
Leonard Schlesinger hun artikel ‘Putting the 

Service-Profit Chain to Work’ in Harvard Business 
Review. Sindsdien veroverde de idee van de ‘ser-
vice-profit chain’ de wereld. “De verbindingen”, 
zo schreven ze, “in de keten (die moeten worden 
beschouwd als proposities) zijn als volgt: winst en 
groei worden voornamelijk gestimuleerd door de 
loyaliteit van klanten. Trouw is een direct gevolg 
van klantentevredenheid. Tevredenheid wordt 
grotendeels beïnvloed door de waarde van de dien-
sten die aan de klanten worden geleverd. Waarde 
wordt gecreëerd door tevreden, loyale en produc-
tieve medewerkers. Medewerkerstevredenheid, 
op haar beurt, is voornamelijk het gevolg van de 
hoge kwaliteit van de ondersteunende diensten, 
zodat medewerkers in staat zijn om resultaten te 
leveren aan klanten.”

Vandaag, ruim 20 jaar later, zijn de ideeën over 
klantentevredenheid geëvolueerd en is er een ver-
schuiving in de richting van customer centricity: 
de klant staat centraal, de onderneming wordt 

gestuurd vanuit het gezichtspunt van de klant. In 
plaats van een product of dienst te ontwikkelen en 
nadien klanten ervan te overtuigen die aan te ko-
pen, vertrekt een customer-centric onderneming 
vanuit de noden van een klant om een portfolio 
van producten en diensten te ontwikkelen.

HR-praktijken aanpassen
Wil dat zeggen dat die goede oude ‘service-pro-

fit chain’ vandaag heeft afgedaan? Neen, po-
neert Paul Sparrow, directeur van het Centre 
for Performance Led HR aan de universiteit van 
Lancaster in het Verenigd Koninkrijk, dé expert par 
excellence over de consequenties van customer 
centricity voor HRM. “Als je zeker wil zijn dat je 
medewerkers over het algemeen klantgericht zijn, 
dat je dienstverlening aan de klanten een bepaald 
niveau haalt, dan zal je waarschijnlijk voldoende 
hebben aan de ideeën uit de ‘service-profit chain’. 
En dan zijn niet alle zaken van toepassing die no-
dig zijn in een bedrijf waar de klant helemaal cen-
traal staat. Je kan dan immers je doelstellingen óók 
bereiken door te focussen op een hoger niveau van 
engagement van je medewerkers, bijvoorbeeld.”

Maar de professor benadrukt wél dat steeds 
meer elementen van de strategie waarbij de klant 
centraal staat, in vele ondernemingen opduiken. 
Het denken in organisaties verschuift en meer en 
meer bedrijven gaan vandaag op een heel andere 
manier om met hun klanten – klanten die vandaag 
ook veel sneller en vooral breder uiting kunnen 
geven van hun ongenoegen of tevredenheid. Op 
die manier is er een spectrum van bedrijven die 
gefocust zijn op het product, maar wel hun klanten 
tevreden willen stellen, en anderzijds bedrijven die 
volop de klant in het midden plaatsen.

“Op basis van waar de organisatie zich bevindt 
in het spectrum, moeten de HR-functies beter in 
staat zijn om het onderwerp van customer cen-
tricity te bespreken met lijnmanagers, moet men 
de HR-praktijken op de juiste manier organiseren 

“Is het wel een 
goed idee om 

de beslissings
niveaus naar 

beneden te 
duwen om 

zo customer 
centricity 

mogelijk te 
maken?

Professor Paul Sparrow (Lancaster University Management School)

“Er is nood aan het 
empoweren 
van medewerkers die in 

contact staan met de klanten”
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en nadien de waarde die ze toevoegen meten”, vervolgt Sparrow. “Denken 
in termen van de ‘service-profi t chain’ was een goed startpunt voor HR-
directeurs als het ging om het verbinden van hun eigen functie met de in-
terne klant – de medewerkers – en vervolgens, via de klantenfocus van de 
medewerkers, met de eindklant van de organisatie. Nu komen er discussies 
over customer centricity, een andere en meer fundamentele manier om die 
verbinding te maken.”

Bouwsteen 1: massa-maatwerk
Professor Sparrow schuift zes bouwstenen naar voren voor de onderne-

ming die de klant centraal stelt: massa-maatwerk, cocreatie met klanten, 
een klantgerichte organisatiestructuur, het empoweren van medewerkers, 
dialoog met klanten en de capaciteit om om te gaan met grote gegevensver-
zamelingen. Elke bouwsteen bepaalt in meerdere of mindere mate wat HR 
(anders) moet doen.

In eerste instantie gaat het over ‘mass customization’ of massa-maatwerk: 
het vinden van de best mogelijke propositie voor elke individuele klant. 
Door de vraag van de klant centraal te zetten in de waardecreatie, komt mas-
sa-maatwerk in het centrum van de klantgerichte strategie te liggen. “Eén 
van de beste manieren – in theorie althans – om een klantgerichte organisa-
tie te karakteriseren, is om ze te contrasteren met zijn tegenhanger de pro-
duct-centric of productgerichte organisatie. In essentie bestaat de strategie 
van een productgerichte onderneming erin om zo veel mogelijk toepassin-
gen en verkoopkanalen te vinden voor de producten. Het streven van een 
dergelijke organisatie is om een zo goed mogelijk product te bouwen met 
de meest geavanceerde technologie of specifi caties, wat de weg opent naar 
nieuwe opportuniteiten voor toekomstig ‘product placement’. De prijs wordt 
bepaald door de marktwerking.”

Anderzijds is het doel van een klantgerichte onderneming om, op een kos-
teneffi  ciënte manier, elke klant net dat te geven waar hij om vraagt. De prijs 
wordt bepaald door de waarde voor de klant. Om de stap naar customer cen-
tricity te kunnen zetten als onderneming en massa-maatwerk in goede banen 
te leiden, is de kwaliteit van het leiderschap essentieel. Zoals Paul Sparrow 
zich luidop afvraagt: “Is het wel een goed idee om de beslissingsniveaus naar 
beneden te duwen om zo customer centricity mogelijk te maken?”

DOSSIER CUSTOMER CENTRICITY

Bouwsteen 2: cocreatie met klanten
Een tweede bouwsteen is de betrokkenheid van 

de eindklant bij het ontwerp van de producten of 
diensten die je als onderneming op de markt zal 
brengen. Het probleem wanneer de klant mee aan 
de tekentafel zit? Klanten zijn zelf niet altijd duidelijk 
over wat ze willen en zullen al helemaal niet met vol-
ledige specifi caties op de proppen komen. De impli-
ciete specifi caties die een klant aanbrengt, moeten 
worden omgezet in expliciete specifi caties waarmee 
de onderneming aan de slag kan. De voordelen zijn 
echter duidelijk: de klanten zijn méér tevreden, de 
loyaliteit neemt toe en er ontstaat een sterkere emo-
tionele band tussen klant en onderneming.

In dezelfde sfeer zit ‘sociaal CRM’, een op tech-
nologie gebaseerde manier om het steeds meer ge-
fragmenteerde klantenbestand in kaart te brengen. 
“Het wordt een bangelijke tool in de overschake-
ling naar meer samenwerking met de klant, en kan 
als gevolg hebben dat medewerkers en klanten sa-
menwerken bij de ontwikkeling van producten, dat 
klanten betrokken worden bij interne bedrijfspro-
cessen, dat klanten elkaar helpen bij problemen 
en dat klanten ook hun zeg hebben in de langeter-
mijnplanning”, stipt Sparrow aan.

“Een belangrijke impact is dat ondernemingen 
zowel erg duidelijk moeten zijn over hun motie-
ven én authentiek zijn in de manier waarop ze dat 
aanpakken. Doen ze dat alles omdat ze hun klan-
ten willen begrijpen om op die manier een betere 
dienstverlening te kunnen bieden en gebruik te 
maken van de wensen van de klant? Of doen ze het 
louter en alleen opdat ze hen meer producten en 
diensten kunnen verkopen? Klanten zijn gevoeli-
ger dan ooit voor een gebrek aan authenticiteit.”

Bouwsteen 3: klantgerichte 
organisatiestructuur

Een derde bouwsteen heeft te maken met de 
organisatiestructuur. Wanneer niet langer het 
product of de dienst centraal staat, maar de klant, 
heeft dat een onmiddellijke impact op het orga-
nisatieontwerp, zo legt de Britse hoogleraar uit. 
Departementen en business units horen dan niet 
langer opgedeeld te worden op basis van de pro-
ductgerelateerde profi t centers, maar rond profi t 
centers op basis van specifi eke klantengroepen. 
Een departement binnen de bank die zich spe-
cifi ek bezighoudt met kapitaalkrachtige klanten, 
bijvoorbeeld. Meteen speelt ook de bedrijfscultuur 
een belangrijke rol: in een dergelijke organisatie 
horen medewerkers die met de klantenrelatie te 
maken hebben, steeds de kant van de klant.

Maar er is méér dan het harde organogram, 
klinkt het in Lancaster. “Ondernemingen hebben 
een structurele oplossing en een aantal verbin-
dingen die hen meer customer-centric moeten 
maken. Daarnaast is er ook een ‘soft wired’ aspect: 
een – vaak virtueel – netwerk van medewerkers die 
de hulpmiddelen hebben om om te gaan met klan-
tenkwesties”, schetst Sparrow.

 > Paul Sparrow  (Lancaster University Management School)
“Empowerment van medewerkers die in contact staan met de 
klanten, kan worden ondermijnd wanneer de rest van de organisatie 
niet uitgebouwd wordt om die medewerkers te ondersteunen.”
© gf
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Bouwsteen 4: empoweren 
van medewerkers

De vierde bouwsteen? Het empoweren van de 
medewerkers die in contact staan met de klant, 
zodat zij zelfstandig een oplossing kunnen aanrei-
ken die in het belang van die klant is. In de prak-
tijk komt het erop neer dat voor die klantgerichte 
medewerkers wordt bepaald wat het niveau van 
fl exibiliteit is in functie van de klantenstrategie en 
de karakteristieken van het klantenbestand.

Mag een medewerker die online allerlei klach-
ten oppikt, bijvoorbeeld, proactief actie onderne-
men? Heeft een collega de autoriteit om snel breed 
te communiceren in naam van de onderneming? 
Dat staat in functie van de complexiteit van de no-
den van de klant en hoe ingewikkeld de taken van 
die medewerker zijn. Hoe groter de complexiteit, 
hoe meer empowered de medewerker moet zijn 
om customer centricity te laten slagen.

Let wel, vervolgt Paul Sparrow, empowerment 
van die medewerkers kan helemaal worden teniet-
gedaan of minstens ondermijnd wanneer de rest 
van de organisatie niet uitgebouwd wordt om die 
medewerkers te ondersteunen. Een deel van de 
uitdaging heeft te maken met de cultuur, maar ook 
de structuur en waar het gezag zich bevindt, blij-
ken belangrijk om succesvol te zijn.

“Organisaties kunnen denken in termen van 
een empowermentschaal, waarop een onder-
scheid gemaakt wordt tussen een medewerker die 
‘empowered’ is en een medewerker die ‘enabled’ 
is. Het verschil? Het is misschien onrealistisch om 
te verwachten dat een junior medewerker, in real 
time en terwijl hij in contact staat met de klant, 
complexe beslissingen neemt over welk aanbod 
aan producten of diensten best is voor die klant 
– en welke de beste waarde vertegenwoordigen 
voor de onderneming – zonder dat hij daarbij ge-
gidst wordt. De oplossing is om die medewerkers 
te ‘enablen’ door hen tools en scenario’s te geven, 
zodat ze de relevantie zien van een aanbod aan 
de klant en ze die ook kunnen uitleggen aan de 
klanten.”

Bouwsteen 5: dialoog met klanten
De vijfde bouwsteen is het beheer van de demo-

cratisering van de klantenrelatie. De asymmetrie 
in kennis die er voorheen was – de onderneming 
heeft veel meer kennis in huis dan de klant – gaat 
op de schop. In de plaats daarvan komt een ‘infor-
matiedemocratie’. Informatie is vrij beschikbaar en 
klanten zijn veel beter geïnformeerd, waardoor het 
contact tussen onderneming en klant veel meer de 
vorm van een dialoog aanneemt en marketing ge-
baseerd is op een fi losofi e die Sparrow ‘connect & 
collaborate’ noemt – verbinden en samenwerken.

Om de dialoog te laten slagen en een duidelijk 
antwoord te krijgen op de vraag wat waardevol is 
voor de klant, moet die klant transparant, visibel 
en eerlijk zijn. “Organisaties kunnen op verschil-
lende manieren omgaan met de democratisering 

van informatie en kunnen ook alternatieve manie-
ren vinden om de asymmetrie te behouden. Welke 
keuze ze maken, heeft wél belangrijke gevolgen 
voor het profi el van de medewerkers.”

Bouwsteen 6: de capaciteit 
om om te gaan met grote 
gegevensverzamelingen

Tot slot – bouwsteen zes – is het ook nodig om 
in de onderneming de capaciteit op te bouwen om 
grote gegevensverzamelingen te fi lteren om op die 
manier waarde toe te voegen aan een product of 
dienst. Wanneer de klant centraal staat en de on-
derneming alles in het werk stelt om te achterhalen 
wat de klant wil, kom je al gauw in een verhaal van 
big data én de medewerkers die nodig zijn om ver-
standig met die gegevens om te gaan.

Aan de slag
Vooral de vijfde en zesde bouwsteen vormen 

een uitdaging voor ondernemingen, stelt Paul 
Sparrow. “De eerste vier zijn niet echt nieuw, maar 
de andere twee – de democratisering van de klan-
tenrelaties en kennis, en de capaciteit om grote 
gegevensverzamelingen te fi lteren en waarde toe 
te voegen aan producten en diensten – zijn vaak 
nieuw. HR moet op dat vlak samenwerken met 
verschillende andere afdelingen in de business 
om de implicaties op het vlak van medewerkers te 
begrijpen.”

Hoe bedrijven het doen op dat vlak? Sparrow 
is niet onverdeeld tevreden: “Organisaties staan 
veel dichter bij hun klanten, maar veranderen 
niets fundamenteels aan hun werking. Dat is wel 
degelijk een probleem. Bedrijven praten erover 
en experimenteren, maar ze veranderen in wezen 
niet. Customer centricity vereist dat je vrij snel fun-
damentele veranderingen in de organisatie moet 
brengen, in de cultuur, de structuur,... Doe je dat 
niet, dan bewijs je er alleen lippendienst aan.”

HR-departementen kennen de ‘service-profi t 
chain’ en passen die ook toe, vervolgt de hoogle-
raar, maar zetten niet de daaropvolgende stappen. 
Zeker als het gaat om organisatieontwerp, schiet 
HR vaak tekort. Maar ook de intensievere samen-
werking binnen de onderneming met degenen die 
verantwoordelijk zijn voor de klantenrelaties is er 
niet.

Het is overigens niet dat HR deze uitgebreidere 
rol niet zou kunnen opnemen. “Sommige goede 
HR-businesspartners hebben wel degelijk de capa-
citeiten om dat te doen, om nauw samen te werken 
met de mensen van marketing, de dienstverlening 
en dergelijke. Het is veeleer te wijten aan het feit 
dat HR niet is uitgenodigd om van bij het begin 
betrokken te zijn. Het is typisch dat HR pas later 
aan boord gehaald wordt, als mensen beginnen na 
te denken over het te rekruteren profi el of de op-
leiding die medewerkers moeten volgen. Terwijl 
je natuurlijk net van in het begin moet nadenken 
over de medewerkers die je nodig zal hebben.” R
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“Customer 
centricity 

vereist dat 
je vrij snel 

fundamentele 
veranderingen 

in de organi
satie moet 

brengen.”

ESSENTIE
 Î Customer centricity 
is de radicale omme-
keer van de strategie. 
De klant en wat voor 
hem van waarde is, 
staan centraal. Om 
te slagen, moet die 
focus authentiek 
zij n en geen faça-
de waarachter de 
onderneming als 
vanouds georgani-
seerd is.
 Î Voor HR betekent 
een dergelij ke klan-
tenfocus dat er werk 
gemaakt moet wor-
den van leiderschap, 
organisatiestructuur, 
opleiding en empo-
werment van frontli-
ne-medewerkers, en 
de capaciteit om met 
grote gegevensverza-
melingen om te gaan.
 Î HR moet van bij  het 
begin bij  de veran-
dering betrokken 
worden, zodat de 
fundamentele veran-
dering doorgevoerd 
kan worden.
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Professor Xavier Baeten (Vlerick Business School)

 ■ Timothy Vermeir

Binnen het HR-beleid kan een 
doordacht ‘compensation & 
benefi ts’-beleid de keuze voor 
customer centricity ondersteunen 
en versterken. Hoeveel, hoe en 
waarvoor er beloond wordt, moet 
passen bij de strategische focus van 
de onderneming.

X avier Baeten, professor aan de Vlerick 
Business School, heeft een duidelijk 
beeld op de manier waarop een ver-

loningsstrategie afgestemd moet worden op de 
bedrijfsstrategie, zoals een keuze om resoluut de 
kaart te trekken van customer centricty. De ge-
renommeerde ‘comp&ben’-expert baseert zich 
daarvoor uiteraard op kwantitatief wetenschap-
pelijk onderzoek, maar ook op ‘action learning’, 
waarbij hij als onderzoeker kennis tracht te ont-
wikkelen uit praktijkvoorbeelden.

De sleutel tot strategisch verlonen
Er zijn drie strategische kernvragen die ieder-

een die zich met ‘compensation & benefi ts’ bezig-
houdt, moet stellen, doceert de Vlerick-professor:

1. Hoeveel willen we belonen?
2. Hoe willen we belonen?
3. Waarvoor willen we belonen?

Hij voegt er nog een vierde punt aan toe: de ‘re-
ward governance’, de manier waarop je de besluit-
vorming rond verloning doet, de manier waarop je 
het managet.

Hebben we het over een onderneming die ech-
te klantgerichtheid of customer centricity als stra-
tegie hanteert, dan heeft die keuze eveneens een 
onmiddellijke impact op de manier waarop dat be-
drijf ook naar de eigen medewerkers kijkt. Baeten 
licht toe: “De onderliggende drijver voor keuzes 
inzake ‘compensation & benefi ts’ is dat bedrijven 
die streven naar customer intimacy of customer 
centricity, die focus op de externe klant moeten 
doorvertalen naar de interne klant, meer bepaald 
naar de werknemer. Vergelijk het met bedrijven 
die vooral streven naar operationele performantie: 

wanneer ‘operational excellence’ je strategie be-
paalt, zal je veel meer intern gericht zijn en bijvoor-
beeld kijken naar interne salarisverschillen, terwijl 
een bedrijf dat streeft naar customer intimacy, veel 
meer belang zal hechten aan de externe markt als 
het gaat om verloning, net omdat die organisatie 
per defi nitie al meer extern gericht is.”

Pas die externe focus toe op de eerste van de 
drie kernvragen – die peilt naar hoeveel een on-
derneming wil belonen – en het is evident dat een 
bedrijf met een uitgesproken klantgerichte stra-
tegie veeleer net iets boven de mediaan zal verlo-
nen. Vergelijken we opnieuw met de ‘operational 
excellence’-bedrijven, dan mikken zij vooral óp de 
mediaan wegens het belang dat aan kostencontro-
le wordt gehecht.

Wil dat zeggen dat customer-centric bedrijven 
dan ook zéér hoge lonen moeten uitbetalen? Neen, 
klinkt het bij Vlerick in Gent: gewoonweg alle be-
drijven moeten op hun kosten letten, ook degene 
die de klant centraal stellen.

Niet zonder een mooi pakket ‘benefi ts’
“Bij de samenstelling van het loonpakket, valt 

op dat customer-centric ondernemingen voor een 
groot stuk het verschil willen maken op het vlak 
van de employee benefi ts en minder op de louter 
fi nanciële beloning”, constateert Xavier Baeten. 
“Waarom? Omdat je net dáár het verweneff ect hebt 
voor je werknemers. Als een bedrijf streeft naar 
customer intimacy, lijkt het me logisch dat het ei-
genlijk ook een zorgende werkgever wil zijn, met 
een goed pensioenplan, een goed verzekeringspak-
ket en dergelijke voordelen. Maar ook de work-life 
balance blijkt belangrijk in dergelijke bedrijven. Dan 
hebben we het onder andere over de mogelijkheid 
tot thuiswerk en fl exibele werktijden.”

Kortom, de werknemer moet een zeker comfort 
genieten. Dat alleen volstaat evenwel niet. Ook een 
open en goede relatie met de leidinggevende is 
bijzonder belangrijk. Customer-centric bedrijven 
streven naar een ‘fun factor’ bij de werknemers, 
hechten ook belang aan de gezondheid van de me-
dewerkers. Telkens weer gaat het hierom:  de idee 
van klantgerichtheid is ook van toepassing op de 
interne klant, de werknemer.

ESSENTIE
 Î Drie vragen staan 
aan de basis van een 
‘comp&ben’-beleid: 
hoeveel willen we be-
lonen, hoe willen we 
belonen en waarvoor 
willen we belonen?
 Î Een bedrij f dat 
customer centricity 
nastreeft, moet in 
zij n verloningsbe-
leid ook gericht zij n 
op de tevredenheid 
van de interne klant. 
Concreet wil dat 
zeggen: een verloning 
boven de mediaan 
met aandacht voor de 
individuele noden en 
wensen.
 Î Ook belangrij k is dat 
de interne klant vlot 
en gebruiksvriendelij k 
zij n verloningspakket 
kan samenstellen 
én duidelij k geïn-
formeerd is over 
de waarde van zij n 
pakket.

 

“Klantgerichte bedrijven 
maken het verschil met 

employee benefits”
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Laat de medewerker kiezen
En waarvoor willen we belonen? Die derde kernvraag zoekt 

uit wat bepalend is voor de beloning. Het komt erop aan dat een 
bedrijf ook de verloning gebruikt om zijn strategie te ondersteu-
nen. Het is dus belangrijk te belonen wat je wilt bereiken. Maar 
hoe doe je dat?

Baeten wijst allereerst op het belang van maatwerk. Een on-
derneming die streeft naar ‘operational excellence’ en vooral op 
de kosten en de effi  ciëntie wil letten, zal niet al te veel keuzemo-
gelijkheden aanbieden, zal niet al te veel op maat van de indi-
viduele werknemer werken. Een bedrijf dat customer intimacy 
nastreeft, zal dat juist wél doen.

Hij vindt het een logische 
doortrekking van de strategische 
bedrijfskeuze naar HR: als je wil 
dat medewerkers zorg dragen 
voor de klant en rekening hou-
den met diens individuele wen-
sen en voorkeuren, dan moet 
HR dat ook doen voor de eigen 
medewerkers. In functie van de situatie van de medewerker stel 
je dan een pakket samen dat voor hem de meeste waarde verte-
genwoordigt. Het is dan maar logisch dat het bedrijf niet bepaalt 
welk merk en type iemand als bedrijfswagen krijgt, maar veeleer 
werkt met een budget waarin ook alternatieven voor de bedrijfs-
wagen zijn opgenomen.

Waarop is de bonus gebaseerd?
“De onderliggende criteria waar de derde vraag naar peilt, 

zijn er onder meer om rekening te houden met individuele ver-
schillen”, vervolgt Baeten. “Maar een zeer belangrijk criterium 
bij de variabele verloning zijn de indicatoren die bepalen of een 
bonus wordt toegekend en wat de grootte ervan zal zijn. Terwijl 
een onderneming die streeft naar ‘operational excellence’ zich 
zal baseren op winstgevendheid of productiviteit, zal dat verhaal 
bij customer intimacy helemaal anders zijn: dan gaat het over 
klantentevredenheid, wordt de ‘net promotor score’ belangrijk. 
In Nederland is KPN een mooi voorbeeld van die aanpak: de bo-
nus op korte termijn voor de CEO wordt bepaald door de klan-
tentevredenheid, en op lange termijn wordt de bonus bepaald 
door de reputatie van de onderneming.”

Wil dat zeggen dat in customer-centric bedrijven effi  ci-
entie, winst en productiviteit uit den boze zijn als criteria bij 
bonussen? “Uiteraard moet je die ook opnemen”, klinkt het 
beslist. “En dat is belangrijk: ook een bedrijf dat customer 
centricity nastreeft, moet uiteindelijk wel winstgevend zijn. 
Maar anderzijds zie je ook bedrijven die beweren een custo-
mer-centric strategie te hebben, maar alléén op winstgevend-
heid belonen: dat is verkeerd. In de ‘value chain’ van tevreden 
werknemer naar tevreden klant en uiteindelijk naar winst is 
de kern van de zaak dat je de criteria kent die leiden tot winst 
en precies díe weet te belonen.”

“Als de strategie customer centricity is, moet je nadenken 
over wat in dat model daadwerkelijk leidt tot de winst”, preci-
seert Baeten. “Er zijn dan veel maatstaven mogelijk: ik noem-
de al de klantentevredenheid, maar je kan ook herhaalaan-
kopen – ‘customer retention’ – gebruiken, de ‘net promotor 
score’, reputatie en dergelijke meer. Het hangt af van wat je 
als bedrijf belangrijk vindt. Tegelijkertijd kan je wel duide-
lijk stellen dat de grootte van de enveloppe die je verdeelt, 
bepaald wordt door de uiteindelijke winst. Op die manier 
maak  je winstgevendheid onderdeel van het pakket, maar 
kan je het systeem wel nog steeds die klantgerichtheid laten 
uitademen.”

Klantvriendelij ke processen
Voor customer-centric bedrijven is het beslist belangrijk 

dat het ‘compensation & benefi ts’-systeem goed gemanaged 
wordt. Door de focus op de wensen van de individuele werk-
nemer (zo veel mogelijk maatwerk) is het geheel immers net 
iets ingewikkelder. Om tegelijkertijd de klantvriendelijkheid 
op peil te houden, is er een degelijke IT-infrastructuur nodig 

die employee selfservice moge-
lijk maakt. Medewerkers moeten 
zelf keuzes kunnen maken en 
opties met elkaar vergelijken.

Bovendien bezorgt zo’n be-
drijf ook een duidelijk en ver-
staanbaar individueel ‘reward 
statement’ aan alle medewer-
kers, waarin helder wordt ge-

communiceerd over wat het verloningspakket inhoudt, hoe 
de fi scaliteit zit en wat de reden is voor bepaalde keuzes. Gaat 
het om een grote onderneming, dan is het daarenboven nodig 
om veel meer decentraal te werken dan wat een ‘operational 
excellence’-bedrijf zou doen: om de interne klantgerichtheid 
te kunnen waarmaken, zijn zekere vrijheidsgraden voor ver-
schillende afdelingen en landen noodzakelijk.

Customer centricity voer je uiteraard niet alleen in door 
het juiste ‘comp&ben’-beleid, zo benadrukt Baeten nog. 
Heel de organisatiestructuur moet in functie van de klant, 
en zijn noden en wensen worden ingericht, alle aspecten 
van het HR-beleid moeten in dezelfde richting wijzen. Xavier 
Baeten heeft het daarbij over ‘best fi t’ in de plaats van ‘best 
practice’: “Je kan bijvoorbeeld niet stellen dat zelfsturende 
teams altijd beter zijn, maar bijvoorbeeld wel dat ze beter ge-
schikt zijn voor bedrijven die customer centricity nastreven. 
‘Comp&ben’ is essentieel om een strategie te realiseren in de 
zin dat het een schakel is in het geheel. Een ketting is maar zo 
sterk als de zwakste schakel, en als dat een slecht uitgedacht 
‘comp&ben’-beleid zou zijn, dan krijg je een probleem om de 
strategie te realiseren.” R

 > Xavier Baeten  (Vlerick Business School)
“In de ‘value chain’ van tevreden werknemer naar tevreden 
klant en uiteindelijk naar winst is de kern van de zaak dat je 
de criteria kent die leiden tot winst en je precies díe beloont.”
© gf

“Als een bedrijf streeft naar 
customer intimacy, lijkt 

het logisch dat het ook een 
zorgende werkgever wil zijn.”
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 ■ Mélanie Geelkens en Timothy Vermeir

Waarom keren klanten terug naar Carglass? Als je de 
vraag stelt op het hoofdkantoor in Hasselt, krijg je een 
duidelijk antwoord: dankzij onze medewerkers. De 
strategie is hierrond opgebouwd.

D e concurrentie tussen bedrijven die voertuigbeglazing herstel-
len en vervangen, is bikkelhard. Er is beslist méér nodig dan een 
commercial om zich te onderscheiden – zeker, heel zeker als een 

klant iets heel anders ervaart dan wat de commercial verkondigt. “De klant 
staat centraal in alles wat we doen”, beweert HR-directeur Bart Lambrechts. 
“Zowel de externe klant, als de interne klant, onze medewerkers. We zijn 
overtuigd van de ‘Carglass Circle of Success’: als we ervoor zorgen dat onze 
medewerkers tevreden zijn, zullen zij op hun beurt onze klanten ‘delighten’. 
En als onze klanten terugkeren, zijn ook onze aandeelhouders tevreden en 
bereid om te investeren in het menselijk kapitaal.” Tevreden? Acht op de tien 
klanten zeggen alvast dat ze Carglass zouden aanraden. Resultaat? In tien 
jaar is de omzet gestegen van 97 naar 211 miljoen euro.

Ambitie: beste werkplek
De tevredenheid bij de medewerkers scoort 96 procent. Op de vraag 

hoe loyaal ze zijn aan hun werkgever, antwoordt 50 procent dat ze zich vol-
ledig kunnen vinden in de strategie en hoegenaamd geen zin hebben om 
elders te gaan kijken. “Prachtige resultaten”, weet Lambrechts, “maar onze 
doelstelling is om 100 procent te behalen. We hebben de ambitie de beste 
werkplek te worden waar onze medewerkers ooit zullen werken.”

Daarom zet Carglass nu volop in op ‘delight’, een term die ergens het 
midden houdt tussen verrukking en vreugde. “Als een klant ‘gewoon te-
vreden’ is, weerhoudt hem dat er niet van om ook onze concurrenten in 
overweging te nemen. Als we erin slagen een emotionele band te smeden, 
zal hij terugkomen. Exact hetzelfde geldt voor onze werknemers. Dat is 
‘delight’: werken op betrokkenheid in plaats van ‘gewoon’ tevredenheid”, 
vat Lambrechts samen.

Daartoe zijn verschillende elementen nodig. De eerste is communica-
tie. “Dat is de sleutel: weten waarom en hoe”, klinkt het. Bij Carglass zegt 92 
procent van de medewerkers op de hoogte te zijn van de strategie van het 
bedrijf én geeft aan zichzelf daarin te herkennen.

Om de vinger aan de pols te houden over de sfeer in de teams, houdt 
de onderneming om het jaar een personeelstevredenheidsonderzoek. Het 
andere jaar neemt de onderneming deel aan ‘Great Place To Work’ met 
steevast een stek in de top 10 én het podium in het vizier.

 > Bart Lambrechts  (Carglass)
“We hebben de ambitie de beste 
werkplek te worden waar onze 
medewerkers ooit zullen werken.”
© gf

Case: Carglass

Een emotionele 
band smeden 

met klanten én 
medewerkers

Kwalitatieve besprekingen
Carglass is duidelijk over de ‘belangrijkste 

hefboom’: het leiderschap en het klimaat dat dit 
 creëert. Elke medewerker heeft minstens vier keer 
per jaar een gesprek met zijn leidinggevende, zijn 
‘coach’. Ze hebben het onder andere over doelstel-
lingen en loopbaanplanning. De kwaliteit van het 
gesprek staat voorop. Uit ervaring weet HR dat me-
dewerkers die kwaliteitsvolle gesprekken hebben 
met hun leidinggevende, veel méér geëngageerd 
zijn. “Het is kwaliteitsvol wanneer de medewerker 
het gevoel heeft dat er naar hem geluisterd wordt, 
en dat hij ondersteuning en erkenning krijgt.”

Om de sfeer te meten, baseert Carglass zich 
op een model dat is ontwikkeld door Hay Group. 
Met de tool wordt de stijl van leidinggevenden en 
het klimaat dat zij scheppen, bepaald. Het onder-
scheidt vier stijlen: ‘high performance’, ‘energetic’, 
‘neutral’ en ‘demotivating’. 

Een leidinggevende wordt niet gesanctioneerd 
als er ‘neutraal’ of ‘demotiverend’ uit de bus komt, 
benadrukt Lambrechts. “Als de resultaten niet 
goed zijn, geeft HR feedback aan de leidinggeven-
de. Er wordt dan samen met het team bekeken wat 
de verwachtingen zijn en er wordt een ontwikke-
lingsplan opgesteld.”

Alle leidinggevenden die minder goed geëvalu-
eerd worden, gaan door een fase van ontkenning, 
beseft Lambrechts. Ze zeggen dat de vragen niet 
goed begrepen zijn of wijzen op de context. “Maar 
de perceptie van de medewerkers is van tel, niet de 
intentie van de coaches. Eenmaal die ontkennings-
fase achter de rug, stellen we in de meeste gevallen 
vast dat het klimaat én het leiderschap erop vooruit-
gaan. Is dat niet het geval, is dat misschien een teken 
dat leiderschap niet voor hen weggelegd is. We be-
kijken dan samen of er andere mogelijkheden zijn.”
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Toen de onderneming startte met deze feedback, 
volgde een shock: de helft van de leidinggevenden 
zorgden voor een demotiverend klimaat. Vandaag 
zorgt meer dan de helft voor een ‘high performance’ 
of energiek klimaat, terwijl nog 15 procent in de ca-
tegorie ‘demotiverend’ blijft hangen.

‘Mystery shoppers’ en ‘local heroes’
Daarnaast bewaakt Carglass de service door 

‘mystery shoppers’ op pad te sturen. Ook de per-
formantie van elk centrum wordt geregeld ge-
analyseerd. Dat is een manier om ‘best practices’ 
te identifi ceren én teams te belonen. Elke maand 
ontvangt het fi liaal dat zich weet te onderschei-
den een ‘energy box’ gevuld met koekjes en ander 
lekkers. Carglass heeft ook de gewoonte om ‘local 
heroes’ aan te wijzen: medewerkers die zich in de 
kijker hebben gewerkt.

Erkenning is een motiverende factor geworden, 
en niet de verloning. “Het is belangrijk dat ieder-
een op een correcte manier wordt beloond en we 
voeren daarvoor geregeld benchmarks uit, maar 
het belangrijkste is de investering in professionele 
en persoonlijke ontwikkeling”, meent Lambrechts.

De onderneming biedt opleidingen aan die 
de medewerkers met toestemming van hun lei-
dinggevende kunnen volgen. De opleidingen zijn 

vaak gelinkt aan de functies, maar niet altijd. Zo 
zijn er zelfs al lessen beeldhouwen georganiseerd. 
“Iemand die gepassioneerd is, voelt zich beter, ook 
op de werkplek.”

Carglass stimuleert ook loopbaancoaching: 
“Het gaat erom dat werknemers voor de spiegel 
staan. Wat wil ik doen in het leven? Wat zijn mijn 
ambities? Mijn HR-collega’s in andere onderne-
mingen vin den dat we daarmee het risico lopen 
dat medewerkers vertrekken. Maar als hun passie 
niet bij ons ligt en ze verlaten ons, dan is dat voor 
allebei een goede zaak.”

Ondanks de 96 procent tevredenheid, wrijft 
Carglass zich niet in de handen. “We willen echt 
wel de beste werkplek worden en er zijn beslist nog 
punten vatbaar voor verbetering. Een werkgroep 
buigt zich momenteel alvast over fl exibiliteit in 
werkuren.”

“Maar het grote werk is de communicatie”, 
meent Lambrechts. “We hebben 44 fi lialen in 
België en Luxemburg. Het is belangrijk dat onze 
boodschappen doordringen tot alle niveaus. Voor 
ons is het belangrijkste communicatiekanaal de 
leidinggevende, die we ondersteunen door weke-
lijks een overzicht te sturen van te delen communi-
catie. Daarnaast gebruiken we intranet, een perso-
neelsmagazine en zelfs affi  ches op de toiletten.” R

Case Base: “Elke rol draagt bij  om de klant centraal te stellen”
Bij  Base Company is customer centricity de 

manier om zich te onderscheiden in het snel 
veranderende telecomlandschap. “ Elk contact 
met een klant is een opportuniteit. Dat hangt 
rechtstreeks af van de menselij ke factor. Daarom 
is het noodzakelij k om de commerciële en de 
HR-strategie met elkaar te verbinden”, vertelt 
human capital manager Christine Verhasselt.

Ideaal is iedere werknemer een expert én een 
ambassadeur. Zij n rol is zo gedefi nieerd, dat hij  
een directe impact heeft op wat de consument 
ervaart. HR moet in samenwerking met het ope-
rationeel management ervoor zorgen dat ieder-
een de ruimte en de middelen krij gt om te re-
aliseren wat verwacht wordt. Zo creëer je een 
hoge medewerkersbetrokkenheid: sterke am-
bassadeurs die een directe impact hebben op 
de klantentevredenheid.

“De kern van de verandering was de juis-
te objectieven op de juiste niveaus van bij dra-
ge en verantwoordelij kheid te implementeren”, 
legt Verhasselt uit. “Dat is gerealiseerd via het 
programma ‘Managing Accountability Differently’ 
(M.A.D.), waardoor individuele bij dragen optimaal 
worden geformuleerd.” M.A.D. speelt ook een 
belangrij ke rol in rekrutering, ontwikkeling en 
loopbaanplanning. Vandaag is de meerderheid 
van de jobs gedefi nieerd via een rolbeschrij ving 
op basis van de bij drageniveaus. De centrale 
vraag: wat is de complexiteit van mij n bij drage 

en eindverantwoordelij kheid in een klantgerich-
te organisatie?

Verhasselt verduidelij kt: “Een rol beschrij ft 
de functie niet alleen vanuit een takenpakket 
dat de manager evalueert, elke medewerker 
ontvangt ook een beschrij ving van de rol die 
hij  binnen het bedrij f moet vervullen ten aan-
zien van andere spelers – peers, collega’s én 
klanten. Er is ook bepaald welke vaardigheden 
vereist zij n om binnen die functie te kunnen 
evolueren.”

Een laatste uitdaging bestaat uit het correct 
meten van prestaties. “De graad van tevreden-
heid van de klant is te simplistisch, omdat hij  
uitsluitend berust op de actuele gemoedstoe-
stand. Wij  willen vooruit kij ken.” Daarom koos 
Base voor de nieuwe prestatieberekeningstool 
voor de ‘net promotor score’ (NPS), een eenvou-
dige maar krachtige tool waarmee je niet alleen 
de klantentevredenheid meet, maar ook een in-
dicatie krij gt van het groeipotentieel van je on-
derneming of product. De kernvraag luidt: hoe 
groot is de kans dat je ons bedrij f/merk/product 
aan vrienden/collega’s/familieleden aanbeveelt?

Die aanpak speelt een belangrij ke rol om de 
bij dragen van iedere medewerker zichtbaar te 
maken: “De medewerker zal sterker ervaren wat 
het belang is van zij n rol. Dat zal de betrokken-
heid vergroten. Elke rol draagt bij  om de klant 
centraal te stellen.” (Timothy Vermeir)

ESSENTIE
 Î Om klanten echt tevre-
den te maken, is het 
nodig dat er ook aan het 
‘delight’ van de mede-
werkers wordt gewerkt.
 Î Om dat te bereiken, is 
de eerste stap commu-
nicatie. Medewerkers 
moeten begrij pen wat 
de strategie is en zien 
welke rol zij  in het ge-
heel hebben.
 Î Behalve commu-
nicatie, zij n ook 
leiderschap, kwali-
tatieve gesprekken 
tussen coaches 
en hun teamleden 
en erkenning van 
belang.
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Case: Vlaamse overheid

 ■ Timothy Vermeir

In een overheidsomgeving is 
klantgerichtheid anders en 
misschien zelfs moeilijker dan 
voor privébedrijven. Door burgers 
te betrekken en ambtenaren te 
empoweren, komen we al een 
heel eind, zeggen Elke Wambacq 
en Nancy De Vogelaere, ook wel 
bekend als de Dinobusters.

 “J e komt als HR op een inhoudelijke 
discussie”, zal Elke Wambacq op het 
einde van het gesprek nog toevoegen. 

“Op een gegeven moment kom je op de kern van 
wat mensen doen en de dienstverlening naar de 
klanten, en daar moet je als HR durven uit je kot 
te komen en je niet te laten doen – wat niet evi-
dent is. Je moet er als HR voor zorgen dat je dicht 
bij de medewerkers staat, dat je mee kan leven 
met wat er allemaal gebeurt op de werkvloer. 
Dat wil óók zeggen dat je intern een netwerk uit-
bouwt. Dat is de grote uitdaging voor HR.”

Samen met Nancy De Vogelaere en Joke 
Renneboog schreef Wambacq ‘Tot uw dienst – 
Waarom de nieuwe ambtenaar klantvriendelijk 
is’. “In dat boek hebben we geprobeerd een aan-
tal elementen uit de privésector te kidnappen en 
toe te passen op de overheid. Maar je kan dat niet 
gewoon kopiëren. Dat is logisch: enerzijds be-
taal je als burger belastingen om bepaalde dien-
sten te kunnen krijgen, maar niet alle diensten wil 
je ook”, vertelt Nancy De Vogelaere, die tot voor 
kort afdelingshoofd was bij het Agentschap voor 
Onderwijscommunicatie, maar zich nu voltijds 
toespitst op 4ChangeMachines, beter gekend als de 
Dinobusters, een denktank en consultancybedrijf 
over veranderingsmanagement en communicatie 
(zie ook Profi el in dit nummer).

Hindernissen bij  de overheid
Ook de monopoliepositie van de overheid 

maakt klantgerichtheid er misschien minder evi-
dent. Tegelijk wordt de burger steeds mondiger 
over de dienstverlening. Burgers of klanten ver-
wachten van bedrijven een dialoog, organisaties 
moeten een verhaal vertellen, een ‘smoel’ hebben. 
Eenrichtingsverkeer volstaat niet meer. Voeg daar 
nog snelle veranderingen op allerhande gebieden 
aan toe en je hebt wendbare organisaties nodig. 
“En daar wringt het schoentje”, vindt De Vogelaere. 

“Overheden hebben sterk de neiging om alles te be-
tonneren, liefst in moeilijk te veranderen wetgeving.”

Elke Wambacq, diensthoofd bij het Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO, zie ook 
Profi el in dit nummer) vervolgt: “Nancy spreekt 
vanuit een jarenlange ervaring bij Onderwijs & 
Vorming, waar je je heel makkelijk een beeld kan 
vormen van de klanten: ouders, leerlingen en on-
derwijzend personeel. Ik bevind me in een andere 
context. Onze medewerkers doen wetenschappe-
lijk onderzoek in functie van het beleid. Wie is dan 
de klant? Eigenlijk is dat de overheid, het beleid zelf 
en pas verderop de burgers. De overheid is erg ge-
laagd, versnipperd ook. Er zijn zoveel echelons eer 
je bij de eindklant komt.”

Wat leren al die specifi eke overheidskenmerken 
in de huidige wendbare wereld? De overheid – of be-
ter: overheden, van gemeente tot federaal – moet het 
historisch gegroeide wantrouwen wegnemen om te 
voorkomen dat de ‘klanten’ ontrouw worden door 
bijvoorbeeld belastingen te ontduiken als ze geen 
vertrouwen hebben dat hun geld goed wordt be-
steed. Om vertrouwen te creëren, moeten in eerste 
instantie de lagen in de organisatie op de schop, stelt 
De Vogelaere: “Een overheid moet rechtstreeks met 
zijn klanten praten. Als je wil weten hoe je dienstver-
lening ervaren wordt, dan moet je dat rechtstreeks 
vragen. Dan moet je niet denken in naam van de 
klant, maar moet je praten mét de klant.”

De overheid moet de klanten én geïnteresseerde 
burgers betrekken in de werking, vindt Wambacq: 
“In de privésector zegt men dat de klant koning is, 
maar hier zou de klant kapitein moeten zijn.  De 
klanten staan mee aan het stuur, kijken mee hoe de 
samenleving evolueert en welke middelen je daar-
voor moet inzetten.”

Klaar voor de ‘zwermorganisatie’?
Om de overheid klantvriendelijk(er) te maken, 

schuiven Wambacq en De Vogelaere een ‘zwerm-

ESSENTIE
 Î Een verstrengeling 
tussen ‘klant’ en 
‘burger’, een orga-
nisatie die niet kan 
of wil luisteren naar 
haar klanten, een 
gelaagdheid die 
vaak voor onnodig 
veel afstand tussen 
burger en overheid 
zorgt en een gebrek 
aan fl exibiliteit door 
gebetonneerde sys-
temen en regels: in 
de publieke sector is 
klantgerichtheid geen 
evident gegeven.
 Î Om daar verandering 
in te brengen, is het 
nodig dat de over-
heid luistert naar zij n 
klanten en geïnteres-
seerde burgers.
 Î De beste garantie op 
een goede dienstver-
lening: ongehoorza-
me ambtenaren die 
ondanks de syste-
men en procedures 
het belang van de 
burger en klant voor 
ogen hebben en re-
soluut gaan voor de 
oplossing. Het is aan 
HR om mensen te 
empoweren en ze de 
ruimte te geven.

 

De ongehoorzame 
ambtenaar

 > Elke Wambacq   (INBO)
“De ongehoorzame ambtenaar 
springt creatief om met de regels om 
beter werk te kunnen leveren.”
© Hendrik De Schrij ver
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organisatie’ naar voren: “Daarbij vertrek je vanuit 
de vraag, vanuit de noden van de samenleving. 
Pas dan zet je, in functie van die vraag, de juiste 
mensen samen. Dus niet éérst kijken naar de afde-
lingen die je hebt, hoeveel medewerkers elke afde-
ling moet tellen – ook in functie van het ego van de 
leidinggevende...”

Is het gebrek aan klantvriendelijkheid dan een 
structureel probleem dat veroorzaakt wordt door 
de manier waarop de overheidsdiensten zijn ge-

Case Coolblue: hoe klanten blij  maken?
Al van bij  de oprichting in 1999 is klant-

gerichtheid een sleutelelement in de strate-
gie van de Nederlandse e-retailer Coolblue, in 
2015 goed voor ruim 500 miljoen euro omzet 
met zo’n 1400 medewerkers, van wie ongeveer 
100 in België. Klantgerichtheid is samen met 
rendabiliteit de basis van de strategie. “Iedere 
medewerker heeft doelstellingen die zij n afge-
leid van die twee basispij lers”, aldus Jeroen Van 
Camp, Manager Bezorging en woordvoerder voor 
Coolblue in België.

Nochtans is het contact met een klant be-
perkt: de klant bestelt iets dat de dag nadien 
door de postbode wordt geleverd. Van Camp legt 
uit dat het klantencontact verder gaat: “Een voor-
beeld? Als een bestelling vertraging oploopt, stu-
ren we een handgeschreven kaartje met excuses 
en we wensen de klant veel plezier met de aan-
koop. Wat is het verdienmodel erachter? Geen 
idee. Is dat winstgevend? Ook geen idee. Wat je 
wél weet, is dat bij  de klant die dat kaartje ont-
vangt, de mondhoeken heel even omhoog gaan.”

Ook medewerkers die verder van de klant 
staan, bij voorbeeld in het magazij n, zij n gefo-
cust op de klant. Iedereen, daar is Van Camp 
van overtuigd, weet wat de impact is van zij n 

werk op de eindklant. Die cultuur van klantge-
richtheid in de organisatie krij gen, begint bij  de 
selectie. Sollicitanten krij gen een vraag als: wil 
je met deze persoon een pint drinken? De voor-
keur gaat niet noodzakelij k naar de best gekwa-
lifi ceerde, maar naar iemand met de ‘drive’ om 
voor de klant net dat extraatje meer te doen.

Het stopt niet bij  de aanwerving. Tij dens een 
introductiedag maakt elke medewerker kennis 
met de volledige organisatie. Een nieuw project, 
vandaag nog in een testfase, wil nieuwe mede-
werkers al onderdompelen in de klantgerichte 
cultuur zodra ze hun arbeidscontract hebben 
ondertekend, nog vóór de eerste werkdag. “Op 
het platform krij gt de nieuwkomer een virtue-
le rondleiding doorheen alle afdelingen. Er zij n 
fi lmpjes waarin medewerkers vertellen wat ze 
doen én waarom dat voor Coolblue en de klan-
ten zo belangrij k is.”

Ook de maandelij kse borrel in Rotterdam, 
waar ook collega’s uit het magazij n in Tilburg 
op afkomen, draagt bij  aan de cultuur. De 
Coolacademy helpt eveneens. Daar krij gen me-
dewerkers allerhande opleidingen, van cultuur-
training tot inkoopgesprekken, van sollicitatie-
training tot timemanagement. R
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 > Jeroen Van Camp 
 (Coolblue)
“Iedere medewerker 
weet wat de impact 
is van zijn werk 
op de eindklant.”
© gf

 > Nancy De Vogelaere   (Dinobusters)
“De les voor HR? Empoweren, medewerkers 
de ruimte geven om wars van de 
structuren voor oplossingen te gaan.”
© Hendrik De Schrij ver

organiseerd? “Het is een ménselijk probleem”, vindt De Vogelaere. “Mensen 
maken structuren. Mensen kiezen ervoor om structuren te laten bestaan, om 
wantoestanden te laten bestaan.”

Dat de structuren niet alles bepalen, bewijzen vele ontmoetingen die de 
Dinobusters sinds hun boek al in vele overheidsorganisaties hebben gehad. “Er 
zijn mensen die doorheen de structuren geraakt zijn, rebellen, betweters”, ver-
telt Wambacq. “Dat zijn gemotiveerde, ongehoorzame ambtenaren. Je hebt de 
ongehoorzame burger, maar ook de ongehoorzame ambtenaar. Je bent onge-
hoorzaam als je tussen de lijnen door toch een beetje aan het systeem morrelt. 
Je springt creatief om met de regels in functie van een oplossing, om beter werk 
te kunnen leveren. Je kan niet anders zolang het systeem niet is aangepast.”

Transparantie blijft daarbij wel erg belangrijk. Want alleen door transparan-
tie, door het parcours van probleem naar oplossing traceerbaar te maken, kan je 
vertrouwen winnen. “We pleiten er niet voor om zomaar de regels te overtreden, 
wel voor transparantie en hoe je daarmee kan omgaan. Je moet de klanten bege-
leiden. Je moet hen niet zomaar doorverbinden, maar als betrokken ambtenaar 
zorg je ervoor dat het dossier op het eindpunt geraakt, ook al moet je daar intern 
alle muurtjes voor omvergooien die nodig zijn”, licht De Vogelaere toe.

Waarom beweegt het allemaal zo traag? “Bij de Vlaamse overheid is slechts 
0,01 procent van de evaluaties negatief – kan je je dat voorstellen? Iedereen 
krijgt dus de feedback dat hij goed bezig is. Waarom zou hij dan veranderen?” 
merkt Wambacq op. De Vogelaere vult aan: “Het is telkens weer een combina-
tie van top-down en bottom-up. We geloven niet dat verandering alléén van 
onderuit kan komen, net zo goed als het niet werkt als een topic door de strot 
van iedereen wordt geduwd. Het gaat om de combinatie. Als je naar een nieuw 
soort samenleving gaat waar de overheid wel tegemoet komt aan de vragen van 
de klanten, dan zullen we moeten focussen, en bepaalde dingen wel doen en 
andere niet. Laat die keuzes alsjeblieft op een slimme manier gebeuren, en niet 
gewoon met de kaasschaaf.”

De les voor HR? “Empoweren”, concludeert De Vogelaere. “Medewerkers de 
ruimte geven om wars van de structuren voor oplossingen te gaan.” R
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Quote

Bent u klaar voor een 
‘high-impact HR’?
Volgens een nieuw onderzoek met 
spectaculaire bevindingen maakt een 
businessgericht HR echt wel het ver-
schil. De sleutelfiguur in zo’n ‘high-im-
pact HR’ is de HR-businesspartner.

Nieuwe inzichten uit een Bersin by Deloitte-
onderzoek vragen meer aandacht te besteden 
aan de HR-medewerkers die dicht bij de busi-
ness staan, met name de HR-businesspartners. 
Door het verbeteren en uitbreiden van hun vaar-
digheden, kan de HR-afdeling meer waarde en 
relevantie krijgen. De HR-businesspartner moet 
verantwoordelijk zijn voor het zo snel mogelijk 
oplossen van problemen en het inbrengen van 
andere onderdelen van HR. Hij moet:

 ■ Werken met de lijnmanagers om een grondi-
ge kennis van het bedrijfsleven op te bouwen.

 ■ Business-strategieën in mensgerichte initia-
tieven vertalen.

 ■ Programma’s ontwikkelen om businessge-
richte noden aan te kaarten binnen ‘gemeen-
schappen van expertise’.

 ■ Harmonisatie creëren in de manier waarop 
HR wordt overgebracht op de business.
Deze uitdagingen vergen een goed geco-

ordineerd, businessgericht HR-model: een 
‘high-impact HR’. Het implementeren van dit 
model vereist de aanpassing en heroriëntatie 
van de HR-professionals op alle niveaus (en 
zeker die van de HR-businesspartner). De HR-
leiders voelen zelf de noodzaak van zo’n ver-
schuiving: 85 procent van de 300 ondervraagde 
organisaties voelt de nood om “HR te transfor-
meren om nieuwe zakelijke inzichten te berei-
ken.” Een aanzienlijk deel van de operationele 
HR-structuren en -normen zijn dan ook al onge-
wijzigd sinds 1995.

Wat is het voordeel van een ‘high-im-
pact HR’? Waarom zou u moeten investeren 
in het aantrekken van een talentvolle HR-
businesspartner? Volgens het onderzoek sla-
gen organisaties met een businessgericht HR 
erin om zich 2,5 keer sneller aan te passen aan 
marktveranderingen, ze creëren 2,4 keer sneller 
nieuwe producten en diensten, en ze zijn dub-
bel zo efficiënt in het verbeteren van processen 
en het laag houden van kosten dan organisaties 
met traditionele HR-afdelingen. HR is op die 
manier niet alleen een middel om kosten te be-
sparen en de efficiëntie van de dienstverlening 
te verbeteren, maar ook een cruciale bijdrager 
aan het zakelijke succes.

Bron: Bersin by Deloitte (bersin.com)

Flexwerk is sterke rem 
op loonstijgingen
De opmars van allerhande flexibele jobs en de daarmee gepaard 
gaande toename van het aantal freelancers in diverse sectoren 
beperkt in aanzienlijke mate de loonstijgingen.

In een nieuwe studie constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
in Nederland dat de loonsverhogingen sinds de recessiejaren 2008-2009 onmis-
kenbaar achtergebleven zijn op de stijging van de arbeidsproductiviteit. Als oor-
zaak wijst het CBS op diverse vormen van flexwerk, dat doorgaans minder goed 
wordt betaald dan werk in vaste dienst. Precies door dergelijke banen met een 
lage loongroei komt ook de beloning van de andere jobs onder druk te staan.

Nochtans zou er in normale omstandigheden wel ruimte zijn voor meer uit-
gesproken loonsverhogingen, omdat de arbeidsproductiviteit tussen 2010 en 
2014 met gemiddeld 1 procent is toegenomen. De reële lonen (gecorrigeerd 
voor inflatie) zijn in dezelfde periode evenwel met enkele tienden van procen-
ten per jaar gedaald. Alleen in 2014 werd een lichte stijging opgetekend. Voor 
2015 is het nog te vroeg om betrouwbare conclusies te trekken.

In Het Financieele Dagblad commentarieert hoogleraar Lex Hoogduin dat 
er sprake is van een negatieve loon- en prijsspiraal, waarbij de lonen de lage 
inflatie volgen. Bij een productiviteitsstijging van 1 procent kunnen de lonen 
nochtans met 2,5 tot 3 procent omhoog.

Ook de vakbonden hebben het almaar lastiger om een vuist te maken bij 
cao-onderhandelingen. Alle studies wijzen daarop in één richting: de opmars 
van flexwerk en de daaraan verbonden toename van het aantal freelancers, al 
houdt ook de relatief hoge werkloosheid de loonstijgingen beperkt.

Bron: Het Financieele Dagblad (fd.nl)

“Hoe denkt een werkgever zijn medewerkers het 
best te kunnen motiveren? In historisch perspec-
tief is het antwoord eenvoudig: geld. Daarom is 
HR in de meeste bedrijven zo druk bezig met 
complexe verloningspakketten en met gedateer-
de evaluatiesystemen om uit te maken wie wat 
krijgt. Nochtans zijn ontastbare zaken en dan 
vooral de aard van het werk zelf, zeker zo be-
langrijk. Om echt zo motiverend te zijn, moet dat 
werk zeker al deze kenmerken hebben:

 ■ Het is interessant en de medewerkers moe-
ten hun geest en creativiteit ervoor kunnen 
aanspreken.

 ■ Het heeft ontwikkelingspotentieel, ook in 
vaardigheden die buiten de huidige job aan te 
wenden zijn.

 ■ Het is niet routineus, zodat het niet meteen 
vervangen kan worden door een robot of 
kunstmatige intelligentie.

Laat ons dit ‘goed werk’ noemen. Onderschat 
hierbij het belang van job design niet.”

 > Lynda Gratton, 
professor 
Management Practice 
aan de London 
Business School 
en spilfiguur van 
The Future of Work 
Research Consortium, 
op haar blog 
lyndagratton.com
© HDS
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“De manier waarop we de afgelopen 20 tot 30 jaar gewerkt hebben, 
is straks defi nitief voorbij. Wie erin slaagt om vanuit de ontwrichting 
in de vernieuwing te komen, heeft een prettig bestaan. 
Makkelijk is dat niet. Bovendien: wie eraan gewend is op een bepaalde 
manier iets te doen, en daar veel applaus en centjes voor heeft gekregen, 
kan het zich maar moeilijk voorstellen dat het bijna voorbij is. 
Die heeft er zelfs geen zin in daarover na te denken. Te pijnlijk.”

 > Jeroen Smit, hoogleraar Journalistiek en bedrij fskundige, in ‘Nederland in ideeën 2016’ (een uitgave van Maven Publishing)

| NR 156 | 51JANUARI 2016 |

10.000 dollar 
wanneer excellente 
medewerker opstapt
De New Yorkse online-lingeriewinkel Adore 
Me geeft 10.000 dollar aan medewerkers die 
het bedrij f verlaten. Alleen de beste mede-
werkers krij gen het exit-cadeau.

Onlangs kreeg een amper 23-jarige medewerk-
ster van de Amerikaanse webshop Adore Me tot 
haar verrassing een cheque van 10.000 dollar op 
haar afscheidsfuif, die ook al door het bedrijf ge-
organiseerd en betaald werd. Ondertussen heeft 
nog een opstapper de gulle cheque ontvangen. 
Niet iedereen casht evenwel bij een exit. CEO 
Morgan Hermand-Waiche selecteert alleen “ie-
mand die heel hard gewerkt heeft voor Adore Me.”

Die gulheid kan niet overal op begrip reke-
nen. Bruce Elliott, de ‘comp&ben’-specialist van 
de Amerikaanse HR-beroepsvereniging SHRM, 
vindt het zelfs een ontaarding in de huidige wa-
penwedloop van benefi ts. Vele bedrijven zijn zo 
wanhopig op zoek naar de ‘betere’ medewerkers, 
dat ze almaar meer benefi ts uitvinden.

Elliott beseft dat het een reclamestunt is, als-
ook een opsteker voor de blijvers en een specta-
culair element in de ‘employer’s brand’. Hij ziet 
het ook als een stimulans om boemerang-mede-
werkers te creëren, voormalige werknemers die 
na een tijdje terugkeren en doorgaans zeer goede 
publiciteit vormen (zowel intern als voor potenti-
ele medewerkers).

Tegelijkertijd waarschuwt Elliott dat je met 
deze tactiek ook goede medewerkers kunt aan-
zetten om op de jackpot te spelen: ontslag ne-
men (misschien zelfs overstappen naar een con-
current) en hopen de cheque mee te graaien. 
Bovendien vindt hij het zinloos, omdat er veel 
effi  ciëntere middelen bestaan om medewerkers 
gelukkig te houden of op zijn minst bij hen een 
goede indruk na te laten.

Bron: Bloomberg Business (bloomberg.com)

Het probleem met 
zelfsturende teams
Kunt u een bedrij f bouwen rond teams van medewerkers die geen 
manager hebben en aan niemand moeten rapporteren? Steeds meer 
bedrij ven overwegen het, al is dat niet zo eenvoudig als het lij kt.

Een recent artikel in Harvard Business Review had 
de titel ‘Are We Ready for Self-Management?’, alsof 
zelfsturende teams een nieuw experiment zijn. Veel 
grote, succesvolle bedrijven als W.L. Gore, Semco en 
Barry-Wehmiller zijn al zowat 50 jaar op die manier 
gestructureerd. Kortom, zelfsturende teams zijn al 
gewikt en gewogen en ‘here to stay’. De magie is niet 
het concept, maar het principe daarachter: ‘eigenaar-
schap’ (dé motivator par excéllence) als gevolg van de 
macht om beslissingen te kunnen nemen.

De meeste werkgevers geloven nog dat één mana-
ger betere beslissingen kan nemen dan de tien men-
sen die voor hem werken. In de opkomende ‘parti-
cipation age’ is men echter van mening dat de tien 
medewerkers die het meest getroff en worden door de 
beslissing, beter in staat zijn om ze te nemen.

Het werkt echter niet zomaar. Zo ontdekte professor 
Janice Klein (MIT Sloan School of Management) dat 
bedrijven die zelfsturende teams invoerden zonder de 
managementstructuur te ontmantelen, faalden. Het 

invoeren van zelfsturende teams is dus geen managementtactiek, maar 
een cultuuromslag. Begin er beter niet aan als u niet overtuigd bent.

Een ‘eeuw van bazen’ heeft ook de medewerkers ervan overtuigd 
dat ze niet zo slim en gemotiveerd zijn als hun managers. U zult die 
notie dus moeten ombuigen. Alvast een tip voor een eerste proef:

1. Vorm een team rond een doelstelling (4 à 12 medewerkers).
2. Laat hen eerst het gewenste resultaat defi niëren.
3. Vervolgens de werkwijze die nodig is om dat resultaat te bereiken.
4. Ga voor resultaatsgerichte verloning 

(kwaliteit, kwantiteit, snelheid,…).
5. Laat de medewerkers ook zelf bepalen wat er gebeurt 

wanneer de doelstellingen niet worden gehaald en wat er 
gebeurt met degenen die niet op de juiste wijze bijdragen.

6. De bedrijfsleiding keurt de beslissingen van de teams goed.

Bron: Harvard Business Review (hbr.org) en Inc. (inc.com)

Enkele grote, 
succesvolle 
bedrijven als 
Semco zijn al 
zowat 50 jaar 
gestructureerd 
rond 
zelfsturende 
teams.
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Tijd voor het nieuwe talentmanagement

Wie kent de sterren 
van uw organisatie?

 ■ Timothy Vermeir

Talent, high potential, future leader,... 
Er zijn al evenveel termen voor 
de medewerkers die het verschil 
kunnen maken, als er manieren zijn 
om met hen om te gaan. Bij professor 
Nicky Dries (KU Leuven) peilen we 
naar de wetenschappelijke inzichten 
over talentmanagement, met Geert 
Aelbrecht (Besix) kijken we naar de 
praktijk.

“T alentmanagement is een fenomeen, 
niet zozeer een theorie”, zo steekt 
professor Nicky Dries (KU Leuven, 

faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen) 
van wal. “Er bestaat consensus in de academische 
literatuur over wat het is, maar in de praktijk blijft 
het een overkoepelende term waaronder verschil-
lende soorten invalshoeken schuilen.”

Professor Dries doet vooral onderzoek naar 
werknemersreacties op strategische beslissingen, 
maar ook naar onbenut potentieel in een onder-
neming of de effecten van de geheimhouding van 
HR-praktijken. De academische definitie van ta-
lentmanagement – we vinden ze bij David Collings 
(professor HRM aan Dublin City University) en 
Kamel Mellahi (professor Strategisch Management 
aan Warwick Business School in Coventry) – heeft 
het over drie uiteenlopende activiteiten en proces-
sen die gericht zijn op:

1. De identificatie van de sleutelposities 
in de onderneming.

2. De ontwikkeling van een talentpool 
met high potentials en high performers 
die deze posities kunnen innemen.

3. De ontwikkeling van een gedifferentieerde 
HR-architectuur die het mogelijk maakt 
die posities in te vullen en de competente 
medewerkers aan boord te houden.

Meer dan een mondvol, maar waar vinden 
we de essentiële consequenties én de praktische 
invulling ervan? Daarvoor zijn we dichter bij 
huis te rade gegaan.

Ken de absolute top
De eerste stap bij talentmanagement, zegt 

Nicky Dries, zou een reflectie moeten zijn over de 

‘talent philosophy’ van de onderneming. Wil de 
onderneming inclusief zijn en talentmanagement 
laten gaan over de sterktes van iedere werkne-
mer? Of kiest ze ervoor om, zoals in de academi-
sche definitie, van talentmanagement iets exclu-
siefs te maken en alleen de echte toppers onder 
de medewerkers op te nemen?

Het differentiërende aspect dat ook in de defi-
nitie van talentmanagement zit, is voor professor 
Dries belangrijk: “Het woord ‘talent’ heeft altijd 
verwezen naar iets van uitzonderlijk hoge waarde: 
per definitie gaat het over iets exclusiefs én zit de 
factor van interpersoonlijke vergelijking erin – je 
moet beter zijn dan je ‘peers’. Het gaat over iets dat 
zichtbaar én meetbaar moet zijn in de prestatie. 
Bovendien moet dat binnen een bepaald domein 
zijn dat relevant is voor het bedrijf.”

En zo, vervolgt ze, kom je op het terrein van de 
‘bell curve’ of de klokgrafiek uit het controversiële 
boek van Richard Herrnstein en Charles Murray. 
En meteen ook bij de gedwongen distributie van 
personeelsleden op het vlak van potentieel en per-
formance á la de beruchte ‘rank & yank’ van voor-
malig GE-topman Jack Welch, waarbij de goud-
vinken een vette bonus opstrijken en de kneusjes 
onherroepelijk aan de deur gezet worden. Bij het 
concern General Electric (GE) noemde Jack Welch 
het een ‘vitality model’, waarbij hij de 20 procent 
toppresteerders alle lof toezwaaide, terwijl 70 pro-
cent nog adequaat werk toegedicht werd, maar de 
laagste 10 procent bestempeld werd als onderpres-
teerders, die op straat gekeild werden. Sommige 
(grote) ondernemingen passen dit rigide en fel be-
kritiseerde principe nog altijd toe.

Niet iedereen gelijk behandelen
Velen in het vakgebied staan er ontzettend arg-

wanend tegenover, maar voor Nicky Dries is zo’n 
rangschikking noodzakelijk voor wie met zijn talent-
management echt wil inzetten op de top. Wie talent 
identificeert, identificeert immers ook de medewer-
kers die niet tot die selecte groep behoren. “Eigenlijk 
zouden medewerkers die toch van zichzelf vinden 
dat ze high potential zijn, maar niet geselecteerd 
worden, de kans moeten hebben om hun zaak te 
bepleiten”, vindt Dries. Bovendien hoort een bedrijf 
dat zeker is van zijn stuk, dan ook consequent te zijn. 
“Als je geen onderscheid wil maken tussen de me-
dewerkers die je zeker wil behouden en de anderen, 
dan hoef je niet te differentiëren. Doe je het wel, dan 

“Zowel hipo’s 
als niethipo’s 
werken liever 

in organisaties 
die open 
zijn over 

hun selectie 
van high 

potentials.”
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zou het geen probleem mogen zijn om iemand die niet zo belang-
rijk is als hijzelf denkt, te laten vertrekken. Toch?”

“Niet iedereen is het erover eens”, weet Dries. “Sommigen 
gaan ervan uit dat diff erentiatie slecht is en dat je teamdynamie-
ken verstoort. Ik ga er vanuit dat mensen diff erentiatie misschien 
niet leuk vinden, maar het is een natuurlijk onderdeel van het 
leven, iets dat we overal ervaren. Iedereen gelijk behandelen, 
is zelfs onethisch: er moet een causale relatie zijn tussen inzet, 
prestatie, ambitie en wat je van de organisatie krijgt.”

Wie kan het verschil maken?
Bij het internationale bouwbedrijf Besix is talentmanagement 

– Group HR & Communications Director Geert Aelbrecht heeft 
het liever over het ‘potential-programma’ – onmiskenbaar exclu-
sief: niet elke medewerker komt in aanmerking. “Iedereen heeft 
een sterkte, maar het is bijna onmogelijk om daarmee met ieder-
een aan de slag te gaan. Je moet op zoek gaan naar medewerkers 
die het verschil kunnen maken. Let wel: al onze medewerkers 
dragen bij aan het succes van de onderneming. We waarderen dat 
ook echt en die collega’s gaan niet minder of meer bonus krijgen 
dan de high potentials. Al heb ik ook medewerkers nodig die de 
onderneming een stap verder zullen brengen. Die moet je beslist 
detecteren en steunen.”

Om die medewerkers op te sporen, werkt Besix met een jaar-
lijks assessmentproces: “Als internationaal bedrijf hebben we ver-
schillende contexten en omgevingen. We hebben geprobeerd om 
een systeem te vinden waarbij we kijken of we medewerkers kun-
nen beschouwen als een ‘potentieel’. Dat is ons ‘triple A’-model.”

De drie A’s waarop alle medewerkers beoordeeld worden:

 ■ Att itude: alleen wie de waarden (zoals ‘ondernemer-
schap’) van de onderneming deelt, kan als potentieel wor-
den gezien.

 ■ Ability (capaciteiten): heeft hij méér mogelijkheden dan 
wat we eigenlijk vragen op het niveau waar hij zich van-
daag bevindt?

 ■ Ambitie: is de medewerker ambitieus genoeg en heeft hij 
genoeg durf om die ambitie ook uit te spreken?

Wie behoort tot de ‘triple A’?
Elk jaar geven alle managers de namen van hun AAA-

medewerkers door aan HR. Daar bekijkt men de ratings over 
langere termijn en worden de lijsten van medewerkers die jaar 
na jaar ‘triple A’ zijn in verschillende projecten, verschillende 
regio’s, met verschillende leidinggevenden besproken met de 
general managers. Die kunnen een andere mening toegedaan 
zijn en hebben ook inspraak over de kwalifi catie als ‘young po-
tential’ of ‘senior potential’, afhankelijk van waar de werknemer 
staat in zijn loopbaan.

“Dat zijn medewerkers die presteren in de omgeving die je 
hen voorschotelt. Dat zijn de mensen die onze nieuwe leiders 
kunnen worden.” Dat de lijst van potentials elk jaar opnieuw op 
nul wordt gezet, werkt zowel voor wie op de lijst staat, als voor 
wie niet is geselecteerd, maar wel de ambitie heeft, motiverend. 
Enerzijds is het niet omdat je dit jaar op die lijst staat, dat je carri-
ère gemaakt is. Niemand kan op zijn lauweren rusten.

“Anderzijds is het niet omdat je níet op de lijst staat, dat je niet 
goed genoeg bent. We beschouwen de medewerkers die niet op 
de lijst staan, niet als niet-talentvol of zonder potentieel. Er zijn 
veel medewerkers die we hebben gezien van wie we in het begin 
dachten dat het supersterren zouden zijn, maar waar dat niet uit-
gekomen is, en anderen die traag gestart zijn en die fantastische 
carrières hebben uitgebouwd. Het is een voortdurend verschui-
vende balans in de drie A’s die dit teweegbrengt”, legt Aelbrecht uit.

Transparant of niet transparant, 
dat is de kwestie

Professor Dries zet naast de as ‘inclusief-exclusief’ een twee-
de as in de discussie: hoe transparant is het talentmanagement-
programma? Wie is op de hoogte van het bestaan van een pro-
gramma? Weet een high potential zelf dat hij als dusdanig is 
gelabeld? Weten de andere werknemers wie de sterren van de 
onderneming zijn?

Uit het onderzoek van Dries blijkt talentmanagement en de 
identifi catie van de high potentials vaak deels onder de radar te 
blijven, zeker als er écht gefocust wordt op de top tien procent 
van de onderneming. “Ik heb nog nooit een bedrijf gevonden 
dat een exclusief talentmanagementbeleid voert en daar ook 
volledig transparant over communiceert naar iedereen”, consta-
teert Dries. “Maar mensen praten natuurlijk wel, en vaak weten 
de medewerkers wél dat er een programma is en wie als hipo 
wordt gezien.”

Of transparantie een betere aanpak is? Op basis van een eigen 
studie komt Dries tot de conclusie dat dit inderdaad het geval is. 
“We keken in ondernemingen bij hipo’s en niet-hipo’s naar ver-
loopintentie, tevredenheid, motivatie en dies meer. Bij HR hoor 
je vaak dat je tegen medewerkers niet kan zeggen ‘er is een high 
potential-programma, maar jij bent er niet bij’. Wel, in onze stu-
die kwam die hypothese totaal niet uit: in bedrijven die meer 
open zijn, is iedereen meer tevreden. Zowel hipo’s als niet-hipo’s 
werken liever in die organisaties.”

Of de oorzaak de transparantie over talentmanagement was 
of veeleer het gevolg van een meer open cultuur, daar spreekt 
ze zich niet over uit. Maar openheid brengt in elk geval niet met 
zich mee dat niet-hipo’s ongelukkiger zouden zijn.

Transparantie biedt ook duidelijkheid en billijkheid: hoe 
minder transparant je bent, hoe meer speelruimte je hebt om 

TALENTMANAGEMENT

 > Nicky Dries  (KU Leuven)
“Ik heb nog nooit een bedrijf gevonden dat een 
exclusief talentmanagementbeleid voert en daar 
ook volledig transparant over communiceert.”
© Hendrik De Schrij ver
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subjectieve beslissingen te nemen, en hoe minder 
snel je programma en selectie als billijk wordt aan-
vaard. Wie open communiceert over de selectiecri-
teria en over wat daaraan vasthangt, maakt tegelij-
kertijd duidelijk dat er van willekeur geen sprake 
is. Bij de selectie is het overigens ook belangrijk 
om objectieve, meetbare criteria te hanteren, zo 
geeft Dries nog mee. Uit onderzoek van één van 
de doctoraatsstudenten van professor Dries blijkt 
immers dat 50 procent van de variantie of iemand 
nu gezien wordt als talent of niet, wordt bepaald 
door de eigenschappen van de beoordelaar en niet 
van de beoordeelde. Gelijkaardigheid, sympathie 
en strengheid bij de beoordelaar hebben grote in-
vloed op de beoordeling.

Afstevenen op een breuk
“Dus”, besluit Dries, “ben je best transparant 

over het talentmanagementprogramma in de on-
derneming, ook tegen de talenten zelf.” Zullen zij 
dan niet arrogant worden? Gaan ze niet, zoals vele 
HR-verantwoordelijken vrezen, naast hun schoe-
nen lopen? Denken ze dan niet al gauw dat ze zich 
niet meer hoeven in te spannen omdat de buit al 
binnen is? Zullen ze niet sneller met bijkomende 
(loon)eisen afkomen? Neen, zo leert de weten-
schap: Dries vond dergelijke gevolgen nog niet in 
haar onderzoek.

Wel krijgen medewerkers na zo’n identifi catie 
andere verwachtingen van het beleid. Die verwach-
tingen zijn belangrijk, omdat ze deel uitmaken van 
het ‘psychologisch contract’, het beeld dat de werk-
nemer heeft van de onuitgesproken ruilverhouding 

tussen werknemer en werkgever. Ervaart de mede-
werker een onevenwicht, dan kan dat leiden tot een 
psychologische contractbreuk en uiteindelijk tot 
een échte breuk tussen werknemer en werkgever.

Hoe de verwachtingen van medewerkers ver-
anderen eens ze weten dat ze als talent worden ge-
zien? “Ze willen gemanaged worden, verwachten 
meer mogelijkheden, meer beleid op hun maat in 
plaats van de geijkte loopbaanpaden die voor ieder-
een gelden”, weet Dries, zich onder meer baserend 
op eigen onderzoek. “Uit een interviewstudie bleek 
dat high potentials en HR-verantwoordelijken een 
totaal verschillend beeld van het HR-beleid heb-
ben. Op die manier creëert de onderneming echt 
wel een tijdbom.”

Die tijdbom ontmijnen kan door de verwach-
tingen bij de high potentials bij te sturen of door 
de verwachtingen in te lossen. Wie dat niet doet, 
riskeert een breuk met de meest waardevolle me-
dewerkers in de organisatie.

Geen etiket
Bij Besix plakt men geen labels op medewer-

kers. Niemand krijgt er expliciet de boodschap: jij 
bent voor ons een high potential en we zien in jou 
een toekomstige leider in deze onderneming. Dat 
heeft te maken met het systeem met jaarlijkse ra-
tings: wie de afgelopen drie jaar een ‘triple A’-score 
haalde, zal dat volgend jaar in een ander project en 
een andere regio misschien niet meer doen.

Daarnaast is het ook gewoon onbelangrijk om 
dat mee te delen, vindt Geert Aelbrecht: “We zeg-
gen niet aan de medewerkers ‘je bent erbij’. Die 
medewerkers merken dat op een andere manier, 
niet omdat ze dat petje op het hoofd gezet krijgen. 
Sommige medewerkers worden uitgenodigd voor 
extra trainingen. Als je daaraan deelneemt, weet je 
dat je op die lijst staat.”

Bovendien wordt elk jaar in het bedrijfsmaga-
zine duidelijk gemaakt wie aan Vlerick (voor de 
young potentials) en Solvay (voor de senior poten-
tials) bijkomende training volgt. Niets geheim dus, 
alleen is er geen etiket.

En de verwachtingen die gepaard gaan met het 
statuut van high potential, ook als dat geen expli-
ciet label is? “De meeste medewerkers die in zo’n 
programma zijn gestapt, zijn dankbaar, hebben 
een groepsgevoel gekregen, die begrijpen ook nog 
steeds dat ze het zelf moeten maken. Er is niemand 
die het mij zomaar geeft – dat beseff en ze wel”, 
merkt Aelbrecht op.

Bovendien, zo weet de HR-directeur, zijn de per-
soneelsleden die de onderneming op deze manier 
selecteert, dezelfde medewerkers die bij gebrek aan 
een potentieelprogramma op eigen initiatief ook 
aan de HR-deur zouden kloppen, vragend naar ex-
tra opleidingen en nieuwe uitdagingen. “De ‘triple 
A’-medewerkers hebben ook recht van spreken. Je 
moet als bedrijf daarop ook kunnen antwoorden. 
Het zou zeer vreemd zijn mochten zij niet aan mijn 
bureau staan om hun loopbaan te bespreken.”

 > Geert Aelbrecht  (Besix)
“Allereerst willen we vooral dat medewerkers begrijpen dat 
ze in een onderneming werken die met hen begaan is.”
© Hendrik De Schrij ver

ESSENTIE
 Î Talentmanagement 
is per defi nitie 
exclusief: het start 
met het identifi ce-
ren van de beste 
medewerkers in de 
organisatie.
 Î Bedrij ven zij n best 
open en transparant 
over hun talentma-
nagementbeleid. 
Hoe er geselecteerd 
wordt, wie er is 
geïdentifi ceerd is en 
wat dat betekent, 
mogen geen gehei-
men zij n.
 Î Door jaarlij ks te 
starten met een leeg 
blad en de potentials 
op te lij sten op basis 
van prestaties, houdt 
bouwbedrij f Besix 
de deur op een kier. 
Wie niet geselecteerd 
is, maakt het jaar 
nadien kans. Wie wel 
geselecteerd is, kan 
niet op zij n lauweren 
rusten.
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Wil dat zeggen dat medewerkers die opgenomen zijn in het 
programma van ‘young potential’ of ‘senior potential’, eisen kun-
nen stellen? Aelbrecht is duidelijk: “Neen. Wat niet mag, is dat 
die medewerkers verwachten dat we altijd zullen ingaan op hun 
vraag. We geven dat duidelijk mee aan onze high potentials: wij 
moeten u niets, maar samen kunnen we heel veel.”

Versterking en focus
Het uiteindelijke doel van talentmanagement, dat is bij Besix 

waardering tonen en aan uitzonderlijke talenten duidelijk ma-
ken dat de onderneming bezig is met een proactief personeels-
beleid. Aelbrecht verduidelijkt: “Op korte termijn willen we 
vooral dat medewerkers begrijpen dat ze in een onderneming 
werken die met hen begaan is. Als ze een stevige bijdrage leveren 
en sterk presteren, dan gaan we dat ook erkennen en herkennen. 
Dan zullen ze zich kunnen verbeteren, zullen we hun carrière 
misschien versnellen.” Concreet betekent dat bij de bouwgroep 
dat het volgende project waar die medewerker een rol krijgt, 
groter of complexer is, dat zijn of haar rol verbreedt, dat hij of zij 
meer of andere verantwoordelijkheden krijgt.

Of retentie een gevolg is van die aanpak, weet Aelbrecht van-
daag nog niet. Het potentieelprogramma loopt nog maar drie 
jaar. Aangezien de teller elk jaar opnieuw op nul komt te staan, 
is het eff ect op retentie misschien niet van lange duur. Maar 
door het luik ‘attitude’ in de ‘triple A’, komt engagement ook 
mee in de kijker, wat wel een retentie-eff ect op langere termijn 
teweegbrengt.

“Op lange termijn is het doel om de onderneming te verster-
ken”, vervolgt Aelbrecht. “We bouwen die bruggen tussen mede-
werkers, zodanig dat de communicatiefl ow tussen de departe-
menten en de regio’s verbetert. We stimuleren contacten tussen 
medewerkers om te komen tot meer kennisdeling, tot meer uit-
wisseling van competenties, tot meer capaciteiten en kwaliteiten 
die we anders niet zouden hebben. Collega’s leren op die manier 
spontaan van elkaar en versterken meteen ook hun eigen net-
werk. Zo willen we op lange termijn de onderneming klaarma-
ken voor successie op verschillende posten.”

Nu al ziet Aelbrecht medewerkers die hebben deelgenomen 
en die ondertussen doorgegroeid zijn naar een senior niveau – al 
was dat natuurlijk ook te verwachten, gegeven het profi el van de 
geselecteerde medewerkers. “Het feit dat je aan zo’n programma 
kan meedoen, betekent vooral ook dat je over het thema praat op 
executive niveau, dat je de medewerkers de vraag stelt wie binnen 
hun organisatie talenten heeft. Je focust de organisatie op het zoe-
ken van potentieel. Mocht je zo geen programma hebben lopen, 
dan is de kans dat de hele organisatie op regelmatige basis zich 
een keer de vraag zou stelen ‘hoe zit het met mijn potentieel?’ 
waarschijnlijk nihil. Voor de organisatie is de ‘return on invest-
ment’ onder meer dat we het op zijn minst al bespreken.  Als je 
het niet doet, dan komen alleen de ‘usual suspects’ bovendrijven. 
Door het jaarlijks doorlopen van het proces krijgen we de kans 
ook medewerkers uit de verschillende divisies, landen en culturen 
te detecteren. Dat werkt zeer verrijkend voor de onderneming.” S

“Als high potentials en HR 
een verschillend beeld van 

het HRbeleid hebben, zit het 
bedrijf op een tijdbom.”

TALENTMANAGEMENT
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Discriminatie in arbeidsrelaties

 ■ Hilde Vereecken

Ludo Vermeulen, advocaat en 
plaatsvervangend rechter in de 
arbeidsrechtbank van Antwerpen, 
gaat na wat er in de dagelijkse 
Belgische praktijk terechtkomt van 
de bescherming tegen discriminatie 
in arbeidsrelaties. Welke klachten 
komen voor de rechtbank en 
hoeveel kans maken ze?

D iscriminatie op basis van etnische af-
komst, geloofsovertuiging, leeftijd, han-
dicap, gender en seksuele geaardheid is 

nog steeds een harde en onrustbarende realiteit 
op de Belgische arbeidsmarkt. Het Interfederaal 
Gelijkekansencentrum opende 437 nieuwe dos-
siers over discriminatie op de arbeidsmarkt in 2014, 
tien procent meer dan in 2013. De meeste meldin-
gen hebben te maken met het criterium ‘herkomst’ 
van de werknemer (158 van de 437), op korte af-
stand gevolgd door geloof of levensbeschouwing, 
handicap en leeftijd (elk 15 procent). De meeste 
dossiers houden verband met de toegang tot de ar-
beidsmarkt of met feiten die zich voordoen binnen 
een bestaande werkrelatie. Allebei goed voor 40 
procent van de dossiers. Zowat 15 procent heeft te 
maken met ontslagen. Opmerkelijk daarbij is, vol-
gens het Interfederaal Gelijkekansencentrum, dat 
bij één op de tien dossiers een uitzendkantoor of 
een selectiebureau is betrokken.

Hoe kan discriminatie op en rond de werk-
vloer aangepakt worden? Ludo Vermeulen, 
advocaat en plaatsvervangend rechter in de ar-
beidsrechtbank van Antwerpen, vindt het alvast 
jammer dat de mogelijkheid om praktijktesten 
uit te voeren, gesneuveld is in de antidiscrimina-
tiewet van 2007. “Als de overheid het echt meent 
met het uitbannen van discriminatie, is actieve 
opsporing noodzakelijk”, vindt Vermeulen, die 
onlangs het boek ‘Discriminatie in arbeidsre-
laties’ (uitgeverij Larcier) publiceerde. “Je kan 
dan wel goede wetgeving opstellen, maar de wil 
moet er ook zijn om ze toe te passen. Het heeft 
bijvoorbeeld weinig zin een strikt activeringsbe-
leid te voeren voor oudere werknemers als leef-
tijdsdiscriminatie niet aangepakt wordt.”

Strenge eisen voor bewij slast
Vermeulen analyseerde de rechtspraak van het 

Hof van Justitie en de Belgische rechtspraak om 
na te gaan wat er in de praktijk terechtkomt van 
de bescherming tegen discriminatie op grond van 
godsdienst, handicap, leeftijd en seksuele geaard-
heid in arbeidsrelaties. De indruk ontstaat wel eens 
dat de term discriminatie te pas en te onpas wordt 
gebruikt. Niettemin blijkt uit de rechtspraktijk dat 
Belgische rechtbanken vrij strenge eisen stellen 
om het bewijs te leveren die een discriminatie kun-
nen doen vermoeden.

Prompt verwijst Vermeulen naar een recent 
arrest van een arbeidshof over een zwangere uit-
zendkracht die na verschillende opeenvolgende 
weekcontracten een vast arbeidscontract zou krij-
gen: “Bij het ondertekenen van het laatste week-
contract wordt de uitzendkracht doorverwezen 
naar de adjunct-personeelschef, die haar vertelt 
dat ze dan toch geen vast contract krijgt omdat 
ze zwanger is, met de belofte dat ze mag terugko-
men na haar zwangerschapsverlof. De uitzend-
kracht had het gesprek stiekem opgenomen met 
haar smartphone. Het arbeidshof aanvaardt de 
geluidsopname als bewijs. Ook de adjunct-per-
soneelschef bevestigt, als getuige, dat zijn stem te 
horen is op de opname, maar hij wist niet meer 
exact wat hij had gezegd. Het arbeidshof oordeelt 
echter dat de uitspraak van de adjunct-perso-
neelschef niet toegeschreven kan worden aan de 
werkgever en wijst de vordering af.”

Wat kan de sollicitant bewij zen?
Ook de rechtspraak van het Europees Hof van 

Justitie dat in de meerderheid van de gevallen het 
recht op privacy boven het recht op gelijke behan-
deling stelt, bemoeilijkt de bewijsvoering: “Bij de 
antidiscriminatiewet moet het vermeende slacht-
off er eerst aantonen dat er feiten zijn die een dis-
criminatie kunnen doen vermoeden. Daarna is het 
aan de beschuldigde om te bewijzen dat er geen 
sprake is van discriminatie. Deze gedeelde bewijs-
last leidt vaak tot een botsing tussen het recht op 
privacy en het recht op gelijke behandeling. Stel: 
een sollicitant vermoedt dat hij afgewezen is we-
gens zijn leeftijd of etniciteit, dan lijkt het logisch 
dat hij inzage zou krijgen in alle sollicitatiedossiers. 

Wanneer wordt 
discriminatie

aangeklaagd én bestraft?

ESSENTIE
 Î De antidiscrimi-
natiewet van 2007 
bevat geen detec-
tiemechanisme om 
discriminatie actief 
op te sporen en te 
bestraffen.
 Î Belgische hoven en 
rechtbanken stellen 
vrij  strenge eisen om 
het bewij s te leveren 
die een discriminatie 
kunnen doen ver-
moeden. Dit maakt 
de drempel voor 
vermeende slachtof-
fers hoog.
 Î Het recht op privacy 
primeert vaak op 
het recht op gelij ke 
behandeling.

 

Voor de 
sollicitant 
is het zeer 

moeilijk om 
discriminatie 
aan te tonen.
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Veelal wordt dit door de rechter geweigerd om redenen van privacy van de 
andere sollicitanten. Dit maakt het voor de sollicitant dan ook zeer moeilijk 
om discriminatie aan te tonen.”

Hierdoor is het vooral bij aanwervingsprocedures moeilijk om discrimina-
tie te bewijzen: “Zeker als de werkgever een beetje handig is in het verhullen 
op grond van welke criteria hij heeft aangeworven, kan een sollicitant vrijwel 
nooit een discriminatie bewijzen. Al kan je het ook omkeren. Als werkgever is 
het belangrijk grondig na te denken hoe je een afwijzing formuleert.”

Ter illustratie verwijst Vermeulen naar een arrest van het arbeidshof van 
Antwerpen. Een 51-jarige man solliciteert voor een vacature van een interne 
accountmanager. ’s Anderendaags krijgt hij per e-mail antwoord dat het be-
drijf de voorkeur geeft aan jonge kandidaten met eerder beperkte ervaring: 
“We spreken zogenaamd over een junior-functie. Uw loopbaan, ervaring en 
waarschijnlijk ambities gaan eerder in de richting van een senior-job.” De sol-
licitant dient klacht in bij het Centrum voor Gelijke Kansen, dat het bedrijf in 
gebreke stelt. Het bedrijf repliceert dat de 51-jarige niet werd aangeworven na 
een onderzoek op basis van opleiding, technische kennis, inpasbaarheid op 
de afdeling en de kostprijs van de kandidaat.

“Het arbeidshof aanvaardt dat er feiten zijn die een discriminatie kunnen 
doen vermoeden, zodat de werkgever moet aantonen dat er geen sprake is van 
discriminatie. Uiteindelijk beslist het hof dat de afwijzing van de kandidatuur 
van de 51-jarige niet gesteund was op zijn leeftijd, maar omdat hij niet beant-
woordde aan het gezochte profi el. Het hof motiveert zijn beslissing door on-
der meer te verwijzen naar het uitnodigen voor een gesprek van een kandidaat 
van 49 jaar, ook al werd uiteindelijk een jonge kandidaat aangeworven.”

Leeft ij d: meeste klachten
In zijn analyse van de Europese en Belgische rechtspraak beperkt 

Vermeulen zich in zijn boek tot vier discriminatiegronden: leeftijd, handi-
cap, godsdienst en seksuele geaardheid. Het gros van de rechtspraak gaat 
over leeftijd als discriminatiegrond. “Dat heeft deels te maken met het feit 
dat de Europese richtlijn een verschil in behandeling in leeftijd ook toelaat 
omwille van een sociaal arbeidsmarktbeleid en niet alleen voor een we-
zenlijke en bepalende beroepsvereiste. Denk maar aan de discussie over 
loonschalen volgens ervaring versus het verbod van leeftijdsdiscriminatie, 
aparte loonschalen voor jongeren of extralegale vakantiedagen volgens 
leeftijd”, licht Vermeulen toe.
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Aspecten van notarieel insolventierecht - Collectieve schuldenregeling en 
faillissement
Bart Wylleman

Dit werk bevat twee grondige studies van actuele onderwerpen van het insolventierecht.

In een eerste deel beschrijft en evalueert de auteur een recent ontwikkelde, nieuwe theorie 
in verband met de gevolgen van de samenloop bij collectieve schuldenregeling. Deze 
nieuwe theorie, die al ingang vond in de rechtspraak, heeft verstrekkende gevolgen voor 
de taakomschrijving van de schuldbemiddelaar en onder meer ook voor de wijze waarop 
onroerende goederen te gelde moeten worden gemaakt. Deze bijdrage vormt de eerste, 
kritische evaluatie van deze belangrijke ontwikkeling. 

Het tweede deel betreft het faillissementsrecht en behandelt de vraag van welke schulden de 
partner van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde wordt bevrijd.

Bart WYLLEMAN is raadsheer bij het Hof van Cassatie en academisch consulent aan de  
UGent.
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Discriminatie in arbeidsrelaties
Ludo VERMEULEN

Het Cahier gaat na wat er in de dagelijkse Belgische praktijk terecht komt van de 
bescherming tegen discriminatie in arbeidsbetrekkingen, op basis van een grondige 
analyse van de rechtspraak van het Hof van Justitie over de Kaderrichtlijn 2000/78/EG.
Met de wetten van 10 mei 2007 is het Belgische discriminatierecht in zijn definitieve 
plooi gevallen. Het opzet van dit boek is om na te gaan wat de eerste ervaringen zijn 
in de praktijk.
Aangestuurd vanuit de Europese Unie heeft het antidiscriminatierecht grote 
en hooggestemde ambities. Hoe vinden die ambities hun weg in de Belgische 
rechtspraak en in het Belgisch recht in het algemeen? Wat is er “op de begane grond” 
van het arbeidsrecht te merken van al het gefilosofeer in de “ivoren torens van de 
rechtsgeleerdheid” over het begrip discriminatie en de bestanddelen ervan? 
Het boek vertrekt vanuit de Kaderrichtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 
2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep 
en de daarin opgenomen discriminatiegronden godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd en seksuele geaardheid.
De auteur analyseert grondig de rechtspraak  waarin het Hof van Justitie zijn visie 
ontwikkeld  heeft over de Kaderrichtlijn en het verbod van discriminatie op grond van 
godsdienst, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid.
Dit werk geeft antwoord op concrete vragen zoals: is obesitas die een werknemer niet 
meer toelaat om staand te werken een handicap? Zijn anciënniteitsbarema’s in strijd 
met het verbod van discriminatie op grond van leeftijd? Is een hoofddoekverbod op de 
werkvloer een discriminatie op grond van geloof?

Ludo VERMEULEN is advocaat en plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank 
Antwerpen.
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Handicap: steeds meer klachten
Ook rechtspraak over de discriminatiegrond 

handicap zit in de lift. “Niettemin is de rechtspraak 
nog zoekend. Het begrip handicap is immers zeer 
breed gedefi nieerd. Het woord handicap heeft be-
trekking op de gezondheidstoestand die het gevolg 
is van een geneeslijke of ongeneeslijke ziekte die 
leidt tot een langdurige beperking van de werkne-
mer in zijn deelname aan het beroepsleven. De in-
terpretatie van het begrip moet ook in de Belgische 
rechtspraak nog vorm krijgen”, legt Vermeulen uit.

Een actuele vraag is of ook obesitas hieron-
der valt. “Volgens een recent arrest van het Hof 
van Justitie is obesitas op zich geen handicap, 
maar kan het wel tot een handicap leiden als het 
de mogelijkheden van de betrokken werknemer 
langdurig beperkt, waardoor hij minder kansen 
heeft op de arbeidsmarkt.”

Een ander pijnpunt is de ‘redelijke’ aanpassing 
van de werkomgeving. “Ook hier zegt het Hof van 
Justitie dat dit begrip zeer ruim moet worden ge-
interpreteerd en dat bijvoorbeeld ook een arbeids-
tijdverkorting een redelijke aanpassing kan zijn. 
Een ander discussiepunt is of de gehandicapte om 
redelijke aanpassingen moet vragen, dan wel of de 
werkgever de plicht heeft die uit eigen beweging 
aan te bieden. Noch de Europese Kaderrichtlijn, 
noch de antidiscriminatiewet bepaalt de pro-
cedure die voor de redelijke toepassing gevolgd 
moet worden. Volgens bepaalde rechtspraak en 
rechtsleer moet de persoon met een handicap zelf 
de gewenste aanpassingen vragen. Volgens an-
dere rechtspraak moet de werkgever spontaan de 
mogelijke aanpassingen doorvoeren of minstens 
voorstellen, zodra hij op de hoogte is van de beper-
king”, stelt Vermeulen vast.

Uit de rechtspraak blijkt dat ook ontslag we-
gens overmacht om medische redenen beoor-
deeld moet worden in het licht van de antidiscri-
minatiewet. “Zo’n ontslag is immers gebaseerd 
op een blijvende fysieke of psychische beperking 
van de werknemer”, zegt Vermeulen. “Uit de 
rechtspraak blijkt dat ontslag wegens medische 
overmacht te verzoenen is met het discrimina-
tieverbod handicap als de werkgever kan aan-
tonen dat redelijke aanpassingen niet mogelijk 
zijn of dat zelfs met redelijke aanpassingen de 
werknemer nog steeds niet de essentiële taken 
van zijn functie kan uitoefenen. De vraag of in 
dit laatste geval ontslag zonder enige vergoeding 
om medische overmacht te verzoenen is met het 
discriminatieverbod, is nog niet aan bod geko-
men in de rechtspraak.”

Geloof: de hoofddoek en 
andere klachten

“Het Europees Hof van Justitie heeft nog geen 
uitspraken gedaan over het verbod op discrimina-
tie op grond van geloof of overtuiging in het kader 

 > Stij n Vermeulen  (Vermeulen Heylen 
Michiels De Graeve)
“Als de wetgever of overheid het 
echt meent om discriminatie 
uit te bannen, is actieve 
opsporing noodzakelijk.”
© gf/Jens Detollenaere
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van de Europese Richtlijn over antidiscriminatie. 
In de Belgische rechtspraak komt de kwestie van 
de uitingen van geloof in de vorm van kleding wel 
vaker aan bod. Daarbij valt op dat meer en meer 
ondernemingen zich beroepen op het neutrali-
teitsbeginsel, overigens met wisselend succes”, 
merkt Vermeulen op.

Volgens de arbeidsrechtbank van Tongeren (2 
januari 2013) kon Hema niet aantonen dat het een 
neutraliteitsbeleid voerde en dat een ontslagen 
verkoopster slachtoffer was van een indirecte dis-
criminatie op grond van geloof. De verkoopster, die 
een hoofddoek droeg, werkte als uitzendkracht. Na 
meer dan anderhalve maand tewerkstelling kreeg 
ze te horen dat haar uitzendcontract niet werd ver-
lengd wegens haar hoofddoek.

Het arbeidshof van Antwerpen oordeelde dan 
weer (23 december 2011) dat een werknemer met 
zijn kledingvoorschriften geen enkel onderscheid 

maakt op basis van enig geloof en dus ook niet 
discrimineert. Een moslima, die nadat ze drie jaar 
tijdens haar werk als receptioniste haar hoofddoek 
had afgelegd, deelde aan de werkgever mee dat ze 
die voortaan tijdens het werk wel zou dragen – ook 
al was dat in strijd met de kledingvoorschriften. 
Daarop werd ze ontslagen met betaling van een 
opzegvergoeding. “Het Hof van Cassatie heeft in 
het kader van die zaak op 9 maart 2015 de vraag 
gesteld aan het Europese Hof van Justitie of het 
verbod om als moslima een hoofddoek te dragen 
op de werkvloer geen rechtstreekse discriminatie 
oplevert wanneer bij de werkgever voor alle werk-
nemers het verbod geldt om op de werkvloer uiter-
lijke tekenen te dragen van politieke, filosofische 
en religieuze overtuigingen”, stipt Vermeulen aan.

Over discriminatie in werk of beroep wegens 
seksuele geaardheid is er nog geen Belgische 
rechtspraak gekend. S

Ontluisterend veldonderzoek
De arbeidsmarkt is een broeihaard van discri-

minatie, zo blijkt uit veldonderzoek van professor 
Stijn Baert en zijn collega’s van de UGent (vak-
groep Sociale Economie). Voor het onderzoek 
werden telkens zo’n 1000 fictieve sollicitaties 
verstuurd als reactie op bestaande vacatures. 
Bij de sollicitaties werd wisselend een bepaald 
kenmerk toegevoegd, zoals een Turkse en een 
Vlaamse naam, wisselende leeftijden of een 
functiebeperking. “We keken naar de kans om 
uitgenodigd te worden voor een jobgesprek.”

Factoren die de kans op een jobgesprek 
doen stijgen met 50 procent

 Î Jongere versus oudere leeftijd: de kansen wer-
den nagegaan voor werknemers van 38, 44 
en 50 jaar. Gemiddeld ontvingen kandidaten 
met 6 of 12 jaren meer op de teller 39 procent 
minder uitnodigingen voor een jobgesprek. Er 
waren wel belangrijke verschillen volgens wat 
de oudere werknemer deed tijdens zijn ‘extra’ 
jaren. Wanneer die jaren werden ingevuld met 
irrelevante ervaring, kreeg de oudere kandidaat 
65 procent minder uitnodigingen. De ‘bestraf-
fing’ ligt lager wanneer de oudere kandidaat 
gewoon een tijd inactief was. Als de oudere 
kandidaat in hetzelfde beroep actief was, werd 
er geen ongelijke behandeling vastgesteld. Al 
wordt die relevante ervaring ook niet beloond.
 Î Een autochtone versus een allochtone naam: 
Turkse kandidaten moeten gemiddeld 44 
procent meer sollicitaties verrichten om het-
zelfde aantal positieve reacties te ontvangen 
als Vlaamse kandidaten. Voor ‘laaggeschool-
de’ jobs moeten Turkse jongeren zelfs 3,6 
keer meer sollicitaties uitsturen. Voor knel-
puntberoepen werd echter geen significan-
te ongelijke behandeling gevonden. Uit de 

bevraging naar de motieven waarom ze een 
allochtone kandidaat al dan niet uitnodigen, 
verwezen de werkgevers vooral naar andere 
werknemers en klanten.
 Î Het niet vermelden van een functiebeperking.

Factoren die kans op een jobgesprek 
doen stijgen met 25 procent

 Î Geen vakbondslidmaatschap: vooral in sec-
toren met een hoge syndicalisatiegraad is de 
kans op discriminatie van kandidaten die ver-
melden lid te zijn van de vakbond hoger.
 Î Geen jeugddelinquentie.
 Î Geen eerdere langdurige werkloosheid.
 Î Geen eerdere depressie.

Factoren die een neutraal tot 
positief effect hebben

 Î Lesbische versus heteroseksuele geaardheid: 
jonge vrouwen die vermelden dat ze gehuwd 
zijn met een andere vrouw, worden sneller uit-
genodigd dan jonge heteroseksuele vrouwen. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat werk-
gevers er vanuit gaan dat deze lesbische jonge 
vrouwen minder snel uitvallen door zwanger-
schapsverlof. Dit effect verdwijnt immers op 
37-jarige leeftijd.
 Î Eerdere tewerkstelling onder het onderwijsni-
veau wordt slechts in zekere mate afgestraft.
 Î Man versus vrouw: over het algemeen is er 
geen sprake van ongelijke behandeling, behal-
ve als het gaat om vacatures die een promotie 
inhouden.

Professor Baert pleit dat de overheid discri-
minatie actief moet opsporen en terugdringen, 
onder meer via praktijktesten: “De pakkans moet 
voldoende groot zijn.”
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 > Stijn Baert  (UGent)
“De pakkans moet 
voldoende groot zijn.”
© HDS

Meer en meer 
 ondernemingen 

beroepen 
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boekenboekenboeken

Rollenspel
Niet zelden lopen rollenspellen 

vreselijk uit de hand. Het spel wordt al 
gauw gênant, er volgen pijnlijke stiltes, 
sommige deelnemers haken vloekend 
af, andere krijg je niet eens aan het spe-
len. Nochtans vindt de Nederlandse 
opleidingsexpert Karin de Galan het 
rollenspel één van de effi  ciëntste trai-
ningsvormen, als je het maar degelijk 
aanpakt. Haar nieuwste boek bevat dan 
ook vooral praktisch advies.

Burn-out
De boekenstapel over burn-out 

wordt gevaarlijk hoog, al kan dat ook 
een teken zijn dat het onderwerp hoogst 
actueel blijft. Hoe dan ook, uit die mas-
sa kan je dan maar beter een boek van 
een expert selecteren, zoals van arts en 
bedrijfsconsulent Luc Swinnen. In zijn 
nieuwste heft hij geen klaagzang aan, 
maar geeft hij praktische tips om het 
niet zover te laten komen. Hij gaat in op 
oorzaken en preventie.

 ÎReinventing Organizations – 
Nederlandse editie
 Î Frederic Laloux
 Î LannooCampus/Het Eerste Huis, 
389 blz., € 34,99
 Î ISBN 97890 823 47708

 

 ÎGa toch leidinggeven! – Een 
manifest tegen overmatig coachen
 Î Dion Kotteman
 Î Van Haren Publishing, 
113 blz., € 19,50
 Î ISBN 97890 8753 7227

 

 ÎZo werken rollenspellen echt!
 Î Karin de Galan
 Î Thema, 187 blz., € 24,95
 Î ISBN 97890 5871 9799

 

 ÎGeef burn-out geen kans – 
100 manieren om uit de knoop 
te raken
 Î Luc Swinnen
 Î Davidsfonds, 230 blz., €19,99
 Î ISBN 97890 5908 5824

 

Zo werken
rollenspellen
echt!

Volgens de
methode van
Karin de Galan

Zelfsturing?
De nieuwe hype in de manage-

mentbibliotheek stamt van een con-
sultant uit het Brusselse: ‘Reinventing 
Organizations’. Frederic Laloux (die 
aanvankelijk carrière maakte bij 
McKinsey, een vertrouwd broeinest 
van managementgoeroes) raakt een 
overbekend probleem aan: de bedrij-
ven zitten vast in een verouderd star 
stelsel, waardoor ze zowel zichzelf, 
hun managers als hun medewerkers 
uitputten. Hoe los je dat op, hoe word 
je ‘wendbaar’ zonder alles en iedereen 
daaraan op te off eren? Vervang de hi-
erarchie, winsthonger en zinloosheid 
door zelfmanagement, authenticiteit 
en bezieling, zo betoogt Laloux. Is daar 
een model voor? Niet meteen, maar hij 
beschrijft een dozijn organisaties (van 
een Franse autotoeleverancier tot een 
Amerikaans tomatenverwerkingsbe-
drijf) die, los van elkaar, werken met 
verregaande zelfsturing.

Dat levert enkele concrete cases 
op. Het probleem schuilt in de eigen-
aardige uitleg die Laloux eromheen 
drapeert. Daar verlaat hij het prakti-
sche pad en orakelt in een soort her-
uitgevonden ‘new age’. Er waart een 
aureool rond dat veeleer mystiek dan 
wetenschappelijk overkomt. Hij heeft 
het zelfs over drie breinen (in hoofd, 
hart en buik). Beeldspraak? Neen, 
“het brein in het hart en dat in de buik 
werden pas onlangs ontdekt.” Vraag 
dat rond in academische middens en 
je oogst kwade replieken over zoveel 
onzin of op zijn best een luide lach. 
Inderdaad, een bizar boek met twee 
‘gezichten’ – en opvallend veel loven-
de kritieken, ook buiten de manage-
mentbladen. (Luc De Decker)

Echt leiden?
“Wanneer leiderschap onzichtbaar 

wordt gemaakt, is het ineens popu-
lair in Nederland. Zou dat iets beteke-
nen voor de soort leiderschap die in 
Nederland past?” Ongetwijfeld klinken 
vele antwoorden hierop bevestigend, 
verwijzend naar het poldermodel 
waarmee we onze noorderburen vaak 
associëren. Dion Kotteman refereert 
evenwel naar het begrip ‘onzichtbaar 
leiderschap’ van Mathieu Weggeman. 
Als er één zaak is die zijn boek duidelijk 
wil maken, is dat leiderschap absoluut 
niet onzichtbaar kán zijn. Nochtans 
pleit hij evenmin voor het oude 
controleer-en- commandeer-systeem. 
Een leider mag zich echter niet verber-
gen achter populaire kreten.

Zijn titel en vooral ondertitel lijken 
op een afrekening met coaching: ‘Ga 
toch leidinggeven! – Een manifest te-
gen overmatig coachen’. Al gauw blijkt 
Kotteman juist geen coachingfobie te 
hebben. Alleen mogen we leiden en 
coachen niet met elkaar verwarren. 
Zelfs bij senior kenniswerkers is er nog 
altijd iemand nodig die richting wil, kan 
en durft te geven. Dat kan niet door zo’n 
expert voor voldongen feiten te stellen, 
maar “een laat-maar-waaien-stijl werkt 
ook niet.”

Het boek blijkt een stevig pleidooi 
voor een passende leiderschapsstijl, 
waarbij leiden en coachen elkaar voor-
al niet uitsluiten. De auteur heeft een 
opmerkelijke carrière gelopen en is 
daarbij in aanraking gekomen met heel 
uiteenlopende leiderschapsstijlen. De 
voormalige politieoffi  cier werd hoofd 
van de IT-systemen, trok naar de bank-
wereld en leidt nu een overheidsdienst.
 (Luc De Decker)

 Î Leden van HR 
Square krij gen 
20 % korting bij  
aankoop van dit 
boek via www.
lannooshop.com/
hrsquare. Zolang 
de voorraad strekt.

 Î Leden van 
HR Square krij gen 
10 % korting 
als ze dit boek voor 
eind februari 2016 
bestellen bij : 
www.epo.be/hrsquare.
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 ■ Lynn Van Den Meersche

Wanneer u een werknemer ontslaat, moet u 
hem of haar de wettelijke opzeggingstermijn 
betekenen. Anders heeft de werknemer recht 
op een opzeggingsvergoeding. Tijdens de 
opzeggingstermijn kunnen echter tal van 
incidenten plaatsvinden. Hoe kunt u dan 
reageren? Een overzicht in zeven punten.

D e werkgever moet sowieso, zowel bij een opzeggingster-
mijn als –vergoeding, kunnen aantonen dat het ontslag 
niet ‘kennelijk onredelijk’ is. Het ontslag moet immers 

verband houden met het gedrag of de bekwaamheid van de 
werknemer of met de noodwendigheden van de onderneming. 
Slaagt hij daar niet in, dan riskeert hij een bijkomende veroor-
deling tot betaling van een vergoeding van 3 tot 17 weken loon.

Maar ook tijdens de opzeggingstermijn kunnen enkele vra-
gen of moeilijkheden rijzen. In die periode moet de arbeids-
overeenkomst immers verder uitgevoerd worden. De rechten 
en plichten van beide partijen blijven ongewijzigd bestaan. 
Welke problemen kunnen er ontstaan?

1. Hoe beëindigt u een arbeidsovereenkomst  
met betekening van een (te presteren)  
opzeggingstermijn?
Als u geen beroep doet op een gerechtsdeurwaarder, moet 

u een aangetekende brief sturen naar de werknemer waar-
in het begin en de duur van de opzeggingstermijn expliciet 
worden vermeld. De opzeggingstermijn begint te lopen op de 
eerste maandag die volgt op de week waarin de werknemer 
geacht wordt de aangetekende brief te hebben ontvangen, 
zijnde drie werkdagen na verzending van de brief. Daarbij 
mag niet uit het oog worden verloren dat zaterdag als een 
werkdag wordt beschouwd in het arbeidsrecht. Feest- en zon-
dagen worden niet meegeteld.

Bijgevolg moet de aangetekende ontslagbrief ten laatste 
op woensdag worden verstuurd indien u wenst dat de opzeg-
gingstermijn begint te lopen op de daaropvolgende maan-
dag (als er geen feestdag in de dagen na de verzending is). 
De werkgever moet de begindatum van de opzeggingstermijn 

vermelden, maar niet de einddatum. De einddatum kan im-
mers niet precies voorspeld worden, nu de opzeggingster-
mijn in bepaalde gevallen geschorst (en dus verlengd) kan 
worden (wat niet het geval is wanneer de werknemer zelf 
ontslag geeft). Het gaat dan vooral over vakantieperiodes, ar-
beidsongeschiktheid of voltijds tijdskrediet.

2. Sollicitatieverlof en outplacement
Tijdens de opzeggingstermijn heeft de werknemer het recht 

om zijn professionele toekomst voor te bereiden. Hij heeft het 
recht om – met behoud van loon – afwezig te zijn op het werk 
om een nieuwe job te zoeken, het ‘sollicitatieverlof’. Tijdens 
de laatste 26 weken van de opzeggingstermijn kan de voltijdse 
werknemer per week één volledige dag of twee halve dagen sol-
licitatieverlof opnemen. In de periode die daaraan voorafgaat, is 
dit recht beperkt tot een halve dag per week. Voor de deeltijdse 
werknemer wordt dit recht pro rata berekend. Belangrijk is ook 
dat de werknemer dit recht heeft, ongeacht of hij zelf zijn ontslag 
heeft gegeven of ontslagen werd door de werkgever.

De werknemer die ontslagen wordt met een opzeggingster-
mijn van minimaal 30 weken, moet bovendien van de werkge-
ver per aangetekende brief een outplacementaanbod krijgen 
ten laatste vier weken na de start van de opzeggingstermijn. 
Indien de werknemer dit aanbod aanvaardt en met de out-
placementbegeleiding start tijdens de opzeggingstermijn, dan 
worden de uren die hij hieraan besteedt, aangerekend op het 
sollicitatieverlof.

Wanneer het sollicitatieverlof precies wordt genomen, moet 
in principe in onderling akkoord bepaald worden. En hoewel de 
werknemer deze (halve) dagen afwezigheid in principe uitslui-
tend mag gebruiken om een nieuwe job te zoeken, spreekt het 
voor zich dat de werkgever dat moeilijk kan controleren.

3. De werknemer betekent een tegenopzeg
De werknemer kan de opzeggingstermijn ook vroeger wil-

len beëindigen (bijvoorbeeld als hij al een andere job gevonden 
heeft). Dat kan met een ‘tegenopzeg’, waarvan de duur afhangt 
van de anciënniteit, maar maximaal vier weken bedraagt.

De werknemer moet de tegenopzeg betekenen met een 
aangetekende brief of door afgifte van een brief die voor ont-

Welke 
incidenten 

kunnen 
gebeuren tijdens 

de opzeggings
termijn?

 > Lynn Van Den 
Meersche 
 (advocaat Claeys  
& Engels)
“De werknemer 
kan ook na de 
betekening van de 
opzeggings termijn 
nog ontslag-
bescherming 
verwerven.”
© gf
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vangst ondertekend wordt door de werkgever. Net zoals de 
‘gewone’ opzegbrief, moet de brief met de betekening van de 
tegenopzeg zowel het begin als de duur van de tegenopzeg 
vermelden. De begindatum zal ook hier de volgende maan-
dag zijn: indien de werknemer de tegenopzeg met een aan-
getekende brief betekent (die uitwerking heeft op de derde 
werkdag na de verzending ervan).

4. De werknemer begaat tij dens de 
opzeggingstermij n een fout die een 
dringende reden uitmaakt
Aangezien de rechten en plichten van beide partijen onver-

minderd blijven gelden tijdens de opzeggingstermijn, mag de 
werknemer dus niet weigeren de legitieme opdrachten en in-
structies uit te voeren. Bovendien 
blijft het verbod tot het verrichten 
van (zelfs eerlijke) concurrerende ac-
tiviteiten van toepassing tot het einde 
van de opzeggingstermijn.

Indien de werknemer tijdens de 
opzeggingstermijn een fout begaat 
die zo ernstig is, dat ze de samenwerking onmiddellijk en defi -
nitief onmogelijk maakt, dan kan de werkgever hem ontslaan 
om dringende reden. Zoals bij elk ontslag om dringende reden, 
moet dit binnen de drie werkdagen na de feiten gebeuren, en 
zijn de gewone vormvoorschriften en bewijslast van toepassing.

Indien de werknemer vervolgens met succes de dringen-
de reden of de naleving van de vormvereisten betwist voor de 
rechtbank, heeft hij recht op een opzeggingsvergoeding gelijk 
aan het loon dat overeenstemt met het resterende deel van de 
opzeggingstermijn.

5. De werkgever wenst vroegtij dig een einde 
te maken aan de opzeggingstermij n
Tijdens de opzeggingstermijn kan de werkgever op elk mo-

ment beslissen om de samenwerking niet meer voort te zetten. 
Hij moet dan wel een opzeggingsvergoeding betalen gelijk aan 
het loon voor het nog resterende deel van de opzeggingstermijn. 
Die beslissing doet echter enkele vragen rijzen:

 ■ Moet de werkgever de vroegtijdige beëindiging van de opzeg-
gingstermijn dan ook motiveren? Die vraag blijft vooralsnog 
onbeantwoord. Hopelijk zal de rechtspraak meer duidelijk-
heid brengen.

 ■ Wat als de werknemer vragende partij is om de opzeggings-
termijn vroegtijdig te beëindigen? Hierboven hebben we al 
vermeld dat de werknemer die niet tot het einde van de op-
zeggingstermijn wenst te blijven, de mogelijkheid heeft om 
een tegenopzeg te betekenen of, wat minder voorkomt, om 
ontslag te nemen met betaling van een opzeggingsvergoe-
ding. Maar het gebeurt ook dat een werknemer zelf aan de 
werkgever vraagt om de arbeidsovereenkomst vroegtijdig 
te beëindigen. Dat het initiatief hiertoe van de werknemer 
komt, heeft echter geen impact op het feit dat de werkgever 
een opzeggingsvergoeding verschuldigd zal zijn als hij vroeg-
tijdig een einde maakt aan de opzeggingstermijn. Toch kan 
het belangrijk zijn dat u als werkgever een bewijs bijhoudt 
van het feit dat de werknemer zelf gevraagd heeft om de op-
zeggingstermijn vroegtijdig te beëindigen, voor het geval dat 
de werknemer vervolgens zou proberen om een extra vergoe-
ding op te strijken wegens een ‘kennelijk onredelijk ontslag’.

6. Wat als de werknemer ziek wordt?
Wanneer een werknemer ziek wordt tijdens de opzeg-

gingstermijn, wordt de opzeggingstermijn geschorst en dus 
verlengd met de duur van de afwezigheid. Ook in dat geval 
heeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereen-
komst meteen te beëindigen met betaling van een opzeg-
gingsvergoeding gelijk aan het loon voor het nog resterende 
deel van de opzeggingstermijn. Indien de arbeidsongeschikt-
heid optreedt na de start van de opzeggingstermijn, heeft de 
werkgever zelfs het recht om deze opzeggingsvergoeding te 
verminderen met het gewaarborgd loon betaald sinds het be-
gin van de (laatste) periode van arbeidsongeschiktheid.

Toch moet ook hier enige voorzichtigheid aan de dag wor-
den gelegd. De werkgever moet immers kunnen aantonen dat 

de beslissing om de opzeggingster-
mijn vroegtijdig te beëindigen geen 
discriminatie (op basis van gezond-
heidstoestand) uitmaakt. Dat kan 
door aan te tonen dat niet de ge-
zondheidstoestand op zich geleid 
heeft tot deze beslissing, maar wel 

bijvoorbeeld het feit dat er ernstige organisatieproblemen op-
treden door de afwezigheid of dat er al functioneringsproble-
men waren vóór de start van de arbeidsongeschiktheid.

7. De werknemer kan ontslagbescherming 
verwerven tij dens de opzeggingstermij n
Het kan gebeuren dat de werknemer, na de betekening van 

de opzeggingstermijn, nog een ontslagbescherming verwerft 
(bijvoorbeeld na een verzoek tot een formele psychosociale 
interventie na feiten van pesten op het werk, ten gevolge van 
een vraag tot opname van ouderschapsverlof of tijdskrediet, 
in geval van zwangerschap en dergelijke meer). Ook in dat 
geval bent u als werkgever nog altijd vrij om de opzeggings-
termijn vroegtijdig te beëindigen. Maar dat vergt dan ook 
weer enige voorzichtigheid. De werkgever moet, indien no-
dig, immers kunnen aantonen dat de beslissing tot verbreking 
ingegeven is door een reden die los staat van het feit dat aan-
leiding heeft gegeven tot de ontslagbescherming.

Zo is het ook mogelijk dat een werknemer die in opzeg 
werd geplaatst, zich tijdens de opzeggingstermijn kandidaat 
stelt voor de sociale verkiezingen (uiteraard voor zover hij aan 
de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet) en op die manier 
een ontslagbescherming verwerft (tenzij er sprake zou zijn 
van rechtsmisbruik). In dat geval zal er geen probleem zijn 
wanneer de opzeggingstermijn – die al vóór de sociale ver-
kiezingen (en meer precies vóór de zogenaamde ‘occulte be-
schermingsperiode’, die voor de sociale verkiezingen van 2016 
start tussen 10 en 23 januari 2016, afhankelijk van de datum 
van de verkiezingen) werd betekend – gewoon verder afl oopt.

Wat de werkgever echter niet mag doen, is de arbeidsover-
eenkomst tijdens de opzeggingstermijn vroegtijdig verbre-
ken. Doet hij dat wel (en heeft de werknemer zich intussen 
kandidaat gesteld voor de sociale verkiezingen), dan zal hij 
de werknemer een beschermingsvergoeding moeten betalen, 
die in het slechtste geval kan oplopen tot 8 jaar loon. Een ver-
wittigde werkgever is er twee waard... S

Een ‘tegenopzeg’ van de 
werknemer duurt ten 
hoogste vier weken.
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Relevante uitspraken in arbeidsrecht, 
geselecteerd door Sara Torrekens,  
advocaat en counsel bij Claeys & Engels.

Is dreigen met ontslag 
om dringende reden 
‘moreel geweld’?
Wat gebeurt er als een vrouw de werkgever 
van haar man thuis uitnodigt om de spullen 
te bekijken die manlief mee gegraaid heeft 
op het werk? Een even bizarre als reële case 
die uitmondt in een fundamentele juridische 
vraag.

Een werknemer wordt door de werkgever voor de keuze 
geplaatst: ofwel zelf ontslag nemen ofwel ontslagen worden 
om dringende reden. Aangezien de werknemer geconfron-
teerd wordt met uitermate belastende feiten en zich bewust is 
van een negatieve C4, opteert hij ervoor om de eer aan zich-
zelf te houden. De partijen ondertekenen een dading, waarin 
expliciet de modaliteiten van de beëindiging van de arbeids-
overeenkomst worden bevestigd.

Enige tijd later gelooft de werknemer evenwel dat de werk-
gever een ontslag om dringende reden nooit had kunnen hard 
maken én besluit de geldigheid van de dading aan te vechten. 
De werknemer beweert dat er sprake was van ‘moreel geweld’. 
Wat nu?

Echtgenote in de rol van klikspaan
Het arbeidshof van Luik boog zich over zo’n zaak. 

Opmerkelijk was dat de echtgenote van de werknemer de 
werkgever van haar man uitgenodigd had om te komen kij-
ken welke producten hij had meegenomen naar huis. De vol-
gende dag wees de werkgever de werknemer op een nakend 
ontslag om dringende reden en een mogelijke klacht wegens 
diefstal. Gevolg: de werknemer nam zelf ontslag en onderte-
kende een dading waarin hij bevestigde dat hij naar aanlei-
ding van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen 
enkele vergoeding kon eisen.

Een tijd later betwistte de werknemer de geldigheid van de 
dading. Hij wierp op dat de werkgever zijn recht op privacy 
had geschonden door zijn huis te betreden zonder zijn ak-
koord. Bovendien had hij de dading ondertekend onder mo-
rele druk (of in juridische termen ‘moreel geweld’).

Niet zomaar dreigen
Het arbeidshof schikte zich naar vroegere cassatierecht-

spraak en volgde het standpunt van de werknemer niet. 
Opdat er sprake geweest zou kunnen zijn van ‘moreel geweld’, 
had de werkgever kennelijk onredelijke verwijten of onbewe-
zen feiten moeten aanvoeren, waarvan elke normale werkne-
mer onder de indruk geweest zou zijn.

In deze zaak stond echter vast dat de werknemer zonder 
akkoord bedrijfsgoederen naar huis had meegenomen. De 
vraag rees wel of het bewijs rechtmatig was verkregen. Jazeker, 
er was immers geen sprake van een schending van de woonst 
en het privéleven. De echtgenote van de werknemer had 
de werkgever uitdrukkelijk uitgenodigd. Bovendien had de 
werknemer tijdens zijn verhoor erkend dat hij in het bezit was 
van bedrijfsgoederen zonder het akkoord van de werkgever.

Het arbeidshof kwam tot dit oordeel, rekening houdend 
met de vaststelling dat de ten laste gelegde tekortkomingen 
onomstotelijk vaststonden. Net zoals de werkgever een ont-
slag om dringende reden in alle voorzichtigheid moet door-
voeren, mag ook een dreiging met zo’n ontslag evenwel nooit 
ondoordacht gebeuren.

 ■ Arbeidshof van Luik, 13 maart 2015, AR 2014-AL-198

Wie heeft recht op 
uitwinningsvergoeding?
Om aanspraak te kunnen maken op 
een uitwinningsvergoeding, is zeker het 
bezoeken en opsporen van klanten vereist. 
Dat moet evenwel ook nog bewezen kunnen 
worden.

Een handelsvertegenwoordiger kan in geval van ontslag 
onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een uit-
winningsvergoeding. Het is hierbij in eerste instantie aan de 
werknemer om aan te tonen dat hij wel degelijk in dienst was 
als handelsvertegenwoordiger.

Een handelsvertegenwoordiger wordt in de wet gedefini-
eerd als de werknemer die zich ertoe verbindt om tegen loon 
clientèle op te sporen en te bezoeken met het oog op het on-
derhandelen over en het sluiten van zaken, onder het gezag, 
voor rekening en in naam van één of meer opdrachtgevers. 
Bovendien moet er sprake zijn van een bestendige uitoefe-
ning van de taken als handelsvertegenwoordiger. In een re-
cent arrest bracht het arbeidshof van Brussel een aantal inte-
ressante principes in dit verband in herinnering.

Handelsvertegenwoordiger of toch niet echt?
In eerste instantie beklemtoonde het arbeidshof dat de 

werknemer die een uitwinningsvergoeding vordert, moet 
aantonen dat hij als handelsvertegenwoordiger fungeerde. 
Het volstaat niet dat die functie in de arbeidsovereenkomst 
of andere documenten staat. In deze zaak maakte de arbeids-
overeenkomst melding van de functie ‘sales representant’. Op 



SQUARE

| NR 156 | 63JANUARI 2016 |

ARBEIDSRECHT IN DE RECHTBANK

de loonbrieven en het tewerkstellingsattest prijkte ‘clinical 
sales representative’.

Het arbeidshof merkte op dat het opsporen en bezoeken 
van clientèle twee verschillende, complementaire activitei-
ten zijn. Bezoeken van klanten wijst op het behoud van de 
bestaande klanten, met wie over zaken wordt onderhandeld 
of met wie zaken worden gesloten. Het opsporen van klanten 
wijst dan weer op het zoeken van nieuwe klanten, die eerst 
tot klant moeten worden gemaakt. De werknemer moet bijge-
volg niet alleen bewijzen dat hij belast was met het bezoeken 
van klanten, maar ook met het zoeken naar nieuwe klanten.

Geen nieuwe klanten?
In het geval waarover het arbeidshof moest oordelen, kon 

uit de stukken (waaronder documenten over de gerealiseer-
de omzet en een uittreksel uit de agenda van de werknemer) 
wel worden afgeleid dat de betrokkene belast was met het 
bezoeken van klanten. Deze stukken bewezen echter niet dat 
de werknemer ook belast was met het opsporen van nieuwe 
klanten. De werknemer wilde enkele klanten die in het voor-
gaande jaar geen bestellingen hadden geplaatst, als nieuwe 
klanten laten beschouwen. Het arbeidshof repliceerde dat 
hieruit alleen maar kan worden afgeleid dat deze klanten in 
een bepaald jaar niets bestelden. Kortom, de werknemer le-
verde niet afdoende bewijs dat hij een handelsvertegenwoor-
diger was en het arbeidshof verklaarde de vordering van een 
uitwinningsvergoeding dan ook ongegrond.

 ■ Arbeidshof van Brussel, 5 mei 2015, JTT 2015, 407

Welke valkuilen schuilen 
onder een impliciet ontslag?
Een arbeidsovereenkomst kan niet alleen 
door een expliciete handeling beëindigd 
worden (zoals opzegging en ontslag om 
dringende reden), maar ook ‘impliciet’. 
In dat geval blijkt de bewijslast niet zo’n 
eenvoudige zaak.

Er bestaan twee vormen van impliciet ontslag. Ten eerste: 
een eenzijdige en belangrijke wijziging van een essentieel 
bestanddeel van de arbeidsovereenkomst kan leiden tot een 
onmiddellijke verbreking van de arbeidsovereenkomst. Ten 
tweede: een contractuele wanprestatie kan ook leiden tot de 
verbreking van de arbeidsovereenkomst, op voorwaarde dat 
de wil om te verbreken ook eff ectief wordt geuit.

In een vonnis van de arbeidsrechtbank van Luik en een 
daaropvolgend arrest van het arbeidshof kwamen beide vor-
men van impliciet ontslag aan bod: een werknemer beweerde 
dat hij impliciet ontslagen was, en eiste de betaling van een 
verbrekingsvergoeding en een uitwinningsvergoeding.

Echt de wil om arbeidsovereenkomst 
te beëindigen?

De werknemer was aangeworven om de activiteiten van 
de werkgever in het Midden-Oosten te ontwikkelen. Bovenop 

zijn vaste maandloon, kon hij bonussen verdienen (die ge-
linkt waren aan de resultaten van de werkgever en de regio 
waarin hij werkte). In april 2008 werd deze regio beperkt tot 
Egypte, Libië, Jemen en Oman. Ongeveer gelijktijdig werd de 
werknemer verkozen als lid van de ondernemingsraad.

Vijf maanden later, in september 2008, stelde de werkne-
mer via zijn advocaat de werkgever in gebreke. Hij beweerde 
dat de werkgever zich schuldig had gemaakt aan beide vor-
men van impliciet ontslag.

Ten eerste wierp de werknemer op dat de werkgever de 
uitoefening van zijn mandaat in de ondernemingsraad on-
mogelijk had gemaakt, onder meer door hem nooit op te 
roepen voor de vergaderingen. De werknemer kwalifi ceer-
de dat als een tekortkoming aan de verplichtingen van de 
werkgever, wat gelijkgesteld diende te worden aan een im-
pliciet ontslag.

Zowel de arbeidsrechtbank als het arbeidshof heeft deze 
argumentatie verworpen. De werknemer kon immers niet 
bewijzen dat de werkgever hem eff ectief verhinderde in zijn 
taken als lid van de ondernemingsraad. Ook de wil om de ar-
beidsovereenkomst te beëindigen (wat noodzakelijk is opdat 
er sprake kan zijn van een impliciet ontslag als gevolg van een 
contractuele wanprestatie) werd niet bewezen.

Wat is een ‘essentieel’ element van 
de arbeidsovereenkomst?

In een tweede poging om het impliciet ontslag te bewij-
zen, voerde de werknemer aan dat een essentieel element 
van zijn arbeidsovereenkomst eenzijdig werd gewijzigd 
door de werkgever (met name de hem toegewezen regio en 
de hieraan verbonden bonussen). Ook deze theorie kon de 
rechter in eerste aanleg, noch in hoger beroep overtuigen. 
Deze vorm van impliciet ontslag kan immers alleen inge-
roepen worden wanneer er sprake is van een eenzijdige, 
belangrijke wijziging van een ‘essentieel element’ van de 
arbeidsovereenkomst.

Wat essentieel is, moet geval per geval beoordeeld worden. 
Algemeen wordt aangenomen dat bijvoorbeeld het loon, de 
arbeidstijden en de plaats van tewerkstelling als essentiële 
elementen van de arbeidsovereenkomst beschouwd kunnen 
worden. In deze zaak stelde het hof vast dat onvoldoende ver-
duidelijkt werd in welke mate de wijziging van de regio een 
invloed had op de vergoedingen.

Bovendien hield het hof rekening met het feit dat de werk-
nemer zich pas vijf maanden later verzette tegen de wijziging 
van zijn regio. Gedurende de voorgaande maanden had hij 
de gewijzigde arbeidsovereenkomst gewoon uitgevoerd. Dit 
deed de rechter besluiten dat er evenmin sprake was van een 
eenzijdige wijziging van een essentiële arbeidsvoorwaarde.

Van een impliciet ontslag was er dus geen sprake. Dit be-
vestigt de moeilijke bewijslast. Wel is duidelijk dat er niet 
geaarzeld mag worden om verzet aan te tekenen wanneer ie-
mand zich op de eenzijdige wijziging van een essentieel ele-
ment van de arbeidsovereenkomst wil beroepen.

 ■ Arbeidsrechtbank van Luik, 25 februari 2014, RG 382. 
488 en arbeidshof van Luik, 26 juni 2015, 2014-AL-195
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ARBEIDSRECHT INTERNATIONAAL WERK

Kan buitenlands student 
onbezoldigde bedrijfsstage 
in België doen?
Meer en meer studenten willen een 
bedrijfsstage doen in het kader van hun 
studies. Sommige stages zijn zelfs verplicht 
bij hun opleiding. Bedrijven krijgen die 
vraag niet alleen van Belgische, maar ook 
van buitenlandse studenten. Kunnen die 
buitenlandse studenten hier zomaar stage 
lopen?

1. Arbeidskaart nodig?

Indien het om een niet-EER-student gaat, moet in eer-
ste instantie worden nagegaan of de student geen arbeids-
kaart nodig heeft. EER staat voor de Europese Economische 
Ruimte, die naast alle 28 lidstaten van de Europese Unie, ook 
nog IJsland, Liechtenstein en Noorwegen omvat (maar dus 
niet Zwitserland).

Een vrijstelling van een arbeidskaart geldt alleen voor stu-
denten die:

 ■ Ingeschreven zijn aan een Belgische onderwijsinstelling 
tijdens de schoolvakanties.

 ■ Of een verplichte stage in België uitvoeren in het kader van 
hun studies in België, de EER of Zwitserland.

 ■ Of tewerkgesteld worden door de Belgische overheid of 
door een in België gevestigde internationale instelling van 
publiek recht.

 ■ Of tewerkgesteld worden in het kader van erkende uitwis-
selingsprogramma’s zoals Erasmus, Leonardo, Phare en 
dies meer.

Voorts kan een student die aan een Belgische onder-
wijsinstelling studeert onder bepaalde voorwaarden een 
arbeidskaart C krijgen om buiten de schoolvakanties te 
werken.

Indien de student niet is vrijgesteld of geen arbeidskaart 
C heeft, zal een arbeidskaart B voor de student moeten wor-
den aangevraagd. Dat is geen evidentie, omdat in de mees-
te gevallen de student al een diploma moet hebben om een 
arbeidskaart B te kunnen krijgen (bijvoorbeeld arbeids-
kaart B voor stagiairs of voor hooggeschoold personeel). 
Daarenboven kan de stage dan geenszins onbezoldigd zijn, 
gelet op de loonvereisten voor het verkrijgen van een ar-
beidskaart B.

2. Met een beroepsinlevingsovereenkomst?
De beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) is de enige vorm 

van stage die wettelijke geregeld is. De BIO onderscheidt zich 
van een arbeidsovereenkomst door haar doel, meer bepaald 
de stagiair in het kader van zijn/haar opleiding bepaalde ken-
nis of vaardigheden te laten verwerven door het uitvoeren 
van arbeidsprestaties bij een werkgever. Belangrijk hierbij 
is dat er in het kader van een BIO een minimumvergoeding 
moet worden betaald (momenteel maximaal 751 euro indien 
de stagiair 21 jaar of ouder is). Tevens vereist een BIO een op-
leidingsplan dat moet worden goedgekeurd door de bevoeg-
de regionale dienst.

Bijgevolg kan alleen een onbezoldigde stage worden ver-
richt indien de stage uitgesloten is uit het toepassingsgebied 
van de BIO. Dit is onder meer het geval voor:

 ■ Arbeidsprestaties uitgevoerd door een student in het kader 
van een opleiding aan een gesubsidieerde of erkende on-
derwijsinstelling of opleidingscentrum voor zover de tota-
le duur bij eenzelfde werkgever niet meer bedraagt dan 60 
dagen per school- of academiejaar (onderwijsinstelling)/
kalenderjaar(opleidingscentrum).

 ■ Stages waarvan de duur expliciet wordt vastgesteld door 
de bevoegde overheid binnen het kader van een cursus die 
leidt tot het afleveren van een diploma, een getuigschrift of 
een bewijs van beroepsbekwaamheid.

3. Met een ‘sui generis’ overeenkomst?
Indien het om een stage gaat in het kader van één van bo-

venstaande uitsluitingen uit het toepassingsgebied van de 
BIO, kan de stage onbezoldigd plaatsvinden. Het gaat dan om 
een stage in het kader van een ‘sui generis’ overeenkomst die 
niet wettelijk is geregeld. Idealiter neemt deze overeenkomst 
de vorm aan van een tripartiteovereenkomst tussen de on-
derneming, de onderwijsinstelling en de stagiair.

Het is ook ten zeerste aangewezen om de student enkel te 
vergoeden voor werkelijk gemaakte kosten om een herkwa-
lificatie in een arbeidsovereenkomst met alle gevolgen van 
dien (minimumlonen, RSZ-bijdragen,…) te vermijden. Een 
‘sui generis’ overeenkomst kan dus niet worden gesloten in-
dien de student een arbeidskaart nodig heeft.

Daarnaast blijven enkele andere arbeidsrechtelijke bepa-
lingen van toepassing op stagiairs die in het kader van een 
‘sui generis’ overeenkomst zijn tewerkgesteld, onder meer de 
wetgeving inzake de arbeidsduur, de feestdagen, het arbeids-
reglement en alles rond welzijn op het werk.

 ■ Auteur: Sophie Maes, advocaat-vennoot Claeys & Engels
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DE ADVIESRAAD:  DE VRAAG VAN DE MAAND

Stellen werkgevers 
te hoge eisen bij selectie?

Hoe kunnen we werkgevers duidelijk maken dat ze verder 
moeten zoeken dan almaar die witte raaf te willen lokalise-
ren? Uiteraard zeggen ze dan al gauw dat er te weinig geschik-
te kandidaten te vinden zijn. De schuld van het onderwijs?

Moeten ze eerst niet de hand in eigen boezem steken? Ze 
willen kant-en-klare uitvoerders of al even parate genieën. 

Hoe kan het anders? Hoe kan de ‘vijver’ uitgebreid worden 
zonder dat de lat te laag komt te liggen?

Wat vinden de leden van de HR Square adviesraad ervan? 
Het antwoord vindt u op de volgende bladzijden. X
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Vergeet de intrinsieke 
motivatie niet

Vaak worden te hoge eisen gesteld op het vlak van compe-
tenties. Maar wat erger is, de belangrijkste eis komt vaak nog 
veel te weinig aan bod: motivatie. En wat draagt het meeste 
bij aan goede prestaties: competenties of ‘drive’ en motiva-
tie? Uiteraard zoek je liefst mensen die al over zoveel mogelijk 
competenties beschikken, maar competenties kan je aanleren 
en intrinsieke motivatie niet.

Voorbij  de STAR-techniek
Op de golven van het competentiemanagement hebben we 

allemaal veel nadruk gelegd op gedragsgericht interviewen. We 
gebruiken de STAR-techniek in de hoop een bewijs te vinden dat 
iemand over bepaalde competenties beschikt. Competenties zijn 
echter slechts één element dat de geschiktheid van een kandidaat 
bepaalt. Daarenboven is de STAR-techniek niet altijd even doeltref-
fend voor selectiedoeleinden. Een sollicitant die de techniek kent 
en vlot communiceert, kan makkelijk een goede indruk nalaten.

Wat geeft  iemand energie?
Daartegenover staat dat we een zeer belangrijk element veel te 

weinig aan bod laten komen in het selectieproces: motivatie. Wat 
motiveert iemand? Wat geeft iemand energie? Waarvoor komt 
iemand ’s morgens met energie uit bed? We weten allemaal dat 
intrinsieke motivatie een extreem belangrijke ‘driver’ is als het gaat 
om het behalen van resultaten. Een ‘driver’ die we niet kunnen 
ontwikkelen of aanleren en die extrinsieke motivatie met meerde-
re lengtes verslaat. Als we die intrinsieke motivatie missen in de se-
lectie, hebben we een probleem dat we zelden met succes kunnen 
oplossen. Daar leggen we de lat vaak niet hoog genoeg.

Op dezelfde hoogte
Misschien moeten we een selectiegesprek ook durven 

zien als een belangrijk loopbaangesprek. Wat motiveert een 
kandidaat? Welke zijn de ‘drivers’ en ambities? Hoe denkt de 
kandidaat deze in te vullen? Op basis van deze informatie tes-
ten we grondig de zelfkennis van de kandidaat en kunnen we 
kijken of er een ‘fi t’ is met de open functie, de loopbaanmoge-
lijkheden en de cultuur van het bedrijf.

Een toekomstgericht interview met een focus op duurzaam 
engagement: hier gaat het niet over de lat te hoog of te laag leg-
gen. Het gaat erover dat medewerker en organisatie de lat op 
dezelfde hoogte zien liggen: een win-win. X

Ruimte 
om te groeien

Iedereen die ooit op zoek is geweest naar een job kan het 
beamen: bedrijven zijn niet mals in hun zoektocht naar de 
ideale werknemer. Ik vergelijk het sollicitatieproces daarom 
vaak ludiek met een bezoek aan de supermarkt: gewapend 
met een netjes opgesteld boodschappenlijstje probeer je 
sneller en effi  ciënter je weg door de mensenmassa te banen. 
Want dat is exact wat de meeste bedrijven doen. Ze plaatsen 
een vacature met strikte criteria: minstens 5 jaar ervaring, 
in het bezit van een masterdiploma, vlot drietalig. Dat lijstje 
wordt met veel bravoure opgesteld, en kandidaat-werkne-
mers worden met evenveel verve zorgvuldig gescreend.

Terecht. Je bedrijf wordt gevormd door je medewerkers, 
je moet dus wel veeleisend zijn bij je zoektocht naar een 
nieuwe werknemer. Dat is de plicht van elke werkgever. Je 
gaat tenslotte een jarenlang engagement aan met je nieuwe 
talent, en dan moet er een goede ‘match’ zijn tussen beide 
partijen.

Durf afwij ken
Maar we moeten durven afwijken van die kant-en-klare 

oplossing. Jobinvullingen zijn vaak zo breed en divers, of 
net zo specifi ek, dat het simpelweg onmogelijk is om ie-
mand te vinden die aan het volledige plaatje voldoet. Heb 
je een topkandidaat geïnterviewd die niet vlot Franstalig is, 
maar je verder wel ziet fl oreren in je bedrijf? Ga dan op zoek 
naar een fl exibel alternatief. Misschien wil die collega met 
Zwitserse roots wel bijspringen met Franse vertalingen?

Continue ontwikkeling
Bovendien ben ik er rotsvast van overtuigd dat het suc-

cesverhaal pas begint bij de aanwerving. We moeten inves-
teren in een model van blijvend leren, waarbij de continue 
ontwikkeling van werknemers centraal staat. Op die manier 
geef je je mensen de mogelijkheid om te blijven groeien in 
je bedrijf, daag je hen uit om te vernieuwen. Ze kunnen zich 
ontwikkelen op basis van hun persoonlijke interesses en ta-
lenten, waardoor je inzet op hun sterktes.

Daardoor blijven werknemers langer gepassioneerd in 
hun job en gemotiveerd op de werkvloer, waardoor ze ook 
duurzaam inzetbaar worden voor de toekomst. We moeten 
meer aanwerven op basis van potentieel. Dáár ligt de ruimte 
om te groeien. En dat model werkt voor iedereen. X

 > Frans Van De Ven 
 (Galilei)

“De belangrijkste eis 
komt vaak veel te weinig 
aan bod: motivatie.”
© gf

 > Tom Vlieghe 
 (Acerta Consult)

“We moeten meer 
aanwerven op basis 
van potentieel.”
© gf

> >
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Kent u uw recruiter/
selectiepartner?

Belgische vacatures raken niet ingevuld. Volgens Stijn Baert, 
econoom aan de UGent, ligt het grote probleem bij de ‘mis-
match’ tussen het onderwijs en de noden van de arbeidsmarkt. 
Ook de waarde van professionele begeleiding bij de zoektocht 
naar de juiste kandidaat wordt te vaak onderschat, zo konden 
we lezen in De Tijd.

Professionele begeleiding is van onschatbare waarde, op 
voorwaarde dat u als werkgever kunt rekenen op een partij mét 
kennis van zaken. Hebt u uw huidige selectiepartner of interne 
recruiter voldoende gescreend op zijn/haar netwerk en kennis 
van het gezochte profi el? Alvast enkele tips die u kunnen hel-
pen bij de keuze van een selectiepartner:

 ■ Kies voor een specialist. Zij zijn dagelijks bezig met het uit-
bouwen van een netwerk van een specifi eke doelgroep, zij 
bouwen een ruime kennis op en kunnen meteen linken leg-
gen waar nodig.

 ■ Vraag meer informatie over de concrete werkwijze. Worden 
kandidaten eff ectief gescreend of worden cv’s louter door-
gestuurd? Hoe is de aanpak naar kandidaten en, vooral, hoe 
vinden zij de kandidaten?

 ■ Stel technische vragen aan de persoon die voor u de selectie 
ter harte neemt. Zo analyseert u of hij/zij in staat is om het 
juiste profi el te zoeken, te screenen en te testen.

 ■ Vraag een duidelijke en concrete rapportering. Blijf op de 
hoogte van uw dossier tijdens de procedure (start zoekop-
dracht tot en met het leveren van de juiste kandidaat).

 ■ Check de echte betrokkenheid. In hoeverre is de selectie-
partner begaan met het invullen van uw vacature? Voelt u 
zich een nummer of staat een persoonlijke aanpak centraal?

 ■ Start met een ‘white paper’. Kies voor een partner die in staat is om 
van ‘scratch’ een vacature mee op te stellen, rekening houdend 
met de gevraagde competenties, juiste persoonlijkheid en dies 
meer. Zo test u meteen of ze uw verhaal goed begrepen hebben.

 ■ Kennis van de arbeidsmarkt. Dat is niet uw corebusiness, wel 
deze van uw selectiepartner. Gaan zij mee in het verhaal van het 
schaap met zeven poten of bekijken zij uw vacature met een kri-
tische blik en geven ze concreet advies en eventueel tegenwer-
pingen, zodat de zoekopdracht sneller ingevuld kan worden?

De volgende selectiepartner/recruiter die u uitnodigt, is al-
vast gewaarschuwd. Veel succes. X

Vertrek van wat er is
Bij rekrutering en selectie vertrekt men doorgaans van-

uit het perspectief van de ideale kandidaat. In overleg met het 
lijnmanagement wordt een functiebeschrijving opgesteld, 
die vaak neerkomt op een absurde verzameling van uiteen-
lopende en zelfs onverenigbare kenmerken en competenties. 
Functiebeschrijvingen dateren uit het tijdperk van overvloed aan 
de aanbodzijde. Uit een tijd waarin werkposten gekenmerkt wer-
den door hun stabiele karakter. Wie in de selectiefase niet in de 
buurt kwam van het ideaal profi el, maakte geen schijn van kans. 
Het juiste diploma vormde dikwijls het belangrijkste criterium. 
Lacunes werden bijgespijkerd met training en opleiding vanuit 
een ongebreideld geloof in de mythe van de maakbare mens.

Deze praktijken hebben geleid tot een ‘exclusieve arbeids-
markt’, die er nog steeds voor zorgt dat zelfs in tijden van schaarste 
een groot deel van de kandidaten om uiteenlopende redenen niet 
aan de bak komt. In plaats van te zoeken naar wat er zou moeten 
zijn, lijkt het realistischer om te vertrekken van wat er is. Vertrek 
vanuit wat een kandidaat kan en wil, en evalueer in welke mate 
een profi el inzetbaar is. Werk desnoods aan het kader en de func-
tie-omgeving in plaats van aan het profi el van de kandidaat.

Algemeen beschouwd, blijven een drietal zaken belangrijk 
bij rekrutering en selectie:

1. Zal de kandidaat het niveau van complexiteit aankunnen? 
(Uit recent onderzoek blijkt dat intelligentie de beste 
voorspeller blijft van performance.)

2. Voel je de passie en het talent bij de kandidaat? Die staat 
garant voor (autonome) motivatie en zorgt ervoor dat 
iemand voluit zal gaan in zijn job. Gegeven de permanente 
kennisvernieuwing en de evolutie naar verregaande 
specialisatie en expertise, zal de werknemer van de 
toekomst meer en meer zelf instaan voor het up-to-date 
houden van zijn kennis en kunde.

3. Is er een ‘fi t’ op het vlak van de waarden en cultuur met de 
kandidaat om ervoor te zorgen dat iemand zich snel en vlot 
kan integreren?

En tot slot: in het verleden vormde het contract van onbe-
paalde duur de standaard. Te zien of dit overeind blijft, omdat 
meer en meer organisaties tijdelijk een beroep doen op kennis 
en expertise, de opkomst van hybride werknemersstatuten én 
de evolutie van de vraag naar (tijdelijk) projectwerk. X

 > Ine Meeussen 
 (Ufi nity)

“Stel technische vragen 
aan de persoon die 
voor u de selectie 
ter harte neemt.”
© gf

 > Frank Vander Sij pe 
 (Securex)

“Vaak komt de 
functiebeschrijving neer op 
een absurde verzameling 
van uiteenlopende en zelfs 
onverenigbare kenmerken 
en competenties.”
© gf
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Werkgevers mogen 
én moeten kritisch zijn

Regelmatig doemt de kritiek op dat werkgevers de lat 
te hoog leggen bij de selectie van nieuwe werknemers. Ze 
zouden enkel op zoek gaan naar die ene witte raaf, ze wil-
len kant-en-klare uitvoerders of al even parate genieën. Wel, 
werkgevers mogen én moeten ook voldoende kritisch zijn. 
Je gaat een lange-termijnengagement aan met elkaar, dus 
kunnen zowel werkgever als sollicitant maar beter zeker van 
hun zaak zijn. Je ziet trouwens dat werknemers in spe een 
potentiële werkgever zelf steeds vaker kritisch onder de loep 
nemen alvorens te beslissen of ze voor hem willen werken.

Een slimme werkgever doet elke aanwerving weloverwo-
gen, hij neemt er zijn tijd voor. Iemand snel aanwerven kost 
weliswaar minder tijd op korte termijn, maar indien dit niet 
de juiste persoon is op de juiste plaats, heeft dit op lange ter-
mijn een wel zeer hoge kostprijs. Denk aan de geïnvesteerde 
tijd, de personeelskosten, de inwerktijd en onderschat ook 
de impact op de collega’s niet.

Wendbaar, oplossingsgericht en ‘ownership’
Bij Attentia hebben we een aantal ‘non-negotiables’ be-

paald waarop we niet willen inboeten. De juiste competen-
ties? Dat omvat méér dan de juiste kennis en vaardigheden. 
We hechten evenveel belang aan de juiste ingesteldheid 
– attitude – en aan de dynamiek van de persoon. Is er een 
‘fi t’ met onze bedrijfscultuur? Een wendbare houding, op-
lossingsgerichtheid en ‘ownership’ – de durf om projecten 
zelfstandig te beheren – zijn eigenschappen die we sterk na-
streven en waarop we niet toegeven.

Het ritme van de business
Attentia is een kennisorganisatie. De kennis kan dus 

nauwelijks overschat worden. Hoe hoog de expertise van 
je profi elen moet zijn, wordt bepaald door het ritme van de 
business. Soms hebben we de ruimte om medewerkers in 
een trainee-traject te laten starten. Gedurende zes weken 
worden starters ondergedompeld in een bad van opleidin-
gen (zowel klassikaal als ‘on-the-job’). Stap voor stap leren 
ze hun job autonoom uitoefenen.

Bij andere vacatures is dan weer een snelle inzetbaarheid 
van groot belang. Dan mikken we op specifi eke ervaring en 
expertise. Dat maakt de vijver uiteraard kleiner, waardoor 
ook de zoektocht soms langer duurt. X

Witte raven 
en uilskuikens

Een witte raaf zie je niet vliegen in een sneeuwlandschap 
en een schaap met vijf poten valt geheid van de trap. Toch 
blijven rekruteerders zoeken naar die mutant. We moeten 
ons echter de vraag stellen waarom we in ons privéleven an-
ders ‘rekruteren’ dan in ons professionele leven. Als we een 
oppas voor onze kinderen zoeken, verkiezen we de dochter 
van de buur die we al jaren kennen, boven de professional 
met 15 jaar ervaring die we nooit eerder hebben gezien. 
Zonder aarzelen geven we ons meest waardevolle ‘bezit’ in 
handen van een onervaren puber. Vertrouwen primeert op 
kennis en ervaring.

Als we echter een vacature invullen, eisen we voorname-
lijk diploma’s en certifi caten. We checken ervaring en projec-
ten. Complexe batterijen van technische testen vullen we aan 
met diepte-interviews om op die manier samen met referen-
ties en dubbel gecheckte cv’s te kunnen beslissen. We hebben 
immers geen vertrouwen in mensen, alleen in diploma’s.

Vizier op verleden of toekomst?
Diploma’s en ervaring vormen het bewijs dat de kandidaat 

succesvol is geweest, maar bieden geen garantie dat hij bij ons 
succesvol zal zijn. Ervaring is een absolute meerwaarde als ie-
mand dezelfde job moet uitoefenen, in eenzelfde omgeving, 
binnen eenzelfde sector, in een gelijkaardige organisatie.

Diploma’s zijn onmisbaar als iemand die technische, ju-
ridische of wetenschappelijke kennis nodig heeft om de job 
te doen. Maar in meer dan 80 procent van alle vacatures is 
dat niet het geval.

De falende rekruteerder
Maar net zoals er nog nooit iemand ontslagen werd om-

dat hij koos voor IBM of SAP, verbergt de falende rekruteer-
der zich achter dat juiste diploma of die unieke ervaring. 
Zwakke organisaties rekruteren de juiste diploma’s. Sterke 
organisaties rekruteren de juiste mensen. Onze organisaties 
zijn lui en allergisch aan risico.

We investeren liever niet in leertrajecten, opleidingen en 
groeipotentieel van onze medewerkers. We willen niet het ri-
sico lopen dat iemand niet die competenties heeft die de job 
vereist. Dus rekruteren we op basis van diploma’s en bewezen 
ervaring. Steeds minder op basis van waarden en vertrouwen.

Maar vergeet niet: elke wijze uil was ooit een uilskuiken… X

 > Kristel Bracke 
 (Attentia)

“Hoe hoog de expertise 
van je profi elen moet zijn, 
wordt bepaald door het 
ritme van de business.”
© gf

 > Dirk Spillebeen 
 (IFBD)

“Zwakke organisaties 
rekruteren de juiste 
diploma’s. Sterke 
organisaties rekruteren 
de juiste mensen.”
© gf
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Weg met 
het hokjesdenken

Bedrijven gaan vaak op zoek naar de witte raaf. Met een 
nieuwe ‘oorlog om talent’ in het vooruitzicht dringt zich even-
wel een mentaliteitsverandering op. Eén advies: stop met het 
hokjesdenken en durf eens ‘vreemdgaan’! Drie tips om eens 
buiten de lijnen te kleuren.

Tip 1: gezond verstand is belangrij ker dan studies
Je hoort me niet zeggen dat een opleiding onbelangrijk is. 

Integendeel. Maar wees eens eerlijk. Waar bouw je je loop-
baan uit? Op de werkvloer, door ervaring, fouten te maken en 
successen te boeken. Geef kansen aan jongeren die geen stu-
die hebben gevolgd, maar op een of andere manier talentvol 
zijn. Durf een keuze te maken voor professionals die een loop-
baanswitch beogen, maar misschien niet over het juiste diplo-
ma of die specifi eke ervaring beschikken. Je doet er niet alleen 
de kandidaat een plezier mee, maar ook jezelf en je organisatie.

Tip 2: kij k eerst naar att itudes
Kennis, competenties en vaardigheden staan rood aange-

stipt. Het vergemakkelijkt het rekruteringsproces. Eenvoudig 
af te vinken. Toch stellen we vast dat onvoldoende rekening 
wordt gehouden met de juiste attitude. Een positieve instel-
ling, een ‘drive’ of klantgerichte houding zijn basisattitudes 
waarmee je aan de slag kan. Durf voor een ‘switch’ te gaan en 
rekruteer op gedrag, ‘goesting’ en beleving. Bedrijven hebben 
nood aan betrokken medewerkers die geconnecteerd zijn met 
de organisatie. Kennis, competenties en vaardigheden kan je 
‘on the job’ trainen en via workshops. De juiste attitude is on-
betaalbaar en een sleutel tot succes in de klantenbeleving.

Tip 3: leeft ij d (45+) geen bezwaar
Een relatie opbouwen met een jonge, aantrekkelijke man 

of vrouw spreekt voor zich. Maar durf je ook vreemdgaan met 
een 45-plusser die al heel wat professionele ervaring heeft op-
gebouwd, zijn kennis en vaardigheden wil delen en ‘goesting’ 
heeft om op welk niveau dan ook samen met generatie Y en 
Z successen te boeken? Heb je voldoende inlevingsvermogen 
om te beseff en dat ook zij een open geest hebben en bereid 
zijn om inspanningen (ook op fi nancieel vlak) te leveren om 
de bedrijfsobjectieven te behalen?

Kortom, stop het hokjesdenken, durf gaan voor een ande-
re keuze en je zal zien dat het concrete resultaten oplevert. 
Wie durft? X

De lat hoger 
of lager?

In de huidige bedrijfsrealiteit weerklinken woorden als 
recessie, herstructurering en migratiestromen. Toch kaarten 
vele bedrijfsleiders een schaarste aan arbeidskrachten aan, 
veelal een gevolg van de verwachtingen van de werkgevers. 
Ze kijken naar werknemers als een ‘human resource’, naast 
andere ‘resources’ zoals fi nanciële en technische hulpmid-
delen, die aan specifi eke criteria dienen te beantwoorden. 
Waarbij de SPEC’s genoteerd worden op een aankoopbon, 
af te geven aan de rekruteringspartner, die steeds vaker 
wordt aangesteld door de aankoopdirecteur dan door HR.

Volgens Business Dictionary is een SPEC “het duidelijk 
expliciteren van noden die ingevuld moeten worden en 
het formuleren van specifi eke criteria waaraan de verko-
per moet voldoen.” Maar ook: “Het beantwoorden aan de 
SPEC’s is niet noodzakelijk een garantie voor kwaliteit.”

‘Hire the development att itude, 
not the specifi c skill’

Het kan beter zijn om werknemers te zien zoals ze zijn: 
mensen met talenten die zich soms vertalen in competen-
ties en soms niet, mensen die continu in ontwikkeling of in 
verkramping zijn, in verschillende levensfases of transitie-
momenten, waardoor hun behoeften fl uctueren.

Moeten bedrijven de lat dan lager leggen? Zeker niet! 
Succesvolle leiders durven de lat hoog leggen, maar dan wel 
voor de zaken die er écht toe doen. Ze werven profi elen aan 
die het DNA van de organisatie versterken, rekening houdend 
met de ‘fi t’ met de bedrijfscultuur. Ze maken de ‘match’ tus-
sen bedrijf en individu op het niveau van ‘drivers’ en waar-
den, en niet op het niveau van specifi eke skills. Wanneer de 
missie en waarden van de organisatie aansluiting vinden bij 
die van de werknemer, komt er een enorme kracht vrij die 
beiden naar een hoger niveau tilt. Zou er een rechtstreeks ver-
band kunnen zijn tussen de groei van het individu en de groei 
van een team, een departement, een organisatie?

Criteria van gisteren staan niet garant voor het succes van 
morgen. Bedrijven hebben nood aan medewerkers die in 
evolutie kunnen en willen gaan. In de ‘zotte’ VUCA-wereld 
zoeken bedrijven mensen die niet verkrampen in angst, 
maar de moed hebben om ‘in het experiment te gaan’ met 
het risico om te falen, maar met de zekerheid van leren en 
de absolute belofte van groei. X

 > Geert Serneels 
 (Ogilvy Internal 
Communications)

“Stop met het 
hokjesdenken en durf 
eens ‘vreemdgaan’!”
© gf

 > Charlott e Sabbe 
 (Hudson)

“Succesvolle leiders 
durven de lat hoog 
leggen, maar dan 
wel voor de zaken die 
er écht toe doen.”
© gf
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Niet verlaagd, 
wel verlegd

Voor de organisaties die wanhopig op zoek zijn naar 
landmeters, verpleegkundigen, elektriciens en dergelijke 
profi elen, moet de vraag of werkgevers te hoge eisen stellen 
bij selectie een dubbel gevoel oproepen. Bij hen is de hoog-
te van de lat vaktechnisch bepaald door een certifi catie die 
toegang geeft tot het beroep – en dan heb je nog niet eens 
naar andere vaardigheden gepeild.

Ik ben evenwel actief in een ‘people business’, wij zijn 
een dienstverlener van gespecialiseerde HR-activiteiten aan 
bedrijven. Onze beroepen staan niet in de knelpuntenlijst, 
maar onze medewerkers moeten wel beschikken over speci-
fi eke technische en interpersoonlijke vaardigheden.

Van selectie naar aantrekking
Hoeveel bedrijven kunnen nu zeggen dat ze nog kunnen kie-

zen uit tientallen kandidaturen voor een gemiddelde openstaan-
de functie? In dat geval heb je nog even de mogelijkheid om ver-
der te handelen in een ‘selectie’-paradigma om het onderscheid 
te kunnen maken tussen goede, betere en beste kandidaten.

Voor velen onder ons zijn die tijden een verre herinne-
ring. De huidige demografi e en kwaliteit op de arbeidsmarkt 
verplichten ons om over te schakelen naar een ‘aantrek-
kings’-paradigma: alles wordt in het werk gezet om poten-
tiële (vaak latente) kandidaten proactief te benaderen en te 
overtuigen om voor je bedrijf te kiezen.

Nieuw doorslaggevend beslissingscriterium
Wanneer er na intensief netwerken enkele kandidaten 

interesse tonen in de functie, is het gepaster om de selectie-
procedure aan te passen en meer het accent te leggen op het 
checken van basisvaardigheden en vooral op de culturele 
‘fi t’, eerder dan ze door een lange selectie te laten gaan. Die 
bewezen selectie-instrumenten blijven wel pertinent, alleen 
gebruiken we ze meer en meer in het kader van groei en ont-
wikkeling eens de mensen aan boord zijn.

Op die manier gooien we de trechter om en gaan we voor 
een aanpak waar de ‘fi t’ tussen intrinsieke motivatie en be-
drijfscultuur een doorslaggevend beslissingscriterium voor 
aanwerving is, en de vaktechnische vaardigheden voorna-
melijk beschouwd worden in een groeitraject. Op die ma-
nier worden de eisen niet verlaagd, maar verlegd – en we 
zullen even streng zijn in de beoordeling ervan. X

Hoe talent dan 
wel aantrekken?

De voorbije jaren hadden organisaties te kampen met een 
sterke concurrentie op de arbeidsmarkt die met steeds nieu-
we concepten talenten wilde aantrekken en binden. Welke 
HR-directeur kreeg niet te maken met de uitdagingen van 
‘employer branding’, fl exibilisering van het werk en de be-
zoldiging, en ‘het nieuwe werken’? Toch blijft ‘sourcing’ en 
het aanwerven van talenten hoog op de agenda staan van 
dezelfde directeurs. Naast het invoeren van sourcing-strate-
gieën, ziet Erwin Schellens, managing consultant bij DynaHR 
Consulting, twee concrete pistes om deze situatie op te lossen.

Enerzijds moet je voldoende aandacht besteden aan de 
overeenkomst tussen de waarden van een persoon en die 
van de organisatie, iets dat vaak over het hoofd wordt gezien 
tijdens een rekruteringsproces. Toch is de ‘fi t’ tussen de per-
soonlijke en de organisatiewaarden vaak een bepalende fac-
tor voor een duurzame rekrutering. Daarom adviseren we 
om de voorkeur te geven aan de kandidatuur van iemand 
die in dit stadium van zijn/haar ontwikkeling misschien niet 
volledig overeenstemt met het beoogde profi el qua ervaring 
en competenties, maar wiens ‘drivers’ afgestemd zijn op de 
bedrijfscultuur.

Anderzijds wordt het begrip talent te vaak bekeken van-
uit het beperkende standpunt van competenties (vaardig-
heden, houding, kennis), waardoor men het belang van 
potentieel, waarden en overtuigingen links laat liggen of 
minimaliseert. Beoordelen wat een kandidaat in staat is te 
doen en weten in welke context hij erin zou slagen en er vol-
doening van zou hebben, is ook de sleutel tot een geslaagde 
aanwerving. Schellens onderstreept dat je strikte (en klas-
sieke) selectiecriteria in vraag moet durven te stellen en 
kansen moet grijpen om talenten te strikken op basis van 
die veranderende factoren. Want die wijzen meteen op de 
veerkracht van de persoon en de organisatie.

Kortom, uit onze ervaring blijkt dat een medewerker 
aanwerven die ontwikkelingspotentieel heeft en de bedrijfs-
waarden onderschrijft, vaak beter is dan de witte raaf te blij-
ven zoeken. Die aanpak is pas mogelijk als de selectiepro-
cessen in vele organisaties in vraag worden gesteld, zowel 
bij HR als bij het lijnmanagement. X

 > Philippe Norman 
 (Partena)

“De demografi e 
en kwaliteit op de 
arbeidsmarkt verplichten 
ons om over te schakelen 
naar een ‘aantrekkings’-
paradigma.”
© gf

 > David Ramakers 
 (Kluwer Opleidingen)

“De talentenoorlog is 
nog niet voorbij, maar 
we hebben geleerd 
ermee om te gaan.”
© gf
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Selecteer 
op potentieel

Bij het uitzetten van vacatures zal menig werkgever stil-
letjes dromen van de perfecte kandidaat. Om die aan te 
trekken, stellen HR-afdelingen vaak een uitgebreid selec-
tieprofi el op. Mogelijk te uitgebreid, want witte raven zijn 
zeldzaam. Wel hebben veel kandidaten potentie en door dat 
goed in beeld te brengen, vergroot u uw kansen op een rui-
me keuze en succesvolle selectie.

In de zucht naar perfectie kunnen organisaties zichzelf fl ink 
in de vingers snijden. Veelbelovende kandidaten die niet volledig 
in het functieprofi el passen, vallen bij een eerste schifting sneller 
uit de boot. Bovendien kan de nadruk op factoren als staat van 
dienst of opleiding ogenschijnlijk de perfecte kandidaat opleve-
ren, maar kan er later toch een ‘misfi t’ zijn met de job, het team 
of de organisatie. Zo worden verkeerde verwachtingen gewekt.

Potentieel versus ervaring
Bij werving en selectie hebben we vaak te maken met jon-

ge mensen met weinig (relevante) ervaring. Hay Group ad-
viseert daarom groeipotentieel centraal te stellen en minder 
verworvenheden. Focus bij generieke beroepen ook op twee 
of drie kerncompetenties die écht het verschil maken tussen 
de goede en minder goede presteerders. Opleidingsniveau 
kan daarbij een selectiedrempel blijven.

Vervolgens moet worden bezien of de kandidaat potentie 
heeft om zich te ontwikkelen. Is hij leergierig, heeft hij brede 
interesses, persoonlijke maturiteit en empathisch vermogen 
en is er een culturele ‘fi t’? Eens men op potentieel oordeelt, 
is het wel zaak er een stevig ontwikkelprogramma tegenover 
te stellen. Eén groep valt hier overigens buiten: de kandi-
daten voor nichefuncties. Hun schaarse technische kennis 
prevaleert doorgaans boven gedrag en potentieel.

Onderwij s
Onderwijs blijft belangrijk voor de kwaliteit en aanwas van 

kandidaten in beide groepen. Overheid, onderwijs en werkge-
vers moeten samen scherper monitoren of opleidingen nog 
aansluiten bij de arbeidsmarkt en bijsturen. Dat betekent stra-
tegisch plannen om tekorten in nicheberoepen te voorkomen.

Studenten van alle richtingen hebben ook baat bij lessen in 
emotionele en sociale competenties. Zonder die competenties 
integreren nieuwe medewerkers mogelijk minder dan ervaren 
collega’s die de ‘code of conduct’ op de werkvloer al kennen. X

Ligt de lat 
wel te hoog?

Werkgevers leggen de lat niet te hoog. Mensen leggen de 
lat voor elkaar hoog. Als jij als HR-manager diensten koopt 
en de lat hoog legt, dan is het aan de leverancier om de 
lat hoog te leggen voor zijn medewerkers. We verwachten 
steeds meer waar voor ons geld en iemand moet dat dan wel 
waarmaken.

De arbeids- en rekruteringsmarkt zijn bovendien niet 
transparant. Er is zowel overschatting als onderschatting 
van potentieel. Ook de zelfkennis van de gemiddelde sol-
licitant is laag. Aan de sollicitatietafel zijn de maskers troef 
en de beloftes enorm. Drie weken later schrik je van de lage 
zelfredzaamheid en het lage relatievermogen met collega s. 
De verwachtingen naar loon en extralegale voordelen zijn 
dan weer irrealistisch. En dan zijn er nog twee extremen: of-
wel geen zelfzorg ofwel heel veel zelfzorg.

Als werknemers zich bewust worden van hun individue-
le bijdrage aan de bedrijfsvisie, verhoogt de betrokkenheid 
zonder dat de lat te hoog ligt. Zowel de werkgever als de 
werknemer moet zich meer bewust worden van het eff ect 
dat een bepaalde job heeft op het succes van het bedrijf.  Het 
weloverwogen en duidelijk kaderen van een job en de plaats 
van deze job binnen de bedrijfsvisie ondersteunt iedereen 
om te bepalen wat nodig is om als werknemer het gevoel te 
hebben dat de job juist ingeschat wordt.

Soms hoor ik cowboyverhalen waarbij werknemers echt 
niet meer goed inschatten wat nodig is in de job en wat de-
tails zijn die het werk complexer maken en de bureaucratie 
dienen, maar die geen toegevoegde waarde meer hebben 
voor het bedrijfsresultaat. Gedetailleerd en perfectionis-
tisch werken is echt geen cadeau in het bedrijf. En niemand 
is daar vragende partij voor. Misschien moeten we meer 
werken aan een juiste zelfi nschatting en een juiste inschat-
ting van de job. De kernvraag wordt: welke taken zijn echt 
nodig en welke zijn te gedetailleerd, waardoor ze overdre-
ven aandacht vragen, wat niet vol te houden is?

Een logboek bijhouden van je taken gedurende drie we-
ken kan helpen, een buddysysteem om elkaar eens per week 
te bevragen op effi  ciëntie ook. We hebben nood aan over-
zicht en interne rust, zodat we niet te snel panikeren over ‘te 
veel werk’ – werk hebben is misschien wel belangrijker dan 
te klagen over te veel werk. X

 > Jan Machtelinckx 
 (Hay Group)

“Studenten van alle 
richtingen hebben 
ook baat bij lessen in 
emotionele en sociale 
competenties.”
© gf

 > Marleen Boen 
 (The Coaching Square)

“Zowel de werkgever als 
de werknemer moet zich 
meer bewust worden 
van het eff ect dat een 
bepaalde job heeft op het 
succes van het bedrijf.”
© gf
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STELLEN WERKGEVERS TE HOGE EISEN BĲ  SELECTIE??

Ontwikkelen van 
potentieel

Werkgevers stellen vaak een ideaal profi el voorop. 
Tegelijkertijd hebben ze voldoende oog voor de realiteit en 
gaan ze zelf of samen met een partner na in welke mate kan-
didaten aansluiten bij het vooropgestelde profi el. De markt 
en de wendbaarheid die zowel bedrijven als medewerkers 
nodig hebben om fl exibel en proactief in te spelen op de 
noden van de toekomst, zorgen ervoor dat er meer en meer 
focus gelegd wordt op een goede en solide basis en het po-
tentieel om samen met het bedrijf te evolueren.

Ontwikkeling
Bij de invulling van vacatures wordt meer en meer aan-

dacht besteed aan de mate waarin een kandidaat aansluit 
bij het vooropgestelde profi el én zijn/haar mogelijkheden 
om van daaruit voort te groeien. Assessments worden meer 
en meer gekoppeld aan een ontwikkelingsadvies, al dan niet 
samen met een onboarding-programma. Werkgevers zijn 
zich meer en meer bewust dat investeren in talent en ‘talent 
mobility’ sleutelbegrippen zijn.

Binnen organisaties zien we in dit kader ook een interne be-
weging. Waar men het vroeger vanzelfsprekend vond om extern 
te gaan, kijken we nu vaak ook intern. Van daaruit is er meer en 
meer aandacht voor oriënteringscenters, development centers 
en het uitwerken en begeleiden van loopbaanpaden. Dit heeft 
niet enkel een positieve invloed op het invullen van vacatures, 
maar ook op het aan boord houden van talenten.

Niet kant-en-klaar
De verwachtingen en noden van bedrijven zijn niet ge-

daald, organisaties hebben nog steeds nood aan professio-
nals die samen met hen bouwen aan de toekomst. Wel zijn 
de inspanningen die organisaties leveren om talent te detec-
teren en te ondersteunen, sterker uitgebouwd. Anno 2015 
zijn veel bedrijven zeker zo ver, dat ze er niet meer van uit-
gaan dat ze de kant-en-klare kandidaat vinden. Organisaties 
zijn meer en meer bereid om vacatures in te vullen met kan-
didaten die over een goede basis beschikken, samen met 
een aantal attitudes (wendbaarheid, leerbereidheid,..) die 
ze nodig hebben om te evolueren. Organisaties besteden 
meer en meer zorg aan het aanwervingsproces, samen met 
het onboarding- en mobility-proces om een duurzame toe-
komst uit te bouwen. X

 > Hilde Goossens   
 (Ascento)

“Werkgevers zijn zich 
meer en meer bewust 
dat investeren in talent 
en ‘talent mobility’ 
sleutelbegrippen zijn.”
© gf
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Food for thought:

Flexizekerheid & NWOW

Voormiddag - uiteenzetting en debat in het frans 
Flexicurité & NWOW : quid en Belgique?

Prof. Jean-François Orianne - ULg 
Debat (moderator : Christophe Lo Giudice, HR Square)

- Lunch -

Namiddag - uiteenzetting en debat in het nederlands
Flexizekerheid & NWOW : best practices in Europa? 

Prof. dr. A.C.J.M (Ton) Wilthagen - Univ. Tilburg 
Debat (moderator : Timothy Vermeir, HR Square)
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postscriptumpostscriptumEXTRAXTRAEXTRATRAEXTRAXTRAX

H et begrip talentmanagement is het 
voorbije decennium stevig opgerukt. 
Het roept de associatie op met beter, 

omvattender, slimmer personeelsbeleid en het 
wekt de indruk dat de ‘talenten’ van (potentië-
le) medewerkers veel centraler staan in HRM 
en in het gehele bedrijfsbeleid van de onder-
nemingen en organisaties die er zich op beroe-
pen. Talentmanagement zou het welgekomen 
alternatief zijn voor de ‘human resources’-bena-
dering (de mens als hulpmiddel, naast en vaak 
onder de machine en het kapitaal) die de jongste 
tijd steeds meer onvrede en kritiek oproept. En 
aan het einde van haar Latijn lijkt te zijn.

Is talentmanagement eff ectief een nieuwe en 
betere aanpak van de menselijke factor in de or-
ganisatie? Wat kunnen we ons vanuit praktisch 
oogpunt voorstellen bij het concept? Hoe sterk 
zijn de fundamenten en hoe werkt het? De vol-
gende vragen zijn beslist niet onbelangrijk.

 ■ Gaat talentmanagement in de eerste plaats 
over hoe men het best omgaat met een elite of 
een selecte groep werknemers die uitzonder-
lijke competenties hebben, een grote verant-
woordelijkheid aankunnen en (waarschijnlijk) 
een signifi cante invloed kunnen uitoefenen op 
de organisatie? Voor de voorstanders van deze 
‘exclusieve’ invalshoek is het de vraag hoe men 
de aan deze elite geschonken extra aandacht 
en middelen moet invullen. De exclusieve be-
nadering is gebaseerd op onderscheid maken 
binnen het personeelsbestand en bijgevolg 
ook binnen het personeelsbeleid, tussen de 
elite en andere categorieën.

 ■ Moet iedereen beschouwd worden als een 
talent? Voor wie vindt dat iedere werknemer 
talenten heeft, gaat talentmanagement over 
HR-praktijken die de identifi catie, de exploi-

tatie en de optimalisatie mogelijk maken 
van de capaciteiten van álle werknemers. De 
hamvraag hier is of de onderneming aan alle 
werknemers dezelfde kansen moet geven om 
te slagen binnen de organisatie.

 ■ Is talentmanagement meer dan slechts een 
nieuwe benaming voor de bestaande HR-
functie? Een nieuw etiket en substituut voor 
– bijvoorbeeld – successieplanning, HR-
planning en leiderschapsontwikkeling?

 ■ Heeft talentmanagement misschien meer te 
maken met belangrijke rollen dan met alleen 
maar belangrijke mensen?

 ■ Wordt talentmanagement het best gediend 
door sterk gefocuste meetinstrumenten en 
analytics die de meest effi  ciënte en eff ec-
tieve inzet van menselijk kapitaal kunnen 
onderbouwen?

We hebben deze vragen niet zelf verzon-
nen, we speelden leentjebuur bij professor Paul 
Sparrow (Lancaster University Management 
School), die de kwestie onderzoekt en er in 
november 2015 een boek over publiceerde bij 
Cambridge University Press (*).

HR Square nodigde professor Sparrow uit om 
op 19 mei in Brussel, samen met ons, antwoor-
den te zoeken op de gestelde en andere vragen 
over strategisch talentmanagement.

Draagt de thematiek uw interesse weg? 
Bezorg me dan uw gemotiveerde antwoorden en 
commentaren op de bovenstaande vragen. We 
verwerken uw inbreng in een degelijk dossier 
over strategisch talentmanagement.

En we nodigen vijf van onze leden die rea-
geren op deze oproep, uit om persoonlijk in ge-
sprek te gaan met Paul Sparrow op 19 mei.

U kent het adres: jos.gavel@hrsquare.be X

Strategisch 
talentmanagement: 
nieuwe inhoud of 
opgefriste verpakking?

 ■ Jos Gavel

Is talent
management 

meer dan 
slechts een 

nieuwe 
 benaming voor 

de bestaande 
HRfunctie?

 

U kent uw eigen bedrijf vanbinnen en vanbuiten en weet 
als geen ander wat de sterke kanten ervan zijn. Maar hoe 
toont u ook de buitenwereld waar uw merk écht voor staat?
In MARK Magazine kunt u als onderneming gegarandeerd uw ei kwijt. Door 
content marketing pur sang die de aantrekkelijkheid van uw onderneming extra in 
de verf zet. Of met een sterke imagocampagne met groot en doeltreffend bereik. 
MARK Magazine is als employer branding-platform absoluut een innovatie in 
arbeidsmarktcommunicatie en daardoor uniek in het medialandschap. 

Het offline magazine wordt verdeeld via Het Nieuwsblad en De Standaard, op 
zich al twee sterke merken die úw merk met trots ondersteunen. Daarnaast leeft 
MARK Magazine ook online via een eigen website, nieuwsbrieven en sociale media. 
Werkgevers en werknemers zullen moeite moeten doen om niet te weten wie u bent. 

Maak anderen warm voor uw merk en contacteer ons op 02/467.48.00 of mail naar 
info@jobatmedia.be.
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(*) Paul Sparrow, Hugh Scullion, Ibraiz Tarique (Eds.), ‘Strategic Talent Management; Contemporary Issues 
in International Context’, 2015, Cambridge University Press, 326 pp.
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