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Haast dagelijks kunnen we merken dat een aantal belangrijke en 
onomkeerbare evoluties, maatschappij, economie en werk tot 
verandering dwingen. Denk aan de demografische uitdaging van  
de vergrijzing, aan de versnelde omschakeling naar een 
kenniseconomie en aan de technologische vlucht vooruit met haar 
digitalisering, haar biotechnologie, haar big data, interconnectiviteit 
en robotisering. Die evoluties bieden vele opportuniteiten maar 
brengen ook bedreigingen met zich mee voor bestaande structuren 
en modellen. Nieuwe organisatiestructuren presenteren zich: 
organisaties worden vlakker. Ze dienen hun strakke kaders te 
verlaten en zichzelf heruit te vinden als meer fluïde netwerken.  
En dat alles in een steeds diversere en heterogenere samenleving.  
Die veranderingen, die zich als in de perfecte storm wederzijds 
versterken, zetten ons bestaand sociaal beschermingsmodel – en  
ons arbeidsrecht in het bijzonder – onder druk. Ons model werd 
ontwikkeld in en voor de vorige eeuw. 

In het licht van die evoluties trok de Minister van Werk, Kris Peeters, 
in juni 2015 tijdens een Ronde Tafel het debat “werkbaar en 
wendbaar werk” op gang1. 

Om een economisch herstel structureel te verankeren, wil de 
minister “onder andere kijken naar de duur van onze loopbanen”.  
Er moeten meer mensen aan de slag en ze moeten langer aan de slag 
blijven. Werk moet werkbaar zijn. Daarbij moeten we ervoor zorgen 
dat de regels beter aangepast zijn aan de behoeften van de mens. 
Werkbaar werk gaat over het voeren van een duurzaam 

loopbaanbeleid waarbij er gezocht moet worden naar een balans 
tussen de capaciteiten en wensen van werknemers en de reële 
arbeidssituatie. Het gaat over mensen in verschillende fases van  
hun carrière en hun leven, met bijhorende behoeftes, die ieder een 
verschillende aanpak op de werkvloer vragen. Maatwerk is hierbij 
van belang. Een modernisering van ons arbeidsrecht dringt zich op.

Ondernemingen vragen in dit debat echter om de modernisering  
van het arbeidsrecht ook vanuit een ander – en even belangrijk – 
perspectief te bekijken: vanuit het perspectief van het wendbaar werk. 
Daarbij moet een verandering in het arbeidsrecht tegemoet komen 
aan de druk op onze bedrijfswereld vanuit competitiviteit, 
globalisering en de reeds besproken technologische ontwikkelingen.  
Ook dit is maatschappelijk minstens even relevant: wendbare 
bedrijven creëren jobs en welvaart. En ook hier dringt maatwerk 
zich op – maar vanuit een ander perspectief. Regels dienen aangepast 
om ondernemingen in staat te stellen flexibeler in te spelen op 
uitdagingen en opportuniteiten in een snel veranderende wereld. 
Maar welke regels precies eisen dan aanpassing? En in welke mate? 
Het is op die vraag dat dit rapport een antwoord wil bieden

Dit rapport is het resultaat van een boeiende samenwerking tussen 
het VBO en Allen & Overy. Wij danken het VBO hier dan ook graag 
en hartelijk voor.

1_Ronde Tafel Werkbaar Werk, 9 juni 2015, Toespraak door Kris Peeters, Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie, Consumentenzaken, belast met Buitenlandse Handel

Voorwoord

6 juni 2016

Employment & Benefits Team 
Allen & Overy Belgium

Agility@Work Werkbaar en Wendbaar werken in 20164

© Allen & Overy LLP 2016



Langer werken, flexibeler werken, het nieuwe werken, werkbaar werken en 
wendbaar werken 

Werkbaar en Wendbaar Werken
In het debat rond werkbaar en wendbaar werken– 
Agility at work – wordt een inherente spanning zichtbaar 
tussen een aantal belangrijke maatschappelijke 
demografische en technologische evoluties die elkaar 
wederzijds versterken aan de ene kant en ons 
bestaande sociale beschermingsmodel en in het 
bijzonder ons arbeidsrecht aan de andere kant.

Ondernemingen vragen in dit debat naar meer 
maatwerk en meer flexibiliteit in het werken: een 
manier van (samen)werken waarbij resultaatgericht 
(samen)werken in vertrouwen en verantwoordelijkheid 
centraal staat. De hiërarchische sturing omtrent tijd en 
plaats wordt langzaam minder. Medewerkers hebben 
zelf invloed waar, wanneer en met wie en hoe zij 
(samen)werken. 

Het gaat dus om een werkstijl met flexibiliteit in tijd  
en plaats, loopbaan, organisaties en professionele 
relaties, en verloning.

Door de flexibiliteit van werken ontstaan andere 
relaties tussen werkgevers en werknemers en krijgen 
loopbanen andere vormen, waarbij begrippen als 
vertrouwen, duurzaamheid,  verantwoordelijkheid en 
autonomie  centraal staan.

Ondernemingen wensen deze wendbaarheid ook 
gereflecteerd te zien in een aanpassing van ons 
bestaande arbeidsrecht.

“Work is what you do, not where or when you do it”

allenovery.com
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Meer dan 2500 bedrijven werden door het VBO en Allen & Overy 
uitgenodigd om in de periode januari-februari deel te nemen  
aan de peiling. 

We vroegen HR managers en CEO’s naar hun houding tegenover 
vormen van ‘werkbaar & wendbaar’ werk, en welke hervormingen  
in het bijzonder vanuit ondernemingsperspectief en wendbaarheid 
nodig of nuttig zouden zijn ter modernisering van het arbeidsrecht. 

De opzet is bescheiden, zonder enige academische of 
wetenschappelijke aspiraties, maar wel met een  
pragmatische invalshoek. 

De antwoorden zijn afkomstig van ongeveer een 200-tal 
respondenten die de bevraging (geheel of gedeeltelijk)  
hebben ingevuld.

Via een 40-tal stellingen kregen de respondenten de kans om zich  
uit te spreken over het ruime onderwerp van Werkbaar & Wendbaar 
werk, rond een 4-tal kernthema’s

1. Tijd en ruimte;

2. Loopbaan;

3. Structuur van samenwerking;

4. Verloning.

Tegelijk werd gepeild naar de gewenste prioriteiten van de 
hervormingen en naar de manier waarop de hervormingen  
moeten worden ingevoerd, en wie welke rol moet spelen 
in het hervormingsproces. 

Daarnaast nodigden we een kleine groep bedrijven uit om dieper in 
te gaan op de thema’s en ze in een context van de dagelijkse realiteit 
en ervaringen te plaatsen om ons zo te helpen een dieper begrip te 
ontwikkelen over de implicaties voor bedrijven en werknemers. In 
deze interviews deelden verschillende bedrijven ook hun eigen 
ervaringen en interpretaties van wendbaar werken.

We hebben geprobeerd zo dicht mogelijk bij de beschrijving van de 
ervaringen en meningen van de respondenten te blijven en zo min 
mogelijk te interpreteren. 

Van alle deelnemende bedrijven is grosso modo 50% in Vlaanderen 
gevestigd, 30% in Brussel en 20% in Wallonië. Qua omvang vormen 
bedrijven met minder dan 100 werknemers de grootste groep (50%), 
20% zijn bedrijven met 100 tot 500 werknemers en 30% met meer 
dan 500 werknemers.

Het volledige profiel kunt u terugvinden in Appendix 1.

Inleiding 
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Be willing to 
change because 
life won’t stay 
the same
Author unknown
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Tijd en plaats zijn wellicht de twee meest voor de hand liggende dimensies waarin 
flexibiliteit in de arbeidsverhoudingen bevraagd kan worden.

Flexibiliteit in tijd en plaats

Arbeidstijdsregels en flexibiliteit:  
algemene perceptie
Een eerste vaststelling is dat de huidige arbeidstijdsregels in ieder 
geval niet volledig tegemoet komen aan de flexibiliteitsnoden  
van de organisatie van Belgische werkgevers. Dit wordt aangegeven 
door 74% van de respondenten (25% Volkomen oneens –  
49% Eerder oneens). 

In diezelfde lijn geven respondenten aan dat ze het niet eens zijn met 
de stelling dat arbeidstijdsregels een correct evenwicht vormen 
tussen werknemersbescherming en werkgeversbelang (68% van de 
respondenten: 15% Volkomen oneens – 53% Eerder oneens).

Een tweede vaststelling is dat er grote verdeeldheid bestaat over de 
vraag of arbeidstijdregels rigide, maar werkbaar zijn. Volgens 52% 
zijn ze rigide maar werkbaar – voor 48% niet. Deze vaststelling 
wordt gedeeld in de meeste sectoren, ongeacht de omvang van  
het bedrijf. 

Harmonisatie van regelgeving rond 
telewerk en thuisarbeid
Flexibiliteit betekent niet altijd thuiswerk, maar decentraal werken  
is een voorwaarde voor flexibel werken. 

Een grote meerderheid van werkgevers uit alle sectoren wil een 
harmonisatie en vereenvoudiging van de regelgeving rond telewerk/
thuisarbeid (91%: Volledig akkoord 44% – Eerder akkoord 47%), 
met de laagste scores in de financiële sector (83%) en bij de grootste 
bedrijven (82%). Deze grote eensgezindheid zien we niet helemaal 
gereflecteerd in de eerder lage prioriteit die hieraan door werkgevers 
wordt gegevens (zie hierna onder de titel Aanpak en Prioriteiten).

Arbeidstijdregels in België in het algemeen, komen volledig tegemoet aan 
de flexibiliteitsnoden van de organisatie 

3%

23%

49%

25%

Volkomen oneens

Eerder oneens

Eerder akkoord

Volledig akkoord

Arbeidstijdregels in België in het algemeen, vormen een correct evenwicht 
tussen werknemersbescherming en werkgeversbelang 

2%

30%

53%

15%

Volkomen oneens

Eerder oneens

Eerder akkoord

Volledig akkoord

Arbeidstijdregels in België in het algemeen, zijn rigide maar werkbaar.

2%

50%

42%

6%

Volkomen oneens

Eerder oneens

Eerder akkoord

Volledig akkoord

De regulering van telewerk en thuiswerk moet worden vereenvoudigd 
en geüniformiseerd 
 
 

Arbeidstijd heeft voor ons geen toegevoegde waarde: wij beoordelen en 
betalen werknemers op grond van performantie en competenties

 

47%

8%

1%

44%

Volkomen oneens

Eerder oneens

Eerder akkoord

Volledig akkoord
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Hoe flexibiliteit in tijd en duur  
concreet verder realiseren?
87% van de werkgevers is voorstander van glijdende uurroosters 
(Volledig akkoord 54% – Eerder akkoord 33%). 

Werkgevers staan ook eerder positief tegenover 

i. een annualisering van de arbeidstijd (het berekenen  
van de gemiddelde arbeidstijd op jaarbasis) (80%: Volledig 
akkoord 30% – Eerder akkoord 50%);

ii. de mogelijkheid van een samengedrukte werkweek –  
12/13u werk per dag – (71%: Volledig akkoord 28% -  
Eerder akkoord 43%); en 

iii. de veralgemening van flexi-jobs (binnen de horeca kunnen 
werknemers met een 4/5 dagtaak voor het saldo van 1/5 aan 
gunstige (para)fiscale voorwaarden worden tewerkgesteld)  
(83%: Volledig akkoord 28% – Eerder akkoord 55%).

Alleen in de bouw en chemie wordt er lager op deze punten 
gescoord, terwijl de algemene dienstensector en de financiële wereld 
hier beduidend hoger scoren (gemiddeld >90%). 

73% van de bedrijven wil de uitzonderingsregels die gelden voor 
‘leidinggevenden of vertrouwenspersoneel’ algemene regel 
maken – deze mensen mogen als het ware ‘zonder grenzen’ werken 
(Volledig akkoord 16% – Eerder akkoord 57%). 

Nachtarbeid algemeen toestaan, al of niet met de vrijheid om over 
functievoorwaarden collectief of individueel te onderhandelen, is sterk 
sector afhankelijk, met tot bijna 90% voorstanders in diensten, chemie 
FMCG en industrie, sectoren die over het algemeen al nachtarbeid 
hebben, terwijl in de bouw en financiële sector – en in het algemeen in 
de grote bedrijven van +1000 werknemers – slechts tussen 50 en 60% 
voorstanders zijn. In de prioriteitenlijst zien we dit in elk geval 
opduiken op nummer 1 (zie hierna onder de titel Aanpak en Prioriteiten).

We moeten meer kunnen experimenteren dan nu toegelaten is.
Raf Gerard, CHRO Randstad Group Belgium

Glijdende uurroosters moeten algemeen worden toegestaan 

 

33%

11%

2%

54%

Volkomen oneens

Eerder oneens

Eerder akkoord

Volledig akkoord

 Annualisering van arbeidstijd als regel voor allen is een must 
 
 

30%

50%

13%

7%

Volkomen oneens

Eerder oneens

Eerder akkoord

Volledig akkoord

Nachtarbeid moet algemeen worden toegestaan 

42%

22%

4%

32%

Volkomen oneens

Eerder oneens

Eerder akkoord

Volledig akkoord

De uitzondering van ‘vertrouwensfunctie/leidinggevende functie’ moet de 
regel worden zodat voor velen geen beperkingen meer bestaan 

57%

24%

3%
16%

Volkomen oneens

Eerder oneens

Eerder akkoord

Volledig akkoord
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Arbeidstijd- en plaats en flexibiliteit op 
vraag van de werknemer
De vraag naar flexibiliteit kan niet alleen van de werkgever komen, 
maar ook van de werknemer. Typevoorbeelden daarvan zijn de hoger 
besproken regelingen tot glijdende werkroosters en regelingen tot 
thuis- en telewerk waar de werknemer vaak vragende partij is.  
Zonet werd vastgesteld dat glijdende uurroosters en de regeling  
rond telewerk/thuiswerk toch op veel steun van werkgevers kunnen 
genieten. Hoe staan werkgevers meer in het algemeen tegenover 
flexibiliteit op vraag van de werknemer?

Bij flexibel werken op vraag van de werknemer heeft een werknemer 
meer vrijheid om tijd en/of plaats in te vullen naar eigen wensen, 
maar waarbij de krijtlijnen worden vastgesteld door de organisatie. 
Die krijtlijnen zijn noodzakelijk omdat het organiseren van arbeid 
steeds een collectieve invalshoek heeft.

Werkgevers staan in onze bevraging dan ook eerder verdeeld 
tegenover een volledig vrije keuze van de werknemer om te kunnen 
kiezen waar en wanneer ze werken (Slechts 46% is voorstander: 
Volledig akkoord 12% – Eerder akkoord 34%). 

Of functies gebonden zijn aan shifts en roosters of aan fysieke 
aanwezigheid op een locatie, speelt daarbij een rol. De steun voor 
deze maatregel ligt dan ook eerder bij de diensten- en financiële 
sectoren (62-63%), dan bij industrieel georiënteerde activiteiten 
(slechts tussen 29 en 41% voorstander).

Stress en Work/Life balance
Gezondheidsonderzoeken. De laatste jaren is er een nooit geziene 
stijging geweest in langdurig zieken. Bedrijven zullen dus oog 
moeten hebben voor werk gerelateerde stress, ook in het kader van 
flexibel werk en veranderende arbeidstijden. Twee derde van de 
werkgevers (63%) uit alle sectoren zijn dan ook van mening dat 
regelmatige gezondheidsonderzoeken de liberalisering van de 
arbeidstijd moeten opvangen. 

Job-sharing wordt voorlopig nog door niet zo veel werkgevers  
als instrument voor een betere work/life balance gebruikt (35%), 
behalve  in de diensten/consultancy (65%). Job sharing verwijst  
naar de aanwending van 2 of meer arbeidskrachten per voltijdse job 
(de praktijk van duobanen is een voorbeeld van job sharing).

Werknemers moeten vrij kunnen kiezen wanneer en waar ze werken 
 
 
 

34%
33%

21%

12%

Volkomen oneens

Eerder oneens

Eerder akkoord

Volledig akkoord

Regelmatige gezondheidsonderzoeken moeten de liberalisering van 
arbeidstijd opvangen 

49%

31%

6%
14%

Volkomen oneens

Eerder oneens

Eerder akkoord

Volledig akkoord

In mijn bedrijf  wordt job sharing gebruikt als een instrument voor 
work-life balance 
 

Arbeidstijd heeft voor ons geen toegevoegde waarde: wij beoordelen en 
betalen werknemers op grond van performantie en competenties

 

35%

30%

8%

27%

Volkomen oneens

Eerder oneens

Eerder akkoord

Volledig akkoord

Wenselijkheid van flexibele contracten 

56%42%

62%54%

co-ouderscap contracten (lange wekweken, in functie van kinderopvang)

schoolbelcintracten ((minder werken tijdens schoolvakanties)

schooljaarcontracten' (minder werken tijdens schoolvakanties)

on-call contracten' (met shifts van minimum 3 u)
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Case study aquafin

Aquafin heeft “satellietkantoren” en “flexplekken” 
zoals dat bij hen heet, waar werknemers van  
het hoofdkantoor terecht kunnen voor een 
maximum van 4 dagen per week. Deze plekken 
zijn zo uitgerust dat je er even goed kan werken 
als op het hoofdkantoor. Zo vergemakkelijkt het 
woon-werk-verkeer en dragen ze ook bij aan het 
milieu, door kleinere reisafstanden en dus minder 
CO2 uitstoot. 

Als er meetings zijn op het hoofdkantoor, worden 
werknemers wel verwacht naar daar te komen. 
Ook voor de organisatie moet het werk werkbaar 
blijven. Het contact met collega’s, formeel en 
informeel, blijft belangrijk.

Gezinsvriendelijke contracten. Omtrent de wenselijkheid van 
flexibele contracten voor een juiste balans tussen bedrijfs- en 
gezinsbehoefte is er verdeeldheid omtrent de respondenten:

–  62% wil een soepel juridisch kader voor co-ouderschapscontracten 
(lange werkweken afwisselen met korte werkweken, in functie  
van kinderopvang);

–  56% wil een regeling voor schoolbelcontracten ((glijdende) 
werktijden afgestemd op schooluren); en

–  een minderheid (42%) vindt dat er nood is aan 
schooljaarcontracten (minder werken tijdens schoolvakanties).

De vraag naar dergelijke gezinsvriendelijke contracten staat, ondanks 
deze verdeeldheid, wel relatief hoog in de prioriteitenlijst (zie hierna 
onder de titel Aanpak en Prioriteiten).

Opeenvolgende contracten van bepaalde duur moeten vrij mogelijk zijn 

33%

31%

4%

32%

Volkomen oneens

Eerder oneens

Eerder akkoord

Volledig akkoord

Binnen een ruim wettelijk kader moeten bedrijven (van zekere omvang) 
zelf  kunnen beslissen/onderhandelen over arbeidstijd/regimes op bedrijfs- 
of  individueel vlak 

49%

7%
1%

43%

Volkomen oneens

Eerder oneens

Eerder akkoord

Volledig akkoord

Aangezien werken vaker en voor steeds meer werknemers plaats- en tijdsonafhankelijk 
wordt, dient alle plaatsgebonden HR regulering te worden herdacht  

Arbeidstijd heeft voor ons geen toegevoegde waarde: wij beoordelen en 
betalen werknemers op grond van performantie en competenties

 

45%

16%

1%

38%

Volkomen oneens

Eerder oneens

Eerder akkoord

Volledig akkoord

Ik ben voorstander van een hertekening van het reglementair landschap, met eenvoudige bescher-
mende regels inzake arbeidstijd, met 'grote lijnen' voor iedereen, en individuele afspraken op maat.

Arbeidstijd heeft voor ons geen toegevoegde waarde: wij beoordelen en 
betalen werknemers op grond van performantie en competenties

 

45%

8% 1%

46%

Volkomen oneens

Eerder oneens

Eerder akkoord

Volledig akkoord
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Opeenvolgende contracten bepaalde duur 
Bij de respondenten bestaat tenslotte ook een vraag om 
opeenvolgende contracten van bepaalde duur mogelijk te maken 
(65%: Volledig akkoord 32% – Eerder akkoord 33%).

Maatwerk op bedrijfsvlak op grond van 
heldere en eenvoudige regels 
Een van de meest in het oog springende vaststellingen uit de 
bevraging is dat er een erg sterke wens bestaat bij bedrijven om  
over arbeidstijd en arbeidsregimes op bedrijfsniveau te kunnen 
onderhandelen. Zo geven niet minder dan 92% van de respondenten 
aan dat bedrijven van een zekere omvang over deze topics, binnen 
een ruim wettelijk kader, moeten kunnen beslissen en onderhandelen 
op bedrijfsvlak of individueel vlak (Volledig akkoord 43% – Eerder 
akkoord 49%). 

Dit wordt vrijwel unaniem gesteund doorheen alle sectoren en door 
bedrijven van elke omvang. Bedrijven willen dus dat hervormingen 
uitmonden in een ruim en aanvullend kader, met marge voor 
invulling op bedrijfsniveau. We moeten hier wel de kanttekening bij 
maken dat, ondanks de grote consensus over dit punt, deze vraag 

niettemin een zeer lage prioriteit krijgt toegewezen van de 
respondenten (zie hierna onder de titel Aanpak en Prioriteiten).

Verder is er ook een grote meerderheid van respondenten (91%)  
die vraagt om een hertekening van het regelgevend landschap met 
eenvoudige beschermende regels (Volledig akkoord 46% – eerder 
akkoord 45%). Hier zijn er uitschieters tot 95% (FMCG) en het 
laagste percentage (in de chemie) is nog steeds 78%.

In eenzelfde redenering wensen vrijwel alle bevraagden in zekere 
mate een herdefiniëring van de notie ‘arbeidstijd’ (90%: Volledig 
akkoord 47% – Eerder akkoord 43%), nu werken vaker en voor 
steeds meer werknemers plaats- en tijdsonafhankelijk wordt.  
De herdefiniëring van plaatsgebonden HR regulering krijgt iets 
minder steun maar heeft nog steeds een bijzonder grote meerderheid 
voorstanders (83%: Volledig akkoord 38% – Eerder akkoord 45%). 

De volledige herdefiniëring van de noties werkgever, onderneming, 
technische bedrijfseenheid, etc. krijgt ook veel steun, maar wel wat 
minder (77%: Volledig akkoord 28% – Eerder akkoord 49%) – 
misschien omdat dit vrij abstracte begrippen zijn.

Less is more, een verhoogde eenvoud van de toepasselijke regels,  
is een steeds terugkerende verzuchting bij vele respondenten.

Arbeidsorganisatie is volgens mij de sleutel tot langer doorwerken
Koen van Raemdonck, Vice President Human Resources BASF

Inhoudelijke oplossingen gerangschikt naar mate van akkoord, in %

Compenserende of  evenwichtsmaatregelen gerangschikt naar mate van akkoord, in %

0 20 40 60 80 100

Flexibele kaders voor schooljaarcontracten

Flexibele kaders voor on-call contracten
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Het wettelijk kader moet duidelijk zijn, niet vatbaar  
voor interpretatie, en eenvoudig. Keep it simple!
Sabine Schellens, Directeur Organisatie Ontwikkeling Aquafin
Kjell Bakkovens, Groepsleider Personeelsdienst Aquafin
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2%

vindt dat de arbeidstijdsregels totaal niet tegemoet komen 
aan de flexibiliteitsnoden van de organisatie

Minder dan 1/3 is van mening 
dat de huidige arbeidstijdsregels 
een correct evenwicht van 
belangen vormt, slechts 2% is 
het hier volledig mee eens

vindt dat de huidige regelgeving 
rond arbeidstijd en -organisatie niet 
tegemoet komt aan de behoeften 
van bedrijven en geen evenwicht 
van belangen weerspiegelt

91%
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83%

wil een vereenvoudiging van regelgeving 
rond telewerk en thuisarbeid

is voorstander van glijdende uurroosters; in de 
diensten- en financiele sectoren is dit zelfs 95%

is voor veralgemening van flexi-jobs. 
In de sector waar flexi-jobs het minste 
prioriteit hebben – chemie en pharma 
– is het nog altijd 67%
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Versatiliteit in loopbaan

Werken tot aan, en zelfs na de 
pensioenleeftijd…
De huidige pensioenhervormingen, inclusief de verhoging  
van de pensioenleeftijd en de afbouw van de klassieke 
eindeloopbaanregelingen maakt dat werknemers langer aan het  
werk moeten blijven. Ondernemers stellen hun personeelsbeleid 
hierop af en zoeken manieren om werknemers gemotiveerd langer 
aan het werk te houden. 

Dat blijkt ook uit de bevraging: werknemers zinvol aan de slag 
houden tot aan hun pensioenleeftijd wordt in het algemeen als zeer 
belangrijk gezien (88%: Volledig akkoord 48% – Eerder akkoord 
40%), maar wel duidelijk het minste in de industrie (72%).

Er is ook duidelijk steun om doorwerken na 60/65 jaar aan te 
moedigen via onderscheiden maatregelen. De respondenten vinden 
dan vooral fiscale incentives op individueel vlak (84%) en incentives 
voor bedrijven (82%) interessant. Werken via dubbele jaren voor 
pensioenopbouw vindt ook – zij het iets  minder – steun (68%).

…maar met behoud van (enkele?) 
vervroegde uittredingsmechanismen? 
Wel moet worden opgemerkt dat de respondenten erg verdeeld 
antwoorden op de vraag of alle regimes van ‘vervroegd uit dienst’ 
(vóór de leeftijd van (vervroegd) pensioen) moeten worden 
verboden. Net meer dan de helft van de ondervraagden (53%)  
is tegen een absoluut verbod (Volkomen oneens: 14% –  
Eerder oneens: 39%). 

Deze verdeeldheid speelt in zo goed als alle sectoren (met als 
uitzondering van de FMCG – waar de tegenstand tegen het verbod 
wat groter is). 

Verder kan een significant verschil worden vastgesteld tussen KMO’s 
(die het verbod op vervroegde uittredingsregelingen eerder genegen 
zijn), terwijl voor grote bedrijven een grotere groep voorstander 
blijft van het behoud van zulke uittredingssystemen. Hieraan is 
allicht niet vreemd dat grotere bedrijven, vooral productiegerichte 
ondernemingen zijn die omwille van het personeelsbestand, de aard 
van de arbeid en de organisatie van de arbeid (ploegen/continu) 
meer moeite hebben om werknemers tot hun 65 jaar te laten werken.

Wel moet hier worden aangestipt dat hoewel de vraag naar het 
volledig verbod op vervroegde uittredingsregeling de respondenten 
verdeelt, de regeling inzake prioriteiten wel een erg hoge score krijgt 
(zie hierna onder de titel Aanpak en Prioriteiten). Een mogelijke 
verklaring hiervoor (die we echter niet konden verifiëren) is dat die 
respondenten die het voorstel tot een volledig verbod genegen zijn 
dit voorstel ook een erg hoge prioriteit hebben gegeven.

Werknemers zinvol aan de slag houden tot pensioenleeftijd is van groot 
belang in mijn bedrijf  
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De flexibiliteit die je mensen nu geeft, maakt dat ze beter 
kunnen doseren en langer aan het werk kunnen blijven.
Elly Swalens, HR Program Manager AXA

Case study KBC

KBC ontwikkelde een concreet project voor alle vijfenvijftigplussers: Minerva*

Het Minerva-programma biedt de oudere KBC-werknemers vijf opties voor hun verdere loopbaan. Na een grondige zelfreflectie, 
al dan niet begeleid, mag de medewerker zelf een keuze maken. De keuzemogelijkheden worden door KBC allemaal als 
evenwaardig beschouwd en worden bij de bespreking onderworpen aan een reality-check of de realisatie hiervan mogelijk is:

1.  hetzelfde werken, of de carrière nog verder uitbouwen

2.  minder werken (minder uren werken)

3.  lichter werken (even veel uren werken, maar op een lager functieniveau)

4.  combinatie minder en lichter werken (minder uren werken, op een lager niveau)

5.  inzet buiten KBC (mogelijkheid om talent elders in te zetten)

Medewerkers kunnen via een discrete simulatie op elk ogenblik perfect nagaan wat het effect is van een keuze. Door middel 
van een anonieme tool kunnen ze zelf berekenen welke gevolgen hun keuze zou hebben op hun direct loon, op extra 
vergoedingen, maar ook op hun pensioenplan bijvoorbeeld. De keuze, die doorgesproken wordt met de leidinggevende,  
wordt geregistreerd in een I-deal waarbij de medewerkers vanaf hun 55ste met de lijnmanager afspreken hoe zij hun 
eindeloopbaan zien om dit samen te realiseren. Dit is een wederzijds commitment dat eventueel jaarlijks herzienbaar is als 
cruciale zaken in deze levensfase zouden veranderen. Zelfbeschikking, zelfreflectie omtrent levensfase bepalende dimensies, 
het afspreken van een psychologisch engagement in een I-deal en Jobcrafting vormen de contouren waarbinnen het KBC 
Minervaprogramma werkt...

Door werknemers de kans te bieden om hun ervaring en knowhow ook buiten de KBC-muren te benutten zonder dat ze 
daarvoor hun arbeidsovereenkomst moeten opzeggen, doorbreekt KBC duidelijk de traditionele tewerkstellingspatronen. 
Medewerkers die voor dit traject kiezen, kunnen zowel in de non-profit als in de bedrijfswereld terecht. Zij behouden ook de 
zekerheid dat ze eventueel kunnen terugkeren naar KBC. KBC heeft dit concept ondertussen reeds verder uitgebouwd en 
daarvoor het platform Experience@Work opgericht dat zich hierop volledig toespitst. Bedrijven zoals Proximus, AXA zijn mede 
als founding partners ingestapt en ondertussen zijn SD Worx, IBM, Arcadis en recent Ahlers als gewone partners toegetreden 
om deze formule ook aan te bieden aan hun medewerkers 55+. 

*Minerva = “De uil van Minerva vliegt pas uit bij het vallen van de avond” Hegel (1770-1831). Minerva was de godin van de wijsheid bij de Romeinen en de  
uil is evenzeer het symbool van de wijsheid. Het uitvliegen bij het vallen van de avond symboliseert de mogelijkheid om op het einde van een carrière een 
nieuwe verstandige en weloverwogen keuze te maken waarbij alles in evenwicht zit…

Steun om door te werken na 60/65 jaar aan te moedigen via onderscheiden maatregelen
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Blijven werken stimuleren via incentives voor bedrijven
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Leeftijdsbewust HR is erg belangrijk… 
 Leeftijdsbewust personeelsbeleid met aandacht voor flexibiliteit in 
rol, functie en loon, wordt door vele organisaties als erg belangrijk 
geacht (93%: volledig akkoord 53% – eerder akkoord 40%),  
soms met scores tot 100% (FMCG en chemie). 

Op dat vlak zien respondenten een nood aan maatregelen die 
flexibele loopbaanplanning toestaan (92% – Volledig akkoord  
42% – Eerder akkoord 50%)).

Activeringsmaatregelen voor oudere werknemers moeten  
echter collectief worden gedragen of ondersteund (71%: 26% 
Volledig akkoord – 45% Eerder akkoord), met geringere steun  
bij de dienstensector en veel minder  steun (slechts 46%)  
bij middelgrote bedrijven.

…en vereist maatregelen die de hele 
carrière overspannen
Een leeftijdsbewust personeelsbeleid wordt best niet beperkt tot 
ouderen, maar dient zich te richten op alle werknemers in alle 
levensfasen, van jong tot oud, binnen een organisatie. Dat blijkt ook 
uit onze bevraging, waarin 92% van de respondenten aangeven dat 
leeftijdsbewust personeelsbeleid zich moet richten op maatregelen 
die de hele carrière omspannen en niet enkel het loopbaaneinde 
(Volledig akkoord 53% – Eerder akkoord 39%).

Activering van de ontslagvergoeding
Daarnaast willen veel bedrijven ook de mobiliteit op de arbeidsmarkt 
verhogen en dus ook de tewerkstellingskansen van werknemers.  
Zo zijn veel respondenten voorstander om ontslagpakketten,  
naast een financiële vergoeding, ook elk een herscholings- of 
bijscholingstraject (en de kost daarvan) te laten bevatten (72%: 
Volledig akkoord 25% - Eerder akkoord 47%), waarbij 
dienstensector (85%) en FMCG (64%) opvallen, en de voorgestelde 
maatregel vooral steun vindt bij de grotere bedrijven (vanaf 100 
werknemers) (82-100%).

Levenslang Leren & Job crafting
In het bewust vormgeven van de eigen loopbaan staan 2 termen 
centraal: Levenslang Leren (Lifelong Learning of LLL) en Job crafting. 

Levenslang leren bevat volgens de Europese indicator in principe  
alle soorten opleidings- en vormingsactiviteiten die worden gevolgd 
door personen van 25 tot 65 jaar. Hieronder vallen bijvoorbeeld 
werkgerelateerde opleidingen of workshops, maar ook initiële 
opleidingen of cursussen gevolgd in vrije tijd, tellen mee.

Job crafting verwijst naar de praktijk van zelf-invulling (crafting)  
op individuele of groepsbasis van de jobinhoud, waardoor het beter 
aansluit bij de persoonlijke behoeften, capaciteiten en talenten van  
de werknemer. Job crafting kan gaan om kleine wijzigingen of 
verschuivingen in het takenpakket waar geen formele toestemming 

Leeftijdsbewust HR-beleid is erg belangrijk
(vb flexibiliteit in rol/functie en in loon)
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voor nodig is, tot een uitbreiding van de functie, met taken die 
initieel geen onderdeel vormden van de functieomschrijving.  
Job crafting gebeurt op initiatief van de individuele werknemer,  
maar in overleg met de leidinggevende en collega’s. 

Job crafting en LLL kunnen zorgen voor een betere werkbaarheid 
doordat werk beter aansluit bij wat een werknemer graag doet en 
door het realiseren van een betere werk-privé balans. Het maakt 
echter ook meer wendbaar, bijvoorbeeld doordat werknemers meer 
mogelijkheden voor zichzelf creëren op de arbeidsmarkt.

Over het algemeen zien organisaties een initiatief als job crafting als 
een gunstige aanpak die op een of andere manier moet worden 
aangemoedigd (73%: 18% Volledig akkoord – 55% Eerder akkoord). 
Dit is vooral het geval in de dienstensector (92% Akkoord: 46% 
volledig akkoord – 46% Eerder akkoord). In de industriële sector is 
56% tegen (17% Volkomen oneens – 39% Eerder oneens). Er is ook 
meer steun onder grotere bedrijven dan bij de kleinere.

Ook Levenslang Leren wordt door de meeste bedrijven als 
voorwaarde gezien om langer door te kunnen werken, maar over hoe 
dit te implementeren, lopen de meningen uiteen; enkel via subsidies 
of aanmoedigingen voor bedrijven vindt maar matig steun (60%), 
nog het minst bij de dienstensector (46%), maar ook niet bij 
middelgrote en grote ondernemingen (respectievelijk 36-46%).  
LLL uitsluitend stimuleren door vormen van tijdskrediet wordt 
vrijwel constant afgewezen (27%) door alle sectoren, en ongeacht de 
omvang van bedrijven. Een mix van deze maatregelen vindt echter 
wel brede steun (76%).

Ons Minerva plan heeft als 
bedoeling om onze medewerkers 
vanaf 55 jaar te doen nadenken 
over het verder zinvol invullen van 
hun carrière tot pensioenleeftijd, 
en hen uiteindelijk te laten kiezen 
en te expliciteren of ze hetzelfde 
verder willen zetten en misschien 
nog met ambities, minder en/of 
lichter willen werken of misschien 
zelfs een heel andere wending aan 
hun loopbaan willen geven.
Bart Nietvelt, Hoofd Sociaal Recht & Overleg KBC

Elk ontslagpakket omvat (dwingend) deels een financiële vergoeding en 
deels (de kost van) een herscholings/bijscholings-traject 
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Flexibiliteit in organisaties
Uit de commentaren bij de peiling blijkt dat er nood is aan 
vernieuwing in de samenwerkingsmodellen onder organisaties. 
Hoewel de huidige wetgeving al wat mogelijkheden biedt inzake  
het flexibel omgaan met personeelsbezetting (bijvoorbeeld via de 
opstart van de werkgeversgroepering), blijft de reglementering 
bijzonder strikt. 

Wij gingen in enkele vragen na hoe organisaties in België 
flexibiliteitstrategieën en de vrijheid van organisatie en structurering 
van professionele relaties zien en in hoeverre het aanpassen van de 
regelgeving rond terbeschikkingstelling prioriteit vormt. In het 
algemeen zijn de antwoorden wat meer disparaat in deze sectie, 
wellicht omdat de impact verschilt in functie van de sector waarin 
een organisatie actief is.

Werknemer of toch liever zelfstandige?
Een eerste vaststelling is dat er een tendens bestaat naar meer 
keuzevrijheid op het vlak van het sociaal statuut. De stelling dat – 
behalve voor te beschermen activiteiten met een risico van 
dumping/uitbuiting – medewerkers zelf vrij hun sociaal statuut 
moeten kunnen kiezen wordt onderschreven door 71% van de 
respondenten (Volledig akkoord 25% – Eerder akkoord 46%)).  
We vinden dit ook relatief hoog terug op de prioriteitenlijst  
(zie hierna onder de titel Aanpak en Prioriteiten).

Terbeschikkingstelling – verbieden?
Sinds lange tijd is het uitlenen van personeel met overdracht van 
werkgeversgezag (terbeschikkingstelling) in België verboden,  
behalve in de door de wet voorziene uitzonderingsgevallen.  
Dit verbod werd ingesteld om misbruiken in de vorm van 
koppelbazerij te kunnen bestrijden. In het kader van de strijd tegen 
de sociale fraude werd terbeschikkingstelling van werknemers 
opnieuw sterk aangescherpt door de programmawet van 27 
december 2012. Een werkgever of gebruiker die dit verbod negeert, 
stelt zich bloot aan een hele reeks sancties.

Meer dan 90% vindt dat de regels rond terbeschikkingstelling 
moeten worden teruggebracht naar hun oorspronkelijk doel, nl. de 
bestrijding van koppelbazerij (91%: Volledig akkoord 47% – Eerder 
akkoord 44%). Voor 53% mogen die regels helemaal afgeschaft 
worden (Volledig akkoord 15% – Eerder akkoord 38%), maar hier 
lopen de resultaten wel sterk uiteen tussen de sectoren (vb 77% van 
FMCG is voorstander, terwijl 67% van de chemie tegen is), en het 
zijn vooral de KMO’s die een meerderheid van voorstanders leveren 
(62%). Een echte prioriteit schijnen werkgevers dit wel niet te vinden 
(zie hierna onder de titel Aanpak en Prioriteiten).

Behalve voor te beschermen activiteiten (met risico van dumping/uitbuiting), 
moet een elk vrij zijn om zelf  een sociaal statuut te kiezen
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aXa new ways of worKing (nwow)

AXA startte in 2012 met een grootschalig project rond het thema ‘het nieuwe werken’. Gezien het grote aantal 
betrokken medewerkers (4.100), en de beoogde cultuuromslag was het vanaf het begin duidelijk dat dit een 
lang project ging worden. 2017 is de einddatum, maar momenteel werken er al meer dan 2000 medewerkers 
volgens het nieuwe werken, alias NWOW. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken waren inherent aan de beoogde 
verandering. “Telewerken moest voor iedereen gefaciliteerd worden, met uitzondering van die functies  
waar dat echt niet kan, zoals het onthaal, dat we heel bewust menselijk willen houden” commentarieert  
Elly Swalens, HR Program Manager bij AXA. “Bij AXA kan iedereen telewerken, en iedereen doet dat ook.  
Het managementcomité werkt van thuis uit. Niemand heeft een eigen bureau, zelfs de CEO heeft geen eigen 
bureau.” Op kantoor kan er gekozen worden voor een stille zone, een semi-concentratiezone of een 
samenwerkingszone. De werknemer kan zelf kiezen, zolang het resultaat er maar staat. Iedereen zoekt de 
werkplek op die best past bij de activiteit van dat ogenblik. Er werd rekening gehouden met een gemiddelde 
bezetting van 70%. Veel werknemers werken decentraal, vaak thuis. “Het vereist dat je je als team anders gaat 
organiseren, en als individu,” aldus Swalens. Er wordt gewerkt via email, VoIP telefonie, Skype en vergaderzalen 
met gesofisticeerde technologie als volgcamera’s. Ieder team gebruikt de tools die passen bij hun situatie.

Een interne enquête geeft aan dat 78% van de medewerkers vindt dat de work/life-balans er op vooruit gaat. 
Slechts 6% ervaart het omgekeerde. Elly Swalens: “Dat is een belangrijk aandachtspunt voor ons. Sommige 
medewerkers moeten begeleid worden om te kunnen de-connecteren in een wereld waarin je 24/24u en 7/7 
dagen verbonden kan zijn met je werk”.  Liefst 68% geeft aan dat het nieuwe werken hun verwachtingen 
overstijgt, en 72% van de medewerkers ziet AXA nu als een veel attractievere werkgever.
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Wat ik belangrijk vind als er een 
wetswijziging komt, is dat het simpel, 
uitvoerbaar en beheersbaar is en niet meer 
problemen geeft dan het oplossingen biedt.
Bart Pinxten, HR Director Eternit

Co-sourcing en de personeelsBV
Co-sourcing verwijst naar vormen van tewerkstelling (zoals 
werkgeversgroeperingen) waar een werknemer tegelijkertijd in dienst 
is van (of minstens arbeid levert aan) meerdere ondernemingen  
(al dan niet ondernemingen uit eenzelfde economische groep). Er is 
een grote vraag naar vereenvoudiging op het vlak van dergelijke 
co-sourcing (93%: Volledig akkoord 38% – Eerder akkoord 55%),  
al dan niet via een concept van ‘personeelsvennootschap’ (d.i. het 
groeperen van alle personeel van een groep ondernemingen die  
ten dienste zijn van alle groepsvennootschappen) (76%: Volledig 
akkoord 26% – Eerder akkoord 50%). Dit concept is erg 
ingeburgerd in Nederland (“de personeelsBV”). Het concept  
houdt in dat het personeel van een vennootschapsgroep wordt 
geconcentreerd in één groepsvennootschap en vervolgens vanuit  
die “personeelsvennootschap” wordt doorgeleend aan de andere 
operationele vennootschappen van de groep.

Op de prioriteitenlijst (zie hierna onder de titel Aanpak en Prioriteiten) 
staat dit punt wel relatief laag, ondanks de grote vraag.

Peer economy en Uberisatie
Tenslotte vroegen we respondenten naar hun mening over de trend 
van ‘Peer economy/Uberisatie’ – dit verwijst naar het opzetten van 
heel losse, wisselende en fluïde organisaties, die op project- of korte 
tijdsbasis van samenstelling/doel en opzet wijzigen, die structureel 
weinig continuïteit vertonen en zich constant aanpassen aan 
wijzigende marktbehoeften. 

Een meerderheid van de bevraagden (68%: Volledig akkoord 20% –  
Eerder akkoord 48%) vindt dat deze tendens de toon moet zetten 
voor de hervorming en liberalisering van regulering inzake 
professionele relaties.”
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Flexibele verloning

De moeizame overschakeling van 
anciënniteitsbeloning naar 
prestatiebeloning
Eén van de karakteristieken van de Belgische arbeidsmarkt is dat de 
loonopbouw in het algemeen sterk gekoppeld is aan anciënniteit en 
leeftijd (of beroepservaring).

Toch geeft een meerderheid van de respondenten aan dat in zijn 
bedrijf (reeds) wordt verloond op basis van prestatie en 
competenties – en niet op basis van anciënniteit of leeftijd (65%: 
Volledig akkoord 29% – Eerder akkoord 36%). Desalniettemin  
geeft een meerderheid ook aan dat een dergelijke overstap van 
‘mechanische’ naar ‘intrinsieke’ parameters wel erg moeilijk te maken 
is in de praktijk: de overstap van verloning op basis van dienstjaren 
naar verloning op basis van prestatie en resultaat wordt door 55% 
(Volledig akkoord 20% – Eerder akkoord 35%) van de respondenten 
als (heel) moeilijk ervaren.

Sectorgewijs verschillen de antwoorden echter vrij sterk, waar slechts 
38% in de financiële wereld verloning op basis van prestaties  
toepast, tegenover 81% in de dienstensector.

Ook in omvang van bedrijven komen grote verschillen naar voren  
en leunen vooral KMO’s aan bij prestatie gebaseerde verloning 
(75%) tegenover slechts 46% in middelgrote ondernemingen 
(100-500 werknemers).

Cafetariaplannen: van fiscale optimalisatie 
naar loopbaaninstrument?
Eén van de instrumenten bij uitstek om flexibiliteit in verloning te 
realiseren zijn cafetariaplannen waarbij een vrije menukeuze aan 
voordelen wordt voorgeschoteld aan de werknemer. 

Uitgangspunt is om, op basis van een door de werkgever ter 
beschikking gesteld budget, de werknemer een maximale keuze te 
geven tussen diverse looncomponenten: geld, tijd, verzekeringen of 

Loon is de tegenprestatie van arbeid. In een bevraging naar ‘agility’ moet ook 
gepeild worden naar loon, loonopbouw en flexibiliteit in verloning.

Mijn bedrijf verloont op basis van prestatie, competentie, resultaat (niet op 
basis van leeftijd, dienstjaren) 

Volkomen oneens

Eerder oneens

Eerder akkoord

Volledig akkoord

29%

36%

30%

5%

De overstap van verloning op basis van dienstjaren naar verloning op basis 
van prestatie is heel moeilijk in mijn bedrijf  en gebeurt (nog) niet

20%

35%
31%

14%

Volkomen oneens

Eerder oneens

Eerder akkoord

Volledig akkoord

Om een modern loonbeleid te kunnen voeren is het cruciaal dat we cafe-
tariaplannen kunnen hanteren, zonder belemmering

3%

43%

47%

7%

Volkomen oneens

Eerder oneens

Eerder akkoord

Volledig akkoord

Het gebruik van cafetariaplannen in mijn bedrijf  is gedreven door
individuele loopbaankeuzes, eerder dan door optimalisatie 

10%

48%

29%

13%

Volkomen oneens

Eerder oneens

Eerder akkoord

Volledig akkoord
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voorzieningen (aanvullend pensioenplan, hospitalisatie-, invaliditeits-, 
medische kosten- of levensverzekering), vormen van aandelen-
gerelateerde verloning (aandelenopties, winstbewijzen, aandelen), 
allerlei employee benefits (bedrijfswagen, tankkaart, kinderopvang, …) 
en ‘new-age’ voordelen (was- en strijkdienst, fitnessabonnementen, 
klusjesman, massage, kapper, …).  

Cafetariabeloning vormt in de Belgische arbeidsmarkt van vandaag 
echter alles bij elkaar genomen nog steeds een eerder marginaal 
gegeven. Daar zijn ongetwijfeld verschillende verklarende factoren 
voor: gebrek aan duidelijk en helder kader, restrictieve houding door 
sommige overheidsinstanties, gebrek aan voorspelbaarheid door vaak 
wijzigende (para-)fiscale reglementering, gespannen verhouding met 
dwingende arbeidsrechtelijke normen, etc.

Nochtans is er in het bedrijfsleven een duidelijke vraag naar meer 
mogelijkheden op dat vlak. Zo geven de respondenten in hoge  
mate aan dat zij het cruciaal achten in een modern loonbeleid  
om cafetariaplannen  te kunnen hanteren, waarbij zij zonder 
belemmering individuele keuzes aan medewerkers kunnen geven 
(90%: Volledig akkoord 43% – Eerder akkoord 47%). Een echte 
prioriteit vinden ze het daarentegen niet meteen (zie hierna onder de 
titel Aanpak en Prioriteiten).

Ruimte voor maatwerk is er 
nu vaak te weinig.
Koen van Raemdonck, Vice President Human Resources BASF

Cafetariaplannen kunnen niet alleen vanuit het oogpunt van de 
werknemer interessant zijn, maar bieden ook de werkgever 
voordelen. Door de juiste toepassing kunnen werkgevers hun 
verloningssysteem optimaliseren en besparen ze op het 
personeelsbudget, zonder dat werknemers hier op achteruit gaan. 
Een meerderheid vindt fiscale loonoptimalisatie hierbij belangrijk 
(61%), terwijl ongeveer een derde van de respondenten 
cafetariaplannen ook zou hanteren zonder deze optimalisatie. 

Een kleine meerderheid ziet cafetariaplannen echter eerder als een 
loopbaaninstrument dan als een optimalisatietool: 58% van de 
respondenten geeft aan dat het gebruik van cafetariaplannen in hun 
bedrijf eerder gedreven wordt door individuele loopbaankeuzes dan 
door optimalisatie (Volledig akkoord 10% – Eerder akkoord 48%). 
Daarbij vallen vooral de antwoorden van de financiële wereld (63%) 
en FMCG sector (77%) op. 

In mijn bedrijf  is tax efficiëntie nog steeds essentieel voor cafetariaplannen 
(zonder doen we het niet)

17%

44%
27%

12%

Volkomen oneens

Eerder oneens

Eerder akkoord

Volledig akkoord

De loopbaanrekening is essentieel voor elk flexibel loonbeleid en moet 
worden ingevoerd 

26%

59%

10%

5%

Volkomen oneens

Eerder oneens

Eerder akkoord

Volledig akkoord

Voor oudere werknemers combineren we lichtere functies/rollen met een 
lagere verloning 

Volkomen oneens

Eerder oneens

Eerder akkoord

Volledig akkoord

5%

14%

57%

24%
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Loon en het loopbaanperspectief: vraag 
naar de loopbaanrekening 
Het invoeren van een loopbaanrekening heeft wel erg veel steun –  
85% van de respondenten vindt dit een belangrijk element voor  
het voeren van een flexibel loonbeleid (Volledig akkoord 26% – 
Eerder akkoord 59%). Op de prioriteitenlijst (zie hierna onder de  
titel Aanpak en Prioriteiten) vinden we dit wel pas bijna helemaal 
onderaan terug.

Het hanteren van een leeftijdsbewust loonbeleid kent echter wel 
grenzen: slechts 19% van de respondenten combineert voor oudere 
werknemers lichtere functies met een lagere verloning (Volledig 
akkoord 5% – Eerder akkoord 14%), met als uitschieters de 
financiële sector (38%) en de grote ondernemingen (501-1000 
werknemers) waar slechts 3% een dergelijke maatregel hanteert.

Geef een mooi kader voor cafetariaplannen – 
dat zou erg helpen. Stroomlijn de fiscale en 
parafiscale behandeling.
Raf Gerard, CHRO Randstad Group Belgium

Case study eternit

Eternit heeft individuele eindeloopbaangesprekken voor alle arbeiders op 55 jaar, om individueel te polsen naar 
hun verwachtingspatroon voor de laatste jaren in hun loopbaan. Bij bedienden komt dat aan bod in hun 
waarderingscyclus. Bij Eternit is een eindeloopbaanbeleid maatwerk; helemaal afhankelijk van het individu.  
Voor sommigen worden wisselende ploegen te zwaar, anderen willen absoluut in wisselende ploegen verder 
werken, om praktische en familiale redenen.

Bij de meerderheid is misschien geen vraag meer naar verdere opleiding en ontwikkeling aan het einde  
van hun loopbaan maar weer anderen zijn vragende partij. “We willen daar een open debat over hebben.”,  
aldus Bart Pinxten, HR Director van Eternit

Het zou echter fout zijn om daaruit te besluiten dat cafetariabeloning 
zou gehanteerd worden indien de optimalisatiemogelijkheid niet 
aanwezig zou zijn: een meerderheid van de respondenten geeft immers 
aan dat tax efficiëntie minstens even belangrijk is: ‘zonder doen we het 
niet’ (61%: Volledig akkoord 17% – Eerder akkoord 44%).

Hier is nog een verschil te merken tussen bedienden en arbeiders. 
Hoewel wij niet specifiek hebben gepeild op basis van statuut, 
hebben cafetariaplannen in productieomgevingen met vooral 
arbeiders ruim 10x meer prioriteit als in de financiële- en dienstensector 
met voornamelijk bedienden. Dat verwondert wellicht niet: in de 
praktijk kan worden vastgesteld dat cafetariabeloning sterker 
ingeburgerd is in de dienstensector en financiële sector met 
overwegend bediendenpopulaties, en minder (in ieder geval wat  
de arbeiderspopulatie betreft) in de industriële sectoren.
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Aanpak en prioriteiten

Prioriteit van Hervormingen
De respondenten werden in de marge ook gevraagd een 
prioriteitenlijst in te geven met betrekking tot de gewenste 
hervormingen. Men mocht, binnen een lijst van 21 voorgestelde 
hervormingen in de regelgeving, de cijfers 1 tot en met 7 toekennen 
om de gewenste prioriteit aan te geven.

De nood aan meer ‘agility’ vertaalt zich in zes hervormingen die de 
bedrijven als prioritair beschouwen. Ook doorheen de verschillende 
groottes van ondernemingen en sectoren waarbinnen ze actief zijn 
vinden we deze zes prioriteiten doorgaans bovenaan de lijstjes terug.

1.  Nachtarbeid in principe  
algemeen toestaan

2.  Een verbod op alle systemen van 
vervroegde uitdiensttreding

3.  Een eenvoudige regeling voor 
on-call contracten

4.  Geen beperking in aantal  
en duurtijd van contracten  
van bepaalde duur

5.  Een eenvoudige regeling voor 
co-ouderschapscontracten

6.  Vrije keuze sociaal statuut 
(behoudens beschermde 
sectoren)

Sociaal overleg in een onderneming heeft zijn hoogte-  
en dieptepunten. Maar ik durf veel toe te vertrouwen  
aan het sociaal overleg.
Koen van Raemdonck, Vice President Human Resources BASF

Agility@Work Werkbaar en Wendbaar werken in 201626

© Allen & Overy LLP 2016



In percentages vertaalt zich dat als volgt:

0 10 20 30 40 50 60

Invoering van algemene en ruime basisregels rond arbeidstijd 
met individuele afspraken of bedrijfsafspraken

Invoering loopbaanrekening c.q. flexibele loopbaanplanning

Stimuleren van LLL via incentives voor bedrijf

Toelaten en stimuleren van cafetariaplannen 2.0

Afschaffen/Binnen scope brengen van verbod op terbeschikkingstelling

Glijdende uurroosters in principe algemeen toegestaan

Verbod op verloning op basis van dienstjaren of loopbaan

Eenvoudige regelgeving rond co-sourcing of personeelsBV

Flexi-jobs veralgemenen

Vereenvoudiging en uniformisering telewerk/thuiswerk

Stimuleren van werk na 65 jaar via incentives voor bedrijf

Stimuleren van werk na 65 jaar via incentives voor individu 

Eenvoudige regelingen schoolbelcontracten

Stimuleren van LLL  via tijdskrediet

Eenvoudige regelingen schooljaarcontracten

Vrije keuze sociaal statuut

Eenvoudige regelingen co-ouderschapscontracten

Geen beperking in aantal en duurtijd van contracten bepaalde duur

Eenvoudige regelingen voor on-call contracten

Verbod op alle systemen van vervroegd uit dienst

Nachtarbeid in principe algemeen toegestaan
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Wijze van invoering
Verder werden respondenten ook ondervraagd naar het proces of wijze van invoering van de hervormingen. Er werd hen 
meer bepaald gevraagd hun mening te geven (van volledig akkoord – eerder akkoord – eerder oneens – volkomen oneens) 
over volgende 4 manieren van invoering van de hervormingen:

2.  Nieuwe nationale regelgeving van suppletieve aard 
die voorziet in regels en verboden voorzover partijen  
er niet anders over hebben afgesproken, en die  
de regels aanvullen waarover partijen niet (anders)  
zijn overeengekomen

1.  Nieuwe nationale regelgeving die alle mogelijke regels 
en verboden vastlegt (voor juridische zekerheid en 
‘level playing field’)

4.  Nieuwe regelgeving met ruime lijnen en sector-
afspraken (om level playing field te creëren en 
vakbondsopvolging)

3.  Nieuwe regelgeving met ruime lijnen en individuele 
afspraken op bedrijfsniveau

Hoewel er geen echt duidelijke voorkeur voor 1 bepaalde wijze van hervormingen een voorkeur geniet, zien we wel volgende tendens:

Minder steun is er voor 
regelgeving die alle 
mogelijke regels en 
verboden vastlegt (59%: 
Volledig akkoord 22% 
– Eerder akkoord 37%). 

87% van de bedrijven 
wenst dat de 
hervormingen resulteren 
in een algemene, ruime 
regelgeving die de 
mogelijkheid biedt tot 
afspraken op maat 
(Volledig akkoord 47% 
– Eerder akkoord 40%).

82% van de bedrijven is 
voor een regelgeving die 
aanvullend van aard is 
(Volledig akkoord 29% 
– Eerder akkoord 53%).

70% is voorstander van 
een regelgeving die kan 
worden aangevuld met 
afspraken op sectorniveau 
(Volledig akkoord 24% 
– Eerder akkoord 46%).
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Afspraken op bedrijfsvlak
Op dezelfde manier werden de bedrijven bevraagd over de mate en wijze waarin vakbonden mogen tussenkomen bij afspraken op bedrijfsvlak:

1.  Afspraken op 
bedrijfsvlak vereisen 
steeds akkoord van 
vakbonden

2.  Afspraken op 
bedrijfsvlak vereisen 
akkoord van 
vakbonden, maar bij 
gebrek aan akkoord 
binnen redelijke termijn 
(6-9 maanden) kan 
bedrijf eenzijdig  
verder gaan

3.  Afspraken op 
bedrijfsvlak kunnen 
individueel worden 
gemaakt en behoeven 
slechts informatie van/
consultatie met 
vakbonden (teneinde 
verenigbaarheid met 
regelgeving te checken)

Hierbij zien we als tendens dat men de rol van de vakbonden eerder als adviserend wil zien, vooral dan als er niet tijdig een akkoord 
kan worden bereikt:

80% van de bedrijven 
wenst afspraken op 
bedrijfsvlak die individueel 
kunnen worden gemaakt 
en waarbij slechts het 
advies van de vakbonden 
moet worden gevraagd 
(Volledig akkoord 32% 
– Eerder akkoord 48%).

62% is niet tegen dat  
het akkoord van de 
vakbonden is vereist,  
op voorwaarde dat dit 
binnen een redelijke 
termijn (zes tot negen 
maanden) gebeurt 
(Volledig akkoord 20% 
– Eerder akkoord 42%).

 17% van de bedrijven 
vindt dat er altijd een 
akkoord van de 
vakbonden moet zijn  
(6% Volledig akkoord – 
11% Eerder akkoord).
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De conclusie van dit rapport willen we bewust beperkt houden.  
In dit rapport wensten we immers voornamelijk de resultaten van  
de bevraging te laten spreken. Bij wijze van conclusie zullen we er 
ons daarom toe beperken om een aantal van de verschillende 
resultaten met elkaar in verband te brengen.

Een eerste vaststelling op dat vlak is dat onder verschillende rubrieken 
en vragen werd vastgesteld dat werkgevers niet noodzakelijk op zoek 
zijn naar deregulering maar wel naar meer eenvoudigere en 
transparantere reglementering. Dat kon worden vastgesteld in het 
kader van de bevraging rond gewenste arbeidstijdhervormingen, bij de 
bevraging rond het verbod (en de toekomst van het verbod) op 
terbeschikkingstelling en bij de bevraging rond het proces van 
invoering van de hervormingen. Deze vraag naar meer eenvoudige en 
transparante reglementering werd trouwens ook expliciet bevestigd 
door individuele respondenten en door verschillende geïnterviewden 
in het kader van de diepte-interviews. 

Verder kan opgemerkt worden dat er ook grote consensus bestaat 
onder werkgevers om de vraag naar het werkbaar werk met het oog 
op verlengen van een actieve carrière bekeken moet worden vanuit 
het volledige carrièreperspectief. Grote eensgezindheid kon immers 
worden vastgesteld over de noodzaak om werknemers zinvol aan de 
slag te houden tot de pensioenleeftijd, de noodzaak van een 
leeftijdsbewust personeelsbeleid, de noodzaak tot maatregelen  
die op dat vlak de volledige carrière overspannen, de noodzaak tot 
maatregelen die een flexibele loopbaanplanning mogelijk maken en 
de invoering van een loopbaanrekening. 

Een andere vaststelling is dat op verschillende terreinen werd 
vastgesteld dat bedrijven meer mogelijkheden wensen tot maatwerk, 
ofwel via regelingen op bedrijfsvlak ofwel via individuele regelingen. 
Wat afwijking op bedrijfsvlak betreft, kan verwezen worden naar het 
gewenste kader voor arbeidstijdhervormingen en de bevraging rond 
het hervormingsproces in het algemeen. Wat afwijking op individueel 
vlak betreft, kan verwezen worden naar de sterke vraag naar 
cafetariabeloning, maar ook naar de (meer gematigde) vraag naar 
meer keuze inzake sociaal statuut (werknemers / zelfstandige) en 
inzake vertrouwens- en leidinggevende functie in het kader van 
arbeidsduurreglementering.

De bevraging leert ook dat voldoende flexibiliteit in het juridisch 
kader noodzakelijk is om verschillen tussen bedrijven naar omvang 
en/of naar sectoren op te vangen. Op verschillende terreinen werd 
immers vastgesteld dat een gewenste hervorming of de prioriteit met 
betrekking tot een hervorming verschilden in functie van die 
parameters. Veel is afhankelijk van de omgeving waar men werkt, het 
soort organisatie, het werk. Ruimere kaders zijn noodzakelijk, maar 
niet noodzakelijk op het niveau van de sector, immers ook binnen 
een sector kan er groot verschil zitten tussen ondernemingen. De 
kaders moeten dus vooral op het niveau van de onderneming komen 
te liggen, gericht op de aard van het werk. In dezelfde lijn hebben 
diverse respondenten ook aangegeven dat de aard van onderneming, 
in het bijzonder bij productiewerk, fundamenteel andere uitdagingen 
op het vlak van werkbaar en wendbaar werk met zich meebrengen 
dan de dienstensector. Ook hier pleit men niet voor deregulering, 
maar vooral om bedrijven niet juridisch in een onmogelijke hoek te 
drukken. Ruimere kaders dus, met meer mogelijkheden voor 
experimenten op ondernemingsniveau.

Verder werd ook duidelijk dat prioriteiten voor werkgevers vooral 
liggen bij punctuele oplossingen voor punctuele problemen die 
wellicht  als een ‘aberratie’ worden gezien (bijvoorbeeld  nachtarbeid 
veralgemenen, een regeling voor on call/schoolbel/co-ouderschap 
of andere flexibele contracten, ruimere mogelijkheden voor 
opeenvolging van contracten bepaalde duur, het stimuleren van LLL, 
het stimuleren van werk na 65j).

Een laatste vaststelling tenslotte is dat er geen noodzakelijke 
correlatie bestaat tussen consensus rond een bepaalde hervorming 
en de prioriteit van die hervorming. Rond sommige hervormingen 
bestaat grote consensus zonder dat die een grote prioriteit kreeg, en 
omgekeerd. Verwezen kan bijvoorbeeld naar het verbod op 
vervroegde uittredingsregelingen.

Conclusie
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2_ Bron NBB - aantal bedrijven 60% Vl, 16% Br, 24% Wall 
3_Teneinde de Europees aanvaarde criteria naar omvang van bedrijven correct te weerspiegelen, zou een passender opdeling als volgt gaan : 0-49 werknemers (KMO’s), 50-249 werknemers 
(middelgrote ondernemingen), en 250+ werknemers (grote ondernemingen). 

Meer dan 2500 bedrijven werden aangeschreven in de periode van 6 tot 9 februari 2016, met een 
online tool. De enquête zelf vroeg ongeveer 15 minuten van de tijd van de respondenten.

Meer dan 450 personen hebben de enquête aangevat. Het merendeel van de vragen werd door ruim 
200 personen ingevuld. Het is deze groep (ongeveer 9% van de aangeschreven personen) die bij de 
hierna besproken resultaten wordt vertegenwoordigd. 

Appendix 1:  
Profielen van respondenten

(a) De volgende regionale uitsplitsing lijkt  
hierbij relevant

Regio Aantal respondenten

Vlaanderen 49%

Wallonië 20%

Brussel 31%

In vergelijking met ons economisch weefsel 
(uitgedrukt in aantal tewerkgestelde werknemers2, 
of in toegevoegd waarde) betekent dit een over-
vertegenwoordiging van in Brussel gevestigde 
bedrijven, en een ondervertegenwoordiging van 
Wallonië.

(b) Rond omvang van bedrijven in aantal werknemers  
is volgende opdeling relevant:

0 – 49 38%

50 – 99 11%

100 – 499 20%

500 – 999 8%

1000+ 22%

We hanteren hierna de volgende groepen3. 

0 – 99 ong 50%

100 – 499 ong 20%

500+ ong 30%

(c) Naar aanwezigheid en aard van overlegorganen bij de respondenten, en dus (waarschijnlijke) vertrouwdheid met 
werknemersvertegenwoordiging,  zijn volgende gegevens relevant:

Organen Bedrijven +100 wn Bedrijven -100 wn Gemiddeld

Vakbondsafvaardiging 82% 17% 51%

CPBW 89% 29% 60%

Ondernemingsraad 85% 11% 49%

Europese OR 35% 0 18%
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4_Fast moving consumer goods 
5_IT (6%), logistiek (4%), media/telecom (3%), nut/energie (3%), publiek (2%), horeca (2%)

(d) Naar aard van bedrijvigheid zijn volgende 
activiteiten/sectoren vertegenwoordigd:

Algemene diensten/HR/consult 18%

Bouw/ infrastructuur/staal 15%

Chemie/pharma 11%

Financiële diensten 12%

FMCG4 15%

Industrie/mechaniek/productie 9%

andere5 20%

(e) Tenslotte, naar eigendomsstructuur zijn volgende 
punten belangrijk:

Familiebedrijf 38%

Beursgenoteerd 22%

Private equity 8%

Vreemde referentie-AH 18%

BE referentie-AH 8%

Overheidsbedrijf 6%

(f ) De rol en verantwoordelijkheden van de respondenten betreffen voor: 

–  ong 50% algemeen management (alg directeur/CEO/lid DirCom)

–  ong 40% HR directeur (HR verantwoordelijke) 

–  ong 10% overige directie (CFO, CLO, aandeelhouder)
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