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Loslaten
Hans Joris

"Het gaat niet over hebben, hooguit over krijgen. Niet over vasthouden, maar over loslaten,

en heel lang nakijken.” Herman de Coninck sprak in die termen over de ware liefde. Zijn
woorden zijn van toepassing op de moderne leider, die moet loslaten en vertrouwen
geven. Vandaag wil een medewerker verantwoordelijkheid opnemen en invulling geven
aan zijn eigen werk.

Dat zijn meer dan zachte praatjes. Uit nieuw onderzoek van SD Worx blijkt dat wie de
autonomie heeft om uitdagende doelstellingen met een eigen werkwijze aan te pakken,
daarnaast de kans krijgt om zich te ontwikkelen zonder daarom te moeten promoveren,

blijven als de storm gaat liggen.

branding- en communicatiespecialist Fons Van Dijck. Medewerkers nemen niet langer
alles zomaar aan, ze staan rechtop en tonen eigen ideeën. U kan als chef krampachtig
de boel sturen. Of u kan, zoals bij BASF, in crisistijd medewerkers elkaars taken laten
overnemen. In vol vertrouwen op hun verborgen competenties. Het gaat om loslaten, en
heel lang nakijken.

Hans Joris is sinds 2008 algemeen directeur van SD Worx België.
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De crisis heeft consument en werknemer alleen maar kritischer gemaakt, zegt ook
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onderneming uit, werken hard en gepassioneerd. Zij zetten door tijdens de crisis en
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voelt in zijn werk. Precies die geëngageerde medewerkers dragen de waarden van de
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en bovendien vertrouwen voelt van een ondersteunend management, zich geëngageerd
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Dossier

“Een

glossy advertentie

volstaat niet langer”

De crisis had hij niet voorspeld. Maar de maatschappelijke tendensen die branding- en
communicatiespecialist Fons Van Dyck voordien ontwaarde, zag hij de afgelopen maanden
eens te meer bevestigd. Wat zich vroeger in de marge manifesteerde en door werkgevers
werd weggelachen, staat sinds de crisis pal voor de deur. “Vergeet de business as usual.
Vanaf nu lopen de zaken anders.”
Goele Geeraert
De crisis maakt duidelijk dat bedrijven meer oog moeten

geschud: dat de baas weer de broek draagt en dat de tijd van

hebben voor de noden en verwachtingen van klanten. Geldt

toegevingen in work-life balance en participatie achter ons ligt.

dat ook voor de interne klanten, namelijk de medewerkers?

Maar zij vergissen zich. De vraag om een sterker stakeholder-

Fons Van Dijck: “De macht van de medewerkers wordt zeker

ship van de werknemers die je voor de crisis reeds opving, zal

groter. Dat zie je vooral bij de jongere generatie. Generatie y

binnenkort des te luider klinken. Eenzijdige aandacht op de

benadert werk heel pragmatisch, ze staat met beide voeten op

shareholders of aandeelhouders heeft tot de problemen geleid

de grond en weet beter dan wie ook wat er te koop is. De gebeur-

die we nu aantreffen. De medewerkers staan daar kritischer

tenissen van de afgelopen maanden kwamen voor hen niet echt

tegenover.”

als een verrassing. Generatie y hield er altijd rekening mee dat

“Tegelijk zijn er ook bedrijven die het anders doen en maat-

ze op een dag werkloos kon worden.”

schappelijk verantwoord ondernemen als een hoeksteen van
hun beleid definiëren. Zij maken er bij wijze van spreken geen

”Vooral de generatie van dertigers en veertigers
vraagt de aandacht. Zij staat het meest kritisch
tegenover alle veranderingen.”

punt van dat hun kaderleden een maand of drie onbetaald
verlof nemen om in Afrika vrijwilligerswerk te gaan doen.
Uiteindelijk zal het pleit in hun voordeel worden beslecht.”
“Objectief gezien is de crisis voor iedereen dezelfde. Maar ze
heeft een verschillende impact naargelang je interpretatie van
bepaalde signalen en de keuzes die je daardoor maakt. De crisis

“Ik geef les aan de universiteit en zie studenten gewoon weer bij

zal winnaars en verliezers kennen, zowel bij de consumenten-

ma en pa intrekken of nog een jaar langer studeren tot de crisis

als de werkgeversmerken.”

voorbij is. Daar liggen ze niet wakker van. Werk is voor de jongeren belangrijk, maar ze zullen er niet alles voor laten.”

Leidt generatie y de komende jaren de dans?
Fons Van Dijck: “Die generatie kan in ieder geval het best over-

2

Zijn organisaties zich daarvan bewust?

weg met het pragmatisme en de realiteit van vandaag. Tegelijk

Fons Van Dijck: “Niet helemaal. Ik zie twee tendensen. Sommige

is het vooral generatie x, de dertigers en veertigers, die aandacht

CEO’s geloven dat de crisis de kaarten in hun voordeel heeft

vraagt, omdat zij het meest kritisch staat tegenover alle veran-

onderuit. Een les voor comp & ben?

nachtten haast op kantoor. Vandaag zien zij een generatie

Fons Van Dijck: “We maken het einde van een tijdperk mee.

achter zich die alles waar zij enkel op konden hopen, zonder

Verschillende onderzoeken tonen aan dat de correlatie tussen

meer als basiseis naar voren schuift: work-life balance, onbe-

performance en bonus gewoon niet bestaat. Ik veronderstel dat

taald verlof, sabbaticals… dat bestond tien, twintig jaar geleden

dergelijk nieuws ook zijn weg vindt naar raden van bestuur en

niet. Die verandering kan bij hen een cultuurshock veroorzaken

remuneratiecomités. Algemeen zie ik dat incentives en bonussen

en afgunst met zich meebrengen. Generatie x heeft bovendien

die prestaties individueel en op jaarbasis belonen, evolueren

wel geleerd competent te zijn in haar eigen vakdomein, maar ze

naar groepsgebonden initiatieven op middellange termijn.”

is dermate specialist dat ze het moeilijk kan krijgen als manager,

“In de organisatie van morgen maakt het individu plaats voor

omdat naar managementvaardigheden minder aandacht ging.

het team als kern van de ondernemingsactiviteit. Groeps

Dat kan een probleem vormen. Als je weet dat het kloppende

incentives stimuleren die samenwerking, uit individuele roem

hart van vele organisaties steeds meer bij het team ligt, heb je

haal je geen voordeel meer. Kortetermijnresultaten zullen

mensen nodig die zo’n team kunnen leiden.”

minder spelen in het beloningsmanagement. Het middellange

“Twintigers en vijftigers vullen elkaar perfect aan in kennisga-

engagement zal vaak doorwegen. Jobhoppers zullen de duimen

ring en kennisdeling. Zij zijn ook geen concurrenten van

moeten leggen voor loyalere collega’s.

elkaar. De meest kritische groep zit daartussen. De 35-45’ers

De komende tijd is minder aan de egotrippers - zij worden

hebben veel in hun werk geïnvesteerd, maar krijgen het in de

straks ZZP’ers, zelfstandigen zonder personeel - en veel meer

veranderde tijdsgeest moeilijk om daar alle vruchten van te

aan de groepsspelers. Een sterke bedrijfscultuur, homogeen of

plukken.”

heterogeen, vormt het fundament voor een succesvolle onder-
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De crisis haalt volgens u het geloof in effectieve bonussystemen

was en je alles voor je carrière liet vallen. Sommigen over-
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deringen. Generatie x stamt uit de tijd dat werk het belangrijkste
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Fons Van Dijck:
”Sommige CEO’s geloven dat de crisis de kaarten in hun voordeel heeft geschud, dat de tijd van toegevingen in
work-life balance en participatie achter ons ligt. Zij vergissen zich. De vraag om een sterker stakeholdership van
de werknemers zal na de crisis des te luider klinken.”

3

neming. Voorbeeldgedrag fungeert als een absolute maatstaf

stond boven het ministerie, de markt primeerde op het mono-

waarop medewerkers hun chef zullen beoordelen. De

polie. Die situatie kantelt nu razendsnel.”

bedrijfshiërarchie wordt morgen secundair. Een manager zal

“De crisis deed het geloof in ondernemingen in twee op de drie

een teamspeler moeten zijn, die zich elk moment opnieuw moet

gevallen afnemen. De overheid en ngo’s vormen vandaag een

bewijzen.”

volwaardig alternatief. Groot is niet langer belangrijk: ‘goed’
wordt de maatstaf, zowel voor de consumenten als voor de
medewerkers. Maatschappelijk verantwoord ondernemen met

”De vakbonden winnen aan geloofwaardigheid en
legitimiteit doordat ze zich net als de medewerker
een stuk pragmatischer zijn gaan opstellen.”

aandacht voor het stakeholdermodel treedt uit de schaduw van
de big business met haar shareholders.
Tegelijk wordt green washing sneller doorprikt door de technologie, de facebooks en de linkedins van deze wereld. Het
management kan niet langer op beloftes leven en zal zich moeten verantwoorden voor onhaalbare resultaten of schandalen

De crisis maakt dat mensen meer dan ooit vasthouden aan

die zich hebben voorgedaan.”

het vertrouwde, ook op het werk. Tegelijk zijn organisaties

“Employer branding vraagt vandaag om meer transparantie: de

voortdurend in beweging en neemt de jobzekerheid af. Hoe

onderneming moet zeggen wat ze doet en doen wat ze zegt.

verzoent HR de dynamische businessrealiteit met die drang

Enkel een glossy advertentie volstaat niet langer.”

naar geborgenheid?
Fons Van Dijck: “We gaan naar een wereld waarin je als bedrijf

Te veel keuze bezorgt de consument stress. Tegelijk groeit het

schaalvoordelen moet nastreven, niet enkel in productie, maar

functieaanbod en probeert HR op veel vlakken te diversifiëren.

ook financieel en qua resources. Tegelijk, hoe meer globalise-

Hoe zijn beide met elkaar verzoenen?

ring, des te scherper de identiteitsvraag en de nood aan zeker-

Fons Van Dijck: “Een te groot aantal aanbieders veroorzaakt

heid en verbondenheid op lokaal niveau. Die twee bewegingen

inderdaad keuzestress. De consument kan maar een bepaald

versterken elkaar, wat het voor HR-managers behoorlijk moei-

aantal opties verwerken. Als retailer kun je daarbij helpen door

lijk maakt: one size fits all werkt immers niet.”

de keuze kleiner te maken en zo coachend op te treden.”

“De snel veranderende wereld is aan de globale bedrijven met

“Die aanpak kun je doortrekken voor HR. Je moet geen super-

een familiecultuur, die aan het zogenaamde heimatdenken kan

markt van voordelen aanbieden, beter is de keuzes wat te

beantwoorden en meer is dan de loutere som van individuele

beperken en samen met de werknemer te kijken welke daarvan

normen en waarden. Succesvolle ondernemingen brengen een

voor hem de beste is. Coaching in de echte betekenis van het

eigen verhaal, gebouwd op een sterke interne identiteit en tege-

woord. Maar die benadering veronderstelt ook een groot weder-

lijk op een grote openheid naar de buitenwereld toe.”

zijds vertrouwen. De HR-manager die vertrouwen kan wekken
en blijven bieden, zit gebeiteld naar zijn medewerkers toe.”

De nood aan spiritualiteit is een andere uiting van die
behoefte aan houvast. Dient HR daarmee rekening te

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt belangrijker

houden?

voor de consument. Laat ook de werknemer er zijn keuze

Fons Van Dijck: “Zingeving en spiritualiteit hangen samen met

door beïnvloeden?

een bedrijfscultuur die niet alleen naar materiële waarden kijkt,

Fons Van Dijck: “Als de prijs en de kwaliteit van het product

maar ook naar teamspirit, naar maatschappelijk ondernemen.

hetzelfde zijn, maken maatschappelijk verantwoord onderne-

De crisis heeft die nood versterkt. Tegelijk kun je zo’n cultuur niet

men en een goede reputatie voor de consument het verschil.

in een-twee-drie installeren. Dat gebeurt subtiel, zodat ze lang-

Vertaald naar de rekrutering van medewerkers zou je kunnen

zaam inburgert en doorleefd raakt binnen je organisatie.”

zeggen: bij gelijke carrièrevooruitzichten en inkomen, kiest de
medewerker uiteindelijk voor de organisatie met de beste repu-

4

Van een paar vertrouwde merken bleek de laatste maanden

tatie die eventueel ook een maatschappelijk project heeft, waar

het verhaal niet meer dan een fabeltje. Branding moet in de

hij zich mee voor kan engageren.”

toekomst anders. Volgt employer branding die trend?

“In één bepaalde situatie gaat het verder: in de semi-publieke

Fons Van Dijck: “Totnogtoe surfte de rekruteringsmarkt mee op

sector van ngo’s en onderwijs zie je tegenwoordig hipo’s die

de golven van het zuivere marktdenken dat sinds de jaren tach-

zelfs bereid zijn zich tegen minder loon meer maatschappelijk

tig breed verspreid leefde in de Westerse wereld. Het individu

te engageren. Maar die vormen eerder een niche. Een signifi-

was belangrijker dan de gemeenschap, de vrije onderneming

cante niche dan wel.”

De kracht van wit
De crisis is geen accident de parcours. De dip van het afgelopen jaar vormt een scharniermoment in
de financiële en economische wereld en zet bepaalde trends die voorheen al sluimerden, definitief
in gang. Dat is de kerngedachte van De kracht van wit, waarin Fons Van Dijck veranderingen waarneemt in menselijk gedrag en voorkeuren.
We hebben genoeg van de oppervlakkige schijn en de grote woorden die de markt ons sinds een klein
decennium heeft aangepraat, meent Van Dijck. De zeepbellen van de voorbije jaren maken plaats voor
realisme. Sneller en effectiever dan ooit linken we ons met de rest van de wereld, maar bij een faling
delen we allemaal in de klappen. Een nieuwe technologiegolf kondigt zich aan. Hoe die er precies zal
uitzien, weten we nog niet, maar dat ze in het teken van mens en maatschappij zal staan, is zeker.

j a a r g a ng
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Verantwoord ondernemen
Bedrijven die zichzelf willen verkopen, moeten mee met die trend. Om klanten te binden, maar ook
om medewerkers aan te trekken. Wie de krappe arbeidsmarkt te lijf gaat, doet dat best met oog voor
zowel het individu als het algemeen belang. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen randfenomeen, het wordt de norm. Werkgever zijn betekent ook: luisteren naar de medewerkers en de
samenleving rondom, zorgen voor een balans tussen werk en privé, investeren in een bedrijfscultuur
die als ‘thuis’ voelt en waar medewerkers zichzelf kunnen zijn. Goed teamwerk levert op, individuele
roem staat niet langer voorop. De shareholders maken plaats voor stakeholders. Medewerkers
participeren in de bedrijfsvoering. De bedrijfshiërarchie ruimt terrein voor een vlakkere structuur
waar een woord van de top een weerwoord van de basis kan krijgen. Tegelijk neemt de onderneming
haar verantwoordelijkheid. Zij stelt regels voor wie over de schreef gaat en plaatst goede voorbeelden
in de kijker.

7-
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Minder franje
We willen minder franje, maar meer puurheid en authenticiteit. Geen fastfood, dieselmotoren of chemische
cosmeticalijnen. We kiezen voor natuurlijke schoonheid, het bier van hier en liefst, als het even kan,
geschonken in een authentiek café. Grote marketingcampagnes ten spijt, laten we ons niet langer
verblinden door beloftes. Duurzaam consumeren is een blijver, voorspelt Fons Van Dijck. Meer nog dan
voorheen kiezen we voor producten en voor een werkgever waar niet alleen wijzelf beter van worden,
maar onze omgeving evenzeer.

27

Waarden en zekerheid
De slinger slaat door van economie naar samenleving. De crisis haalt ons met z’n allen uit het surreële
idee dat big business en superbonussen het summum zijn. Ze plaatst ons met beide voeten op de
grond. We keren terug naar de essentie: wie zijn we en wat willen we?
We willen niet enkel waar voor ons werk, maar ook werk met waarden. En in een wereld die almaar
sneller draait, gaan we op zoek naar ankers en zekerheden. Die vinden we niet meer onder de kerktoren,
maar op een warme en vertrouwde plek die familie en vrienden, maar ook collega’s ons kunnen bieden.

Nieuw evenwicht
De wereld zal er na de crisis anders uitzien dan voorheen, stelt Fons Van Dyck. Het evenwicht tussen
individueel en maatschappelijk belang wordt geherdefinieerd. Het wordt een wereld waarin medewerkers op zoek gaan naar het beste voor zichzelf en voor hun dierbaren, dichtbij en ver weg. Een wereld
van de kracht van wit als kleur van zuiverheid, verbondenheid en veerkracht, met heel veel geel,
groen, blauw en rood erbij.

voor meer info en updates:
www.dekrachtvanwit.be

5

De rol van de vakbonden neemt weer toe. Wat betekent dat
voor HR?
Fons Van Dijck: “De vakbonden winnen aan geloofwaardigheid
en legitimiteit doordat ze zich net als de medewerker een stuk
pragmatischer zijn gaan opstellen. Een treffende illustratie is
het Opel-dossier, waarin de Europese vakbonden het alternatief van een zelfstandig Opel Europa uit de brand hebben
gesleept. Bij een dreigende bedrijfssluiting zouden de vakbonden vroeger onmiddellijk naar het stakingswapen hebben
gegrepen. Nu werd voor een meer pragmatische en resultaatgerichte aanpak gekozen, die ook veel overleg met het management en de overheid inhield.”
“Zoals marketing vandaag moet leren leven met Testaankoop
en consumentenorganisaties, zo zullen HR-managers het moeten doen met een nieuw soort vakbonden die minder ideologisch en meer resultaatgericht te werk gaan. Denk maar aan
fenomenen als boss-napping, waarbij managers 24 uur in hun
bureau worden opgesloten om dan onder druk toe te geven en
eisen in te willigen. Geen terugkeer naar de actiemodellen van
de jaren zeventig, maar een nieuw, geraffineerder onderhandelingsinstrument om meer boter bij de vis te krijgen. De bedrijven
die morgen overleven, hebben CEO’s en HR-managers die die
nieuwe realiteit erkennen en ermee om kunnen.”
Wat wordt de grootste uitdaging voor HR in die werkelijkheid
na de crisis?
Fons Van Dijck: “HR zal de juiste mensen moeten blijven aantrekken en hen moeten coachen en vormen voor een nieuw
tijdperk. De grootste valkuil is het idee dat de crisis niets veranderde. Ze vormt wel degelijk een scharniermoment. De baas is
niet langer baas zonder meer en de maatschappelijke druk op
het personeelsbeleid wordt des te belangrijker. Modern
‘humanrescourcesbeleid’ is een wezenlijke schakel in wat ik in
mijn boek het ‘stakeholdermodel’ noem, waarbij de belangen
van aandeelhouders meer zullen worden afgestemd op de
belangen van consumenten én medewerkers in de onderne-

6

ming. Human resources maakt in die wereld van morgen meer
dan ooit het verschil.”

x

Fons
Vandijck
Fons Van Dyck is licentiaat politieke en sociale
wetenschappen, en volgde een bijkomende opleiding
in marketing en commercieel beleid. Tegenwoordig
is hij specialist in strategische adviezen op het vlak
van merkpositioneringen en communicatiestrategieën
voor nationale en internationale merken. Hij staat
aan het hoofd van think.BBDO, doceert merk- en
marketingcommunicatiemanagement aan de
Vrije Universiteit Brussel, en verzorgt een wekelijkse
column voor De Standaard over actuele
maatschappelijke tendensen, marketing en
communicatie. Eind 2007 verscheen zijn eerste boek
‘Het Merk Mens. Consumenten grijpen de macht’.
Het nieuwste werk van Fons Van Dyck heet
‘De kracht van wit’ en beantwoordt de vraag hoe
de crisis ons leven verandert.

Dossier

crisis

De
als

hefboom
Of bedrijven na de crisis snel hun draai weer vinden, hangt voor een groot
deel samen met wat er de voorbije maanden in HR is gebeurd. Jan Goossens,
talent manager bij chemiereus BASF in Antwerpen, ziet de toekomst alvast

broodnodig. Zonder de huidige kennis en kunde viel de boel

stromen. De conjuncturele voorspoed waarin de markt zich

zonder meer stil.”

bevond, ging onderuit en sleurde alles en iedereen mee. De echte
ramp was dat veel bedrijven geen noodscenario klaar hadden

Uitzendbureau

en enkel kosten gingen besparen, altijd en overal. HR trok daarbij
vaak aan het kortste eind.

Afdanken was duidelijk geen optie, dus trok BASF een totaal
andere kaart. Terwijl de rekrutering op een lager pitje draaide,

Bij BASF liep het anders. De onderneming knipte in alle moge-

was het bij de opleidingsploeg alle hens aan dek.

lijke budgetten, behalve in dat van HR. Integendeel. Het kreeg
nog extra steun. Een logische reflex? Jan Goossens knikt over-

Door de crisis lagen een aantal productie-installaties stil,

tuigd. “Van ingenieurs tot operators, BASF draait bijna uit

andere draaiden op een lagere capaciteit. Er kwam dus tijd en

sluitend op knelpuntberoepen. We moeten echt moeite doen

mankracht vrij waar liefst zinvol mee moest omgesprongen

om mensen met de juiste vooropleiding te vinden, die ook over

worden. Jan Goossens: “We hebben toen een heel aantal geplan-

de gewenste soft skills beschikken. BASF heeft de afgelopen

de opleidingen vroeger of sneller laten plaatsvinden.”

-

Als een tsunami deed de crisis heel wat ondernemingen over-
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Goele Geeraert

j a a r g a ng
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hoopvol tegemoet.

jaren veel inspanningen geleverd om tot het huidige
werknemersbestand te komen. De investering in rekrutering,

Maar ook die aanpak kende zijn grenzen. Voor een hoop mede-

maar vooral in opleiding was gigantisch en tegelijk essentieel.

werkers lag tijdelijke werkeloosheid in het verschiet.

De crisis kon wel tijdelijk een arbeidsoverschot creëren, maar

Maandenlange bijscholing schoot het doel voorbij. Omscholing

trok de economie morgen weer aan, dan hadden we iedereen

kon daarentegen wel. Jan Goossens: “Vanuit dat idee werd een

7

intern uitzendbureau opgezet dat werknemers ging herplaat-

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Ook de

sen op posten die normaal voor contractanten waren voorzien.

bedrijfsleiders en diensthoofden kwamen om de twee weken

Logistieke medewerkers schopten het zo tot zogenaamde

samen om de situatie te bespreken en te evalueren. Alle maat-

‘veiligheidsposten’. Shiftmedewerkers gingen in dagdienst

regelen werden en worden bovendien maandelijks via ons

aan de slag en productiea rbeiders werden tot laboranten

bedrijfsblad meegedeeld. Zo slaagden we erin een gestroom-

omgeschoold.

lijnde boodschap naar de werkvloer te sturen en een draagvlak
voor onze aanpak te creëren. We deden dit ook bij de afdelingen

“Logistieke medewerkers schopten het tot
‘veiligheidsposten’. Shiftmedewerkers gingen in
dagdienst aan de slag en productiearbeiders
werden tot laboranten omgeschoold.”

die geen rechtstreekse hinder van de crisis ondervonden.
Verder kreeg HR zowel syndicaal als van de vloer veel vertrouwen.
Iedereen wist dat het enige alternatief economische werkloosheid was, dus trokken we samen aan hetzelfde zeel. Die situatie
creëerde ook een grote solidariteit over diensten heen en bereid-

De herplaatsing gebeurde op vrijwillige basis en sloot zo goed
mogelijk aan bij de huidige job, de interesses en eventueel ook
de vooropleiding van de medewerker. Een productiearbeider

willigheid om mensen op te nemen en collega’s op te leiden.”

Open geest

kwam liefst opnieuw in de productie terecht. Maar had hij een
diploma in de chemie, werd hem evengoed gevraagd om die

Vandaag keren de laatste interne uitzendkrachten weer naar

kennis op te frissen en de laborantenploeg te vervoegen.”

hun vaste stek en gaat alles bij BASF stilaan weer zijn normale

Om de interne jobswitch vlot te laten lopen, moest de oplei-

gang. De prompte crisisaanpak is geslaagd en zit er grotendeels

dingsploeg het vormingsaanbod grondig herwerken. Ook van

op. Maar de effecten reiken verder. Jan Goossens: “De crisis

de medewerkers zelf werd een serieuze inspanning gevraagd:

heeft een aantal initiatieven bespreekbaar gemaakt en de flexi-

de ‘uitzendkrachten’ moesten omgeschoold, en de ‘blijvers’

biliteit van de medewerkers vergroot. De sense of urgency

kregen de opdracht hen op hun nieuwe werkplek naar behoren

stimuleerde de bereidheid om over een aantal zaken niet enkel

te begeleiden. Het recept werkte wonderwel en zo kwamen

na te denken, maar ook stappen te ondernemen. In een

honderden BASF’ers de afgelopen maanden tijdelijk op een

productiebedrijf is het voor veel mensen al moeilijk om van

andere plaats terecht.

ploeg te veranderen, laat staan om iets totaal nieuws te gaan

Best practice

doen. De drempel die een stabiele omgeving creëert, valt
echter weg als de economische werkloosheid dreigt. Dan waag
je sneller de sprong. De medewerkers begrepen dat het nu aan

Het verhaal van BASF groeide intussen uit tot een best practice

hen was om uit hun pijp te komen en hun stukje verantwoorde-

van HR in crisistijd. Nog nooit had de chemiereus zoveel

lijkheid op te nemen.”

installaties op een lager pitje gezet. Veel medewerkers raakten
daardoor even het noorden kwijt en ook hun geloof in de onaan-

Daardoor werden de geesten geopend, en groeide de coherentie

tastbaarheid van de onderneming. Maar HR slaagde erin die

en cohesie binnen de onderneming. Jan Goossens: “Als logis-

onzekerheid om te zetten in een positief engagement, volgens

tiek medewerker zie je misschien niet het nut van al het papier-

Jan Goossens dankzij drie kritische succesfactoren.

werk bij de levering of afhaling van producten. Tot je een halfjaar aan de weegbrug hebt gewerkt, waar die documenten

”Tijdens de crisis hebben we een aantal
opleidingen vervroegd of sneller doen
plaatsvinden.”

nodig zijn, of met een ‘nieuwe collega’ sprak die je vertelde hoe
het daar allemaal aan toegaat.”
Het begrip over afdelingen heen nam toe en de wederzijdse
interesse was gewekt. Een aantal medewerkers heeft daardoor

8

“BASF heeft snel op de crisis gereageerd. Nog geen week na de

zelfs zijn jobhorizon verlegd. Jan Goossens: “Bij interne rotatie

aanvang hadden we een noodscenario klaar. Alle crisismaat

kwamen mensen uit productie vroeger steevast weer op pro-

regelen werden bovendien ondersteund door een super

ductie terecht. Dankzij hun tijdelijke functie kijken sommigen

intensieve en frequente communicatie. We overlegden wekelijks

nu verder dan het vertrouwde en zien ze ook mogelijkheden op

met vertegenwoordigers van de ondernemingsraad en het

andere plaatsen binnen het bedrijf.”

beeld om hen blijvend bij te scholen en een deel van de jaarlijkse
Het HR-beleid wierp zijn vruchten af, maar geen duurzaam

turnaroundtaken in de toekomst zelf te doen.”

succes zonder opvolging. Toch? Jan Goossens knikt. “De directe
effecten van de crisisaanpak raken relatief snel uitgevlakt.

Voor beginnende krachten denkt BASF intussen aan een soort

Daarom proberen we er nu structureel een aantal systemen en

rotatiebeleid. Jan Goossens: “Heel veel medewerkers starten

formules aan te verbinden. Zo kijken we of we onze logistieke

op een bepaalde dienst of productie-installatie en blijven daar

medewerkers in dalperiodes ook als veiligheidsposten kunnen

hun carrière lang. Dat heeft zijn voordelen – het vraagt wel zes

inzetten. De crisis heeft de mindset en de flexibiliteit daartoe

tot tien jaar opleiding voor je een installatie deftig kunt bedienen

gecreëerd en het resultaat wordt uiteindelijk een tripple win:

– maar tegelijk doe je elders geen kennis op. Nu spelen we met

meer werkzekerheid voor de logistieke medewerker, minder

het idee om jonge mensen vier tot vijf jaar op verschillende

tijdelijke krachten als syndicale winst en honderd procent

installaties te laten werken en dan, met een ruimere blik,

rendement voor de onderneming.”

definitief te plaatsen.”

Zo veel mogelijk opleidingen krijgen een vervolg. Goossens:

Een laatste voornemen van HR luidt om nog actiever te leren

“Door de crisis in de meststoffensector hebben we het onder-

luisteren. Jan Goossens: “We doen heel veel functionerings

houd van de installatie dit jaar volledig in eigen beheer kunnen

gesprekken en evaluaties over zaken die de medewerkers in

doen. De shiftwerkers kwamen in dagdienst en kregen via een

ons bedrijf leren, maar we vragen nooit naar andere kennis,

27
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opleiding de nodige vaardigheden. Nu overwegen we bijvoor-

driem a a ndel i jk s t i jd s chrif t

Duurzaam succes

j a a r g a ng

“De crisis was bij BASF geen aanleiding
om op HR te besparen, want het personeel
is te belangrijk”, aldus Jan Goossens.
“Van ingenieurs tot operators, BASF draait
bijna uitsluitend op knelpuntberoepen.
We moeten echt moeite doen om mensen
met de juiste vooropleiding en de gewenste
soft skills te vinden.”

9

HR dichterbij

Jan
Goossens

De crisis kwam HR zag en overwon. Had de aanpak ook een
impact op haar status binnen het bedrijf? Jan Goossens denkt
van wel. “De slagkracht waarmee deze oefening is begeleid,

Jan Goossens is scheikundige van opleiding en
doctoreerde aan de UGent op analytische chemie.
Hij begon zijn loopbaan bij BASF zo’n vijftien jaar
geleden als Quality Assurance Manager voor de
productie van polyamide (nylon). Hij navigeerde
vervolgens langs verschillende operationele posten
en was tot voor kort operationeel manager voor de
productie van ammoniak. Begin dit jaar trok
Goossens een totaal andere kaart en vervoegde
het HR-departement van BASF als HR talent
manager. Jan Goossens is tevens gastdocent aan
de Universiteit Gent.

heeft meer begrip voor de HR-processen opgewekt en veel
mensen ook dichter bij HR gebracht. Zij beseffen dat we door
snel en effectief te reageren de economische werkloosheid
hebben ontweken. En dat wordt zeker ook syndicaal erg
geapprecieerd.”
Ook binnen de BASF-groep kon de aanpak van Antwerpen op
waardering rekenen. Jan Goossens: “Het project werd door de
directie internationaal als piloot naar voren geschoven en met
succes ook op andere vestigingen gelanceerd.”
De Antwerpse HR-ploeg heeft haar lauweren verdiend, al beseft
Jan Goossens ook dat de omstandigheden meezaten. “Zelfs

vaardigheden of interesses. Doorheen de crisis hebben we hier

binnen BASF was het concept niet overal toepasbaar omdat aan

en daar mensen dingen zien doen waarvan we überhaupt niet

bepaalde basisvoorwaarden niet kon worden voldaan. Zo moeten

wisten dat het potentieel ervoor aanwezig was. Sommige

er voldoende installaties en diensten operationeel blijven om

productiemedewerkers konden elektronische databanken

medewerkers uit andere omgevingen op te vangen. De omvang

opzetten, anderen bleken onderlegd in de aanleg van ver

van onze site en de grote diversiteit aan productielijnen – waar-

warmingsinstallaties, enzovoort. Een heleboel medewerkers

van een aantal de crisis eerder zijdelings hebben gevoeld –

beschikt over onontgonnen talenten waar we meer oog voor

vormden een essentiële basis voor een geslaagd project.”

moeten hebben.

”Iedereen wist dat het enige alternatief
economische werkloosheid was, dus trokken we
samen aan hetzelfde zeel.”

Meer dan een plan
“We hebben de crisis niet omarmd”, besluit Jan Goossens,
“maar ze heeft wel een aantal zaken bespreekbaar gemaakt,
deuren geopend en nieuwe mogelijkheden voor HR gecreëerd.
De directe actie op korte termijn was één van de sleutels tot succes.
Maar niet de enige. We beseffen ook dat we nu de vruchten
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Concreet vragen we al die zaken wel tijdens de werving, maar

plukken van een bedrijfscultuur waarin jarenlang is geïn

daar gebeurt dan verder niets mee. Nu zullen we zoeken hoe we

vesteerd. Want als HR mag je nog zo ad rem uit de hoek komen,

die capaciteiten beter in kaart kunnen brengen en binnen het

wanneer er binnen de onderneming geen solidariteit en

bedrijf kunnen inzetten.”

vertrouwen heerst, zal eender welk mooi plan, hoe goed en
doordacht ook, enkel een mooi plan blijven.”

x

Dossier

Ford Genk neemt tijdelijk gas terug

Arbeiders & bedienden

solidair werkloos
De autosector kreunt, Opel Antwerpen voelde de gevolgen al. Hoe zou het intussen zijn met collega
Ford Genk, steunpilaar voor directe en indirecte werkverschaffing in Limburg? Hoe vangt men daar de
crisis op? Met gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid, nu ook voor de bedienden, zo vernemen we van
personeelsdirecteur Dirk Cattoir. Hij zag de anachronistische apartheid tussen arbeiders en bedienden
een tikkeltje vervagen.
Ben De Bruyn
In 1988 stelde Ford Genk circa 13.500 mensen
tewerk, in 2009 nog 4.500, waarvan ongeveer
400 bedienden. De autofabriek heeft de jongste
tien jaar gedeeld in de klappen van de crisis en
de wereldwijde overcapaciteit in de autopronr .
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Tijdens het voorjaar van 2009 voerde de fede-

j a a r g a ng

rale overheid het stelsel in van collectieve crisiswerkloosheid voor bedienden1. Een systeem
“Wij zijn in dit stelsel gestapt in september, om
budgettaire redenen, maar ook omdat het een
kwestie van fair play was met onze arbeiders”,
motiveert HR-manager Dirk Cattoir. “Zij stappen
al jaren mee in de op- en neergaande conjunctuur en in de turbulente levenscyclus van onze
automodellen, die wisselende personeelsbe-

Dirk Cattoir:
”De tijdelijke werkloosheid was een budgettaire
maatregel, maar ook een kwestie van fair play
tegenover onze arbeiders.”

hoeften met zich meebrengen. Die schommelin-

driem a a ndel i jk s t i jd s chrif t

-

waarmee de arbeiders al lang vertrouwd zijn.

gen zijn onvermijdelijk in de auto-industrie,
want de vraag naar een nieuw automodel is nu eenmaal groter

Cattoir looft de inspanningen van zijn sectorfederatie: “Agoria

dan die naar een model dat het einde van zijn levensc yclus

heeft voor ons prima werk geleverd op nationaal vlak en in de

nadert. Maar dat enkel de arbeiders die golven moesten opvan-

sectorale cao. Wij moesten alleen de details bespreken in de onder-

gen, zorgde stilaan voor wrevel. Het veralgemenen van de tijde-

nemingsraad.” Ford Genk liet zijn bedienden de vrije keuze om al

lijke werkloosheid heeft meer rechtvaardigheid en solidariteit in

dan niet tijdelijk werkloos te worden. “Zij waren in principe alle-

de organisatie gebracht.”

maal gerechtigd om er al dan niet in te stappen. Sommige functies
moesten wel onverminderd uitgevoerd worden, ook wanneer de

1 meer informatie over de drie tijdelijke crisismaatregelen, waaronder de ‘
collectieve crisiswerkloosheid voor bedienden’ vindt men in het vorig nummer
van Scoop op Mens en Werk, nr. 26, pagina 52 tot 58.

productie tijdelijk stillag. Bedienden die dagelijks betrokken waren
bij de productontwikkeling, konden niet in dat stelsel stappen.”
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Hoe pakt u die tijdelijke werkloosheid

Zijn oudere werknemers sneller bereid om een dag

arbeidsorganisatorisch aan?

minder te werken?

Dirk Cattoir: “Er is geen vast regime. We kozen als collectieve

Dirk Cattoir: “Op rijpere leeftijd hecht men meer belang aan

werkloosheidsdag wel een vrijdag, omdat we de fabriek dan

‘quality of life’, aan de werk-privébalans. Krijgt men op wat

meteen drie dagen kunnen sluiten. Dat is economischer en

oudere leeftijd dan de kans om tijdelijk wat gas terug te nemen,

productietechnisch efficiënter. De werkloosheidsdagen voor de

dan doet men dat. De werkdruk is hier hoog en de sector betaalt

bedienden beperkten wij bewust tot de dagen dat ook de

goed: dat helpt om die stap te zetten.”

arbeiders niet produceren. Zo kunnen bijvoorbeeld supervisors

“De wetgeving schrijft overigens het tijdelijke karakter van

in de productie weinig komen doen, als ook het merendeel van

deze maatregel voor: in principe tot 31 december 2009, maar

hun arbeiders afwezig is. Op de ondernemingsraad kondigen

eventueel verlengbaar tot 30 juni 2010. Bij ons, zoals bij alle auto

wij de dagen aan voor de arbeiders en ook voor de bedienden,

fabrikanten, hangt dit ook samen met onze productiecyclus. Een

met als enig verschil dat voor deze laatstgenoemden de

model gaat 6 jaar mee. Na 3 jaar moet je opfrissingen doen, met

vrijwilligheid speelt.”

wijzigingen in de productie, met weer meer werk, meer werkdruk
en overwerk. Ook dat weten onze bedienden en om al die redenen
maken zij in de huidige situatie graag gebruik van het stelsel.”

“De vakbonden ervoeren het systeem van
tijdelijke werkloosheid aanvankelijk als een stap
in de richting van het eenheidsstatuut en dat ligt
bij hen gevoelig.”

Klinkt plausibel, al blijft het een niet echt populaire maat
regel. Hoe heeft u de tijdelijke gedeeltelijke werkloosheid aan
de bedienden en voorheen aan de arbeiders meegedeeld?
Dirk Cattoir: “Vooreerst langs de directe weg, volgens het
‘cascadesysteem’: vanuit het directiecomité naar de onder
nemingsraad, de syndicale delegatie, de fabrieksdirecteuren

“Tot en met vandaag neemt het merendeel van de bedienden

die met hun mensen praten. Anderzijds doen wij vanuit de

die voor het systeem in aanmerking komen, hieraan deel. Zij

personeelsafdeling regelmatig via e-mail mededelingen aan

nemen meteen tijdelijke collectieve werkloosheidsdagen op,

alle bedienden. Via deze weg lichtten wij hen erg gedetailleerd

tenzij ze nog compensatiedagen voor overwerk of verlofdagen

in en legden wij daarbij sterk de nadruk op, zoals gezegd, het

hebben staan. Zolang ze die niet hebben opgebruikt, kunnen ze

gelijkschakelen van de situatie van arbeiders en bedienden en

niet direct aan het stelsel deelnemen. Volgens de cijfers, die wij

het vrijwillige karakter.”

sinds 18 september bijhouden, stellen wij op de tijdelijkewerk-

“Om de kern van onze boodschap aan onze 4.100 arbeiders en

loosheidsdagen een totaal afwezigheidpercentage voor de

400 bedienden direct en duidelijk over te brengen, heeft onze

bedienden vast van 60 tot 80 procent.”

algemeen directeur Guy Martens hen op 15 oktober een brief
bezorgd, die ik ook ondertekend heb, waarin wij de toestand

Behaalde u dat percentage op basis van vrijwilligheid,

van Ford in Europa en in Noord-Amerika toelichten, alsmede

zonder zachte dwang of een stok achter de deur?

de te vervullen voorwaarden om voor toekomstige modellen in

Dirk Cattoir: “De directie heeft geen enkele dwang uitgeoefend.

Genk nieuwe investeringen te doen.”

Wat wij zeker niet wilden, was het hart en de ziel van onze

12

medewerkers verliezen. De algemeen directeur en ik zijn wel

Was er druk vanuit het moederbedrijf om te besparen

zelf in dat stelsel gestapt en dat voorbeeldgedrag mag je niet

op personeel?

onderschatten. Het heeft zijn effect.”

Dirk Cattoir: “Ford heeft tijdig, vóór de financieel-economische

“Als er dan al druk zou uitgeoefend zijn, dan veeleer in de

crisis van 2007-2008 en het ineenstuiken van de Amerikaanse

andere richting. Sommige bedienden wilden wel in de collec-

en Europese automarkt, geld bij de banken geleend om zijn

tieve werkloosheidsdagen stappen, maar kregen van hun chef

‘One Ford plan’ – het maken van dezelfde modellen voor

te horen dat zij hun werk op de ontwikkelingsafdeling verder

Europa, Amerika en Azië met beperkte financiële middelen –

moesten zetten. Wij benadrukten sterk de vrijwilligheid om

wereldwijd uit te voeren. Ford Europa stelde duidelijk dat het

eraan deel te nemen, al sluit ik niet uit dat met enkelingen

met deze fabriek verder wil, mits er inspanningen inzake loon-

wellicht gepraat moest worden om hen in die richting te

en arbeidsvoorwaarden zouden gebeuren. In ruil moesten wij

sturen. Maar zij vormen een uitzondering. Een ruime meerder-

onze fabriek competitief inrichten. Via die bewuste brief en

heid voelde zich genoodzaakt om ook een duit in het zakje te

massameetings hebben we dat aan vakbonden en werknemers

doen.”

toegelicht. Zij begrepen op die manier dat er iets moest gebeuren.”

driem a a ndel i jk s t i jd s chrif t
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Dirk Cattoir:
“De algemeen directeur
en ik zijn zelf in de tijdelijke
werkloosheid gestapt.
Het effect van dat
voorbeeldgedrag mag je
niet onderschatten.”

13

Is tijdelijke werkloosheid bij manifeste overcapaciteit geen

inzetten, en zowel in hoog- als laagconjunctuur. Bedrijven den-

mooie uitweg om ondankbare naakte ontslagen te vermijden?

ken dat tijdens de laagconjunctuur werknemers wel op hun

Dirk Cattoir: “Hadden wij vandaag de mogelijkheid tot tijdel ijke

stoel zullen blijven zitten. Maar wanneer de economie herstelt,

collectieve crisiswerkloosheid niet gehad, dan hadden we even-

zijn het de werknemers die afgewacht hebben, die de onder

min bedienden ontslagen. De tijdelijke werkloosheid helpt

neming verlaten.”

wel om laagconjunctuur te overbruggen, maar retentie van
ervaring en talent blijft voor ons een belangrijk item.”

Hoe is het inkomen geregeld bij tijdelijke werkloosheid?
Hoe ervaart het personeel dat?

“Ford was gelukkig bij de eerste constructeurs
die in Europa flink het mes hebben gezet in hun
productieapparaat.”

Dirk Cattoir: “De financiering van het stelsel gebeurt door de
RVA, via de werkloosheidsuitkering, en Ford Genk past bij.
Volledig gratis is het voor ons dus niet, maar de RVA-steun
maakt een groot verschil.”
“Het inkomensniveau van onze arbeiders op tijdelijkewerkloos-

Hoe reageerden de bediendevakbonden hierop en hoe kijkt u

heidsdagen bedraagt zowat 80 procent van het netto dagloon,

zelf aan tegen dit systeem?

omdat het bedrijf ook voor hen bijpast. Daarom hebben wij ook

Dirk Cattoir: “Zij zagen het systeem aanvankelijk als een stap in

onze bedienden voor die dagen 80 procent van hun netto-

de richting van het eenheidsstatuut en dat ligt bij hen vrij moei-

inkomen beloofd. De looncompensatie door de werkgever is

lijk. Toen wij de vrijwilligheid benadrukten, veranderde hun

namelijk wettelijk verplicht en moet minstens gelijk zijn aan

houding. Het Belgische stelsel van tijdelijke werkloosheid is

wat de arbeiders in de onderneming ontvangen.”

uniek in Europa. Om voormelde redenen is onze sector hiermee

Onze arbeiders vinden het natuurlijk positief dat de overheid

enorm gebaat. Ford heeft in het buitenland geen enkele fabriek

ervoor gezorgd heeft dat zij voor 2008 en 2009 een hogere RVA-

die een zo verregaand systeem heeft.”

uitkering krijgen. Ten tweede vernemen wij van onze mensen
die leven met een hoge werkdruk dat periodiek een vrije dag
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Is het belangrijker ervaren technisch geschoolden,

een welgekomen verlichting betekent. Voor de bedienden kan

in knelpuntberoepen, te behouden, dan wel bedienden,

het stelsel dus verlengd worden tot medio 2010, maar de sociale

die makkelijker te vinden zijn?

partners moeten daarover interprofessioneel nog een akkoord

Dirk Cattoir: “Hooggeschoolde arbeiders hebben wij beslist

bereiken. Eén van de voorwaarden was dat er dan ook stappen

nodig, zeker in de koetswerkbouw, maar er is ook een schaarste

zouden gezet worden om te komen tot een toenadering van de

aan ingenieurs en bedienden. We moeten op beide groepen

twee statuten.“

Dossier

wat het bedrijf gedaan heeft inzake die productiecapaciteit. Nu

Dirk Cattoir: ”Hierdoor komt dit dossier inderdaad nog maar

is Ford volgens onafhankelijke deskundigen een van de meest

eens boven water. De overheid wil wel, zij heeft hiervoor

efficiënte autoconstructeurs in Europa. Wie deze job met

financiële middelen. Maar de sociale partners zijn aan het

personeelsverantwoordelijkheid doet, moet zich ervan bewust

discussiëren over de bijkomende voorwaarden die de vakbonden

zijn dat hij zowat iedere 6 jaar, door die cyclus van de modellen,

hiervoor op tafel leggen. Ford Genk zal volgend jaar wel geen

met een grote onzekerheid geconfronteerd wordt. Inzake de

gebruik meer maken van collectieve werkloosheidsdagen

toekomst van onze vestiging hebben wij echter een belangrijke

omdat wij onze mensen dan echt wel voltijds nodig zullen

rol te spelen als link tussen onze vakbonden en het buitenlands

hebben.”

hoofdkantoor. Meedenken vanuit Genk over mogelijke

“Persoonlijk vind ik het voortbestaan van de twee statuten ook

besparingen is ook een belangrijke taak, en die twee visies aan

niet fair meer. In de praktijk heb je een vermenging van de twee,

elkaar koppelen zie ik als een essentieel onderdeel van mijn

terwijl we vanuit een verouderde indeling daar nog altijd een

functie. Ik ben hier sinds 2000. In 2002 moest ik een herstruc

scheidingslijn tussen willen trekken. We moeten gaan naar een

turering (afvloeiing) onderhandelen van 1400 mensen, in 2004

nieuw systeem waarin alle functies in één statuut hun plaats

een van 3000 mensen. We hebben al harde noten moeten

krijgen.”

kraken en ik hoop vurig dit nooit meer te moeten doen. Maar,
wat u zegt: beslissen gebeurt niet in Genk. We kunnen alleen

Net zoals uw HR-collega’s bij Opel Antwerpen en destijds

proberen zo positief mogelijk dingen bij te sturen en de moeder-

bij Renault Vilvoorde, waar de brutale fabrieksluiting een

maatschappij ervan te overtuigen dat het interessant is verder

‘zaak van Parijs’ was, moet u in dit land der filialen vaak

te gaan met deze fabriek.”

nr .

eindelijk beweging te krijgen in vastgeroeste standpunten?
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aan het sluiten. Ieder jaar vertellen wij onze werknemers ook
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productieapparaat. Ter illustratie: in de VS is Ford 14 fabrieken

bedienden volgens u het paard van Troje worden om

-

eenheidstatuut. Kan de tijdelijke crisiswerkloosheid voor
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constructeurs die in Europa flink het mes hebben gezet in hun
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Ons land is in Europa, of zelfs in de wereld, het laatste zonder

x

ondankbare beslissingen meedelen en uitvoeren. Wekt dit
geen gevoelens van onmacht of zelfs van frustratie op?
Dirk Cattoir: “Onze afhankelijkheid van buitenlandse beslissingscentra, evenals de heersende overcapaciteit in de sector
zijn nu eenmaal feiten. Gelukkig is Ford met dit laatste vrij
verstandig omgesprongen door binnen de onderneming tijdig
zwaar in de capaciteit te gaan snijden. Wij waren bij de eerste
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Dossier

Sectorgenoten
lenen

medewerkers uit
GlaxoSmithKline Biologicals leent tijdelijk productiearbeiders van sectorgenoot
UCB Pharma om in recordtempo A/H1N1-griepvaccins te produceren. Een snelle
oplossing voor een dringend probleem. Het lange proces van aanwerven en opleiden
valt erdoor weg, maar de administratie is zwaar.
Hilde Vereecken

In september gingen twaalf productiearbeiders van
UCB Pharma aan de slag bij sectorgenoot
GlaxoSmithKline Biologicals (GSK) in Waver. Ze
blijven er werken tot maart 2010. GSK is een van
de bedrijven die door deWereldgezondheids
organisatie gevraagd is het A/H1N1-griepvaccin te
ontwikkelen en te produceren. “We hadden op
korte termijn nood aan bijkomende medewerkers
voor onze productiea fdeling”, zegt Hugues
Berlemont, senior manager labour conditions bij
GSK Waver. “Productiearbeiders met ervaring in
de farmaceutische sector zijn dun gezaaid zijn.
Het langs traditionele weg aanwerven en opleiden
van medewerkers zou te veel tijd in beslag genomen
hebben. We hadden medewerkers nodig die
onmiddellijk inzetbaar waren. UCB Pharma kon
tijdelijk een tiental arbeiders missen, dus betekende de uitwisseling een win-winsituatie voor alle
partijen”, motiveert Berlemont.
In totaal trok GSK een tweehonderdtal extra medewerkers aan om de productiepiek op te vangen.
Een twaalftal daarvan werd geleend van UCB
Pharma.

16

Hugues Berlemont:
“We hadden medewerkers nodig die onmiddellijk
inzetbaar waren. UCB Pharma kon tijdelijk een tiental
arbeiders missen, dus betekende een uitwisseling
een win-winsituatie voor alle partijen.”

“Maandelijks berekenen we zowel het
brutosalaris op basis van de loonvoorwaarden
die bij ons gelden, als volgens de voorwaarden
die bij UCB gelden. De werknemers krijgen het
meest gunstige salaris uitbetaald.”

“Op zich is dit dus een beperkt aantal. Met de vakbonden van

aan het opvangen en begeleiden van deze tijdelijke mede

UCB en GSK werd afgesproken om het aantal tot een strikt

werkers. Tijdens een introductiedag konden de medewerkers

minimum te beperken. Het uitlenen van medewerkers mocht

uitgebreid kennis maken met GSK en onze werkmethodes en

immers de productie bij onze collega’s niet in het gedrang bren-

–procedures. Binnen de personeelsafdeling werd een speciale

gen. Bovendien vergt de inschakeling van deze twaalf mede-

cel opgezet waar de medewerkers terecht kunnen met alle

werkers heel wat organisatie en administratie. Zo blijven de

vragen en problemen en een preventieadviseur stond van meet

geleende medewerkers op de loonlijst van UCB Pharma staan,

af aan ter beschikking. Zo werd de inwerkperiode versneld.”

maar genieten ze dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden als

“Het is niet onze intentie om UCB-medewerkers om te vormen

onze medewerkers. Daar komt dus heel wat manueel reken- en

tot GSK-medewerkers. Dat is ook niet nodig. Onze eigen mede-

cijferwerk bij kijken. De regelingen inzake arbeidsduur en ver-

werkers reageren positief op het initiatief”, weet Berlemont.

lof zijn dezelfde, maar op andere loonvoorwaarden zijn er

Overigens stapten de UCB-medewerkers op vrijwillige basis

nuanceverschillen. Maandelijks berekenen we zowel het bruto-

tijdelijk over naar GSK en kunnen ze zonder vooropzeg terug

salaris op basis van de loonvoorwaarden die bij ons gelden als

keren naar hun uitlenende werkgever.

overige tijdelijke medewerkers, die niet aan UCB verbonden

om een tekort aan grote personeelsaantallen op te vangen.

zijn, hebben een contract van bepaalde duur.”

“Daarvoor is de administratieve rompslomp veel te groot.

Spionage uitgesloten

Bovendien botst dit systeem ook snel op juridische grenzen.
Het wettelijk kader waarbinnen het uitlenen van medewerkers
kan, is zeer strikt. Zo is er voorafgaandelijk een akkoord nodig

Op het eerste gezicht klinkt het bizar dat werknemers uit

met de vakbonden van beide bedrijven. Ook de sociale inspectie

geleend worden aan een sectorgenoot. Bestaat dan niet de kans

moet haar fiat geven. Een tekort aan werknemers in het ene

dat die werknemers vertrouwelijke informatie doorspelen?

bedrijf en een teveel aan werknemers in het andere bedrijf zijn

“Toch niet”, zegt Berlemont. “Hoewel we actief zijn in dezelfde

niet voldoende voor de sociale inspectie om zo’n uitwisseling

sector, zijn we geen rechtstreekse concurrenten. Al kan het

toe te staan. De vraag van het WHO om griepvaccins te ontwik-

natuurlijk dat onze werkmethoden en -processen de uitgeleen-

kelen en te produceren en de dreiging van een grieppandemie

de werknemers inspireren tot veranderingen bij hun eigen

hebben hier de doorslag gegeven”, zegt Berlemont.

x
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men. Toch beschouwt Berlemont het niet als een oplossing
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om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stem-

negen maanden dat ze bij ons actief zijn”, zegt Berlemont. “De
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medewerkers hebben ook recht op ons bonusplan gedurende de
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Het uitlenen van werknemers lijkt een uitgelezen manier te zijn
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krijgen het meest gunstige salaris uitbetaald. De geleende
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volgens de voorwaarden bij UCB gelden. De werknemers

werkgever. Maar het is dus niet zo dat we deze medewerkers
geblinddoekt naar hun werkplek moeten voeren en afzonderen
van de rest van het bedrijf”, grapt Berlemont. “De uitgeleende
medewerkers worden als ‘gewone’ werknemers beschouwd. Zij
hebben recht op normale werkomstandigheden. Al zijn er
natuurlijk afspraken gemaakt rond hoe ze moeten omgaan met
vertrouwelijke informatie.”
Het inpassen van de geleende werknemers in de bedrijfscultuur
is quasi geruisloos verlopen. “We besteden dan ook veel zorg
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Dossier

Leiderschap en flexibele HR-processen houden medewerkers bevlogen

Lorenzo Andolfi:
“Geëngageerde en hardwerkende
medewerkers halen hun trots en
passie voor het werk niet uit het
niets. Ze zijn beduidend méér
tevreden op drie factoren:
jobinhoud, groeimogelijkheden
en bedrijfscultuur.”

18

Geëngageerd
de

crisis door

Sterk, betrokken leiderschap dat geruggensteund wordt door optimale HR-processen. Volgens
het HR-kenniscentrum van SD Worx ligt daarin nog steeds de basis voor een duurzame organisatie.
Het stimuleert en leidt tot geëngageerde medewerkers, die blijvend investeren in hun werk en
onderneming. Die doorzetten als het moeilijk gaat en ook blijven als de storm gaat liggen.
Johan De Crom
Als de financiële en economische crisis één ding heeft duidelijk

betrokken bij de organisatie en identificeert zich met de missie

gemaakt, dan is het wel dat een te sterke focus op het korte

en cultuur van de onderneming, hij draagt de waarden ervan

termijnresultaat achteraf tot problemen leidt. Met gulzigheid

uit. Hij werkt gepassioneerd, ontwikkelt zichzelf en levert sterke

is geen bedrijf gediend. De financiële wereld lijkt dat stilaan in

prestaties en extra inspanningen.

aandacht heeft voor zijn financiële gezondheid - zeker -, maar

enquête: jobinhoud, groeimogelijkheden en bedrijfscultuur. Op

dat ook zorg draagt voor het personeel, dat de resultaten aanlevert.

die factoren sturen, verhoogt het engagement. Leiders kunnen op

Leiderschap en engagement

al die terreinen een grote rol spelen.

Jobcrafting

Goede leiders moeten er staan in moeilijke tijden. Ze hebben
een voorbeeldfunctie en moeten medewerkers ondersteunen

Geëngageerde medewerkers zijn tevreden over de inhoud van

en motiveren. Nieuw onderzoek van het HR-kenniscentrum

hun baan omdat ze er uitdagingen in zien, die desondanks

van SD Worx naar het engagement van medewerkers toont aan

haalbaar zijn, én omdat ze autonomie en verantwoordelijkheid

dat leidinggevenden die rol kunnen opnemen, dat zij invloed

krijgen. Ze oefenen een job uit die aansluit op hun kennis en

hebben op het personeel. Goede leiders zorgen mee voor geën-

vaardigheden. Onderzoeker en productontwikkelaar Lorenzo

gageerde medewerkers.

Andolfi ziet in die bevindingen een argument voor ‘jobcraf-

nr .

beduidend méér tevreden op drie factoren, zo blijkt uit de
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hun trots en passie voor het werk niet uit het niets. Ze zijn

een structureel goede werking van een bedrijf. Een bedrijf dat

j a a r g a ng

Blijvende en herhaaldelijke goede resultaten zijn gebaseerd op

-

Die meest geëngageerde en hardwerkende medewerkers halen
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voor managers voortaan te verbinden aan langetermijnresultaten.
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te zien, getuige de wereldwijde pogingen om de bonussystemen

ting’: “In plaats van een medewerker in te passen in een functie,
Het kenniscentrum stelde een schaal op van vijf kenmerken die

zou men de functie kunnen aanpassen aan de talenten en com-

het engagement van medewerkers uitdrukken: energie, passie,

petenties van de medewerker. Hij haalt uit die autonomie en

loyaliteit, ambassadeurschap voor de organisatie en hoge per-

regelmogelijkheden immers zijn passie voor het werk.” Bij die

formantie. In een enquête bij 3.000 werknemers in België, in

moderne visie op jobinhoud hoort een bepaald soort leider-

mei 2009, werd voor elke respondent via een reeks vragen een

schap, zo stelt ook Andolfi: “Alles draait rond vertrouwen hebben

score op die vijf kenmerken toegekend. De totaalscore van een

en krijgen. Wanneer je een medewerker de inhoud van zijn job

respondent drukte dan zijn graad van engagement uit. Een echt

gedeeltelijk zelf laat vormgeven, dan moet je kunnen loslaten

geëngageerde medewerker is volgens die definitiebepaling dan

en ondersteunen, veel meer dan sturen en toelichten. Het vergt

ook meer dan slechts een ‘tevreden’ medewerker. Hij voelt zich

een andere benadering.”
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Groeikansen

personeel bepalen, maar niet hun engagement, en dat die
factoren geen invloed uitoefenen op iemands prestaties.

De bevlogen medewerker haalt zijn engagement ook uit de

Lorenzo Andolfi waarschuwt daarbij wel voor al te voortvarende

groeimogelijkheden die hij krijgt. Daarbij valt op, zo leert het

conclusies: “Ontevreden medewerkers worden nooit geënga-

onderzoek, dat aan de wens tot ontplooiing niet per se een vraag

geerd. Aan de basisvoorwaarden moet voldaan zijn.”

tot promotie gekoppeld is. “De medewerker wil sterker worden,
meer kunnen, aan zelfvertrouwen winnen. Hij doet daarmee

Wendbaarheid

onbewust opnieuw een appel op zijn leidinggevende. Die moet
hem groeikansen aanreiken en er op leren vertrouwen dat

Naast leiderschap hecht SD Worx evenzeer belang aan de

opgedane kennis er niet alleen toe dient om hogerop te klimmen

HR-processen: het resultaat van een onderneming is immers

of het bedrijf te verlaten. Hij moet leren vertrouwen dat de

het product van leiderschap en HR-processen. De kernprocessen

ontwikkeling van de medewerker hemzelf, de afdeling en het

(Performance, Comp & Ben, Payroll, Development en Rekrutering

hele bedrijf alleen maar ten goede komt”, besluit Andolfi.

& Selectie) moeten zeer goed georganiseerd worden en voldoende
wendbaar te zijn om, zeker in moeilijke tijden, zich snel te kunnen
aanpassen aan nieuwe realiteiten. In de kaderstukken bekijken

“Wanneer je een medewerker de inhoud van zijn
job gedeeltelijk zelf laat vormgeven, dan moet je
kunnen loslaten en ondersteunen, veel meer dan
sturen en toelichten.”

we wat de crisis heeft betekend in twee van die domeinen: develop
ment en rekrutering & selectie.
SD Worx stelt in zijn trendsonderzoek bij 217 Belgische werk
gevers vast dat 69 procent van de organisaties in 2009 aan
changemanagement doet. Eén op drie organisaties zegt daar
zelfs meer dan vorig jaar op in te zetten. Er groeit een bewust-

High trust cultuur

zijn van de noodzaak om wendbaar te kunnen inspelen op
verandering en die veranderingsbereidheid in de organisatiecultuur te verankeren. De crisis heeft dat bewustzijn waar-

Nog explicieter wordt die vraag naar gedegen leiderschap in de
waarde die de geëngageerde medewerker verbindt aan de
bedrijfscultuur. “Het vertrouwen dat de medewerker krijgt, van

schijnlijk een extra zetje gegeven.

Voorbeeldfunctie

het management en het bedrijf, bepaalt zijn tevredenheid over
die bedrijfscultuur”, zegt Lorenzo Andolfi. “Voorbeeldgedrag

Organisaties zien het vereenvoudigen van procesflows, door

en open, eerlijke communicatie door het management zorgt er

overbodige stappen uit die flows te halen, als efficiëntste

bovendien voor dat er ook vertrouwen ontstaat bij de mede

manier om processen en structuren wendbaar te maken. Maar

werkers. Zo’n ‘high trust’ cultuur maakt dat medewerkers zich-

welke stap de organisatie ook neemt, zij acht de rol van leiding-

zelf kunnen zijn en het beste van zichzelf kunnen tonen. Bij de

gevenden ook bij verandermanagement cruciaal. Om mede-

vraag om de cultuur van hun organisatie te omschrijven, verkozen

werkers wendbaar te maken, wordt het voorbeeldgedrag van

de geëngageerde medewerkers het adjectief ‘ondersteunend’

leidinggevenden als belangrijkste middel beschouwd (door

boven ‘innovatief’, ‘met respect voor regels’ of ‘doelgericht’.”

65 procent van de organisaties). Die invloed van de leiding
gevende wordt nog belangrijker geacht dan ‘medewerkers
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Op de drie terreinen jobinhoud, groeikansen en bedrijfscultuur

stimuleren door jobrotatie, projectmatig werken of functie

heeft de leidinggevende dus impact. Hij moet daarbij vooral

verbreding’ (59 procent) of ‘medewerkers selecteren op compe-

kunnen loslaten en vertrouwen geven, geloven in de capacitei-

tenties zoals flexibiliteit, veranderbereidheid en leervermogen’.

ten van zijn medewerker en gedeeltelijk toestaan dat die zelf

Anders en wat scherper gesteld: het heeft geen zin om de juiste

inhoud geeft aan zijn baan. Het is verder opvallend, zo stelt

medewerkers aan te werven of ze vaardigheden bij te brengen,

SD Worx, dat verloningspakket, werk- en sociale omgeving en

als de leidinggevenden het goede voorbeeld niet geven. Alles

jobzekerheid wel factoren zijn die de tevredenheid van het

staat of valt met goed leiderschap. Voor, tijdens én na de crisis.

Harry Aerts:
"Gespecialiseerde
functies blijven
schaars."

Staffingspecialist verlegt focus tijdens crisis

“Versterken wie
al aan boord is”

nr .
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Focusswitch
De recessie noopte DIP Consulting tot een accentverlegging. “Headhunting was en is nog meer nodig dan anders
omdat medewerkers in moeilijke tijden niet geneigd zijn om van werkgever te veranderen. Je moet ze dus krachtig
overtuigen, met mondelinge communicatie.”
Ook de vereiste competenties wijzigden. “Stressbestendigheid en resultaatgerichtheid; de mate waarin een
medewerker extern georiënteerd is, kwalitatief werk levert voor de klant. Dat zijn eigenschappen die nu gegeerd
zijn, omdat efficiëntie en klantenbinding voorop staan als het financieel moeilijk gaat”, zegt Harry Aerts.
DIP Consulting kreeg originele vragen binnen. “Een bepaalde organisatie had ons gevraagd het commercieel
potentieel van al haar medewerkers op te meten. Commerciële vaardigheden zijn nu echt gegeerd, zoveel is
duidelijk. Je merkt aan dit soort vragen ook dat ze vanuit de top van de onderneming komen. De board mengt zich
hierin.” Blijvend vereist in deze competitieve tijden zijn leervermogen, het kunnen werken in verschillende omgevingen
en communicatief vermogen. “Innovatie en creativiteit wegen vooral door wanneer de crisis gedijt”, zegt de
rekruteringsspecialist.
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In tijden van collectieve ontslagen wil je geen manager zijn van een bureau dat instaat voor rekrutering en selectie
bij bedrijven. Harry Aerts zat in die weinig benijdenswaardige rol, maar blijft met interesse kijken naar de verschuiving
in het type vragen die op zijn desk binnenrollen: “De vraag naar rekrutering van gespecialiseerde functies of managers
blijft overeind, omdat ze schaars zijn en blijven. Maar wij werken nu meer rond talentmanagement. Bedrijven hebben
de afgelopen jaren veel moeite gedaan om moeilijk te vinden talenten aan te trekken. Ze beseffen dus, gelukkig, dat
die in crisistijden in hun bedrijf moeten blijven én dat die talenten niet verwaarloosd mogen worden.”
Developmentcenters, waarin we de sterktes en zwaktes van medewerkers in kaart brengen en op basis daarvan een
boeiend loopbaantraject uitstippelen, winnen dan ook aan belang. Talenten willen bijleren en zich ontwikkelen”, zegt
Harry Aerts. “Organisaties die daar geen oog voor hebben zien hun topmedewerkers vertrekken als de economie
weer aanzwengelt. Het is een valkuil om dat talent nu links te laten liggen. Zorg dat het zich niet verveelt.”
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“Aanwervingen voor management- en gespecialiseerde functies liepen tijdens de crisis gewoon door. Voor andere
profielen zakte de vraag met 30 tot 40 procent”, stelt Harry Aerts van Dip Consulting en staffingspecialist van
SD Worx, vast. “Bedrijven beseffen gelukkig dat ze hun talentvolle medewerkers niet mogen verwaarlozen.
Ze tekenen voor hen een boeiend loopbaantraject uit.”

Assessment
Als je de riem dan toch moet aanspannen, kan Harry Aerts alleen maar een goed assessment aanraden. “Voer geen
aanwerving of promotie door zonder een grondige evaluatie te maken van de kritische succesfactoren van een bedrijf en
de eigenschappen waarover medewerkers bijgevolg moeten beschikken om de bedrijfsdoelstellingen mee te realiseren.
Een grondige doorlichting is zoveel goedkoper dan een verkeerde aanwerving of doorstroming van dure personeelsleden.”
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Bruno Vanneste over opleidingen ten tijde van crisis

“De ultieme kans
om bij te leren”
Uit het recessieonderzoek van SD Worx blijkt dat 79,5 procent van de
HR-managers sleutelt aan het opleidingsaanbod als maatregel in deze
tijden van crisis. Opleidingen vormt daarmee het HR-onderdeel waarop
het grootste aantal bedrijven ingrijpt als het moeilijk gaat. Maar: de meeste
organisaties lassen eerder méér (44%) dan minder (35%) opleidingen in. In
zowat dezelfde verhouding springen ze ook om met het opleidingenaanbod.
Dat wil zeggen dat 40 procent van de bedrijven zijn opleidingenaanbod
uitbreidt, terwijl 34 procent de diversiteit terugschroeft.
Hoe zou u die reflex verklaren? Merkt u hetzelfde in de vraag naar externe opleidingen?
Bruno Vanneste: “Vele organisaties kampen met een lagere vraag naar hun producten of diensten. Daardoor verlaagt
de werkdruk en komt er tijd vrij om (eindelijk) opleidingen te organiseren voor het personeel. Bedrijven begrijpen dat
hun personeel multi-inzetbaar moet worden. Eigenlijk is het een manier om uit de crisis te geraken. Wel wordt er
meer intern georganiseerd en minder uitbesteed, hoofdzakelijk uit kostenoverwegingen en omdat leidinggevenden en
eigen experten zelf meer tijd hebben om opleidingen te geven. Het leren op de werkvloer gaat er zeker op vooruit.”
“Aan de andere kant heb je organisaties die beknibbelen op hun opleidingsaanbod. Opleidingen hebben een zeer
concrete prijs en zijn makkelijk af te schaffen zonder dat de werking van een afdeling op korte termijn in het gedrang
komt. Vooral in grote, internationale bedrijven beslist men om hierop het eerst in te grijpen.”
Toch denken organisaties dus op de lange termijn, ook wanneer het moeilijk gaat. Hoe verklaart u dat?
Bruno Vanneste: “Voor de crisis zaten we in een periode van talentschaarste. Er werd volop gezocht naar competente
medewerkers en ze werden met veel moeite gevonden. Nu heerst het besef dat men die inspanningen absoluut niet
teniet mag doen. De tijd is lang voorbij dat een jonge, talentvolle medewerker braaf in één onderneming bleef.
Vandaag wil hij uitdaging, en hij moet kunnen bijleren. Organisaties die nu hun kernspelers verwaarlozen, zien die
vertrekken als de economie weer opleeft. Dat besef is er wel degelijk. We zien ook een dubbele beweging: bedrijven
nemen afscheid van hun minst performante medewerkers en investeren tegelijk in de ontwikkeling van hun high
performers en high potentials. “Er is ook het besef dat multi-inzetbaarheid van medewerkers belangrijk is in
concurrentiële tijden. Om uiteenlopende taken te kunnen uitvoeren heeft een medewerker nu eenmaal opleidingen
nodig. Ook is vorming nodig voor de creativiteit en veranderbereidheid in organisaties. HR-managers zijn van mening,
zo blijkt uit onderzoek, dat snoeien in het opleidingsaanbod de minst effectieve crisismaatregel is. Ze weten dat zo’n
ingreep als een boemerang in hun gezicht terugkomt.”
Merkt u een verschuiving in type opleidingen of in opleidingsvorm?
Bruno Vanneste: “De need to know-opleidingen, zoals sociaal recht
en fiscaliteit, bleven het goed doen. Bedrijven hebben vooral gesnoeid
op de nice to know-opleidingen. Sinds de zomer neemt de vraag naar
HR-opleidingen en leadershiptrainingen opnieuw toe. Maar een eenduidig
beeld is er niet. Vele organisaties brengen kleine wijzigingen of
verschuivingen aan. Peter- en meterschapsopleidingen doen het ook goed.
Organisaties zien hun medewerkers van de babyboomgeneratie vertrekken
en weten dat het hoog tijd is voor kennisoverdracht. Verder is er een
stijgende vraag van klanten om voor hun organisatie een strategisch
opleidingsplan op te stellen. Zij zien het nut van opleidingen in en
begrijpen beter dan ooit dat leren en ontwikkelen weldoordacht
moeten zijn.” x
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Development ten tijde van crisis.
De belangrijkste bevindingen.
Het leren gaat erop vooruit, maar in
verschillende vormen. Door de crisis
komt er in bedrijven soms tijd vrij om
opleidingen te organiseren. Andere
bedrijven leggen dan weer de focus op
de ontwikkeling van hun beste medewerkers. Het nakende vertrek van de
babyboomers dwingt organisaties ook
om te investeren in kennisoverdracht.
Populair zijn op dit moment “need to
know”- opleidingen. Dat is de analyse
van Bruno Vanneste, directeur
Opleidingen bij SD Worx.

interview
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Nieuwe RVA-topman Georges Carlens zet hoog in

“Naar een

schuldenvrije toekomst
voor onze

kinderen”
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Na een loopbaan van acht jaar als adjunct-kabinetschef en kabinetschef op
federaal niveau keert Georges Carlens terug naar waar het in 1982 allemaal
voor hem begon. “Het is als thuiskomen na een leerrijke reis”, zegt de
kersverse administrateur-generaal van de RVA. Zijn kabinetswerk leverde
Carlens ervaring en expertise op die hij zeker zal kunnen gebruiken.
Hij moet monument Karel Baeck doen vergeten.
Goele Geeraert
Hoe beoordeelt u het huidige uitkeringsbeleid?

De uitgaven voor regelingen inzake work-life balance

Georges Carlens: “België heeft een relatief lage werkloosheids-

(tijdskrediet, deeltijdwerk…) stijgen. Zijn die stelsels op

uitkering, die wel onbeperkt is in de tijd. Dat stelsel is effectief

termijn houdbaar?

qua sociale bescherming, maar het moet samengaan met een

Georges Carlens: “De overheid heeft met die stelsels eigenlijk

doeltreffend activeringssysteem als je wilt dat het ten volle

een dubbele doelstelling. Ze moeten medewerkers de kans

rendeert. Sinds het samenwerkingsakkoord van 30 april 2004

geven gezin en arbeid te combineren. Zo dragen ze bij tot de

betreffende de actieve opvolging en begeleiding van werklozen

nataliteit en helpen ze tegelijk meer mensen naar de arbeids-

is dat zo.”

markt te trekken. Bovendien helpen ze oudere werknemers
langer aan de slag te houden door in een soepele overgang naar

“De impact en de uitdagingen van de vergrijzing
dringen nog niet voldoende tot ons door.”

het pensioen te voorzien. Ik geloof dat die twee doelen belangrijk
zijn, wat ook door het succes van de stelsels wordt bevestigd.”
Het principe is goed, maar zijn de voorwaarden voor die
stelsels van werkonderbreking wel strikt genoeg?

“De laatste jaren zijn er ook herhaalde inspanningen geleverd

Georges Carlens: “De aanvankelijke regeling werd al verstrengd.

om de uitkeringen te laten stijgen. Dankzij de welvaarts

Dat was ook noodzakelijk. Nu komt het er nog op aan de ver-

vastheid zagen de werklozen hun uitkering aangroeien. Voor de

schillende stelsels beter op elkaar af te stemmen. Een grotere

tijdelijke werklozen is het percentage op 1 januari 2009 met

harmonisering tussen de voorwaarden in de privé- en de

10 procentpunt verhoogd. Ook aan de plafonnering werd een

publieke sector bijvoorbeeld rond de duur van de schorsing, het

mouw gepast. In de eerste periode van de werkloosheid krijgt

niveau van de uitkering, de cumul met andere activiteiten,

iedere volledig werkloze nu zestig procent van zijn laatste loon.

enzovoort, zou nuttig zijn. Daar wordt momenteel aan

Het is een stap in de richting van meer geïndividualiseerde

gewerkt.”

rechten en een versterking van het verzekeringsprincipe, doordat de uitkeringen meer op het loon worden berekend en niet op

Sommigen uiten kritiek op de welvaartsvastheid van de

een te laag plafond. Na zes en na twaalf maanden daalt het

uitkeringen, waardoor die in bepaalde omstandigheden te

plafond, wat een bijkomende activeringsstimulans vormt.”

sterk zouden stijgen.
Georges Carlens: “Voor de werkloosheidsuitkering was de
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Blijft het systeem van de onbeperkte uitkering haalbaar?

inhaalbeweging noodzakelijk. De uitkeringen waren laag en

Georges Carlens: “De onbeperkte uitkering vormt alvast

het inhaalmanoeuvre heeft ook positieve effecten op de active-

een peiler van het Belgisch sociaal model met een degelijke

ring. Tegelijk is het in een crisisperiode als deze, niet het

bescherming. Tegelijk kan dat model enkel standhouden als

moment om op de sociale bescherming of tewerkstelling te

ook de begeleiding en opvolging van werkzoekenden goed

besparen. Integendeel, investeren is nu meer dan ooit nodig,

functioneert.”

ook om de consumptie en de economie draaiende te houden en
deze periode zonder risico’s te overbruggen.”

een echte activering. Alle externe evaluaties - van consultants

lijke werkloosheid voor bedienden, crisistijdskrediet en crisis

en universiteiten - bevestigen dat de arbeidsmarkt nu beter

arbeidsduurvermindering - zo goed en zo snel mogelijk toe te

functioneert. De opvolging van werklozen wordt in heel het

passen. We moeten zorgen dat de werknemers en sociaal

land effectief op dezelfde wijze toegepast, mensen worden

verzekerden hun uitkeringen correct en op tijd krijgen. We

individueel en systematisch begeleid en krijgen meer opleiding.

moeten de ondernemingen ondersteunen en herstructurerin-

Het resultaat is een daling van de werkloosheid en ook een

gen zo goed mogelijk begeleiden, zowel naar de onderneming

vlottere terugkeer naar werk.”

als naar de medewerkers toe.”

“Wat niet betekent dat er geen verbetering mogelijk is. Voor de

“Op de lange termijn is er natuurlijk de vergrijzing. Zowel

moeilijk bereikbare groepen zou meer in begeleiding op maat

volgens de EU als volgens het Nationaal Planbureau is ons

en specifieke opvolging moeten worden voorzien. Sommige

bevolkingsaantal in 2060 even hoog als nu, met dat verschil dat

werkzoekenden tonen jaar na jaar dat ze voldoende inspan-

dan eenderde boven de 65 jaar zal zijn. Nu is dat 17 procent. Het

ningen leveren om werk te vinden, maar toch krijgen ze geen

aandeel van de actieve bevolking zal dus krimpen. Voor de

kansen op de arbeidsmarkt. Het gaat vooral om laag

werkloosheid zou dat ook een vermindering impliceren, maar

gekwalificeerden. Zij hebben een nog actiever begeleiding

in andere sectoren zoals pensioen en ook ziekteverzekering

nodig en substantiële voordelen om hun tewerkstelling ofwel in

zullen de uitgaven toenemen. Een inclusieve arbeidsmarkt, en

het gewone circuit, ofwel in de sociale economie te bevorderen.”

meer mensen aan het werk houden of krijgen is dus de boodschap. We moeten onze kinderen niet enkel een groene, maar

Een andere probleemgroep zijn de 55-plussers. Daarvan is

ook een schuldenvrije toekomst gunnen.”

maar 34 procent aan de slag.

Zijn er qua uitkeringsbeleid landen waar we nog iets van

inderdaad een zeer lage tewerkstellingsgraad. Zowel de

kunnen leren?

regering als de sociale partners proberen daar wat aan te doen.

Georges Carlens: “Het grote verschil is dat andere landen dik-

Het Generatiepact is een stap in de goede richting. Bij de brug-

wijls hogere uitkeringen hebben, zeker bij het begin van de

gepensioneerden tussen 50 en 54 jaar zie je in september 2009

werkloosheid. In een latere fase van de werkloosheid komen in

een daling van 51,8 procent tegenover december 2005 – net voor

die andere landen ook andere stelsels aan bod, die meer als

het Generatiepact. Bij de groep 55-59 gaat het om een verminde-

sociale bijstand fungeren en minder als verzekering. Ik geloof

ring van 14,9 procent. Het aantal bruggepensioneerden van de

in de troeven van ons stelsel op het vlak van sociale bescher-

lagere leeftijdscategorieën, 50-54, en 55-59 vermindert dus.

ming, maar, nogmaals, op voorwaarde dat het gepaard gaat

Tegelijk blijft de categorie tussen 60 en 65 nog behoorlijk groot.”

met een goede begeleiding en opvolging.”

“Waar we vroeger achterop hinkten, zijn we vandaag mee met

Georges Carlens: “De groep van 55-plussers kent in België

de bulk van Europa. Nu komt het erop aan stand te houden en
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heeft heel wat veranderd. Sindsdien kunnen we spreken van

sis te overbruggen door de maatregelen van de regering - tijde-

7-

Georges Carlens: “Op korte termijn moeten we trachten de cri-
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Georges Carlens: “Het samenwerkingsakkoord van 30 april 2004
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Hoe beoordeelt u het huidige activeringsbeleid?

uitkeringenbeleid ?
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Georges Carlens:
“In de ontwikkelde landen is er de tendens naar
meer case management, kwalitatieve en
systematische begeleiding op maat van de
werkzoekende. Studies, onder meer van de OESO,
tonen dat die aanpak soms meer invloed heeft
dan andere tewerkstellingsmaatregelen.”
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te versnellen. Vandaag is de crisis prioritair, maar op langere

Dat de tewerkstellingsmaatregelen en -plannen nu niet enkel

termijn moet het Generatiepact zeker worden geëvalueerd.

meer voor de vergoede werklozen gelden, is al een stap in de

Het besef dat de werkvloer meer 55-plussers nodig heeft om ons

goede richting. Een tweede piste vormen kwalitatieve banen

sociaal model te blijven financieren, vraagt vooral een

waarbij mensen gezin en arbeid kunnen combineren.”

mentaliteitswijziging. De impact en de uitdagingen van de ver-

“Maar het belangrijkste is de begeleiding naar werk. Sinds vijf

grijzing dringen nog niet voldoende tot ons door. We hebben

tot acht jaar bestaat in de ontwikkelde landen de tendens naar

nog een hele weg te gaan, zowel in de hoofden van werkgevers

meer case management, kwalitatieve en systematische begelei-

en werknemers, als van de algemene bevolking.”

ding op maat van de werkzoekende. Academische en internationale studies, onder meer van de OESO, tonen dat die aanpak

“Ik geloof in de troeven van ons stelsel op het
vlak van sociale bescherming, op voorwaarde
dat het gepaard gaat met een goede begeleiding
en opvolging.”

soms meer invloed heeft dan andere tewerkstellingsmaatregelen.”
Zijn er landen met een voorbeeldfunctie op het vlak van de
activering van werkzoekenden?
Georges Carlens: “Ik zie dat er in de Scandinavische landen na
een bepaalde periode van werkloosheid in een individueel

Een inclusieve arbeidsmarkt kan de tewerkstellingsgraad

tewerkstellingsprogramma wordt voorzien, waarin een hoge

verhogen. Hoe kunnen de inactieven gemobiliseerd worden?

graad van bescherming met een hoge graad van tewerkstelling

Georges Carlens: “Mobilisatie is geen exclusieve opdracht van de

wordt gecombineerd. Maar het is niet makkelijk om die voor-

RVA, maar ik geloof dat daartoe verschillende middelen bestaan.

beelden zomaar te kopiëren. Elk land heeft zijn eigen cultuur en
arbeidscontext.”
Is de federaal-regionale bevoegdheidsverdeling inzake
arbeidsbemiddeling en werkloosheidsverzekering de beste
optie?
Georges Carlens: “De werkloosheid wordt gefinancierd door de
sociale bijdragen en is gebaseerd op de onderlinge solidariteit.
Als RVA hebben we de opdracht om het federaal stelsel van werk-

Georges
Carlens

loosheidverzekering op een zo uniform mogelijke wijze toe te

Georges Carlens is licentiaat in de rechten. Hij
startte zijn professionele loopbaan in 1980 bij het
RIZIV, om na twee jaar over te stappen naar de
directie Werkloosheid van de RVA. In 1990 verhuist
hij naar de directie Personeel. Daar blijft hij tot hij
in 1993 wordt gedetacheerd naar het kabinet van
toenmalig minister van werk, Miet Smet. In juli 1999
keert Georges Carlens terug naar de RVA. Daar
neemt hij de leiding van de directie
Reglementeringen en Geschillen op zich. Negen jaar
later, in 2008, wordt hij opnieuw gedetacheerd:
eerst als adjunct-directeur van de beleidscel van
de minister van werk Josly Piette en vervolgens
als directeur van de beleidscel bij minister Joëlle
Milquet. Sinds 1 oktober 2009 is Georges Carlens
administrateur-generaal van de RVA.

daar een mooi voorbeeld van. Al kan het natuurlijk altijd beter.

passen, zodat de rechten en plichten overal gelijk blijven. “De
samenwerking tussen de federale administratie en de gewestelijke diensten loopt goed. Het begeleidingsplan uit 2004 vormt
Ik denk dat bijvoorbeeld nog meer bevoegdheden inzake begeleiding, trajecten en contracten in handen van de gewesten
kunnen worden gegeven, zoals trouwens ook de sociale partners aanbevelen.”
Kan een uniforme werkloosheidsverzekering zelfs bij een
verschillende regionale activeringsaanpak?
Georges Carlens: “Het kan altijd beter, maar van een significant
andere aanpak is alvast geen sprake. De uitdagingen zijn ook
overal identiek: een te lage tewerkstellingsgraad, vooral bij jongeren, ouderen en allochtonen. Voor de jongeren en de ouderen
hebben we een vertraging in de tewerkstellingsgraad van
10 procentpunt tegenover het EU-gemiddelde. Voor allochtonen
stijgt dat percentage zelfs tot 20 procentpunt. Die ratio’s lopen
voor de drie gewesten ongeveer gelijk. Alleen is de startpositie,
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namelijk het globaal aantal werkenden en werkzoekenden, in
Vlaanderen beter.”

beteren. We leven in een maatschappij die elke dag evolueert en

Georges Carlens: “Ik ben er van overtuigd dat in een crisis

we moeten ons dus permanent aanpassen.”

nr .

ondersteunen en ontwikkelen, en onze processen continu ver-

volgens u houdbaar?

Waarom maakte u de overstap van het kabinet naar de RVA?

structurele problemen willen aanpakken. De financiering van

Georges Carlens: “Werken op een kabinet is heel leerrijk. Zowel

de sociale zekerheid is daar een van. De kosten van arbeid liggen

mijn samenwerking met Miet Smet (‘93-‘99), Josly Piette (van

in België tamelijk hoog. Misschien zijn er andere mogelijk

januari tot maart 2008) als Joëlle Milquet (van maart 2008 tot

heden qua financiering. Vast staat dat er geen eenvoudige

september 2009) was enorm boeiend. Ik kreeg de kans om veel

oplossing bestaat en op verschillende aspecten zal moeten

te leren. Maar na een bepaalde tijd moet je ook andere uitdagin-

worden gewerkt. Maar zeker voor de lage lonen zou een ver-

gen durven aangaan. Ik ben heel blij dat ik nu terug ben bij mijn

mindering van de lasten welkom zijn.”

roots, de RVA, waar ik de kans krijg te werken binnen een zeer
goede administratie en met zeer gemotiveerde mensen.”

Zal u een ander beleid doorzetten dan uw voorganger
Karel Baeck?

Zijn er lessen uit het kabinet die u meeneemt voor

Georges Carlens: “Ik heb zeker een andere persoonlijkheid,

uw functie nu?

maar we delen in feite dezelfde doelstelling en waarden: we

Georges Carlens: “Je leert veel op het niveau van de politieke

staan ten dienste van het algemeen belang en van onze klanten,

beslissingen, ook in de contacten met de ministers en de sociale

in hun hoedanigheid van zowel ondernemer, sociaal verzekerde

partners. Je bouwt een belangrijk netwerk op. En je ziet het

als werknemer. Mijnheer Baeck was een uitzonderlijk manager.

verband tussen de verschillende elementen. De werkloosheids

Samen met zijn adjunct Jean-Marie Delrue heeft hij de RVA

verzekering maakt deel uit van het arbeidsmarktbeleid waar-

doen uitgroeien tot één van de beste administraties van België.

toe ook de activering, de begeleiding, enzovoort behoren. De

Mijn eerste bekommernis is dat niveau van uitmuntendheid te

uitdaging bestaat erin in overleg tot een harmonieus stelsel

behouden en te versterken. Daarnaast wil ik ons personeel verder

van al die elementen te komen.”

x
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worden bespaard. Nadien zullen we moeten zien hoe we de
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Blijft de huidige financiering van de sociale zekerheid
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Georges Carlens:
“Na de crisis zullen we moeten zien hoe we
de structurele problemen willen aanpakken.
De sociale zekerheid is er daar één van.”
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oost west

Nathalie
de spiegeleire

Diwali

Vijf dagen lang knallen voetzoekers door de straten.

tjes. Mannen kopen een nieuwe kurta pyjama (lange

Gekleurde zandpatronen– rangoli – versieren de stoepen

tuniek boven een pyjama broek), om te dragen op Diwali-

van de huizen. Lampjes tooien voorgevels, tuinen en par-

avond.

ken. Traditioneel zelfgemaakte olielampjes in aardenwerken kommetjes schitteren in de woonkamers van

Vrienden en familie gaan bij elkaar op bezoek, schotelen

bijna elk huis. India is weer in de ban van Diwali, het

elkaar heerlijke gerechten voor, wisselen snoepgoed en

traditionele feest van de overwinning van het licht over

cadeautjes uit en spelen een partijtje kaarten. Vanaf val-

de duisternis. Tijdens Diwali viert men de terugkeer van

avond tot diep in de nacht steken ze met de kinderen

de god Rama naar zijn koninkrijk, Ayodhya, na een strijd

oorverdovende voetzoekers af.

van twaalf jaar tegen de demon Ravana.
Net als kerst bij ons is het lichtfeest het topseizoen voor de
Indiase handel. Met Diwali moet het geld rollen. De

monie gehouden, meestal voor Ganesh, de god van kennis,

winkeliers richten hun etalages prachtig in, met traditio-

wijsheid en geluk die de hindernissen des levens weg-

nele kleding of mooi versierde cadeaumanden vol noten,

neemt, of voor Lakshmi, de godin van licht, rijkdom en
geluk. ’s Nachts blijven in het huis de lichten branden,
zodat Lakshmi zich welkom zou voelen als zij op bezoek
komt.
Rond deze periode houden de Indiërs grote schoonmaak
en steken ze zich in het nieuw. Vrouwen kopen traditio-
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nele sari’s of salwaar kameez (losse broek met lange
tuniek erover), overdadig versierd met schitterende lover-

Oost

Binnen de familiekring wordt een kleine sacrale cere

koekjes en ander snoepgoed.
Mensen proberen elkaar te overtreffen met cadeaus.
De geschenkmanden die oorspronkelijk bedoeld waren
voor zelfgemaakte zoetigheden, worden nu gevuld met
de duurste champagne of whisky, exclusieve designer
vulpennen, horloges, sjaals, portemonnees, gsm’s, goudstukken, sierraden of zilveren platen met ganesh
versiering. De prijs van deze manden loopt gemakkelijk

op tot 300 à 500 euro per doos. Diwali is de topperiode waarin

van die diamanten waren voor uitvoer bestemd en 10 procent

sierraden gekocht worden, vooral op Dhanterras, twee dagen

werd verkocht aan Indiase handelaars.

voor Diwali. Traditiegetrouw wordt op deze dag iets van edelmetaal - meestal goud - gekocht als symbool voor geluk.

Surat is als diamanthaven beginnen groeien in de jaren 60. Het
heeft gestadig bekendheid verworven als lageloonkosten

Als er geld in het laatje zit voor de aanschaf van al deze dure

centrum voor het slijpen van ruwe diamanten afkomstig uit

spullen, is dat te danken aan een goede opbrengst op het land of

Afrika, Australië, Rusland en recentelijk ook uit Dubai. De

aan de uitkering van bonussen in het bedrijf. Dit jaar echter

meeste arbeiders zijn migranten, arbeiders die in niet-optimale

draait de Indiase economie niet op volle toeren en zal het met

omstandigheden moeten werken: in donkere ateliers in kleine

iets minder moeten. Door de onderlinge afhankelijkheid

steegjes en in vervuilde lucht.

binnen de wereldeconomie is ook India aangetast door de
economische crisis. Dit door de daling in de uitvoer, maar ook

Na de afdankingen zijn vele migranten naar huis teruggekeerd.

door een heel slecht moessonseizoen, gevolgd door massale

De meesten onder hen hadden geen vaste baan, werkzekerheid

overstromingen in landbouwgebieden. Men verwacht dat de

of garanties, en zijn zonder compensatie naar huis vertrokken.

economie ‘maar’ zal groeien met 6,5 procent in vergelijking met

Anderen hebben werk gevonden in Surat als verkoper in een

8 procent in 2008. De groei zal dit fiscaal jaar - wat hier in India

theestalletje langs de baan of als huishoudhulp.

diamantslijper het nog vrij positief op: “Op 14-jarige leeftijd

hardst getroffen zijn.

leerde mijn vader me hoe een diamant vast te houden en te
slijpen zodat hij langs alle kanten schitterde. Mijn hele leven
werkte ik hard om die techniek te perfectioneren. Vandaag

afdankingen. Tot 50 procent van de arbeiders in deze sector zijn

poets ik de auto’s van een diamanthandelaar en zorg ik ervoor

afgedankt. Meer dan 5.000 processing units zijn gesloten waar-

dat ook die aan alle kanten blinken.”

door 500.000 werknemers op straat zijn komen te staan.
Veel overladen geschenkmanden zullen de mensen dit jaar niet
De zwaarste klappen vielen in de Indiase havenstad Surat, ten

aan hun vrienden en kennissen overhandigen. Het is misschien

westen van het land, waar tot voor kort 80 procent van het

een mooie gelegenheid om weer zelf snoepgoed te maken om

wereldwijde aanbod van ruwe diamanten werd gesorteerd,

aan vrienden te schenken. In ieder geval wordt het wachten op

geslepen en gepolijst. Voor de crisis stelde de diamantsector

de heropleving van de economie en hopen dat deze volgend jaar

hier tot een miljoen mensen tewerk en exporteerde jaarlijks

wat meer geld in het laatje zal brengen.

x

5,2 biljoen dollar aan geslepen diamanten. Negentig procent
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Zo heeft de diamantsector dit jaar te kampen met massale
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digen zoals edelstenen, juwelen, lederwaren en textiel, die het
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In een interview met Agence France Presse vat een 45-jarige

j a a r g a ng

vooral de sectoren die arbeidsintensieve producten vervaar
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loopt van april tot maart - de laagste zijn in 7 jaren. Het zijn

Nathalie De Spiegeleire
Oost

Nathalie De Spiegeleire woont sinds 2007 in New Delhi en is Executive Director van de Belgian Business Association
(BBA). De standpunten die in deze column worden uitgedrukt, weerspiegelen niet noodzakelijk de standpunten van
de BBA.
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oost west
oost west

Tijd om te gaan vissen

Tom Ronse
ligt voor de hand dat het personeelsbeleid in crisistijd nog

natuurlijk de hoofdzorg voor veel bedrijven. Kosten verlagen

belangrijker wordt. De onzekere economische vooruit-

is het ordewoord. Investeringen worden uitgesteld, het

zichten zaaien onvermijdelijk onrust en stress die de

personeelsbestand wordt afgeslankt. Meer dan 5 miljoen

performantie dreigen te ondermijnen. Personeel inkrim-

Amerikanen verloren hun baan in de afgelopen 12 maan-

pen kan bovendien onvoorziene gevolgen hebben die een

den. Er is haast geen sector die immuun bleef voor het
afdankingvirus. Toch zijn er beroepen die het ondanks de
crisis niet zo slecht doen. HR-managers bijvoorbeeld.
Volgens een enquête van de Northeast Human Resources
Association hebben de meeste Amerikaanse bedrijven
niet bezuinigd op hun HR-budgetten sinds de recessie
begon. Bijna 73% van de ruim 3000 HR-professionals die
aan de enquête deelnamen, zei dat de invloed van HR in
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hun bedrijf nu groter is dan voor de recessie. Een markante bevinding, maar verbazend is ze eigenlijk niet. Het

west

Niet verzuipen is in het huidige economische klimaat

hypotheek leggen op de toekomst van het bedrijf. De
manier waarop het gebeurt, is dus cruciaal.
“De valstrik is om enkel op korte termijn te denken”,
meent professor Karen Walch van de Thunderbird School
of Global Management in Arizona, “om toe te geven aan
de verleiding om kost wat kost meteen betere cijfers te
halen. The new frontier is knowledge”. Meer en meer zal
kennis de doorslag geven in het succes van een bedrijf.
Zorg er dus voor dat de afslanking niet leidt tot een ‘dumbing

down’ (een ‘verdomming’) van het bedrijf. ‘Knowledge retention’

Zo ontwierp de firma afgelopen lente een speeltuin voor gehan

– het behouden van kennis – moet de focus zijn. Nogal wat

dicapte kinderen. Door de contacten die via dat gratis werk

Amerikaanse HR-experts zijn het daarmee eens. Ze waarschuwen

gelegd werden, kreeg de firma intussen verschillende betalende

tegen onvoorzichtige personeelsinkrimping, niet alleen van-

opdrachten.

wege het potentieel verlies van kennis die later cruciaal kan
blijken, maar ook vanwege de desorganisatie en demoralisatie

“Gratis werken voor locale liefdadigheidsorganisaties en

die er het gevolg van kunnen zijn. Verschillenden beweren dat

andere vzw’s verhoogt de zichtbaarheid van het bedrijf, haalt

de sluwe HR-manager nu denkt aan aanwerven: door de vele

banden aan met locale bedrijven en schept kansen voor nieuwe

ontslagen in grote bedrijven is het een uitstekende tijd om in de

bestellingen”, zegt Christine Banning van SCORE, een groep

talentvijver te gaan vissen.

die gratis advies geeft aan kmo’s.

Een manier om talent te behouden die aan populariteit heeft

Ook Robert Politzer, CEO van GreenStreet of New York Inc.,

gewonnen is flextime. Tot vorig jaar werd flexing aanzien als

een firma die ‘groene’ gebouwen zet, gelooft in het nut van

een toegeving aan het personeel. Een bonus waarvan je zou

gratis werk. Maar hij kiest zijn opdrachten zorgvuldig uit, in

verwachten dat ze in crisistijd voor de bijl zou gaan. Het tegen-

functie van de contacten die ze hem opleveren. “Netwerken is

deel blijkt waar. Soepeler en kortere werkschema’s zijn steeds

belangrijker dan ooit”, zegt business administrator professor

meer in zwang. Bij grote bedrijven (1000 werknemers of meer) is

Audrey Murrell van de universiteit van Pittsburgh. “Tijdens een

flexing dit jaar met 25% toegenomen.

laagconjunctuur hebben bedrijven meer keus met wie ze in zee
willen gaan. Ze zijn geneigd om te kiezen voor het bekende.

Zo kunnen ze ontslagen vermijden en toch hun loonkosten

Daarom kan pro bono-werk dat de juiste contacten legt, de

verlagen. Het flexend personeel blijft ter beschikking en kan

beste vorm van marketing zijn.” Heel wat horeca en dienstver-

terug fulltime ingeschakeld worden als de nood zich voordoet.

lenende bedrijven hebben dat begrepen. Davio’s bijvoorbeeld,
budget met 30% en gebruikt het uitgespaarde geld om gratis

personeel aan de slag te houden? De krimpende vraag dwong

events te organiseren voor liefdadigheidsorganisaties. “Het

Toyota om twee van haar Amerikaanse fabrieken stil te leggen.

brengt meer op dan adverteren”, zegt Davio’s eigenaar Steve

Maar het personeel werd noch ontslagen, noch naar huis

DiFillippo, “ik noem het guerrillamarketing.”

Desnoods worden ze uitgestuurd om locale parken op te ruimen.

klanten verlangen, niet bezuinigen op klantenservice; het zijn

”We zouden gek zijn om mensen te laten gaan voor 90 dagen en

adviezen waar alle HR-guru’s het over eens zijn. Door de lage

dan opnieuw personeel aan te werven en te trainen in de hoop

vraag is de klant inderdaad weer een beetje koning. Tal van

op een naadloze overgang”, zegt Jim Lentz, president van

bedrijven sloven zich uit om het hem gemakkelijker te maken.

Toyota Motor Sales. Hoe lang Toyota dit volhoudt blijft nog af te

Je kan nu al een auto kopen en hem 2 maanden later terug-

wachten. Maar ook kleinere bedrijven zien er brood in om hun

geven als je dat wil. Zelfs de muziekfestivals van afgelopen

personeel ondanks de dalende vraag aan de slag te houden. Het

zomer verkochten tickets die je renteloos op termijn mocht

architectenbureau Studio G in Boston zag zijn omzet in 2008

afbetalen.

x

met 30% dalen maar besloot om, in plaats van af te danken,
gratis zijn diensten aan te bieden aan liefdadigheidsinstellingen.

j a a r g a ng

Netwerken, het bedrijf zichtbaar houden, uitzoeken wat de

-

brainstormingsessies om het productieproces te verbeteren.
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gestuurd. De werknemers brengen hun tijd door in training- en
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Maar wat als zelfs parttime regelingen niet volstaan om het
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een bekend restaurant in Boston, verminderde zijn reclame-

Tom Ronse
west

Tom Ronse is beroepsjournalist en woont sinds 1980 samen met zijn partner Jacqueline Goossens in New York,
vanwaar hij het politieke, economische en culturele leven van Amerika observeert. Tom schrijft voor diverse media,
waaronder De Morgen, Humo, Knack, De Groene Amsterdammer en Vrij Nederland. In 1992 verscheen zijn Amerikaportret “Rambo op lemen voeten” (Kritak). Als hij niet schrijft, is Tom vaak bezig met beeldende kunst.
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ZIN & ONZIN

Eindejaarsgeschenken

Een fles wijn of
een goed doel?
Deze dagen staan bureaus vol met wenskaarten van klanten en leveranciers.
In de koelkast staat de gekregen champagne te koelen. Andere bedrijven
versturen nieuwjaarswensen liever elektronisch. Nog andere ruilen de flessen
wijn in voor de financiële ondersteuning van een liefdadigheidsproject. Maar
daar hoort dan wel een origineel kaartje bij. Steeds meer bedrijven verkeren in
dubio: moeten we onze klanten bedanken of een goed doel steunen?

Hilde Vereecken
Eindejaarsgeschenken zijn een traditie. Niet alleen familie en
vrienden worden overladen met leuke cadeautjes, ook bedrijven
spelen graag Kerstman. Aan het einde van het jaar of aan het
begin van het nieuwe jaar krijgen niet alleen het personeel,
maar ook klanten en leveranciers een geschenkje. Een andere
traditie is het versturen van kaartjes met kerst- en nieuwjaarswensen. Terwijl het uitdelen van eindejaarsgeschenken aan
personeel aan strikte wettelijke regels is gebonden, is de vrijheid om klanten met een cadeautje te plezieren ruimer.

“Sommige bedrijven verzamelen alle
gekregen geschenken voor een tombola
onder het personeel.” (Michel Delfosse)
“Al hanteren steeds meer bedrijven binnen hun corporate
governancereglementering strikte regels over wie wanneer
welke geschenken mag aannemen. Meer en meer bedrijven zijn
immers beducht voor beïnvloeding. Het is bijvoorbeeld absoluut uit den boze om tijdens een finale onderhandeling van een
contract relatiegeschenken te geven of de potentiële klant uit te
nodigen voor een lekker etentje”, weet Michel Delfosse, sales
manager bij Genesys.
Genesys Telecommunications Laboratories, Inc. is een dochter
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van Alcatel-Lucent en het enige bedrijf in België dat zich

Michel Delfosse:
“Het is uit den boze om tijdens de finale onderhandeling
van een contract relatiegeschenken te geven.”

volledig toelegt op de ontwikkeling van software voor het

lokken. “Nu is het veeleer de bedoeling bestaande tevreden

beheer van klanteninteracties via telefoon, het web en e-mail.

klanten nog meer tevreden te maken.”

Delfosse heeft dus wel een inzicht in wat er zich op de markt
van klantenrelaties afspeelt. “Sommige bedrijven verzamelen

Gepersonaliseerde geschenken

alle gekregen relatiegeschenken voor een tombola onder het
personeel”, weet hij uit eerste hand.

Relatiegeschenken zijn er in alle maten en gewichten en prijsklassen. “Wij stellen onze klanten in staat hun eigen klanten

Het doel van de relatiegeschenken is geëvolueerd in de tijd,

interacties in goede banen te leiden. Onze activiteiten focussen

stelt Delfosse. Vroeger werd het al eens gebruikt om klanten te

op het relationele. Ook in onze relatie met onze klanten
besteden we daar veel aandacht aan. Onze voorkeur gaat er
dan ook naar uit om klanten op een rechtstreekse en zeer persoonlijke manier te bedanken. En daarbij beperken we ons niet
tot de eindejaarsperiode”, zegt Delfosse.

van het jaar een uitnodiging voor een etentje. Of we bieden
klanten twee toegangstickets aan voor een cultureel of sport
evenement. Zo hebben we vorig jaar verschillende klanten,
hun partner en/of kinderen bijzonder gelukkig gemaakt door
hen uit te nodigen voor een voorstelling van Cirque Du Soleil.
Als we weten dat een klant een theater- of operafanaat is, trachten
we hem op die manier te plezieren”, vertelt Delfosse.

Creativiteit

nr .
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pagne, te overhandigen. “De andere klanten krijgen in de loop

j a a r g a ng

en een cadeautje, zoals een fles goede wijn of een fles cham-
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aantal klanten persoonlijk uit te nodigen voor een lekker etentje
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Genesys heeft de gewoonte om in de loop van januari een groot
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Katrien Vanherck:
“We geven geen cadeau,
maar steunen een goed doel.
Dat maken we kenbaar met
een ludieke kaart.”

De voorkeur van Delfosse gaat uit naar zeer persoonlijke
geschenken of geschenken die een nauwe band hebben met
het bedrijf. “Bij een van mijn vorige werkgevers ontwierpen we
elk jaar een kalender rond architectuur. Die viel zo in de smaak
bij klanten, dat sommige al in november polsten naar de
kalender”, lacht Delfosse. Ook gadgets vallen doorgaans in de
smaak. “Onze balpennen met ingebouwde laser en LED-licht,
die we enkel bij speciale gelegenheden uitdelen, zijn gegeerd
door onze klanten. Het laat hen toe indruk te maken bij hun
eigen klanten”, zegt Delfosse. Creatieve en originele geschenken
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of uitnodigingen scoren eveneens. “Zo is het vaak moeilijk om

hankelijke NGO. Ze helpt de kinderen uit de sloppenwijken van

zakenrelaties te overtuigen een theatervoorstelling bij te

Calcutta onder meer door hen de kans te geven naar school te

wonen. Enkele jaren geleden hebben we het over een andere

gaan, maar biedt ook gezondheidszorg en deelt voedsel uit.

boeg gegooid en de kinderen van onze klanten uitgenodigd

“Het idee kwam van een van onze medewerkers die gedurende

voor de theatervoorstelling 'A Never Ending Story'. Quasi

drie weken als vrijwilliger de Crawl-organisatie gesteund had

niemand van onze klanten wilde zijn kinderen dat plezier

in haar dagelijkse activiteiten. Voor onze medewerker vertrok

weigeren. En achteraf moesten ze allen toegeven dat ze

had ze haar collega’s ervan overtuigd via een benefiet de

genoten hadden van de voorstelling.”

Crawl-organisatie te steunen. Haar verhalen over de situatie ter
plekke hebben ons ertoe aangezet het budget voor eindejaars-

“Een elektronisch kaartje is vluchtig en
verdrinkt tussen de vele mails die mensen krijgen.”
(Katrien Vanherck)

geschenken voor klanten te doneren aan de ngo”, zegt Vanherck.
Ook dit jaar herhaalt Xylos het initiatief. “Dit jaar steunen we
een project dichter bij huis. Zo financieren we de installatie van
een digitale klas in de Sint-Lodewijkschool, een school voor
personen met een motorische handicap. De echtgenote van een

Ook de klassieke wenskaarten ontbreken niet. Al ontvangt

van onze medewerkers werkt in de school”, aldus Vanherck.

Michel Delfosse ze graag met de post, zelf verstuurt hij ze via

Ook de steun aan dit project zal via een leuk kaartje onder de

e-mail. “Het valt op dat er jaar na jaar steeds minder kaartjes

aandacht van klanten gebracht worden. “Maar hoe het kaartje

met nieuwjaarswensen in de brievenbus vallen.”

er dit jaar zal uitzien, mag ik nog niet verklappen”, lacht

Goed doel

Vanherck. Het enige tipje van de sluier dat ze oplicht, is dat het
een papieren kaartje wordt. “Een elektronisch kaartje is zo
vluchtig en verdrinkt al snel tussen de vele mails die mensen

Het ICT-dienstenbedrijf Xylos stuurt sinds vorig jaar enkel nog

krijgen. Een heus kaartje gaat overigens langer mee en is ook

een wenskaart naar z’n klanten. In plaats van eindejaars

veel zichtbaarder.”

cadeautjes te versturen, geeft het financiële steun aan een
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goededoelproject. “Dat voornemen hebben we kenbaar

De voorkeur gaat steeds naar een kleinschalig en concreet

gemaakt via een ludieke wenskaart. Op de voorkant stond een

project. “Ook de persoonlijke betrokkenheid van onze mede-

lege glazen sneeuwbol met daarbij de boodschap dat we dit jaar

werkers is belangrijk in de keuze van het project dat we steunen.

geen eindejaarscadeautje in petto hadden. Op de achterzijde

Bovendien sluit het project dat we dit jaar steunen dicht aan bij

informeerden we onze klanten erover dat we in de plaats daar-

onze activiteiten als opleidingsverstrekker”, zegt Vanherck. De

van een sociaal project financieel steunen”, vertelt Katrien

marketing manager heeft ook voor volgend jaar al een project in

Vanherck, marketing manager bij Xylos.

gedachten. “Een nieuwe traditie is in de maak. En ook de klanten

Xylos steunde vorig jaar Crawl Society, een hulporganisatie in

reageren zeer enthousiast op het kaartje. We vragen ze overigens

India die gestart werd onder de vleugels van de Moeder Theresa

niet of ze zelf financieel willen bijdragen. Ze doen dat onrecht-

Organisatie. Die organisatie is ondertussen een erkende onaf-

streeks al doordat ze geen geschenkje meer ontvangen.”

x

WERK & L EVEN

Zwervend

Francine Heirbaut wikt en weegt

zang
&zaken

tussen

Francine Heirbaut mag op zijn minst een
merkwaardige vrouw genoemd worden. Ze is
regional director bij de multinational DBM, in haar
vrije tijd kan je haar vaak aantreffen op een podium
bij het zangkoor ‘Het Vocaal Collectief’ en als ze
echt nog tijd over heeft werkt ze als fashion coach.
Ils Van A ken
Het muzikaal verhaal van Francine Heirbaut begint als ze vijftien
jaar is met notenleer, enkele muzieklessen en opera, waaraan ze
haar hart zou verliezen. Het conservatorium was een bewuste
keuze. Als jong meisje dweepte Francine Heirbaut al met Maria
Callas, haar grote inspiratiebron. Vooral met de persoonlijkheid

binnen te stappen. Maar ook het zakenleven lonkte. Om een
basiskennis te verwerven, volgde ze de opleiding boekhouden,

Zang en zaken
Op haar 28ste moest Francine Heirbaut de knoop doorhakken:
opera of zakenleven. “Beide vakgebieden vragen ontzettend
veel tijd en ik evolueerde naar een leidinggevende functie in het
bedrijfsleven, en dit vroeg steeds meer tijd. Je moet weten dat je
voor opera dagelijks meer dan twee uur moet repeteren, naast

nr .
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die ze mooi combineerde met haar zangstudie.
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Francine Heirbaut heel sterk gestimuleerd om de muziekwereld

j a a r g a ng

voor de mens was er al op vroege leeftijd. Van thuis uit werd
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van Callas, waarvan ze veel heeft overgenomen. De interesse

je dagtaak. Ik ben hardnekkig blijven zingen, maar het was geen
beroepskeuze meer. Ik moest me ergens in specialiseren en ik
heb gekozen voor het bedrijfsleven.”
Maar ze liet opera niet helemaal achter zich. Ze bleef solo
concerten geven en is nog steeds actief in het ensemble
‘Het Vocaal Collectief’, waar ze al meer dan tien jaar zingt. Het
Vocaal Collectief werd in 1992 opgericht door de Belgische
dirigent Jaak Gregoor en is een projectkoor met variabele samenstelling. Gregoor kan putten uit een collectief van een honderdtal
geschoolde zangers uit Vlaanderen, Brussel en Nederland.
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Francine Heirbaut :
“Door de podiumervaring
leer je om er te staan. En
dat heb je nodig om een
leidinggevende functie uit
te voeren.”
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Heirbauts liefde voor opera heeft haar overigens geen windeieren

outplacement verplicht. Francine Heirbaut: “Outplacement

gelegd. Zo komt haar muziek haar zeer goed van pas in haar

levert mooie verhalen op. Een ervan was dat van een man die

carrière bij DBM: “Mijn zangcarrière helpt me om contacten te

werkte als CFO (chief financial officer). In avondschool volgde

leggen. Muziek is iets waar mensen zeer graag over praten. En

hij een opleiding als kok. Hij was zijn functie als CFO beu en is

gezamenlijke interesses, dat vormt een band. Zo is het makkelijk

zijn hart gevolgd: nu is hij kok in een gereputeerd restaurant.”

om een gesprek op te bouwen. Ik ben ook assertiever geworden.
Door de podiumervaring leer je om er te staan. En dat heb je nodig
om een leidinggevende functie uit te voeren.” “Als ik iets geleerd
heb over de jaren is het dat je netwerken moet uitbouwen. Zowel
professioneel als in je privéleven. Vaak zie ik mensen in de muziek
wereld falen door gebrek aan netwerken. Je kan uitstekend zijn als
muzikant, maar als je niet weet welke mensen aan te spreken, zul

“Wil je mobiel zijn op de arbeidsmarkt, maak je
dan niet afhankelijk van een bedrijf of van mensen.
Probeer zelfstandig door het leven te gaan.”
(Katrien Vanherck)

je nooit een carrière uitbouwen in België.”

Uitstraling

2009 was een crisisjaar, 2010 kondigt zich nog niet veel beter
aan. De crisis heeft tegenstrijdige effecten voor een bureau dat

Francine Heirbaut had aan het begin van haar loopbaan een

outplacement aanbiedt, zegt Francine Heirbaut: “Meer

commerciële functie bij rekruteringsbureau Robert Half. Maar

ontslagen is meer werk in outplacement, maar mensen vinden

de interesse voor HR was groot. Daarom maakte ze een aantal

ook minder vaak een goeie job, omdat het aantal vacatures

jaren later de overstap van rekrutering naar outplacement. Ze

afneemt. Het outplacementbureau heeft dus veel werk, dat het

wou dichter staan bij de mens, klanten ontmoeten en ervaringen

moeizamer kan verzetten. Bedrijven blijven langer in hun out

opdoen. Zo kwam ze terecht bij DBM.

placementprogramma hangen. Dat veroorzaakt bij de deelnemers
soms depressie of zelfs agressie.”

Zelfredzaam

houding hebben. Hoe ouder je wordt, hoe minder een werk

zal dat ook uitstralen. Naast mijn job bij DBM en mijn zang

gever geneigd is je tewerk te stellen. Toch word je verwacht tot je

carrière hou ik me ook bezig met fashion coaching. Ik geef

65 te werken. Een contradictio in terminis, stelt Francine:

mensen advies over hoe ze kunnen stralen. Hoe ze er meer

“We moeten minimum tot de leeftijd van 65 werken, maar

kunnen staan. Waarom durven mensen geen felle kleuren te

worden vanaf 45 jaar gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Dat

dragen? Durf te tonen wie je bent. En vooral, durf te tonen hoe

is een gap van 20 jaar die moet overbrugd worden. Leeftijd is de

je innerlijk bent.”

meest discriminerende factor. De uitdaging van DBM is om de

Outplacement

arbeidsmarkt meer te flexibiliseren zodat 45-plussers een plaats
krijgen op de arbeidsmarkt.”
Zelfredzaamheid speelt een belangrijke rol in outplacement en

Francine Heirbaut klom van accountmanager naar regional

in het vinden van werk in het algemeen. “Wil je als werknemer

director bij Drake Beam Morin (DBM), een internationale speler

mobiel zijn op de arbeidsmarkt, maak je dan niet afhankelijk

in outplacement. Het bedrijf is in 82 landen gevestigd en bestaat

van een bedrijf of van mensen. Ook al heb je ze nodig, probeer

al 40 jaar. In België 18 jaar.

zelfstandig door het leven te gaan.” Het is precies wat Francine

Outplacement is ontstaan tijdens de Vietnamoorlog. De sol

Heirbaut zelf deed, door haar talenten voor zang en zaken zo

daten die uit de oorlog terugkwamen, hadden psychologische

goed mogelijk te combineren en te ontwikkelen. Gaat ze zelf tot

hulp nodig en een nieuwe job. Die elementen vormen de basis

haar 65ste werken? “Ik zie mezelf wel in Toscane! Misschien kan

van outplacement. De sector waaide 25 jaar geleden over

ik daar een winkeltje beginnen in fashion coaching. Niets doen

van Amerika naar Europa. Sinds de wetgeving van 1982 is

is niet aan mij besteed. Het sociale aspect, het leren kennen van

outplacement ook verplicht in België. Iedere werknemer ouder

andere mensen en culturen, dat blijft de interesse voor de rest

dan 45 moet outplacement krijgen. Ook bij reorganisaties is

van mijn leven.”

x

7-

We leven in een tijd waarin leeftijd en werk een speciale ver

rijk als het uiterlijke. Iemand die zich niet goed voelt in zijn vel,
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naar hoe je als mens bent. Het innerlijke vind ik net zo belang-
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kale leven en vanuit het bedrijfsleven wordt er vaak gekeken

-

praten met mensen, ervaringen uitwisselen. Vanuit het muzi-
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“Mijn grootste interesse gaat naar de mens. Contacten leggen,
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De kritische kijk van ...

C RISIS IN DE
C R E AT I E V E S E C T O R

Hugues Dayez

Op 22 februari sleepte ‘Slumdog Millionaire’ van de Engelse regisseur Danny Boyle in Hollywood
niet minder dan acht Oscars in de wacht. Een fantastisch einde van een formidabel sprookje: het
had immers weinig gescheeld of deze film met laag budget en onbekende acteurs was nooit in de
zalen verschenen! Het was namelijk een van de laatste films van Warner Independant Movies
dat, zoals de naam het aangeeft, de door Warner opgerichte afdeling voor ‘auteursfilms’ was.
Vóór de crisis hadden vele grote Hollywoodstudio’s een dergelijke afdeling opgericht: een klein
filiaal dat de talenten van morgen moest ontdekken en producties moest realiseren op de wijze
van de onafhankelijke Amerikaanse film. Deze filialen vormden in zekere zin de ‘onderzoeks- &
ontwikkelingsafdeling’ van deze filmstudio’s. Maar als gevolg van de financiële crisis hebben
alle grote studio’s sterk moeten besparen om hun jaarlijkse begroting in evenwicht te houden en
de meeste studio's hebben dan ook deze filialen gesloten: Warner heeft ‘Warner Independant
Movies’ opgedoekt en dacht er ernstig over om de laatste titels van zijn catalogus (waaronder dus
ook ‘Slumdog Millionaire’) inderhaast rechtstreeks op dvd uit te brengen. Maar het enthousiaste
onthaal door de pers heeft de commerciële carrière van ‘Slumdog’ veranderd.
Helaas volstond deze verrassende triomf niet om het nieuwe beleid van de
Hollywoodstudio’s te veranderen. De studio's kiezen vandaag voor veilige
investeringen en brengen om de haverklap ‘remakes’ en ‘sequels’ uit, dit alles
ten nadele van nieuwe ideeën.
Deze artistieke terughoudendheid en de neiging om te investeren in
‘betrouwbare beleggingen’ komen niet alleen in de VS en in de filmwereld
voor. Dichter bij huis vinden we twee overduidelijke voorbeelden uit een van
de meest winstgevende sectoren van de uitgeverswereld: het stripverhaal.
Onlangs kondigde de Franse uitgeverij Dargaud aan dat er nieuwe albums op
komst waren van een van de uithangborden van haar catalogus, ‘XIII’, het
geesteskind van de beroemde scenarist Jean Van Hamme. Van Hamme, die
vond dat de serie rond was en dat alle raadsels rond de geheimagent met
geheugenverlies waren opgelost, zette al eerder een punt achter dit verhaal.
Geen probleem voor Dargaud. Het gaat immers om een van haar best
verkopende reeksen. De uitgeverij vond een nieuwe hardwerkende scenarist
(Yves Sente) om ‘XIII’ verder te zetten met de medewerking van de originele
tekenaar van de reeks, William Vance.
Het andere voorbeeld is nog bekender, omdat het over Asterix gaat. Enkele
maanden geleden besliste tekenaar Albert Uderzo om de volledige catalogus

Biografie
Hugues Dayez
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Cultuurjournalist Hugues
Dayez, geboren in 1964,
is al jarenlang 'Meneer
Cinema' van de RTBF.
Hij is ook auteur van
verschillende werken over
de tekenfilm, waaronder
'La Nouvelle Bande Dessineé'
en 'Peyo, l'Enchanteur',
uitgegeven bij Niffle.

van ‘Asterix’ te verkopen aan de rijke groep Hachette. In 2009 viert de legendarische kleine Galliër echter zijn vijftigste verjaardag. Uderzo, die nu 82 jaar oud is, vond de
energie om, met behulp van zijn assistenten, een nieuw album te maken om deze mooie verjaardag te vieren. Een onaangename verrassing voor de fans: het is geen nieuw avontuur van Asterix
geworden, maar een album waarin het hoofdpersonage vijftig pagina's lang wordt gevierd.
Hachette hoopt meer dan één miljoen Franse albums van dit ‘gouden album’ te verkopen. En dat
is nog niet alles: Uderzo, die had gewenst dat de serie samen met hem zou stoppen, is hierop
teruggekomen en aanvaardt vandaag dat een nieuwe ploeg de avonturen van zijn ster overneemt.
De economische crisis heeft ook in de creatieve sector beslist onaangename gevolgen: terwijl er
steeds minder ruimte komt voor nieuw talent, lijkt het erop dat oude, commercieel succesvolle
kost tot in het oneindige kan worden opgewarmd.
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Titel2
Belgische arbeidsmarkt sluit

oudere
werknemers
uit
Titel 1


Van de 55-64-jarigen die in België zonder werk vallen, raakt amper 2,5 procent weer aan de slag. In Europa
inleid
ligt
dat cijfer op 14,7 procent. “Het loon van een vijftigplusser in ons land ligt te hoog voor zijn rendabiliteit,
dus bedankt de werkgever ervoor om hem in dienst te nemen. En de uitkeringen zijn meestal aantrekkelijk,
dus de werknemer bedankt eveneens”, zucht Jan Vanthuyne, directeur-generaal van de Algemene Directie
Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Hij verwijst
naar het Deense totaalmodel.
Geert Vermeir, Juridisch K enniscentrum SD Worx - Johan De Crom, redacteur
Auteur, A fdeling
Volgens Eurostat, het statistisch bureau van de Europese

Unie,
ligt de werkzaamheidsgraad
van 55-64-jarigen in België
1. tsstitel
1

van een eigen enquête bij een panel bedrijfsleiders maakt hij
zich sterk dat 90 procent van de bedrijfsleiders wil dat de brug-

op 34,5 procent (cijfers 2008), tegenover een gemiddelde van

pensioenleeftijd voor herstructureringen wordt opgetrokken.

45,6
bodyprocent voor de 27 lidstaten van de Europese Unie. Ons

Die mea culpa siert Leysen, maar het brugpensioen is ook

land laat enkel Luxemburg, Malta, Slovenië, Hongarije en Polen

gewoonweg een aantrekkelijk stelsel dat vervroegde uitdienst-

achter
1.1. Algemeen
zich. Het moet de duimen leggen voor buurlanden

treding sterk heeft aangemoedigd, aan werkgevers- en werk

Frankrijk (38,3%), Duitsland (53,8%), Nederland (53%) en het

nemerszijde. Bedoeling was de oudere werknemers versneld te

Verenigd
Koninkrijk (58%). Modelstaten Denemarken (57%) en
body

doen uitstromen, om jobs vrij te maken voor jonge starters. “Die

Zweden (70,1%) behalen ruim de norm van het Verdrag van

redenering vertrekt van de foute veronderstelling dat de arbeids-

Lissabon, die bepaalt dat de helft van de oudere werknemers

markt een soort vacuüm is met een vast totaal aan banen die

tegen 2010 een baan moet hebben. Op globale werkzaamheid,

onderling verdeeld en herverdeeld moeten worden. Dat is niet zo.

voor 15- tot 64-jarigen, leunt België met 62,2 procent wel dichter

Uit de cijfers blijkt dat het aantal jobs voor oudere werknemers

tegen het Europese gemiddelde aan. Dat ligt op 65,9 procent

binnen een economie recht evenredig is met het aantal jobs voor

voor 2008. De Lissabondoelstelling voor 2010 bedraagt 70 procent.

jonge werknemers. Werk creëert ander werk”, zegt Jan Vanthuyne.

Brugpensioen

Jan Vanthuyne van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) wil dat het brugpensioen
minder aantrekkelijk wordt en dat het aan het werk blijven op
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Bij collectieve ontslagen en herstructureringen hebben onder

latere leeftijd de norm wordt. “Probleem is dat je ongeschreven

nemingen er vaak voor gekozen om in de eerste plaats de

rechten niet in één klap kan terugschroeven. Je kan werknemers

oudere werknemers te laten vertrekken. Ze moesten snijden in

die dicht bij hun brugpensioen staan, niet zomaar dat vooruit-

het personeelsbestand en deden dat waar dit het minste pijn

zicht ontnemen. Tezelfdertijd het werken stimuleren is voor de

veroorzaakte en ook sociaal aanvaard werd, namelijk bij de

overheid een dure zaak. Dat kan alleen in een soort overgangsfase

oudere werknemers, door hen op brugpensioen te sturen.

die zo kort mogelijk mag duren. Het is toevallig ook crisistijd”,

Thomas Leysen, voorzitter van het Verbond van Belgische

zegt Tom Bevers, adviseur bij de FOD WASO.

Ondernemingen (VBO), gaf onlangs zelfs toe dat bedrijven “te

Vanthuyne en Bevers maakten een tussentijdse balans op van

gretig gebruik hebben gemaakt van de brugpensioenregeling,

het arbeidsmarktbeleid voor ouderen en presenteerden die op het

in een georkestreerd samenspel met de vakbonden”. Op basis

VBO-colloquium “Het Generatiepact gewikt en gewogen”, in

september. Ze oordelen dat de beperking van het brugpensioen is

tegenover 80 procent als er geen Generatiepact was geweest.

mislukt. Er zijn namelijk extra gelijkgestelde periodes van niet-

Voor vrouwen is dit 48 procent, tegen 53 procent zonder generatie

werken ingevoerd die meetellen voor de toegang tot het brug

pact. Het Pact zelf zou nog tot een sterkere afname geleid hebben,

pensioen, alle bestaande formules voor -58-jarigen zijn behouden

maar die werd afgezwakt door het akkoord onder de sociale

en de bijdragen op het brugpensioen zijn nog niet verhoogd, noch

partners over de wijze van berekenen van de vereiste loopbaan

verbonden aan de hoogte van de aanvullende vergoeding of aan

duur.” Positieve evolutie is, zo stelt Vanthuyne, dat er bij her-

de leeftijd van de werknemer. “In een prognose voor 2012 zal het

structureringen een duidelijke daling merkbaar is van het aantal
brugpensioenen voor werknemers onder 55 jaar. Jonge ouderen
ontslaan wordt dus een minder gangbare praktijk.

Hoge lonen
Op brugpensioen gaan of iemand op brugpensioen sturen, is op
zich aanlokkelijk door de gunstige regeling. Maar daarnaast
schaadt een andere realiteit de tewerkstelling van ouderen,
namelijk de hoogte van hun loon of, anders en scherper gesteld,
de rendabiliteit van de oudere werknemer wanneer je zijn prestaties
vergelijkt met zijn loon. “In België zie je het salaris gewoon lineair
met de leeftijd toenemen. Tussen zijn 60 en 64 jaar verdient een
werknemer in ons land gemiddeld 140 procent van wat een 30tot 40-jarige verdient. Terwijl internationaal onderzoek aantoont
dat werknemers na hun 45ste een lagere prestatiegraad halen”,
zegt Vanthuyne. “Ik pleit niet voor het Britse model, waarin een
nr .
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zestigplusser nog 80 procent verdient van een jonge dertiger en

7-

dat dus de prestatiegraad nogal strikt volgt. Maar het Deense

j a a r g a ng

model, met een vlak inkomen vanaf ongeveer vijfenveertig jaar,
stemt meer overeen met de realiteit dan het onze. Belgische

-

werkgevers zijn niet geneigd ouder personeel te behouden, laat

driem a a ndel i jk s t i jd s chrif t

staan aan te werven, als het zoveel kost. Beter zou het zijn dat de
werknemer zijn loopbaan start met een lager loon dan nu het
geval is, dat zijn inkomen dan piekt tussen 30 en 45 jaar, wanneer
de financiële noden van de betrokken werknemer ook het hoogst
zijn, en dat het afvlakt op latere leeftijd. Zonder dat de werknemer,
over de ganse loopbaan bekeken, aan loon moet inleveren: het is
enkel de verdeling tijdens de loopbaan die moet wijzigen.”
Jan Vanthuyne:
"Uit de cijfers blijkt dat het aantal jobs voor oudere werknemers
binnen een economie recht evenredig is met het aantal jobs voor
jonge werknemers. Werk creëert ander werk."

Immobiliteit
De Belgische arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een zeer
beperkte mobiliteit, in het bijzonder bij oudere werknemers.

percentage zestigplussers dat voldoet aan de voorwaarden voor

Tussen het eerste en vierde kwartaal van 2005 veranderde maar

brugpensioen ongeveer gelijk zijn aan het percentage gerechtig-

14 procent van de -24-jarigen van werk. Bij de 25- tot 49-jarigen

den dat er zou zijn zonder een Generatiepact”, berekende

valt die mobiliteit terug tot 6 procent en vanaf de leeftijd van

Vanthuyne. “Voor 58-jarigen is er wel een sterkere terugval in het

50 jaar verandert nog 2 procent van werk op jaarbasis.

aantal gerechtigden. We voorspellen voor 2010 bij mannelijke

In een onderzoek naar jobmobiliteit van de Europese Stichting,

werknemers van die leeftijd 53 procent brugpensioengerechtigden,

uit 2006, komt België ook naar voor als een van de landen met
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de minste mobiliteit op de arbeidsmarkt. In ons land zegt

volgens het laatste verslag van de Centrale Raad voor het

30 procent van de 35-plussers nog nooit van werk te zijn veranderd

Bedrijfsleven 1,04 procent van de totale loonmassa, terwijl de

in zijn ganse loopbaan. Het Europese gemiddelde bedraagt

norm die afgesproken is in de jaren 90 tussen regering en sociale

25 procent en van de Denen houdt maar 6 procent het op één

partners op 1,9 procent ligt. De participatiegraad of het aantal

werkgever. De gemiddelde duur van een baan ligt in België op

werknemers dat in de loop van het jaar een formele of informele

ongeveer 9,75 jaar, in de gehele EU op 8,25 jaar en in Denemarken

opleiding geniet, bedraagt 40 procent, waar de norm 50 procent

op 4,5 jaar. Ook verwacht maar iets meer dan 30 procent van de

is. En van 50-plussers geniet zelfs maar 30 procent een opleiding.

Belgische werknemers binnen vijf jaar van werk te veranderen,
bij een Europees gemiddelde van boven 40 procent. Van de
Denen verwacht 70 procent van baan te veranderen in de
komende vijf jaar.
Dat de Belgische arbeidsmarkt niet beweegt of wil bewegen, leidt

Privé op retraite

macro-economisch tot problemen omdat de nodige talenten niet
gevonden worden en ondernemingen dus niet in het tempo kunnen

In de private sector zijn er een zevental manieren

vernieuwen en groeien als ze zouden willen.

om de loopbaan vaarwel te zeggen.

De ‘baanvastheid’ of beperkte jobmobiliteit stelt voor de individuele medewerker geen probleem zolang die zijn werk behoudt.

• Wettelijk rustpensioen

Maar daar wringt dus het schoentje bij de vijftigplusser. Hij

Vanaf 65 jaar, de wettelijke pensioenleeftijd voor

wordt in België uitgespuwd en raakt moeilijk terug op de rails, zo

mannen en vrouwen, kan een werknemer met

zegt Vanthuyne: “Een oudere werknemer in België die zijn job

rustpensioen gaan. Dit rustpensioen gaat in de

verliest, heeft een beperkte bagage, omdat hij vaak zijn hele leven

eerste dag van de maand volgend op de maand

hetzelfde werk uitvoert. Hij staat op straat met een enge beroep-

van aanvraag, en ten vroegste op de eerste dag

servaring als hij in een nieuwe onderneming en omgeving aan de

van de maand volgend op die waarin de belang-

slag moet en hij heeft recht op een loon dat te hoog is in verhou-

hebbende 65 jaar wordt. De Rijksdienst voor

ding met zijn productiviteit”, zegt Jan Vanthuyne. “Dat zijn twee

Pensioenen (RVP) betaalt het maandelijks pensioen.

handicaps die hij meedraagt in vergelijking met andere

Het pensioenbedrag is afhankelijk van het loon

Europeanen. Voeg daarbij de gunstige brugpensioenregelingen

dat tijdens de loopbaan werd verdiend en het

en je begrijpt waarom hij niet aan de bak komt en in de inactivi-

aantal kalenderjaren waarin er arbeid

teit blijft.”

gepresteerd werd, die onder toepassing valt van

Opleiding

de pensioenregeling (maximaal 45 jaar voor een
man en 40 jaar voor een vrouw). Ook wordt een
onderscheid gemaakt tussen een pensioen

Met die inactiviteit van oudere werknemers is het in België rond-

bedrag als alleenstaande en een gezinsbedrag.

uit dramatisch gesteld. Van de nog actief naar werk zoekende
werkloze 55- tot 64-jarigen vindt amper 2,5 procent nog een baan.
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• Vervroegd rustpensioen

In de Europese Unie ligt dat percentage op 14,7, in Denemarken

Vervroegd pensioen is mogelijk vanaf de leeftijd

op liefst 34,8. Van die werkloze werkzoekende ouderen wordt in

van 60 jaar. Het rustpensioen kan op verzoek van

België 84,1 procent voorgoed inactief, wat betekent dat hij zelf

de belanghebbende vroeger ingaan, meer

zegt geen inspanning meer te leveren om een baan te zoeken.

bepaald vanaf de eerste dag van de maand

Voor Europa ligt dat cijfer op 50,7 procent.

volgend op die waarin het wordt aangevraagd, en

Naast de interessante brugpensioenregeling, de hoge lonen en de

ten vroegste vanaf de eerste dag van de maand

beperkte jobmobiliteit is de ondermaatse investering in opleiding

volgend op die waarin de betrokkene 60 jaar

in België een vierde oorzaak voor het seniorendeficit op de

wordt. Merk op, vervroegd pensioen is slechts

arbeidsmarkt. Dat laatste is helemaal problematisch voor werk-

mogelijk op voorwaarde dat een loopbaan wordt

nemers die weinig verschillende jobs uitoefenden, zowel wan-

bewezen van minstens 35 kalenderjaren met

neer zij een nieuwe werkgever moeten vinden, als wanneer zij

pensioenrechten.

intern van functie willen veranderen. De inspanningen die
Belgische ondernemingen leveren voor opleiding bedragen

Tijdskrediet

kunnen nog niet weten of die tijdskredietsystemen mensen
effectief langer aan het werk zullen houden. Dat wordt pas over

Om de oudere werknemer aan het werk te houden, heeft de

een paar jaar duidelijk," zegt Tom Bevers, "maar de mogelijk-

overheid ervoor gekozen de fin de carrière van de Belgische

heid tot halftijds tijdskrediet van je 50ste verjaardag tot aan je

burger draaglijker te maken, door onder meer systemen van

65ste: dat is te veel van het goede. Dat is ook niet alleen een dure

tijdskrediet in te bouwen. In de hoop dat werknemers langer

kwestie, maar je ontmoedigt ook een gedragswijziging op het

blijven werken, omdat ze minder uren moeten werken. "We

werk. In plaats van dat de werknemer zijn loopbaan in handen

• Conventioneel brugpensioen
Conventioneel brugpensioen houdt in dat een werkgever een oudere werknemer ontslaat, onder zodanige voorwaarden dat die werknemer tot aan de wettelijke pensioenleeftijd geniet van een specifiek werkloosheidsstatuut
en bovendien krachtens een CAO aanspraak maakt op een aanvullende vergoeding (ten laste van de werkgever of
een fonds voor bestaanszekerheid), bovenop de werkloosheidsuitkering vanwege de RVA. De reglementering
voorziet in verschillende brugpensioenmogelijkheden, zo onder meer:
1. brugpensioen vanaf 60 jaar (CAO nr. 17), mits 30 jaar anciënniteit (man) of 26 jaar anciënniteit (vrouw);
,2. brugpensioen vanaf 58 jaar, mits deze regeling voorzien wordt in een sectorale CAO of bedrijfsCAO,
en een anciënniteitvan 35 jaar (man – 37 jaar vanaf 2010) of 30 jaar (vrouw – 33 jaar vanaf 2010);
3. brugpensioen vanaf 56 jaar, mits deze regeling voorzien wordt in een sectorale CAO, en 33 jaar anciënniteit

gepensioneerden (van de RVA) én een aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever of een fonds voor
bestaanszekerheid. Tot eind 2010 kunnen alle werknemers die minstens 58 jaar zijn, op hun vraag en in onderling
akkoord met hun werkgever, hun arbeidsprestaties in dit kader verminderen. Een andere aanvangsleeftijd voor
halftijds brugpensioen kan bij CAO vastgelegd worden, mits naleving van bepaalde voorwaarden.

• Canada dry
Bij een Canada dry-regeling (ook wel pseudobrugpensioen genoemd) betaalt een werkgever aan een
ex-werknemer, na de opzeggingstermijn of periode gedekt door de opzeggingsvergoeding, gedurende een
bepaalde periode nog een aanvullende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkering.

nr .

7j a a r g a ng

de deeltijdse prestaties (50% van het vroegere voltijdse loon), een werkloosheidsuitkering voor halftijds brug

-

In geval van halftijds brugpensioen sluiten de werkgever en de werknemer een individueel akkoord tot halvering
van de (voltijdse) arbeidsprestaties van de werknemer. In dit statuut ontvangt de werknemer, naast het loon voor

driem a a ndel i jk s t i jd s chrif t

• Halftijds brugpensioen
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waarvan 20 jaar nachtregime; enz.

• Tijdskrediet
Tijdskrediet is de nieuwe loopbaanonderbreking vanaf 2002. In het kader van deze regeling kan een werknemer
(onder bepaalde voorwaarden) zijn prestaties gedurende een bepaalde periode volledig schorsen of gedeeltelijk
verminderen. Een volledige schorsing is in principe slechts mogelijk gedurende 1 jaar over de volledige loopbaan,
maar een sectorale CAO of bedrijfsCAO kan de duur van dit recht echter uitbreiden tot maximaal 5 jaar over de
gehele loopbaan. Vanaf de leeftijd van 50 jaar kan een werknemer bovendien (onder bepaalde voorwaarden) opteren
voor een prestatievermindering met 1/2de of 1/5de, en dit maximaal tot aan de pensioenleeftijd.
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jobs hebben ze een hoge werkloosheidsuitkering. Het Deense
model gaat te boek onder het 'flexicuritymodel', dat flexibiliteit
op de markt verenigt met werkzekerheid. De mensen zijn er niet
zeker van hun job, maar wel zeker van (ander) werk.
"We zeggen niet dat we voor België een kopie kunnen maken
van het Deense model, maar wat de Denen op ons voor hebben
is dat elke maatregel er past in een globaal tewerkstellingsbeleid. Wat België nodig heeft is een totaalvisie die wordt uitgewerkt. We zien nu vooral corrigerende maatregelen links en
rechts die telkens weer hun eigen neveneffect hebben. Zo blijf je
bezig", zegt Jan Vanthuyne. "Je kan bijvoorbeeld geen soepel
ontslagrecht doorvoeren als mensen daarna in de werkloosheid
blijven steken. Het heeft weinig zin om in opleiding en banenplannen te investeren als werknemers te duur zijn om aan te
werven. Je moet de werkloosheidsuitkering niet in de tijd gaan
beperken als de mensen te laag opgeleid zijn om zich weer in het
arbeidscircuit in te schakelen. Je moet geen hoog loon uitkeren
om oudere werknemers tot werken te motiveren, als de loonlast
de reden is waarom ze niet worden aangeworven."
Lees: België heeft nood aan maatregelen die op elkaar aansluiten. "In Denemarken is het loon van de oudere werknemer niet
te hoog, dus wordt hij aangeworven", zegt Vanthuyne. "Als hij
neemt en leert denken over bijvoorbeeld aangepast werk of

later wordt ontslagen, dan is dat niet meteen een drama, omdat

een andere functie, al dan niet in hetzelfde bedrijf, wordt hij

de Deense werkloosheidsuitkering in de eerste maanden zeer

gestimuleerd om wat misschien onaangepast werk is toch te

hoog ligt, er is aanvankelijk weinig tot geen welvaartsverlies.

blijven voortdoen. Hij doet werk dat misschien niet helemaal

Toch wordt de werkzoekende gemotiveerd om een nieuwe baan

geschikt is gewoon wat minder vaak en alles blijft bij het oude.

te zoeken, omdat die hoge uitkering fel afzwakt in de tijd. Hij is

Hij wordt geholpen om 'vol te houden', maar aan de jobinhoud

gewapend in die zoektocht naar een nieuwe job omdat hij zijn

verandert niets. En zo vermindert ook de druk op de werkgever

hele loopbaan een hoog opleidingsniveau heeft genoten en

om aan die werknemer een meer aangepaste job aan te bieden.

vaak van job is veranderd - precies om de redenen die ik net

Werkgever en werknemer steken beiden de kop in het zand."

aanhaal. Tegelijk wordt hij in de zoektocht naar die nieuwe job

Totaalbeleid

sterk ondersteund: Denemarken kent een hoge graad van activering en begeleiding van werkzoekenden. Tot slot liggen de
pensioenen niet overdreven hoog, dus blijft de Deen best nog
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Bevers en Vanthuyne kijken met belangstelling naar

een poos werken."

Denemarken, dat een hoge werkzaamheid van oudere én jon-

Het Deense model vergt veel overheidsmiddelen in opleiding en

gere werknemers combineert met een zeer flexibele arbeids-

begeleiding, maar die worden door de hoge werkzaamheid

markt. Werkgevers kunnen er sneller mensen ontslaan als het

weer teruggewonnen, via meer belastinginkomsten en minder

echt nodig is, maar die ontslagen medewerkers vinden ook even

uitkeringsgelden. "Ik zie geen fout in het systeem", besluit advi-

snel weer een nieuwe baan. En in de tussentijd tussen die twee

seur Tom Bevers.
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Eindeloopbaan bij de federale overheid

Geïntegreerde
Titel 1aanpak
Titel2

met ruimte voor

inleid

maatwerk

Een hedendaags
voeren en een efficiënte dienstverlening garanderen, tegen de
Auteur, Apersoneelsbeleid
fdeling
achtergrond van een grote druk op de overheidsfinanciën en een versnelde uitstroom van het
ambtenarenkorps. Voor die uitdaging staat de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie.

1. tsstitel 1

Scoop sprak met directeur-generaal Luc Wintmolders over het eindeloopbaandebat en
de rol die de FOD P&O hierin kan opnemen.
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1.1. Algemeen

De FOD P&O onderging de afgelopen jaren een behoorlijk

kunnen we bijvoorbeeld een strategische personeelsplanning

grote facelift. Wat hield die operatie in?

maken die de betrokken organisatie helpt in haar aanwervings-

Luc Wintmolders: “Het vroegere ministerie van Ambtenaren

en personeelsbeleid. We stellen ons hierbij laagdrempelig op.

zaken was een dienst die hoofdzakelijk instond voor de redactie

Het is zeker niet de bedoeling ‘God de Vader’ te spelen en extern

van de rechtspositieregeling van de ambtenaren en toezag op

zaken op te leggen.”

de legaliteit van de reglementering. Dat ministerie werd omgedoopt tot de FOD P&O en evolueerde naar een organisatie die

Onder Europese druk moet België het tewerkstellingspercentage

zich bezighoudt met conceptualisering van HRM-beleid in de

van haar oudere werknemers optrekken. Welke eindeloopbaan

publieke sector, en die een ruim pakket aan dienstverlening op

stelsels worden in het federaal openbaar ambt courant gebruikt?

het vlak van personeel en organisatie ter beschikking stelt aan

Luc Wintmolders: “Voor statutairen ligt de wettelijke pensioen-

de verschillende federale overheidsdiensten.”

leeftijd op 65 jaar. Velen maken gebruik van de wettelijk voor-

“Men beseft meer en meer dat een performant personeelsbeleid

ziene mogelijkheid om vanaf 60 jaar vervroegd met pensioen te

een middel is om de doelstellingen van een organisatie te berei-

vertrekken. Ze laten vaak een berekening uitvoeren van het

ken, eerder dan dat het een losstaand gegeven is. Om deze

bedrag van het vervroegd wettelijk pensioen en maken in functie

evolutie te begeleiden wordt een beroep gedaan op de specifieke

daarvan een persoonlijke keuze. Uitstromen voor de leeftijd

expertise die we op dit vlak hebben ontwikkeld. In eerste

van 65 jaar is zeer gebruikelijk.”

instantie proberen we een goed zicht te krijgen op de vraag van

“Een alternatief voor de vervroegde pensionering is de mogelijk

de organisatie, haar strategie en de P&O-processen die al zijn

heid om deeltijds te werken op basis van het stelsel van de halftijdse

geïmplementeerd. Vervolgens helpen we het personeelsbeleid

vervroegde uittreding. Dat kan vanaf 55 jaar en laat de betrokken

afstemmen op de doelstelling van de organisatie. Van daaruit

personeelsleden toe om het op het einde van de loopbaan wat

-

body
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rustiger te werken zonder afbreuk te doen aan de pensioen-

enige oplossing. Ook het stimuleren van telewerk, het werken

rechten. In elk geval is het zo dat wanneer we de

vanuit satellietkantoren, het investeren in bijkomende scholing

vergelijking maken met de privésector, het tewerkstellings

en het uitstippelen van alternatieve loopbaanpaden zijn instru-

percentage van oudere werknemers bij de overheid hoger ligt en

menten die we kunnen hanteren om deze problematiek tegen te

mensen dus op latere leeftijd uittreden.”

gaan. Wat bijvoorbeeld goed werkt, is oudere personeelsleden
die veel kennis en expertise hebben opgebouwd, te begeleiden

Statutairen hebben een eigen systeem van ziektedagen en

naar een meer coachende functie. Zo blijven ze betrokken bij de

kunnen door de ziektedagen waar ze jaarlijks recht op hebben

organisatie en kunnen ze een belangrijke inbreng leveren op

niet op te nemen een ‘ziektekrediet’ opbouwen gedurende hun

het vlak van de vorming en opleiding van jongere collega’s.”

loopbaan. Wordt er wel eens oneigenlijk gebruik gemaakt
van dit ziektekrediet en de daaraan gekoppelde regeling van

In welke mate wordt geanticipeerd op de vergrijzing en sterke

disponibiliteit?

uitstroom waarmee de federale overheid zich de volgende

Luc Wintmolders: “Een dergelijk oneigenlijk gebruik is niet

jaren geconfronteerd ziet?

denkbeeldig en vormt bij sommige instanties zelfs een reëel

Luc Wintmolders: “Binnen de FOD P & O beweegt er heel wat

probleem, maar ook hieraan werd de afgelopen jaren ruim aan-

rond die problematiek. Zo werd een simulatie-instrument

dacht besteed. Recent werd door MEDEX, het bestuur van de

ontwikkeld dat toelaat een prognose te maken van de invloed

medische expertise van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid

van de uitstroom door pensionering op de evolutie van het

van de Voedselketen en Leefmilieu, in samenwerking met P&O

totale personeelsbestand en de personeelskosten. Uit deze

een BPR Ziekteverzuim (business process reengineering, red.)

oefening volgden een aantal belangwekkende vaststellingen,

uitgevoerd.”

onder meer dat tegen 2020 naar schatting 40 procent van de

“Eerst zetten we een efficiënt controlesysteem op. Daaraan

personeelsleden die momenteel in dienst zijn, met pensioen

werd een gegevensplatform gekoppeld. De laatste uitloper van

zal zijn. We kunnen op basis van dit meetinstrument per FOD

dit project bestond uit de concrete vertaling van deze gegevens

en parastatale de uitstroom in kaart brengen en in functie van

naar een verzuimbeleid op maat van een bepaalde organisatie.

die analyse de betrokken diensten helpen bij het uitwerken

We stellen overigens vast dat het gemiddelde ziekteverzuim

van een leeftijdsbewust personeelsbeleid en een strategische

voor de federale overheid 5,16% (september 2009) bedraagt, een

personeelsplanning.”

cijfer dat vergelijkbaar is met het gemiddelde ziekteverzuim in

“Daarbij is het van groot belang om niet uit te gaan van puur

de privésector.”

lineaire maatregelen, maar heel goed te bekijken welke resources

“In navolging van het project wordt momenteel ook gewerkt rond

er nodig zijn voor de doelstelling van de organisatie en welke

de zogenaamde deeltijdse wedertewerkstelling. Dit betekent dat

focus er wordt gelegd. Lineaire maatregelen hebben geen zin,

mensen die langdurig afwezig zijn geweest de kans krijgen om in

want dan zou je bij de FOD Justitie gepensioneerde cipiers niet

fasen opnieuw actief te worden binnen de organisatie.”

langer meer vervangen, terwijl die juist te kampen heeft met
een nijpend tekort. Langs de andere kant is er soms sprake van

In verschillende lidstaten van de Europese Unie wordt er

functies die weinig toegevoegde waarde hebben. Daarvoor is

ernstig nagedacht over de verhoging van de pensioenleeftijd.

het wel verantwoord om ze te laten uitdoven en niet opnieuw in

Denkt u dat dit een piste is die we ook in België moeten volgen?

te vullen.”

Luc Wintmolders: “Ik denk dat het zonder meer verhogen van de
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pensioenleeftijd geen effectieve oplossing is voor het vraagstuk

Als je ziet hoeveel mensen er uitstromen, neemt de nood

van het langer aan het werk houden van oudere werknemers.

toe om personeelsleden op een meer flexibele manier in te

De belangrijkste uitdaging bestaat erin omstandigheden te

zetten, in verschillende diensten.

creëren waarin oudere werknemers zich goed voelen en nog

Luc Wintmolders: “Inderdaad. De vrijwillige interne mobiliteit

gemotiveerd zijn om aan de slag te blijven. De feitelijke pensi-

bestaat al enige tijd, maar het succes ervan is relatief. Er hangt

oenleeftijd moet in de eerste plaats omhoog.”

een stigmatisering rond mobiliteit. Iemand die een dienst

“We moeten maatregelen combineren, die elk van toepassing

verlaat om elders te gaan werken, ‘daar moet wel iets mee aan

zijn in verschillende fasen van de loopbaan van een medewerker

de hand zijn’. Die perceptie omdraaien, vergt een grote mentali

en die een loopbaan verteerbaar maken, zodat die werknemer

teitsw ijziging. Men moet mensen namelijk bewust maken van

aan het einde van de rit nog zien heeft om door te zetten. Stelsels

het feit dat interne mobiliteit net iemand de kans biedt om zich

van deeltijdse arbeid zijn daarin een absolute must maar niet de

verder te bekwamen, zijn kennis uit te diepen en te verbreden.”

“Wat helpt, is iemand coachen bij die verandering zodat ze zo

Luc Wintmolders: “Hier treedt de directie-generaal Organisatie

succesvol mogelijk verloopt en best practices worden ontw ikkeld.

en Personeelsontwikkeling op de voorgrond. Zij beschikt over

Goede voorbeelden stralen af op anderen. Interne mobiliteit is

competenties en profielen die de nodige expertise hebben om

ook een krachtig middel om bij talrijke pensioneringen leemtes in

changetrajecten te ondersteunen en te begeleiden. Dat bete-

te vullen in de personeelsbezetting.”

kent niet dat de andere FOD’s deze competenties niet meer in
huis zouden halen: het is een hechte samenwerking tussen hun
medewerkers en de mensen van onze dienst.”

veranderingsprocessen zullen moeten doorlopen. Hoe wordt

“Wij bieden ondersteuning, maar op een laagdrempelige

daarmee omgegaan? En wat is de rol van de FOD P&O?

manier en steeds in samenspraak met de verantwoordelijken

driem a a ndel i jk s t i jd s chrif t
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Het is duidelijk dat sommige FOD’s en parastatalen ingrijpende

Luc Wintmolders:
"Men moet mensen bewust maken van
het feit dat interne mobiliteit net iemand de
kans biedt om zich verder te bekwamen,
zijn kennis uit te diepen en te verbreden.
Interne mobiliteit is ook een krachtig middel
om bij talrijke pensioneringen leemtes in te
vullen in de personeelsbezetting”
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van de betrokken organisatie. Een andere manier om

versterken en tools aan te reiken zodat we van onze leiding

veranderingsprocessen goed te doorlopen, is investeren in

gevenden moderne leiders kunnen maken. Zij moeten flexibel

leiderschap. We hebben recent een eigen programma Vitrivius

kunnen inspelen op de complexe dynamiek in hun organisatie.

opgestart, dat gericht is op het ontwikkelen en trainen van

En zij moeten hun medewerkers kunnen inspireren, motiveren

leiderschapsvaardigheden. De bedoeling is vaardigheden te

en ontwikkelen, en tegelijk vertrouwen creëren en empoweren.”

Uitbollen van overheidswege
Voor ambtenaren bestaan er verschillende eindeloopbaanformules.
Een overzicht.
• (Vervroegde) pensionering
De pensioenleeftijd voor ambtenaren ligt vast op 65 jaar. Op die leeftijd kan men
niet langer in dienst blijven en wordt men op rust gesteld. Een ambtenaar mag
onder bepaalde voorwaarden zijn opruststelling vragen vanaf de leeftijd van 60 jaar
(vervroegde pensionering). De basisberekening voor het rustpensioen is 1/60 x de
referentiewedde x het aantal aanneembare dienstjaren. Voor de meeste categorieën
overheidspersoneel is de referentiewedde de gemiddelde wedde van de laatste vijf
jaar van de loopbaan. De rustpensioenen worden op twee manieren beperkt. Zo mag
het pensioen niet meer bedragen dan ¾ van de referentiewedde (d.i. de gemiddelde
wedde van de laatste vijf jaar) en geldt daarnaast een absoluut maximum van
5805,26 euro bruto per maand. Na de pensionering is het mogelijk om nog een
beroepsactiviteit uit te oefenen zonder verlies van pensioenrechten voor zover men
beroepsinkomsten verwerft onder bepaalde grensbedragen.

• Halftijds vervroegde uittreding
Statutairen hebben het recht om halftijds te werken vanaf 55 jaar tot aan de datum
van hun al dan niet vervroegde pensionering. Men kan het verlof opnemen in halve
of volle dagen. Indien een overheidsdienst het nodig vindt een personeelslid voltijds
tewerkgesteld te houden vanwege zijn specifieke kennis, capaciteiten of vaardig
heden, kan hij het recht op halftijds vervroegde uittreding laten ingaan op een latere
datum, zonder dat dit uitstel langer dan zes maanden mag duren. De personeels
leden die gebruikmaken van dit systeem ontvangen de wedde die verschuldigd is
voor halftijdse prestaties en daarbovenop een maandelijkse premie van 295,99 euro
bruto. In principe mag het personeelslid dat halftijds vervroeg uittreedt dit niet
combineren met een beroepsbedrijvigheid. De periode van de halftijdse afwezigheid
wordt als verlof beschouwd en met dienstactiviteit gelijkgesteld voor de opbouw van
pensioenrechten.

• Ziekte, disponibiliteit en ambtshalve op ruststelling
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Statutairen beschikken per twaalf maanden dienstanciënniteit over maximum
21 dagen ziekteverlof. De niet-opgenomen dagen ziekteverlof kan men kapitaliseren
over al de werkjaren heen. Wanneer dit zogenaamde ziektekapitaal uitgeput is,
wordt men in disponibiliteit wegens ziekte geplaatst. Personeelsleden die zich in
een periode van disponibiliteit bevinden, ontvangen een maandelijks wachtgeld dat
gelijk is aan 60% van de laatste activiteitswedde. Wanneer de ziekte wordt erkend
als ernstig en langdurig is het wachtgeld gelijk aan het volledige bedrag van de
laatste activiteitswedde.
Een statutaire ambtenaar kan na het uitputten van zijn ziektedagen ook ambtshalve
op rust worden gesteld. Dat is het geval wanneer hij definitief lichamelijk ongeschikt
wordt verklaard door de bevoegde medische dienst. Als het om een hoofdambt gaat,
geldt er in dit verband geen voorwaarde op het vlak van leeftijd en aantal dienstjaren.
De berekening van het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid is dezelfde als
die van het gewone rustpensioen.

Een grote uitstroom van oudere en ervaren werknemers geeft

Luc Wintmolders: “Ook dit is een aspect van de vergrijzings

specifieke problemen op het vlak van kennismanagement.

problematiek waar we vanuit de directie-generaal Communicatie

De kennis en expertise zijn soms geconcentreerd bij een aantal

en Kennismanagement proactief ondersteuning bieden. Wanneer

personen. Hoe zorgt u ervoor dat de nodige kennis voor de

een beroep op ons wordt gedaan, gaan we stapsgewijs te werk.

werking van de organisatie niet wegvloeit?

In de eerste plaats wordt natuurlijk getracht de kennis te laten
doorgeven. Maar mensen zijn niet altijd geneigd om kennis te

Federaal sectoraal
akkoord 2009-2010

delen, zeker niet wanneer ze geen erkenning krijgen voor de

Eind september 2009 werd in het Comité B
het sectoraal akkoord 2009-2010 gesloten.
We geven een aantal elementen uit dit akkoord:

zaken dus niet enkel vanuit een ICT-achtergrond benaderen.

kennis waarover ze beschikken.”
“Dat is een van de redenen waarom onze begeleiders Kennis
management over een specifiek HR-profiel beschikken en de
Ze maken eerst een analyse en diagnose en rollen dan een
actieplan uit. Los daarvan zijn er voor alle federale overheidsdiensten of voor specifieke netwerken of doelgroepen tools zoals

- Er wordt een werkgroep opgericht die de mogelijk
heden om het telewerkkader te verruimen, zal bekijken
en die andere arbeidsvormen (satellietkantoren) zal
onderzoeken.

databanken, e-community’s of shared information platforms

- Een duidelijke verschuiving naar een personeels
beleid gericht op competentieontwikkeling en
-evaluatie. Zo voorziet men in het akkoord in de
mogelijkheid om voor de aanwerving af te wijken
van de diplomavereiste en een getuigschrift van
generieke competenties uit te reiken.

opleidingen van juniorprofielen. In elk geval wordt ook hier

- Er zal een grondige analyse gebeuren van alle sociale
voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering)
in de verschillende overheidsdiensten en instellingen
en dit met het oog op een uniform beheer.

te onderscheiden van andere werkgevers?

- Eind 2010 zal aan de Ministerraad een ontwerp van
geïntegreerde code worden voorgelegd. Het is de
bedoeling om het federaal ambtenarenstatuut dat
nu extreem complex is, grondig te vereenvoudigen.

merken dat er veel reacties komen op onze vacatures, ook van

- Er zal grondig worden nagedacht over een verdere
hervorming van de algemene loopbaanpaden.
De hervormingen van 2002 en 2004 werpen nog een
aantal moeilijkheden op die men wenst weg te werken.
De FOD P & O speelt hierin een belangrijke rol en zal
vanuit haar transversale aanpak ondersteuning
bieden aan de andere diensten bij de implementatie
van de nieuwe loopbanen.

senior- naar juniorniveau zo vlot mogelijk te laten verlopen.
Dat kan gebeuren door peterschapsprojecten of interne
maatwerk geleverd en proberen wij zo dicht mogelijk bij de
vraag en de behoeften van de organisatie te blijven.”
Hoe zorgt de federale overheid voor voldoende instroom?
Over welke troeven beschikt zij om zich in de war for talent

kandidaten die voorheen professioneel actief waren in de privésector. Daarnaast heeft de overheid eigen troeven die ze kan
uitspelen wanneer ze zich op de arbeidsmarkt profileert.
Zo kunnen we meer dan vroeger financieel rekening houden
met opgebouwde anciënniteit. Er is ook aandacht voor een
evenwichtige work-life balance: telewerken en satellietkantoren
raken ingeburgerd en worden ook gestimuleerd en gepromoot.
Er wordt veel geïnvesteerd in de opleiding en de ontwikkeling
van de individuele werknemer: men kan een flexibele loopbaan
opbouwen met zowel verticale als horizontale doorstromings
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overheid, heeft de taak om de federale overheid als werkgever te
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Luc Wintmolders: “Selor, het selectiebureau van de federale

driem a a ndel i jk s t i jd s chrif t

- Er zal een grondige reflectie gebeuren over de loopbaan van contractuele personeelsleden. Hun situatie
zorgt soms voor heel wat problemen. Een werkgroep
zal zich buigen over de loopbaan van deze groep contractuelen waarbij onder meer zal worden bekeken of
er een algemeen stelsel kan worden ingevoerd dat de
rechten en de plichten van deze personeelsleden
vastlegt.

geïmplementeerd. Ook wordt getracht de kennisoverdracht van

trajecten. Sinds enige tijd bestaat ook de mogelijkheid om al
onmiddellijk op leidinggevend niveau (A3, A4) externen aan te
werven. Dat is een absolute noodzaak wanneer binnen de
organisatie onvoldoende seniorprofielen aanwezig zijn en men
toch de nodige competenties in huis wil halen. Al die elementen
samen maken dat we ons kunnen profileren als een aantrekkelijke
werkgever. Bovendien laten ze ons toe om de vereiste resources in
huis te halen, zodat we flexibel en efficiënt omgaan met overheidsmiddelen en toch onze opdracht van dienstverlening naar de
burgers en ondernemingen kunnen optimaliseren.”

x
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toegelicht
Thema

Dertig jaar oude procedures vervallen

Buitenlandwerk
Titel2
krijgt nieuwe regels
Titel 1

Werkgevers en werknemers die vanaf 1 mei 2010 voor de eerste keer grensoverschrijdend werken of die
hun bestaande situatie wijzigen, zullen rekening moeten houden met nieuwe regels. Vereenvoudiging is
inleid

daarvan het hoofddoel. De vroegere regels hielden het dertig jaar uit.
A lde Domen, legal manager tax & legal, SD Worx

De werkgevers en werknemers die vanaf 1 mei 2010 voor de eerste

Voorbeelden

keer grensoverschrijdend werken of die hun bestaande situatie

• Een Belgische werknemer die werkt voor een Belgische werk

wijzigen, zullen de aanwijsregels moeten volgen die opgenomen

gever en een Nederlandse werkgever betaalt op zijn volledige

zijn in de nieuwe Europese basisverordening VO 883/04 en haar

loon Belgische sociale zekerheidsbijdragen.

uitvoeringsverordening
Auteur, A fdeling VO xxx/09. Die nieuwe verordeningen

Indien deze werknemer voor één werkgever in verschillende

vervangen de huidige VO 1408/71 en VO 574/72, die na meer dan

lidstaten werkt bepaalt de nieuwe verordening dat de sociale

30 jaar aan een actualisering, modernisering en vereenvoudi-

zekerheidswetgeving van de woonstaat van toepassing is als

ging
toe waren.1De basisprincipes die de toenmalige Europese
1. tsstitel

er substantiële activiteiten worden verricht in de woonstaat.

Economische Gemeenschap bij haar oprichting, 50 jaar geleden,

Indien er geen substantiële activiteiten worden verricht in de

ter
“bevordering van het vrij verkeer van werknemers” vast
body

woonstaat dan is de wetgeving van toepassing van de lidstaat

gesteld heeft, blijven echter dezelfde: coördinatie in plaats van

waar zich de zetel van de onderneming bevindt.

harmonisatie,
gelijke behandeling van alle Europese burgers,
1.1. Algemeen

Substantiële activiteiten worden in de uitvoeringsverordening

samentellen van tijdvakken van verzekering of arbeid indien

gedefinieerd als activiteiten die minstens voor 25% van de

noodzakelijk,
en exporteerbaarheid van uitkeringen.
body

arbeidstijd moeten worden verricht in de woonstaat of

De belangrijkste wijzigingen vanaf
1 mei 2010

waarvoor men in de woonstaat minstens 25% van het loon of
omzet ontvangt.
• Een Belgische werknemer werkt voor een Duitse onderneming
gedurende 1 dag per week thuis, de andere 4 dagen werkt hij in

Detachering tot 24 maanden zonder toestemming van de

Duitsland. Duitsland wordt aangeduid als bevoegde staat. Op

ontvangende lidstaat

het loon van de werknemer moeten Duitse sociale zekerheids

Momenteel kan een werkgever zijn werknemers gedurende

bijdragen betaald worden.

maximaal 12 maanden detacheren naar een andere lidstaat.

Indien deze werknemer 2 dagen thuis mag werken en 3 dagen

Blijven de werknemers meer dan 12 maanden, dan moeten de

in Duitsland, dan is België bevoegd en moeten er Belgische

bevoegde autoriteiten van de lidstaat waarnaar de werknemer

sociale zekerheidsbijdragen betaald worden.

of zelfstandige gedetacheerd wordt, hun toestemming geven.
Vanaf 1 mei 2010 is deze toestemming slechts vereist als de

De huidige verordening 1408/71 vereist geen substantiële activi

detachering langer duurt dan 24 maanden.

teiten in de woonstaat. Een tewerkstelling van 1 dag per maand
is momenteel voor de meeste lidstaten voldoende.

Gelijktijdige tewerkstelling in verschillende lidstaten voor

50

1 werkgever: substantiële activiteiten in woonstaat vereist

Geen speciale regels meer voor het internationaal transport

Een werknemer die gelijktijdig in verschillende lidstaten werkt

Werknemers die tewerkgesteld zijn bij het internationaal

valt onder de sociale zekerheidswetgeving van de lidstaat waar

vervoer van goederen of personen over de weg, per spoor of in

hij woont.

de lucht volgen de gewone regels voor werknemers.

Op basis van de huidige VO 1408/71 was een werknemer,

De nieuwe verordening bevat ook nog nieuwe aanwijsregels

tewerkgesteld bij het internationaal transport, in principe

voor ambtenaren die in verschillende lidstaten werken, voor

onderworpen aan de wetgeving van de lidstaat waar de zetel

non-actieve personen, …

van de onderneming gevestigd is. Tenzij de werknemer verbonden is aan een filiaal in een andere lidstaat of hoofdzakelijk

Overgangsregeling

rijdt, vaart of vliegt in zijn woonstaat dan is de wetgeving van
het filiaal, respectievelijk van de woonstaat, van toepassing.

De nieuwe aanwijsregels treden in werking vanaf 1 mei 2010
voor alle nieuwe situaties.

Voorbeeld

Personen op wie, op basis van de huidige VO 1408/71, de wetge-

• Een Luxemburgse transportonderneming heeft Belgische

ving van een andere lidstaat van toepassing is dan diegene die

bestuurders in dienst. Deze personen rijden gemiddeld 70%

op basis van de nieuwe aanwijsregels van toepassing

van hun tijd in Frankrijk en 30% in België. Momenteel betalen

zouden worden, genieten nog gedurende 10 jaar van een

deze personen Luxemburgse sociale zekerheidsbijdragen op

overgangsregeling. Dit betekent dat de bestaande wetgeving

hun loon.

van toepassing blijft tenzij zij er voor opteren om vroeger

Werknemer in de ene lidstaat, zelfstandige in een andere

Een overschakeling van de ene naar de andere bevoegde

lidstaat: afschaffing van de uitzonderingen op het eenheids-

lidstaat kan in bepaalde situaties voordeliger zijn, in andere

principe

situaties kan dit ook nadelige financiële gevolgen hebben.

In de huidige VO 1408/71 wordt er door 18 lidstaten, waaronder

Bovendien kan de uitkomst ook nog verschillen voor werkgever

ook België, een uitzondering voorzien op het eenheidsprincipe.

en werknemer.

Wie bijvoorbeeld actief is als zelfstandige in België en daar-

Op basis van onze berekeningen in de situatie België/Nederland

naast nog een activiteit uitoefent als werknemer in Nederland

is bijvoorbeeld gebleken dat de meeste werknemers die voor

moet zowel in België als Nederland sociale zekerheidsbijdragen

een Belgische werkgever in België en Nederland werken er

betalen. België heeft een uitzondering afgedwongen. Volgens de

financieel op achteruit gaan volgens de nieuwe regeling. Alleen

algemene regel zou de persoon zijn bijdragen moeten betalen in

Nederlanders met een inkomen minder dan 50.000 € die voor

de lidstaat waar hij actief is als werknemer.

een Belgische werkgever gelijktijdig in België (4 dagen per

De nieuwe VO 883/04 heft alle uitzonderingen op. Vanaf 1 mei 2010

week) en Nederland (1 dag per week) werken hebben er belang

geldt nog alleen de algemene regeling en wordt de lidstaat waar

bij om sneller over te schakelen.

de persoon actief is als werknemer aangeduid als de bevoegde

Hetzelfde geldt voor Nederlanders die momenteel bestuurder

lidstaat.

-

j a a r g a ng

7-

nr .

in hun woonstaat verrichten.

Financiële consequenties voor
werknemer en werkgever

heidsbijdragen moeten betalen omdat ze substantiële activiteiten

driem a a ndel i jk s t i jd s chrif t

Volgens de nieuwe VO 883/04 zullen zij Belgische sociale zeker-
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onderworpen te worden aan de nieuw toepasselijke wetgeving.

zijn van een Belgisch vennootschap en daarnaast nog activiteiten
als werknemer verrichten in Nederland. Voor deze personen

Voorbeeld

kan het ook interessanter zijn om sneller de nieuwe aanwijs

• Een Belg ontvangt een vergoeding als bestuurder van een

regels te laten toepassen.

Belgische BVBA en een loon als werknemer van een

Wij raden de personen, die op basis van de nieuwe VO 883/04

Nederlandse onderneming. Deze persoon zou nu bijdragen als

aan een andere wetgeving onderworpen zijn, aan te laten

zelfstandige in België en bijdragen als werknemer in Nederland

onderzoeken of de nieuwe wetgeving voor hen niet voordeliger

moeten betalen.

kan zijn. In dat geval hebben zij er belang bij om zo vroeg
mogelijk over te schakelen.

x

Als deze persoon vanaf 1 mei 2010 in deze nieuwe situatie zou
stappen moet hij op zijn inkomen voor zijn bestuurders
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mandaat, sociale bijdragen betalen in Nederland.

x

De kritische kijk van ...

Koen Magerman

Minder
loon
voor
titel1
een kwart miljoen

Titel
2
bedienden?

Bodysociaal recht staat voor een unicum. Een indexaanpassing
Het
noopt tot een loondaling. Dat is ongezien in ons land.
Het staat nu zo goed als vast: er is een negatieve index op komst
in het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden (ANPCB).
Toch is de index van de consumptieprijzen terug licht aan het
stijgen met 0,05%. Het viermaandelijkse gemiddelde van de
indexcijfers stijgt met 0,03 punt.
Maar dat viermaandelijks gemiddelde zou in november en
december al bijzonder sterk moeten toenemen – met 1,01% - om
de negatieve index teniet te doen, om dus geen loondaling tot
gevolg te hebben. De stijging heeft nu enkel tot resultaat dat de
lonen minder sterk zullen dalen dan eerst vooropgesteld, met
-0,45% in plaats van -0,50%.
Koen Magerman
Verantwoordelijke kenniscentrum-juridisch
SD Worx
Koen Magerman
senior juridisch expert
kenniscentrum SD Worx

Onvoorziene loondaling
Dit is een ongezien fenomeen in ons sociaal recht. Een loondaling in het ANPCB heeft zich
nog nooit voorgedaan en het ANPCB is daar niet alleen in. Al maanden is de trend duidelijk
aanwezig om negatieve indexen ook effectief toe te passen en dus de lonen te verlagen. Sinds
de maand mei zijn er al meer dan 30 sectoren die een negatieve index hebben, waarvan 14
beslist hebben die ook te laten doorgaan. Daar zijn hele kleintjes bij, maar ook grotere zoals
de schoonmaaksector, de petroleumnijverheid, banken en beursvennootschappen en de
gas- en elektriciteitsbedrijven1. De loondalingen zijn gering, maar in de meeste van die
sectoren komen ze elke maand of om de twee maanden wel terug.

Oorzaken van de daling
In het collectieve geheugen is de index een gegeven dat stijgt. De lonen van de meeste werknemers2 zijn gekoppeld aan die index, zodat hun lonen mee stijgen met de prijsstijgingen.
1
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De bedrijven van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en kalkovens (PK nr. 102.09), de cementfabrieken
(PK nr. 106.01), de petroleumnijverheid en – handel (PK nr.117), de pelslooierijen (PK nr. 148.05), de notarisbedienden
(PK nr.216.00), de maatschappijen voor hypothecaire leningen (PK nr. 308.00), de beursvennootschappen
(PK nr.309.00), de banken (PK nr.310.00), de gas- en elektriciteitsbedrijven (PK nr.326.00), de pannenbakkerijen
(PK nr.113.04), fabricage van papieren buizen (136.00), de haarsnijderijen (PK nr.148.01); bedienden uit de porfiergroeven (PK nr.204.00), de schoonmaak (PK nr.121.00).
2
Enkel de werknemers die onder de toepassing vallen van een sector (Paritair Comité) dat een cao gesloten heeft
om de evolutie van de lonen te koppelen aan de levensduurte.

Vorig jaar hebben we snelle en felle stijgingen van de inflatie en

Die systemen kunnen ervoor zorgen dat lonen snel of trager

van de index gekend. Op zijn hoogste punt, in juli 2008,

aangepast worden aan de evolutie van de index. Snelle of trage

bedroeg de index 112,87 punten. Vergeleken met juli 2007 was

loonstijgingen, maar ook snelle of trage loondalingen. Zo

dat een stijging van de prijzen met 5,91%.

indexeren de cementfabrieken (PC 106.01) en de petroleumnij-

Sindsdien is de index echter aan het dalen en bedroeg hij in juli

verheid (PC 117) elke maand. Als er een negatieve index is,

2009 110,97 punten. Door die langdurige daling ligt de inflatie

wordt die dus onmiddellijk toegepast. Andere sectoren indexe-

nu nog steeds beneden het peil van oktober 2008, namelijk met

ren de lonen dan maar eens om het kwartaal of eenmaal per

-0, 97%.

jaar, zoals het ANPCB op 1 januari.

lonen die gekoppeld zijn aan de index. Vooral voor de sectoren

Naar aanleiding van de onderhandelingen voor het IPA hebben

die hier een collectieve arbeidsovereenkomst over gesloten

de vakbonden stevig op die nagel gehamerd, met de ecocheque

hebben. Maar niet op een directe wijze. De lonen zijn niet

als gevolg. De meeste sectoren met indexmechanismen voor-

rechtstreeks gekoppeld aan de index. Er zijn verschillende ver-

zien een aanpassing van de lonen aan de index, ongeacht de

tragingsmechanismen ingebouwd en dat op zulke wijze dat de

evolutie van de index. De lonen kunnen in theorie dan ook

bewegingen van de index op een vertraagde en afgevlakte wijze

dalen met de index. Maar de afgelopen 40 jaar werd er vanuit

vertaald worden in de lonen.

gegaan dat de levensduurte enkel maar zou stijgen.

Dat heeft tot gevolg dat lonen minder snel stijgen dan de index,
maar ook dat de lonen minder snel dalen als de index daalt.

De sociale partners beslissen

Stappen in de vertragingsmechanismen

De sociale partners kunnen beslissen om de lonen niet te laten

nr .

in de winkels steeg, terwijl het loon niet onmiddellijk volgde.

7-

luidkeels protest bij de werknemers. De prijs van de producten

Die langdurige daling van de index heeft ook gevolgen voor de

j a a r g a ng

vanaf maart 2010.

-

Door die vertragingsmechanismen ontstond er vorig jaar nog

driem a a ndel i jk s t i jd s chrif t

wel af. Volgens onze prognoses wordt de inflatie terug positief
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De daling van de inflatie gaat dus nog steeds door, maar neemt

dalen in geval van een negatieve index. Dat kunnen ze opneDe eerste stap is dat de lonen niet gekoppeld worden aan de

men in de sectorale cao zelf. In de recente onderhandelingen

echte index van de consumptieprijzen, maar aan de gezond-

2009-2010 (in uitvoering van het IPA) waren er al verschillende

heidsindex. Daar zijn een aantal sterke stijgers uitgehaald. Die

sectoren die de bui zagen aankomen en die hun cao aangepast

gezondheidsindex stijgt daardoor trager dan de echte inflatie.

hebben.

Ten tweede wordt de gezondheidsindex niet rechtstreeks aan

Maar meestal beslissen de sociale partners in de sectoren op

de lonen gekoppeld, maar enkel aan het gemiddelde van de

de valreep en na nachtelijke onderhandelingen om de nega-

gezondheidsindex van de laatste 4 maanden.

tieve index in de praktijk niet toe te passen, zonder dat ze
daarom de sectorale cao wijzigen. In de jaren ’80 en ‘ 90 van de

Tot slot heeft elke actieve sector ook nog eens een eigen index-

vorige eeuw zijn er verschillende negatieve indexen geweest

systeem uitgedokterd om dat rekenkundige gemiddelde aan de

voor sectoren3. In bijna alle gevallen werd er toen overeengeko-

lonen te koppelen.

men om die negatieve indexen niet door te rekenen naar de
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effectieve lonen. Ook nu zijn er in de periode van juli tot oktober

vorm van loonmatiging zullen laten doorgaan. Dat is ook

een twintigtal sectoren die beslist hebben de negatieve index niet

logisch: het zijn de eerlijke regels van het spel. Vorig jaar een

toe te passen.

stijging van 4,5%, nu een daling met 0,45%.

De ondernemingen zijn niet verplicht om een lagere index toe

Het fenomeen zal trouwens ook niet beperkt blijven tot het

te passen. Er is namelijk geen verplichting om een negatieve

ANPCB. Ook andere grote sectoren voorzien in een negatieve

index toe te passen, een bedrijf mag voordeliger lonen en loon

index en dus een daling van de lonen.

aanpassingen toepassen dan deze die de cao voorschrijft (als de

Naast tal van kleinere sectoren zullen ook de voedingssector

cao dat toelaat) .

(-0,43% voor 85.000 werknemers) en de Horeca (-0,43% voor

Uit de gegevens van onze databank blijkt dat de meeste bedrij-

122.000 werknemers) hun lonen kunnen verlagen.

4

ven die loondaling wel effectief toepassen en ook dat is een
verrassende breuk met het verleden. De daling van de lonen die

Bedrijven zonder cao

we vaststellen komt dikwijls overeen met het percentage van de
negatieve index. Dat heeft nog niet veel stof doen opwaaien.

Er zijn veel bedrijven met bedienden die geen eigen Paritair

Maar met de sector van het ANPCB zou dat wel even anders

Comité hebben , of waarvan het PC geen cao’s gesloten heeft.

kunnen zijn.

Dergelijke bedrijven hebben nogal eens de gewoonte om de

Het gaat hier om een kwart miljoen bedienden en het zal geen

cao’s van het ANPCB te volgen, zelfde loonbarema’s, eindejaars

symbolische daling zijn maar om en nabij 0,5%.

premie, zelfde indexering enzovoort. Die bedrijven kunnen
– en mogen – echter niet de negatieve index van het ANPCB

Gelet op de economische crisis mogen we ervan uit gaan dat het

volgen. Een negatieve index is het verminderen van een van

VBO en UNIZO (de werkgeversorganisaties van de sector) deze

de voornaamste arbeidsvoorwaarden: het loon. Dat mag enkel
via een overeenkomst, een cao. Nu zijn de cao’s van het ANPCB
enkel van toepassing voor de werkgevers die ook onder het

3
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 ecember 1998, juli 1997, december 1995, december 1994, en in juli, mei, april
d
en januari 1988
4
Tenzij men de juridische visie aankleeft dat alle cao’s (omwille van de strafsancties
die eraan verbonden zijn) van openbare orde zijn, in dat geval moeten alle
bedrijven de negatieve index toepassen en mogen ze daar niet van afwijken. Ik
ben echter van mening dat die visie juridisch geen opgeld meer maakt in de
rechtspraak.

toepassingsgebied van die sector vallen. Enkel die bedrijven
hebben dus een geldige en wettelijke rechtsbron om de lonen te
verlagen. De bedrijven die niet onder die toepassing vallen,
hebben die wettelijke rechtsbron niet, ook niet als zij al sinds
jaar en dag vrijwillig die cao’s toepassen.

x

Thema
vra
ag en antwoord

Crisismaatregelen
Titel 1
Titel2

De vooruitzichten op een economisch herstel blijven voorzichtig. Dat de huidige crisis funest is voor
de tewerkstelling is u wellicht niet ontgaan.

inleid
K aren Van Den Bergh, SD Worx opleidingen
Momenteel worden heel wat ondernemingen nog steeds geconfronteerd met een gebrek aan werk. Een voor de hand liggende
oplossing is dan over te gaan tot inkrimping van het personeelsbestand. In veel gevallen is dat nochtans niet wenselijk: ontslagen

Wat is de impact op de vakantiedagen en het
vakantiegeld in 2010 voor alle werknemers die in
één van de drie stelsels van de crisismaatregelen
hebben gezeten in 2009?

hebben een
aanzienlijk
kostenplaatje en gaan doorgaans
Auteur
, A fdeling
gepaard met een verlies aan human capital en know how. In

Het is de bedoeling dat deze werknemers in 2010 niet minder

afwachting van betere tijden is het meer aangewezen om een

vakantiedagen, noch minder vakantiegeld ontvangen door de

deze gelijkstellingen voor jaarlijkse vakantie.

de
collectieve
arbeidsduurvermindering, het ‘crisistijdskrediet’
1.1.
Algemeen

Dit betekent dat, op het moment dat de wettelijke basis voor

en de tijdelijke werkloosheid voor bedienden. Deze drie maat-

deze gelijkstelling er is, de werknemers die de crisismaatregelen

regelen
body hebben alle de bedoeling om de arbeidsprestaties te

ondergaan en reeds uit dienst zijn gegaan voordat deze wette-

verminderen met beperking van de loonkost voor de werkgever

lijke basis er was, eventueel nog een supplement en/of een

en beperking van loonverlies voor de werknemer. Hierover

nieuw vakantieattest zullen moeten ontvangen.

werd in vorige edities reeds uitvoerig geschreven. Over deze
maatregelen rijzen echter nog bepaalde praktische vragen.
Hieronder behandelen we een paar van de belangrijkste vragen.

Werknemers die in het ‘gewone’ tijdskrediet zijn,
hebben de mogelijkheid om dit om te zetten in
crisistijdskrediet en op die manier te vermijden
dat hun saldo op tijdskrediet aldus uitgeput wordt
onder invloed van de crisis. Is deze omzetting
mogelijk voor iedereen die in tijdskrediet zit,
los van de ingangsdatum?

nr .

De wetgever heeft drie tijdelijke crisismaatregelen uitgewerkt:
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november 2009 was er echter nog geen wettelijke basis voor

j a a r g a ng

worden m.a.w. gelijkgesteld met effectieve prestaties. Eind

body

-

bedienden was tot voor kort de speelruimte daartoe beperkt.
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verminderde prestaties in 2009. Deze schorsingsdagen of –uren

Een bediende zit in een systeem van crisis
werkloosheid. Wegens de volledige schorsing van
prestaties kan hij zijn vakantiedagen niet meer
voor 31/12 opnemen en betaalt de werkgever deze
uit. Zal dit een invloed hebben op zijn werkloos
heidsuitkeringen voor de maand december?

driem a a ndel i jk s t i jd s chrif t

werkonderbreking
1. tsstitel 1 te kunnen inlassen. In het bijzonder voor de

Ja. Indien het voor de werknemer onmogelijk is om zijn vakantie
op te nemen voor het einde van het kalenderjaar, dient de werkgever deze uit te betalen in de maand december. De werkgever zal
dus moeten overgaan tot een betaling van het nog verschuldigde

De omzetting van het gewone tijdskrediet in crisistijdskrediet is

vakantiegeld voor de niet-opgenomen dagen. Dit zal echter

enkel mogelijk als het gewone tijdskrediet ingegaan is vanaf

aanleiding geven tot een overeenkomstig verminderd aantal uit

25 december 2008 (zes maanden vóór de inwerkingtreding van

keringen in de maand december. Om werkloosheidsuitkeringen

de wet op 25 juni 2009). Ook een verlenging van tijdskrediet die

te genieten moet de werkloze immers zonder arbeid en

ingaat vanaf 25 december 2008 komt in aanmerking voor de

zonder loon zijn. Aangezien vakantiegeld – in het kader van de

omzetting van dit recht in crisistijdskrediet.

werkloosheidsreglementering – ook als loon wordt beschouwd,
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betekent dit dat de werknemer voor de dagen a rato van dit
vakantiegeld, geen werkloosheidsuitkeringen zal ontvangen.

In het kader van het crisistijdskrediet kan de
werkgever aan elke voltijds tewerkgestelde
werknemer voorstellen om zijn arbeidsprestaties
te verminderen met 20 procent of 50 procent. Dit is
mogelijk voor minimum een maand en maximum
zes maanden. Moet deze vermindering van
20 procent of 50 procent per week georganiseerd
worden?

Zullen de crisismaatregelen verlengd worden tot
eind juni 2010?
De wet houdende diverse bepalingen in tijden van crisis bepaalde
expliciet dat deze drie maatregelen slechts tot eind 2009 zouden
gelden.
Indien de economische toestand het rechtvaardigt én na advies
van de NAR zou de regering de toepassing van de wet wel bij KB
kunnen verlengen tot uiterlijk 30 juni 2010.
Ondanks het feit dat een dergelijke verlenging een zware budget
taire impact heeft voor de overheid, voorziet de federale regering
hiervoor toch het nodige budget, in casu 85 miljoen euro.

Nergens in de wet staat dat dit per week moet zijn. Er zijn dus

De regering heeft dan ook aan de sociale partners in de

heel veel verschillende situaties mogelijk. Zo is het geen enkel

Nationale Arbeidsraad het voorstel voorgelegd om de crisis-

probleem om het crisistijdskrediet voor een vijfde in te voeren

maatregelen te verlengen tot 30 juni 2010. 100 procent zekerheid

voor vijf maanden, waarin de werknemers een maand volledig

zal er pas zijn nadat de NAR een positief advies heeft uitge-

thuis zijn en vier maanden werken.

bracht. Ondernemingen die van de crisismaatregelen nog

Het is ook mogelijk om de dagen van crisistijdskrediet op te

gebruik wensen te maken in 2010 maken in hun plannen of cao's

sparen voor tijdens de vakanties.

dus best het uitdrukkelijke voorbehoud dat deze verlenging

Een ander voorbeeld van deze flexibiliteit is dat men halftijds

enkel zal plaatsvinden indien de nodige wettelijke stappen onder-

crisistijdskrediet invoert waarbij de werknemer twee weken

nomen zijn.

werkt en twee weken thuis is.
Het crisistijdskrediet is dus veel soepeler dan het echte tijdskrediet.
De werkgever dient er gewoon voor te zorgen dat de gemiddelde
arbeidsduur wordt gerespecteerd gedurende de betrokken periode
(één maand tot zes maanden).
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