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Context van de arbeidsmarkt
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Complex spanningsveld

Arbeidskrapte & mismatches op de arbeidsmarkt

Toenemende jobmobiliteit

Langere loopbanen

Ziekteverzuim

Jobs evolueren en zijn voortdurende onvoorspelbaar

Crisis na crisis



Arbeidskrapte

Aantal openstaande vacatures neemt toe De werkloosheid is laag
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Evolutie van het aantal vacatures

Bron: https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/werkgelegenheid-en-werkloosheid#panel-12

Bron: https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_vacatures.html
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Toenemende jobmobiliteit

41 %

Overweegt geen 

carrièreswitch en wil ook 

niet van werkgever 

veranderen

23 %

Denkt zelfs aan een 

grondige switch naar een 

andere functie in een 

andere sector

17 %

Ambieert een gelijkaardige 

job in een andere sector

15 %

Van de Belgen wil het 

komende jaar niet van 

functie, maar wel van 

werkgever veranderen

Bron: Talent Pulse 2022

Overweeg je de komende 12m een carrièreswitch?



Duurzame loopbanen scheppen enerzijds zinvolle 

en werkbare loopbanen voor je medewerkers, 

waardoor ze langer en gemotiveerd aan de slag 

kunnen blijven. 

Anderzijds zijn duurzame loopbanen gericht op het 

waarborgen van de continuïteit van je 

organisatie.  

Betekenis

‘duurzame loopbanen’

Je hebt gezocht op: duurzame loopbanen

Motivatie

Ontwikkeling van 

kennis en 

vaardigheden

Gezondheid



WERKGEVERS WERKNEMERS

Win-win voor werkgever én werknemer

- Medewerkers blijven langer aan de slag

- Medewerkers presteren beter

- Medewerkers evolueren mee met de noden 

van de organisatie

- Medewerkers voelen zich fit

- Medewerkers kunnen inspelen op 

verandering

- Medewerkers ontwikkelen zich mee met 

evoluties



Vorming Integratie Transitie Activatie

Hoe?

Nodige kennis, kunde en 

vaardigheden voor vandaag en 

voor morgen inzichtelijk maken

Aanpasbaarheid

Fit-gap-analyse

Breed  ontwikkelplan

Hoe?

Complementariteit

omarmen: kennisoverdracht, 

inzetten op talenten, 

Hoe?

Actieve loopbanen –

bewegingen binnen huidige job 

/ naar andere job

Inzetten op aanpassing

Hoe?

Welzijnsbegeleiding

Welzijnscoaches

Re-integratie-begeleiding



Hoe een loopbaanbeleid opbouwen?
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Reactief Proactief

Comfort & competenties Uitdaging & groei

Ondersteuning door de werkgever Zelfsturing door de werknemer

Inclusief Exclusief

Stabiele context Wendbare context

In eigen organisatie Buiten de eigen organisatie

Werkgevers, hr-beleid vandaag Werkgevers, hr-beleid geschikt 

voor duurzame loopbanen

Balans tussen…

Bron: Panelbevraging 2022



Werknemers delen



Werknemers

Behouden een contract

Behouden bepaalde 

rechten

Krijgen ondersteuning

Verhoging employability

Behouden sociale 

identiteit

Binding met talent

Flexibilisering van de kosten 

Eco-systeem voor 

competentie deling

Return 

opleidingsinvesteringen

Behouden sociaal contract 

(engagement)

Steun voor activatie

Responsabilisering 

werknemers en werkgevers

Duurzame 

tewerkstellingsgaranties 

verhogen

Tewerkstellingsimpact 

recessie mitigeren

Wendbare arbeidsmarkt met 

bescherming

Flexicurity

Waarom

Werkgevers Overheid



De meervoudige werkgever

De werkgeversgroepering

Juridische ‘Bridge’ formats
meerdere mogelijkheden ifv de setting

WG stelt WN ‘ter beschikking’ van een 

WG + delegatie van gezag

WG stelt WN ‘ter beschikking’ van een WG 

zonder delegatie gezag

WG’s gaan samen in een joint-venture 

(met of zonder rechtspersoonlijkheid)

WN sluit met elke WG afzonderlijk een actieve overeenkomst

WN en WG schorsen hun overeenkomst

en WN gaat bij andere WG werken

WN wordt interim via uitzendkantoor

WN werkt als zelfstandige bij andere opdrachtgever



TIPS

1/ Breng in kaart welke uitdagingen je ziet vandaag en voor morgen?

Werkbaarheid | Ontwikkeling | arbeidsmarkt | bedrijfsstrategie

2/ Leg rollen en verantwoordelijkheden vast: 

Wat verwacht je van de medewerker zelf?

Wat verwacht je van de leidinggevenden?

Waarvoor kan de medewerker/leidinggevende terecht bij HR?

3/ Kijk breed naar talent in je aanwervings-, mutatie-, … beleid

4/ Installeer processen zodat iedereen zijn/haar loopbaan-, werkbaarheidswensen kan uiten en daarin ondersteund 

wordt (basis: installeer een leercultuur)

5/ stap af van klassieke loopbaanpaden, omarm loopbaanbewegingen in de breedte van de zin

6/ Ontwikkel loopbaanvaardigheden

7/ Ook in vlakke structuren kan je actief aan de slag gaan met de loopbaan van een medewerker via jobcrafting, rollen, 

maior en minor …



Individuele loopbaanbegeleiding
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Thank you
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