
 62 

Deel 5: Personeelsbeoordeling   
 

Formele kant van beoordeling: instrument van beoordeling bepalen, criteria bepalen en procedure 

uitwerken (wie beoordeelt wie, hoe vaak wordt er beoordeeld, wat zijn de gevolgen van de beoordelingen, 

...) ó Informele kant: iedereen maakt een bepaald oordeel over anderen (informeel oordeel)  

1. Prestatiebeoordeling  
Één van de drie soorten beoordelingen  

à Je kan deze drie beoordelingen in de tijd en in procedure best uit elkaar halen (elk hun eigen finaliteit, 

niet allemaal bespreken in 1 gesprek)  

 

Prestatiebeoordeling  

1. Terugblik op periode van presteren  

o Nadenken over hoe de werknemer heeft gepresteerd de afgelopen periode 

o Die prestaties beoordelen  

2. Oordeel van leidinggevende over prestaties van de medewerker (of omgekeerd)  

o Prestatiebeoordeling lijkt altijd top-down, maar is niet altijd het geval  

§ Ook leidinggevende wordt beoordeeld  

3. Eenrichtingsverkeer (de ene beoordeelt de andere)  

4. Formele gevolgen in rechtspositiesfeer  

o Er hangt veel af van die beoordeling  

o Medewerker is vaak sterk afhankelijk van die ene medewerker die zijn beoordeling heeft 

uitgevoerd  

o Gevolgen voor arbeidsvoorwaarden, contracttype, promotiemogelijkheid, ontslag, ... 

5. Beoordeling als beheersinstrument  

 

Kritiek op prestatiebeoordelingen  

• Rol van leiderschap is verschoven van sturen en controleren naar coachen 

o Maar verstandhouding tussen beide partijen (leidinggevende en werknemer) blijft nog 

steeds heel hiërarchisch net door die prestatiebeoordelingen  

o Er hangt veel vanaf voor de werknemer, en dus is het heel moeilijk om de relatie tussen 

beiden ‘gelijk’ te brengen  

• Dus kritiek: is het wel logisch dat we nog steeds werken met die prestatiebeoordelingen in de 

verstandhouding van vandaag? 

o Klassieke manier van beoordelen?  

2. Functioneringsgesprek  
1. Je gaat niet kijken naar het verleden, maar kijken naar de toekomst  

o Hoe functioneert de persoon nu (sterktes, zwaktes, ...) en hoe kunnen dat functioneren 

verbeteren door ontwikkeling, opleiding, ...? 

o We willen vooruitkijken naar de toekomst en het functioneren van de werknemer 

optimaliseren/verder ontwikkelen  
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2. Gezamenlijke evaluatie van functioneren  

o Ook leidinggevende kan werkpunten krijgen voor in de toekomst  

o Bv. werknemer heeft het gevoel dat hij te weinig feedback krijgt, en wilt meer momenten 

waarop beiden zijn/haar werk evalueren en bijsturen  

3. Tweerichtingsverkeer (dialoog)  

4. Informeel overleg over oplossingen  

o Geen groter formele gevolgen die hieraan vasthangen  

o Maar: er worden wel duidelijke afspraken gemaakt (waaraan gaan we werken, wie is 

verantwoordelijk hiervoor, tegen wanneer, ...)  

5. Beoordeling als ontwikkelingsinstrument  

 

Voorbeeld van formulier  
Je kan dit formulier gebruiken voor het functioneringsgesprek  

• Werkpunten voor medewerker en werkpunten voor leidinggevende  

• Je kan dit formulier dan als input gebruiken voor een volgend functioneringsgesprek, waarbij je dan 

terugblikt op het vorige gesprek  

o De punten die toen naar voren kwamen, de ‘deadline’ die er was ingesteld, ... 

 

Ideale opbouw: 2 vormen van fit  

• Person-job fit  

o Heeft de persoon de goede competenties om de job uit te oefenen? Speelt de job in op de 

talenten, sterktes, interesses, ... van de werknemer?  

§ Betekenisvol werk: werk dat in lijn ligt met onze competenties en onze sterktes en 

werk dat we graag doen  

• Person-organization fit  

o Is er een fit tussen wat de werknemers belangrijk vindt (normen en waarden) en wat de 

organisatie belangrijk vindt? Zijn de beloftes (bv. werkpunten) nagekomen door zowel 

werknemer als de organisatie? 

o Voorbeeld Netflix: zet die fit met werknemers centraal  

à Twee vormen van fit waarrond je ook kan werken tijdens je functioneringsgesprek  

3. Potentieelbeoordeling  
1. Vooruitblik op toekomstig functioneren  

2. Inschatting potentiële capaciteiten  

o Heeft de persoon de capaciteiten om een hogere functie in te nemen? Kan de loopbaan van 

de persoon in die mate ontwikkeld worden om door te groeien naar een andere (hogere) 

functie  

3. Tweerichtingsverkeer over ambities, gekoppeld aan deskundigheidsoordeel over potentieel  

4. Informeel overleg over loopbaanontwikkeling  

o Maar vaak wel een formele beslissing op het einde  

5. Beoordeling als ontwikkelingsinstrument  
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Voorbeeld: talentprofiel Vlaamse overheid  

• Allereerst de huidige situatie die in kaart werd gebracht: verschillende functies die persoon al heeft 

gehad, prestaties die werden geleverd, sterktes van persoon, ... 

• Loopbaanaspiraties: doel in loopbaan  

o Hier: ‘inspecteur buitendienst tegen 2022’  

o Ontwikkelingsnoden worden in kaart gebracht en de struikelblokken worden besproken  

o è Beslissing die wordt gemaakt: persoon nog niet in een ontwikkelingstraject steken (nog 

even wachten, nog niet de juiste competenties, te veel struikelblokken, ...) of wel  

• Op basis van het deskundigheidsoordeel worden er acties ondernomen en afspraken vastgelegd  

o Verschillende ontwikkelingsacties die worden ingezet  

o Eerst een training, ervaringsstage, ... of meteen promoveren bijvoorbeeld  

Systeemtechnische criteria  
In beoordelingen kan er van alles mislopen è Criteria voor instrumenten 

1. Begripsvaliditeit  

o Meet de schaal het te beoordelen kenmerk?  

o Meet het instrument dat we gebruiken wat we willen meten?  

o Bv. verkoper beoordelen op kwaliteit dienstverlening (kwaliteit) à als maatstaf het aantal 

afgewerkte dossiers nemen (kwantiteit) = slecht instrument  

o Edward Thorndike: studie gedaan bij het leger  

§ Over begripsvaliditeit en beoordeling  

§ De resultaten van de vragenlijst die de leidinggevende invulden over hun 

werknemers (soldaten) vergelijken met objectieve gegevens (statistieken, 

logboeken, ...)  

§ De correlatie met de objectieve gegevens was heel erg laag  

§ Correlatie van sympathie voor werknemer (vanuit leidinggevende) met andere 

gegevens was hoog (je beoordeling was dus afhankelijk van de mate waarin de 

leidinggevende je sympathiek vond)  

 

2. Betrouwbaarheid  

o Bereikt men bij herhaling hetzelfde resultaat?  

o Komen de oordelen van verschillende beoordelaars overeen?  

à Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid = als je een werknemer laat beoordelen door 

meerdere beoordelaars, wil je dat er overeenstemming is tussen die beoordelingen van die 

verschillende beoordelaars (correlatie tussen beoordelingen)  

§ Pleidooi voor meerder beoordelaars: het is belangrijk dat een individu beoordeeld 

wordt door meerdere mensen, om net het effect van die individuele (subjectieve) 

verschillen tussen beoordelaars te vermijden  

3. Deficiëntie  

o Worden alle belangrijke kenmerken/criteria beoordeeld?  

o Deficiënt systeem: bv. verkoper beoordelen zonder criteria opgenomen te hebben die gaan 

over de omgang met de klant, klanttevredenheid, ... 

§ Je mist dan heel belangrijke criteria in je instrument 

4. Excessiviteit 

o Zijn alle beoordeelde kenmerken/criteria relevant?  
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§ Medewerkers beoordelen op criteria die belangrijk zijn voor de job  

§ Niet voor iedere job dezelfde criteria gebruiken à iedere job verschilt & voor iedere 

job moet de persoon andere kwaliteiten en competenties hebben 

5. Onderscheidend vermogen  

o Komen verschillen op adequate wijze tot uitdrukking?  

o Bv. prof die een 13-14 op een examen als ‘hoge punten’ ziet en dus zelden meer dan een 16 

aan studenten zal geven  

§ Gebruikt veel schaalpunten dus niet  

§ Beoordeling mist dus aan onderscheidend vermogen (want studenten verschillen 

maar max. enkele punten van elkaar, ookal zijn hun prestaties misschien wel sterk 

verschillend)  

Beoordelingstendenties  
Examen: bepaalde beoordelingstendenties die gegeven worden 

1. Leg ze uit 

2. Stel dat we van het ene type van beoordeling naar het andere type van beoordeling gaan, 

vermijden/remediëren we dan bepaalde beoordelingstendenties in de toekomst?  

 

(Psychologische) tendenties die spelen waardoor we eigenlijk al bepaalde fouten gaan maken è Fouten bij 

beoordelaars  

1. Stereotypiering – groepstendentie  

o Bepaalde personen zien als ‘de andere groep’ (in and out-group)  

o Bv. Vlamingen vs. Walen  

o Je kan de kenmerken van het individu niet meer loskoppelen van de kenmerken van de 

groep (de persoon = de groep) à persoon beoordelen o.b.v. de kenmerken van de groep 

(stereotypen die we hebben over de groep)  

2. Projectie  

o Similar to me error = de beoordelaar vindt zich echt terug in de aanpak van de werknemer, 

de manier van spreken van de werknemer, ... 

§ Kan een invloed hebben op de beoordeling   

o Projecteren van eigen fouten op anderen  

§ Leidinggevende die niet zo succesvol zijn en fouten maken, gaan hun fouten 

toeschrijven aan de andere (het team)  

§ Leidinggevende gaat dus het eigen falen toeschrijven aan de teamleden, en dit uit 

zich dan in hun beoordeling  

3. Halofout – Horn  

o Één positief kenmerk/uiteindelijke prestatie wordt afgestraald op de andere 

beoordelingsdimensies  

§ Persoon die dan misschien slecht zou scoren op andere dimensies, wordt positief 

beoordeeld door die éné prestatie/dat éné kenmerk  

o Bv. klant die bedrijf al jarenlang wil binnenhalen, de grote vis  

§ Blind zijn voor bepaalde kenmerken die misschien nadelig zijn, zwaktes, ... 

4. Mildheid/strengheid  

o Mildheid: te positief beoordelen  

o Strengheid: te streng beoordelen, blind zijn voor de zaken die wel goed zijn 
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5. Centrale tendentie  

o Iedereen in de middencategorie steken (bv. voorbeeld van examen)  

o Iedereen gemiddeld gaan beoordelen, waardoor je geen onderscheid meer kan maken 

tussen zwakke en sterke presteerders  

6. Recentheidsfout  

7. Volgorde-effect (contrasteffect)  

o Als je beoordeling net volgt na de beoordeling van een persoon die topprestaties heeft 

geleverd, word je misschien minder positief beoordeeld  

8. Aantrekkelijkheid  

o Fysieke aantrekkelijkheid speelt in beoordeling, maar het is wel complexer dan dat 

§ Hele complexe interactie met type job, geslacht, ... 

9. Paard van Troje  

o Beoordelaar geeft persoon geen hoge score, want het is de ‘vijand’ van hem/haar (bv. de 

opvolger)  

 

à Belangrijk: het zijn vooral GROEPStendenties (je mag deze niet bekijken op individueel niveau)  

Beoordelingsmethoden  

Objectieve criteria of subjectieve criteria?  
Welke criteria ga je gebruiken om je medewerkers te beoordelen?  

 

OBJECTIEVE CRITERIA  SUBJECTIEVE CRITERIA 

Resultaten die je kan behalen tijdens de job, 

kwantificeerbaar en meetbaar  

Gebaseerd op gedrag, kwaliteit en kennisniveau  

• Te realiseren omzet per periode  

• Te realiseren productie per periode  

• Te verkopen producten per periode  

• Aantal klantcontacten  

• Aantal klachten  

• Aantal fout afgeleverde producten  

• Kwaliteit notities/memo’s  

• Creativiteit  

• Klantgerichtheid  

• Inhoudelijke realisatie projecten  

• Bijdrage aan het team  

• Samenwerking  

• Coördinatie  

 

à Eerste instinct: altijd objectieve criteria gebruiken (zijn direct meetbaar en kwantificeerbaar, niet 

gebaseerd op gedrag)  

• MAAR: dit kan ook mislopen  

 

Voorbeeld: PI’s voor restaurant service unit  
Verschillende criteria die worden gebruikt:  

1. Aantal klanten die je bedient  

o Gedrag dat wordt gestimuleerd: meer focus op kwantiteit dan kwaliteit (het moet snel 

gaan), je gaat proberen de tafeltijd per klant te verkorten, ...  

2. Aantal maaltijden die je bedient  

o Zelfde gedrag dat wordt gestimuleerd  
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3. Aantal tafels die je bedient  

o Gedrag dat wordt gestimuleerd: veel tafels voor weinig personen (bv. twee tafels van twee 

niet tegen elkaar laten schuiven voor 4 personen)  

4. Aantal rekeningen die je hebt uitgedeeld  

5. Geld dat je hebt binnengehaald door verkocht eten  

o Gedrag dat wordt gestimuleerd: klanten vooral dure gerechten en drankjes aanraden, iets 

opdwingen, ...  

o Niet altijd positief: soms is het belangrijker dat je klanten een aangename ervaring meegeeft 

zodat ze terugkomen, in plaats van hen veel te laten betalen/veel druk laten voelen, 

waardoor ze niet meer zullen terugkomen  

à Moet niet altijd negatief zijn, maar je moet gewoon heel goed stilstaan bij welk gedrag je wilt stimuleren 

en welk gedrag je ermee stimuleert (neveneffecten)  

à Objectieve criteria zijn dus NIET altijd de beste keuze  

• Combinatie tussen objectieve en subjectieve kan ook goed werken  

• Altijd vanuit job vertrekken en kijken wat je precies wilt bereiken met criteria  

 

Rating or ranking?  
1. Vergelijkende methoden (ranking)  

o Je gaat medewerkers met elkaar vergelijken en een rangorde opstellen  

o In het algemeen of op bepaalde prestatiedimensies  

2. Absolute methoden (rating) 

o Je gaat geen rekening houden met anderen, maar prestaties van anderen aftoetsen o.b.v. 

een norm die je voor jezelf hebt opgesteld (vooraf vastgelegde norm) 

o Beoordeling los van andere medewerkers  

o Bv. je verwacht van je proffen dat ze een bepaalde verbetersleutel hebben tijdens het 

verbeteren van examens (dat ze zich baseren op de antwoorden waarvan zij vooraf dachten 

dat ze juist waren) à student moet maximum kunnen halen, zonder afhankelijk te zijn van 

de punten van andere studenten  

§ Maar er kan voor studenten ook op een ranking-manier beoordeeld worden: bv. de 

presentaties van andere groepen afwachten, om zo een beter zicht te hebben van 

de prestaties van de groep in kwestie  

 

Voorbeeld: criteria prof  
Verschillende criteria op basis waarvan de prof wordt beoordeeld door de studenten van het 

opleidingsonderdeel  

• Daarnaast: gemiddelde score op criteria/stelling 

• Je kan op een ranking of rating-manier omgaan met deze resultaten  

o Bv. de proffen die de mogelijkheid kunnen krijgen tot promotie o.b.v. deze beoordeling  

§ Vergelijken met de andere proffen: proffen met de hoogste scores op de meeste 

criteria komen in aanmerking  

§ Zich baseren op een norm: ‘behaal je minstens 4 op alle criteria, dan kom je in 

aanmerking voor een promotie’  
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Vergelijkende methoden 
1. Rankschikking  

• Voordelen  

o Eenvoudig – positie innemen  

• Nadelen  

o Betrouwbaarheid/validiteit dalen al naargelang het # beoordeelden  

o Geen informatie voor feedback en coaching  

o Lage acceptatie/weerstand  

o Enkel geschikt voor soortgelijke functies (geen appelen met peren vergelijken)  

§ Bv. prof niet vergelijken met een technieker aan KU Leuven 

 

2. Paarsgewijze vergelijking  

• Je gaat elke medewerker vergelijken met een andere medewerker uit het team  

• Voordelen: 

o Eenvoudig  

o Zeer betrouwbaar & valide  

o Positie innemen  

• Nadelen:  

o Tijdrovend: je gaat de volledige groep indelen in groepjes van 2 à heel veel apartje groepjes 

die je moet beoordelen (niet groep in zijn geheel)  

o Geen informatie voor feedback en coaching  

§ Als je echt wilt beoordelen met het oog op ontwikkeling van de werknemer, is dit 

geen goede methode  

§ Je vergelijkt de werknemer gewoon met 1 andere werknemer, en hebt dus weinig 

informatie over zijn/haar functioneren over het algemeen  

o Enkel geschikt voor soortgelijke functies  

§ Bv. groep van professoren, groep van boekhouders, ... 

• Wanneer wordt de methode dan wel gebruikt? Vaak om de validiteit van een andere methode te 

beoordelen  

o Bv. gewone rankschikking toepassen en deze paarsgewijze vergelijking  

§ Soortgelijk resultaat: rankschikking als goede methode om de beoordeling te doen  

§ We kunnen dan die andere methode hanteren, want deze methode is zeer 

tijdrovend  

 

3. Gedwongen verdeling – variant 1  

• Methode die zeer vaak toegepast wordt door bedrijven 

• Je gaat als organisatie je medewerkers indelen over de 4 evaluatiecategorieën, waarvan er op 

voorhand werd beslist hoeveel werknemers er in elke categorie moeten zitten  

o Dwingt je om te differentiëren  

• Nadelen: 

o Wat als iedereen goed/ongeveer gelijk presteert?  

§ Je bent dan verplicht om bepaalde studenten in het onvoldoende te steken, terwijl 

dit eigenlijk niet heel correct is  
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o Niet bruikbaar in kleine groepen (betrouwbaarheid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Voordeel: financiële voorspelbaarheid  

o We weten op voorhand al dat 40% zal behoren onder ‘goed’ en 15% onder ‘uitstekend’  

§ Op voorhand beslist dat de ‘goede’ werknemers een loonsverhoging krijgen en de 

‘uitstekende’ werknemers worden gepromoveerd en krijgen loon van hogere functie  

o Je weet op voorhand dus al best goed wat je aan budget nodig hebt, aangezien je exact weer 

voor hoeveel werknemers je welk budget nodig zal hebben  

 

5. Gedwongen verdeling – variant 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Gedwongen verdeling – variant 3  

10-70-20 Forced distribution  

• 10% die echt slecht scoort bij de beoordeling, 70% die gemiddeld presteren en 20% die echt zeer 

goed scoren en zeer goede prestaties leveren  

• Vitality curve  

o = Gezonde verhouding voor het functioneren van een onderneming  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bepaalde organisaties zijn bij ontstaan van deze methode, deze gaan toepassen met de bedoeling de 

slechtste presteerders (10%) te ontslaan  

• Zorgt voor een zeer grote prestatiedruk & spanning  

• Slechtste worden ontslagen en de betere worden steeds bijgehouden, waardoor je als gemiddelde 

presteerder op een bepaald moment ook wel bij die 10% zal behoren à grote spanning 
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7. Power-Law Distribution (long tail)  

• Voor de prestaties in onze organisatie (de toegevoegde 

waarde voor de organisatie) is maar een hel klein deeltje 

verantwoordelijk in de organisatie (kleine groep werknemers) 

• Moet er dan geen specifiek beleid bestaan voor die mensen 

die écht het verschil maken in de organisatie en een grote 

meerwaarde hebben? ~ Talent management 

• Bv. KU Leuven: al het geld dat er binnenkomt door 

onderzoeken, blijkt vanuit 10% van de professoren aan de 

universiteit te komen 

 

Voorbeeld: 9-box 

 

 

Je deelt in volgens potentieel in de toekomst en de 

prestaties die ze tot nu toe geleverd hebben  

• Bovenaan rechts: de werknemers die zeer goed 

presteren en ook veel potentieel hebben om naar 

hogere posities door te stromen  

• Op deze groep zal er dus wat sterker gefocust 

worden op vlak van ontwikkeling, beloning, ... 

 

 

 

 

 

Voordelen en nadelen van gedwongen verdeling  

Voordelen  

• Positie innemen (dwingt de beoordelaar om een onderscheidend vermogen in te bouwen)  

• Mildheids-, strengheids- en centrale tendens vermijden  

• Handig bij beperkt budget voor loonstijging, ... (financiële voorspelbaarheid)  

Nadelen  

• Bij kleine groepen onbetrouwbaar  

o Je gaat verschillen creëren in deze groepen, terwijl ze er vaak eigenlijk niet echt zijn 

(verschillen brengen in een homogene groep) 

• Wat als iedereen goed of gemiddeld presteert?  

• Enkel geschikt voor soortgelijke functies (binnen job categorieën, niet over job categorieën heen)  

• Geen informatie voor feedback of coaching  

o Je kan soms moeilijk uitleggen aan werknemer waarom hij/zij precies beland is in die 

categorie (je moet je werknemers categoriseren)  

 

 

 



 71 

Absolute methoden  
Je hebt een gepredefinieerde norm/standaard waaraan je de prestaties van de werknemers gaat aftoetsen  

 

1. Waarderingsschaal  

• Heel simpele methode 

• Je hebt bepaalde gedragsdimensies/criteria 

(inlevingsvermogen, klantgerichtheid, ...) en een 

puntenschaal (hier: 3-puntenschaal)  

• Voordelen 

o Gebruiksgemak  

o Efficiënt (tijd)  

o Criteria zijn meestal vrij algemeen  

§ Algemeen toepasbaar: kan voor meerdere functies gebruikt worden  

• Nadelen  

o Willekeur in criteria  

o Geen omschrijving van criteria  

o Criteria zijn meestal vrij algemeen  

§ Betrouwbaarheid en validiteit lijden hieronder  

o Vatbaar voor allerlei beoordelingstendenties (bv. halo-effect)  

§ Als een werknemers beduidend hoog scoort op één van die criteria (bv. een zeer 

goede klant kunnen binnenhalen), kan het zijn dat we een beetje gebiased zullen zijn 

voor de andere criteria  

 

2. Verankerde waarderingsschaal/Behaviorally Anchored Rating Scale (BARS) 

Voorbeeld: zelfstandigheid  

• Elke schaalpositie in accurate, gedetailleerde 

gedragstermen omschrijven (gedragsomschrijving)  

o Beoordeling is daarom veel betrouwbaarder en 

valide  

• Je krijgt niet gewoon een score, maar ook 

uitleg/informatie  

• Er is hier dus veel meer mogelijkheid voor ontwikkeling en 

coaching  

Voordelen 

• Betrouwbaarheid en validiteit  

• Minder vatbaar voor beoordelingsfouten  

• Nuttige info voor zowel functioneringsgesprek, als prestatiebeoordeling  

• (Strikt) functiegebonden  

Nadelen 

• Tijdrovend en gecompliceerd  
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3. Keuzesysteem  

Voorbeeld: industrie slachthuis  

• Je hebt een positieve en een negatieve praktijk (links en rechts) en kan 

beoordelen waar je werknemers zich precies bevinden  

• Tegengestelde stellingen krijgen (negatief en positief) zou meer effect 

hebben op de werknemers dan alleen het positieve gedrag meegeven 

en zeggen in welke mate ze hier aan voldoen  

Voordelen  

• Maximale objectivering  

• Minimale inbreng van beoordelaar  

• Veel detailinformatie (duidelijk een goed en slecht gedrag, werknemer krijgt mee wat er van 

hem/haar verwacht wordt) 

• Goede basis voor functioneringsgesprek  

Nadelen  

• Maar... veel ontwerptechnische voorwaarden   

o Uitspraken moeten indicatief zijn (inhoudsvaliditeit)  

o Voorafgaand empirisch onderzoek nodig  

o Operationalisering is (te) omslachtig  

• à Ook van toepassing op de BARS  

Wie beoordeelt?  

Multi-rater systemen – 360° feedback  

• Meerdere beoordelaars  

• Kompas dat informatie verschaft vanuit verschillende 

referentiepunten  

o Verschillende perspectieven hebben een grote 

meerwaarde (je hebt een hele andere 

verstandhouding met je collega vergeleken met je 

leidinggevende)  

§ Die verschillende beoordelingen (vaak 

inclusief zelfbeoordeling) vormen dan een 

compleet plaatje 

• 360°-systeem heeft de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen  

o Bedrijven gaan steeds meer belanghebbenden inschakelen om te beoordelen   

o Waarom? Haalbaarheid voor manager om een hele groep werknemers te beoordelen = klein  

§ Andere mensen (zoals collega’s) betrekken, kan het dan makkelijker maken 

• Stelling: ‘er zit vaak een groot verschil tussen de eigen beoordeling van een werknemer en de 

beoordeling door een ander’  

o Waar: werknemers blijken zich gigantisch te overschatten  

o Wat zien we nog? Dat de beoordelingen van de andere beoordelaars vaak ook sterk 

verschillen van elkaar (groep beoordelaars buiten werknemer zelf) 

• Voordelen  

o Wederzijdse ophefing van beoordelingsfouten (intersubjectiviteit)  
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§ Beoordelaars hebben vaak een verschillend oordeel/verschillende mening à het is 

goed om rekening te houden met die diversiteit en spreiding (sommige zijn milder, 

andere te streng)  

§ Deze verschillen heffen elkaar op, waardoor je tot een gewogen oordeel komt  

o Minder blinde vlekken: je hebt verschillende perspectieven die je betrekt, verschillende 

relaties van werknemer die hem/haar beoordelen, ...  

o Nuttig voor functionerings- en feedbackgesprekken (development tool)  

• Nadelen  

o Tijdrovend en dure aangelegenheid (PC als hulpmiddel)  

o Complexiteit  

o Niet geschikt voor prestatiebeoordeling  

§ Het brengt soms een beetje een risico met zich mee  

§ Bv. als je als collega weet dat de best presterenden dit jaar een loonsopslag krijgen, 

kan het zijn dat je een lagere score gaat toewijzen (competitie)  

à Bv. programma ‘komen eten’  

Beoordelingsgesprekken verbeteren  

Adviezen  
1. Bepaal eerst de doelen  

o Het doel dat je voor ogen hebt, zal bepalen welke methode je het beste toepast 

2. Omgevingsanalyse  

o Bv. als er in team gewerkt wordt in de job, is het ook belangrijk dit gegeven op te nemen in 

de beoordeling à geen individuele beoordeling doorvoeren met een individuele beloning 

(bv. loonsverhoging à verhoging competiviteit)   

3. Betrokkenheid bij ontwerp  

4. Train beoordelaars (meetfouten erkennen)  

o Uit onderzoek blijkt wel dat beoordelaars opleiden om minder fouten te maken, hen niet 

echt betere beoordelaars maakt 

o Maar wilt niet zeggen dat we hen niet moeten trainen: hen bewust maken van die mogelijke 

fouten, hun grote verantwoordelijkheid (grote gevolgen voor mensen), ... is wel van belang 

5. Observatietechnieken  

o Observeren hoe je werknemers het doen, en niet gewoon de leidinggevende die op een jaar 

3 keer over de vloer komt de werknemers laten beoordelen   

6. Sturen en feedback geven  

 

7. Beperk aantal evaluaties  

o Span of control voor managers is soms veel te groot, waardoor het aantal taken niet meer 

haalbaar is  

8. Beoordelen is onvoldoende  

o Op het einde van het jaar alle werknemers gewoon beoordelen zonder gevolg is niet 

voldoende  

§ Moet een start zijn voor het rest van het personeelsbeleid 

§ Start voor coaching, ontwikkelingsdoelstellingen, ...  

9. Beoordeelde moet dimensies begrijpen  

o Je moet als werknemer achter de criteria staan waarop je wordt beoordeeld  
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10. Beroepsprocedure  

o Zorg dat er een kanaal gecreërd wordt waarin de werknemer de mogelijkheid krijgt om een 

weerwoord te geven (mogelijkheid om erover te reflecteren en zijn/haar eigen mening te 

geven) à in ‘beroep’ kunnen gaan  
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Deel 6: Beloningsvormen 

Beloningsvormen  
Je kan de verschillende beloningsvormen onderscheiden o.b.v. deze vier luiken 

• Je maakt dus een keuze tussen de opties onder die 4 luiken  

• Grondslag  

o Functieloon (loon naar werk)  

§ Overeenkomstig met de functie die ik heb, word ik beloond  

§ Bv. je hebt twee boekhouders in je organisatie, die exact hetzelfde loon krijgen 

(ongeacht of de ene misschien beter presteert dan de andere) 

o Prestatieloon (loon naar werken, output)  

§ Bv. je hebt twee boekhouders die anders presteren en de best presterende krijgt 

een hoger loon dan de andere  

§ Kan je zowel individueel als collectief gaan toepassen  

o Competentieloon (input)  

§ We horen er veel over, maar je ziet het eigenlijk zelden in de praktijk  

à Amerikaanse systemen maken hier wel meer gebruik van 

• Omkeerbaarheid  

o Vast: je loon is onomkeerbaar, staat vast, gegarandeerd  

§ Je weet als werknemer wat er elke maand op je rekening komt  

o Variabel: je loon is niet voorspelbaar en gegarandeerd 

§ Je zal voor een bepaalde periode sterk moeten presteren en afhankelijk daarvan zal 

je loon hoger/lager liggen  

§ Bv. in de verkoop: werknemers hebben vaak een vast loon dat ze maandelijks 

gestort krijgen  

• Maar kunnen hun loon wel naar omhoog brengen gedurende een bepaalde 

periode (bv. 3 maanden) o.b.v. het aantal verkochte producten  

§ Belangrijke opmerking: prestatieloon is vaak vast i.p.v. variabel in België 

• Als je in een jaar enorm goed hebt gepresteerd, kan het zijn dat je een 

loonsverhoging krijgt van bv. 3%  

• Als je het jaar erna minder goed presteert, gaan ze je die 3% niet meer 

afnemen (die staat vast en is gegarandeerd)  

• Je bent een trapje naar hoger gegaan, en je zal dus niet meer zakken na die 

loonsverhoging als je dat jaar minder prestaties hebt geleverd  

o Flexibel  

§ Bv. je krijgt door je geleverde overuren extra vakantiedagen van het bedrijf, maar 

wilt dit eigenlijk eerder terugkrijgen in geld à flexibiliteit  

• Niveau  

o Individueel  

o Collectief  

§ Komt vaker voor bij prestatielonen dan functielonen 

• Meetsysteem  

o Direct: je gaat gebruik maken van objectieve criteria  

§ Je gaat die dingen beoordelen die je kan meten, die je kan kwantificeren  
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§ Bv. de omzet, het aantal verkochte auto’s, aantal auto’s geproduceerd, ... 

§ Op basis daarvan ga je dan bv. een commissie geven of een loonsverhoging 

§ Directe vertaalslag   

o Indirect  

§ Klantgerichtheid, creativiteit, ... meten à indirect systeem nodig om dit soort 

gedragscomponenten te meten  

§ Beoordelaar nodig om dit te beoordelen  

§ Daarna pas kan je weten of er eventueel sprake kan zijn van bv. een loonsverhoging, 

...  

A. Functieloon 

Functie, vast, individueel  
1. Loon naar werk  

o Functie als grondslag: je beloont overeenkomstig de functiezwaarte  

o Onomkeerbaar, gegarandeerd  

2. Procedure  

a. Beschrijving en analyse van functie-inhoud   

§ Normatieve functie beschrijven, de taken en opdrachten beschrijven die er gedaan 

moeten worden in de functie, ...  

b. Functiewaardering/functieweging met behulp van systeemsleutel (zie oefening)  

§ Een gewicht toekennen aan iedere functie  

c. Functieclassificatie  

§ Eens je op elke functie een bepaalde waardering hebt geplakt (een getal), kan je de 

verschillende functies rangorden  

§ Je gaat vervolgens functieklassen creëren à gelijkaardige functies met een 

gelijkaardige ranking  

d. Loonclassificatie  

§ Die functies binnen die groep worden dan op dezelfde manier behandeld  

 

Functiewaardering 
Functiewaardering – Universeel Systeem Berenschot (USB)  

Functie: telefonist(e) 

• Je gaat alle functies wegen op de verschillende kenmerken/criteria 

o Afhankelijk van welk bedrijf en welke systeemsleutel je hanteert  

à Valt niet meer over te onderhandelen  

• Score toekennen op basis van een waarderingstabel  

• Je kan niks veranderen aan de kenmerken die we hanteren, maar wel aan het gewicht van die 

kenmerken à weging (bepaalde kenmerken vinden we belangrijker dan de anderen) 

• Om score ‘74’ te kunnen interpreteren heb je die tabellen en systeemsleutels nodig  

• De score is niet de score van de werknemer op al die kenmerken  

o Het is de score die de functie heeft waarmee we uiteindelijk het loon zullen bepalen 

o Bv. voor een ‘boekhouder’ zal de score op ‘kennis en complexiteit’ hoger liggen dan voor de 

functie van een telefonist 
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Functiewaardering – gezichtspunten HAY 

Bij de USB gebruiken ze bv. 7 verschillende kenmerken waarop ze de verschillende functies gaan wegen  

• Welk niveau van kennis is er vereist, welke niveau van vreemde talen is er vereist, ... om de functie 

goed te kunnen uitvoeren  

• Logica HAY: er zijn 3 kenmerken en geen 7 (wel met enkele subkenmerken) 

o Examen: je moet de kenmerken en precieze uitleg bij al deze functiewaarderingen niet 

vanbuiten kennen, maar de logica erachter snappen en begrijpen wat functiewaardering 

precies inhoudt  

o In elke job heb je een input, een troughput en een output  

§ Die drie aspecten zijn relevant om te kijken naar jobs en deze jobs/functies met 

elkaar te gaan vergelijken  

o Input: de kennis en vaardigheden die vereist zijn voor de job  

o Troughput: wat er gedaan moet worden in de job  

§ Als werknemer heb je vaak te maken met het 

oplossen van problemen 

§ Je hebt je kennis en kunnen nodig om dit goed te 

volbrengen 

§ Hoe complexer de taken zijn binnen de job, hoe 

meer gewicht er wordt toegekend aan de 

probleembehandeling (PB) en dus hoe hoger je input 

moet zijn  

o Output: door problemen op te lossen, ga je een bepaalde output realiseren in je job 

§ Op basis van die output kan je het verantwoordelijkheidsniveau gaan afleiden  

§ Bv. accuraat een stuur aan een auto vastmaken vs. de aandelen op de beurs goed 

controleren en opdrijven  

à Ene output is ‘belangrijker’ dan de andere, en er kan dus afgeleid worden dat het 

verantwoordelijkheidsniveau bij de tweede hoger ligt  

• Dus: functies zijn gecreëerd om een bepaalde output te bereiken 

o Om dat resultaat te bereiken, heb je een bepaalde probleembehandeling in de job 

o Om die problemen op te lossen, heb je kennis en kunde nodig  

• Verschillende subkenmerken onder de 3 gezichtspunten 

 

Oefening functiewaardering HAY  

Voor drie dimensies van kennis en kunde bepalen waar je een leerkracht wiskunde in het middelbaar 

onderwijs zou plaatsen  

• Functietechnische kennis en vaardigheden (vakkennis, technische knowhow) 

• Bestuurskunde  

• Sociale vaardigheden  

à Opmaak HAY-tabel:  

• Blauwe score = scores die we het vaakst zien voorkomen  

• Rode score = scores die we zelden zien voorkomen  

• Per cel drie cijfers = de min, de modale en de plus  

o Soms discussie over precieze plaats van een job  

o Hierdoor kan men binnen categorieën alsnog een onderscheid maken tussen jobs 
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à Oplossing: totale score = 230 

• Functietechnische kennis en vaardigheden: E 

• Bestuurskunde: 1 

• Sociale vaardigheden: 3 

à Geobjectiveerde subjectiviteit: tabel oogt heel objectief, maar we maken nog steeds een subjectief 

oordeel (inschatting) 

• Maar we gaan die inschatting wel op een gestructureerde manier proberen te maken, a.d.h.v. tools 

zoals de HAY-tabel 

 

Functiewaardering – Rangordening van functies  

Bij het toepassen van tools zoals de HAY-tabel, bekom je uiteindelijk een rangordening van functies  

• Zonder alle informatie te zien die erachter schuilgaat, kan je functies met elkaar vergelijken en 

afstanden berekenen tussen functies è Hiërarchie  

• Op deze manier kan je dan ook lonen gaan toekennen aan de functies en de loonverschillen tussen 

functies onderbouwen  

o Op een billijke (redelijke, gegronde) manier een onderscheid maken in lonen 

• Gelijkaardige functies met een gelijkaardige score worden vaak samengenomen tot een 

functieklasse à identiek belonen  

o Allereerst nadenken over het aantal functieklassen dat we willen en vervolgens nadenken 

over welke scores (de breedband van iedere klasse) onder welke functieklassen horen  

 

Functie- en loonclassificatie  

• X-as: de 5 verschillende loonklassen met de daarbij horende scores  

• Y-as: de hoogte van het brutoloon  

• Alle functies in een functieklasse gaan we identiek belonen  

o Per functieklasse ga je een minimum en een maximum functieloon bepalen 

o Bv. loongroep 4: minimum is onderste lijn van donkerblauwe gedeelte en maximum is het 

einde van het blauwe gedeelte  

o Welke grondslagen kan je gebruiken om het loon van de functies in die functieklasse te 

structureren, tussen minimum en maximum? 

§ Anciënniteit: heel vaak toegepast mechanisme  

à Bij binnenkomst bij het bedrijf, word je beloond o.b.v. het minimumloon en ieder 

jaar dat je langer in de organisatie werkt, groei je naar het maximumloon 

§ Prestaties  

à De output die je geleverd hebt, je verdiensten  

à Hiermee kan je je werknemers met dezelfde functie ook differentiëren 

 

Progressie, spreiding en overlap 

~ Belangrijk gedeelte (examenvraag)  

 

Progressie = hoe kan je in loon vooruitgaan, als je promotie maakt van een lagere naar een hogere 

functieklasse?  

• Wat is de loonvooruitgang die men kan maken bij die overgang? 

• Keuze als organisatie:  
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o Promotietrappen niet extreem maken en 

ervoor kiezen die afstand kort te houden 

o Duidelijke promotietrappen, waarbij 

overstappen van lagere naar hogere 

functieklasse duidelijk zichtbaar mag zijn 

(opmerkelijke loonvooruitgang)  

• Geen juiste keuze: afhankelijk van type 

organisatie en visie van organisatie  

 

 

 

Spreiding = loonafstand, afstand tussen het minimum en maximum functieloon  

• Vaak voorkomend: binnen je functieklasse kan je vaak meer vooruitgaan dan bij de overgang van 

een lagere naar een hogere functieklasse (zoals afgebeeld)  

• Waarom is een spreiding belangrijk?  

o Je kan het als organisatie heel belangrijk vinden om de prestaties van werknemers te 

belonen, om te differentiëren tussen de werknemers die sterk presteren en minder sterk 

presteren  

• Je kan ook de keuze maken om de spreiding klein te houden  

o Iedereen in dezelfde functieklasse wordt zo goed als hetzelfde beloond  

o Hier ben je als werknemer wel verplicht om, indien je loonvooruitgang wilt boeken, te 

groeien naar een nieuwe functieklasse  

 

Overlap = mate waarin de lonen van twee verschillende functieklassen overlappen met elkaar 

• Tussen loongroep 1 en loongroep 2 een nul-overlap: iedereen in loongroep 1 zal altijd minder 

verdienen dan de werknemers in loongroep 2  

o Sterk hiërarchisch  

• Je kan de overlap ook groter maken, waarbij een werknemer in een lagere functieklasse alsnog 

evenveel of meer kan verdienen dan werknemers in een hogere functieklasse  

o Hiermee geef je je werknemers duidelijk mee dat bijvoorbeeld goed presteren belangrijker is 

en beter beloond wordt dan in een hogere loongroep zitten  

o Prestaties voorrang geven op loonklassen  

• Opnieuw geen juiste keuze in (bv. AB-Inbev: leidinggevenden zullen altijd meer verdienen dan 

medewerkers, want leveren de belangrijkste prestaties à grote verantwoordelijkheid) 

o Hangt sterk af van de type onderneming en visie  

o Geen ‘best practice’  

 

Marktvergelijkingen  

Het is mogelijk om via functiewaardering marktvergelijkingen te maken: nagaan of je op vlak van loon 

competitief bent op de arbeidsmarkt 

• Figuur: typische figuur, vaak voorkomend 

o Wat valt op? Je ziet geen cijfers/waardes of informatie, maar gewoon de variabele op de x-

as en op de y-as 

o Waarom? Bedrijven willen deze informatie vaak niet vrijgeven  
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• Deze figuur heeft betrekking op de functies in het onderwijs  

o Vraag: zijn lonen die we geven competitief 

vergeleken met de andere lonen op de 

arbeidsmarkt?  

o Moeilijkere kwestie bij onderwijs, omdat de 

functies die voorkomen in het onderwijs vaak ook 

alleen voorkomen in de onderwijssector à dus 

moeilijk om te vergelijken met privésector  

§ Maar het is wel mogelijk: door gebruik te 

maken van de functiewaarderingen  

• Consultancybureaus hebben een gigantische databank  

o Voor elke functie wordt daar goed in beeld gebracht welk gewicht de functie heeft 

toegekend gekregen (bv. HAY methodiek) en welk loon  

o Bv. leerkracht heeft het gewicht van 230 à Je kan dan de functie ‘leerkracht’ gaan 

vergelijken qua loon met andere functies in dat databestand die ook een 230 aan gewicht 

hebben gekregen (bv. vergelijking met een boekhouder)  

= marktvergelijkingen 

o Idee: alleen maar functies vergelijken met hetzelfde gewicht  

• Op die manier kan je conclusies trekken over hoe competitief je lonen zijn op de arbeidsmarkt  

• Ondersteunende functies zijn hier terechtgekomen in de eerste functieklasse, kernfuncties in de 

tweede en bestuursfuncties in de derde  

o Ondersteunend: de poetsploeg, ...  

o Kernfuncties: de leerkrachten  

o Bestuursfuncties: de directie  

§ Grote breedband: directeur van kleine school vs. directeur van een hele 

schoolgemeenschap  

• Oranje lijn: mediaanloon 

o Als we alle lonen van de functies gaan vergelijken die via de HAY-methode een gewicht 

kregen van 230 (score leerkrachten; kernfuncties), dan ligt daar de mediaan  

• Blauwe lijn: kwartielen (kwartielverdeling) 

o Witte gedeelte = de markt 

o Q1: 25ste percentiel 

§ Daaronder: 25% laagste lonen voor functies met score 230 (je betaalt onder de 

markt) 

o Q3: 75ste percentiel  

§ Daarboven: 25% hoogste lonen voor functies met score 230 (je betaalt boven de 

markt) 

o Onder en boven de mediaan: 50% van de lonen 

• Zwarte lijn: lijnen voor het onderwijs 

• Conclusie figuur: de salarissen in het onderwijs zijn niet competitief (sterk onder de markt)  

o Zitten bij de 25% procent slechts betaalde jobs 

o Voor de bestuursfuncties zit het onderwijs er zwaar onder (zeer grote kloof) 
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Tweede oefening: totaal loonpakket  

• Belangrijke nuance: leerkrachten hebben vaak enkele extra’s (voordelen) in hun loonpakket die 

andere functies buiten de onderwijssector niet hebben  

o Bv. veel vakantiedagen, sterk beschermd tegen ontslag door type contract, ... 

o Dit zou mee in rekening genomen moeten worden bij het maken van marktvergelijkingen 

(vergelijkingen met andere functies in andere sectoren) 

• Nieuwe vergelijking met deze voordelen inbegrepen: 

• Conclusie: de kernfuncties zijn competitief, maar de 

bestuursfuncties zijn niet competitief  

o Ondersteunende functies liggen lichtjes onder de markt  

o Bestuursfuncties liggen we er weer serieus onder, ook 

als we dus kijken naar het totaalpakket (dus voordelen 

bieden nog steeds niet voldoende om gelijkaardig 

beloond te worden met andere functies)  

 

Kritische reflectie  
1. Vastheid  

o Gebrek aan motivating power  

§ Je loon staat zo goed als vast en is voorspelbaar, wat jou als medewerker niet meer 

echt motiveert om sterk te presteren  

o Drukt de vraag naar arbeid  

§ Organisaties zijn vaak geneigd om te werken met tijdelijke contracten (onbepaalde 

duur) i.p.v. vaste contracten als ze werken met functielonen 

§ Als de organisatie het wat moeilijker zou krijgen en dus minder financiële middelen 

zou hebben, dan is het moeilijker met vaste contracten om het loon te doen dalen  

2. Arbitrair, rigide  

o Erg complex, tijdrovend specialisten werk (bv. HAY-methode voor iedere functie moeten 

toepassen)  

o Puntenverzamelingsmentaliteit  

§ Werknemers worden beloond overeenkomstig met de functie die ze uitoefenen, en 

dus minder met hun prestaties  

§ Wanneer het bedrijf enkele extra, bijkomende taken moet verdelen over de 

werknemers, zullen werknemers deze vaak afwijzen aangezien deze niets zullen 

veranderen voor hun loon  

§ Ze zijn enkel bereid meer te presteren/meer taken op te nemen wanneer dit 

bijdraagt tot hun punt (score van hun functie) en dus verandering zal brengen in hun 

loon 

3. Collectivisme  

o Laat weinig differentiatie toe  

§ De functies onder een functieklasse krijgen hetzelfde loon, worden op dezelfde 

manier beloond  

§ Dit zorgt voor weinig speling in lonen en laat dus weinig differentiatie tussen 

werknemers toe à kan zorgen voor frustraties en spanningen  
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B. Verloning naar anciënniteit  

Anciënniteitsgebonden verloning  
Zeer weinig aandacht aan besteedt in het handboek 

• 1 hoofdstuk over in het boek, waarbij ze er ook duidelijk vanuit lijken te gaan dat deze manier van 

belonen zijn tijd gehad heeft en zelden nog toegepast wordt 

o Dat is zeker niet het geval + nog steeds veel debat rond  

 

Als we bedrijven gaan vragen of ze nog steeds werken met anciënniteitsgebaseerde beloning, zie je dat heel 

veel bedrijven zeggen dat ze daarvan afgestapt zijn  

• ‘Past niet meer in een moderne organisatie’ 

• Maar praktijk: heel weinig organisaties die volledig komaf hebben gemaakt met die anciënniteit als 

grondslag voor beloning  

o Het is wel afgezwakt en er is meer oog voor andere vormen van beloning, maar nog niet 

verdwenen  

 

Figuren: veel ondernemingen hebben oog voor 

competenties of de functie als grondslag voor beloning  

• Linkse figuur: ideale loonlijnen voor een 

bepaalde functie (bv. marketingmanager) 

o Je kan een functie doen op 3 niveaus 

van prestatie  

o Ideale loonlijnen: werknemers beginnen 

vaak bij het eerste niveau en groeien 

dan naar andere niveaus (in realiteit wel 

minder evident, maar dit is het ideale) 

o Afhankelijk van het niveau, ga je sneller 

of trager vooruit/ontwikkelen in loon 

§ Als je consistent op een exceptional niveau gaat presteren, kan je ook hoger 

uitkomen qua loon dan op andere niveaus (hoger eindigen bij hoger niveau) 

• Rechtse figuur: opnieuw 3 verschillende prestatieniveaus  

o Er wordt opnieuw gedifferentieerd in de snelheid, maar niet in de loonhoogte  

o Als je altijd op een acceptabel niveau gepresteerd hebt, gaat de loonsvooruitgang misschien 

trager gaan, maar kan je nog steeds op hetzelfde punt belanden als de andere niveaus  

 

Bedrijven die dit soort methoden toepassen, stellen duidelijk komaf gemaakt te hebben met die op 

anciënniteit gebaseerde beloning  

• MAAR: anciënniteit zit er nog steeds even hard in als vroeger als je naar de figuur kijkt  

• Iedereen gaat vooruit in loon naarmate de tijd (hoe langer ze werken), maar afhankelijk van je 

prestatieniveau ga je sneller of trager vooruit  

o Maar: iedereen gaat wel altijd vooruit, een loonstijging kennen  

o Je gaat dus wel via prestaties differentiëren en ook dit element laten meespelen in je 

beoordeling, maar het element van anciënniteit blijft nog steeds aanwezig  

• Vandaag de dag noemt men dat niet meer ‘anciënniteit’, maar ‘tijd’ of ‘rate of progression’  
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Waarom is anciënniteit zo belangrijk geworden als grondslag van loonverschillen?  
Pro 

1. Ervaringstoeslag  

o Op het moment dat iemand start in een onderneming, gaat hij/zij een leercurve doorlopen 

(kennis en competenties ontwikkelen door ervaring) à beter functioneren in de job à 

waarde van de persoon neemt dan ook toe in de tijd 

o Om die leercurve aan te moedigen, gaan ze die leercurve financieel belonen  

o Ervaring die opgebouwd wordt, belonen  

2. Eenvoud  

o Anciënniteit is eenvoudig te meten, terwijl prestatiebeloning vaak botst op problemen i.v.m. 

meetbaarheid, toewijsbaarheid, favoritisme, ... 

3. Uitgestelde betaling  

o Om die reden is deze manier van belonen ontstaan  

o ‘Werknemers die pas toekomen in de organisatie gaan we bewust minder gaan betalen, 

omdat er altijd een risico aan verbonden is’  

§ Daarom persoon zich eerst laten bewijzen (prestaties en ervaring)  

§ In het tweede deel van de loopbaan wordt die lagere beloning dan gecompenseerd 

à tegenovergestelde doen: meer betalen (dan een persoon met dezelfde functie en 

taken die pas in de organisatie gestapt is) 

o Gevolg? Binding met organisatie 

4. Impliciete belasting  

o De keuze tussen een jaar werken en uittreden door bv. vervroegd pensioen hangt af van het 

verschil tussen het loon en de uitkeringen die men zou genieten (aanbodverruiming)  

§ Je gaat kijken of die extra aantal jaren die je eventueel nog zou werken bijdragen 

aan de uitkering die je zou krijgen als je op vervroegd pensioen zou gaan 

o De meeste werknemers die het langst gebleven zijn, worden uiteindelijk meer betaald dan 

zij die op vervroegd pensioen gaan  

 

Contra 

1. Relatieve loonkost  

o De loonkost voor de werknemer gaat jaar na jaar toenemen, met het risico dat een 

organisatie sneller komaf zal willen maken met oudere medewerkers omdat zij hoger 

betaald worden (t.o.v. hun relatief lagere productiviteit) à risico op ontslag neemt toe door 

deze vorm van beloning 

2. ‘Verworven recht’-effect 

o ‘Loon stijgt doorheen de loopbaan’ als verwachting bij werknemers  

o Als die mensen ontslagen worden omdat ze te duur geworden zijn en opzoek moeten gaan 

naar een nieuwe job, zullen hun eisen qua loon vaak te hoog liggen  

§ Reservatieloon ligt hoger dan voor werknemers die nooit werden beloond op grond 

van anciënniteit 

§ Werknemer wil minstens evenveel als waar hij/zij geëindigd is (want loon moet 

stijgen doorheen de loopbaan)  

3. Loondrift  

o We zitten met een ouderwordende beroepsbevolking à werknemers die al heel wat 

anciënniteit hebben opgebouwd  
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o Voor een organisatie waarin vooral oudere werknemers aan het werk zijn, wordt de situatie 

zo goed als onbeheersbaar als er wordt beloond o.b.v. anciënniteit à alle werknemers gaan 

al een tijdje mee en moeten dus allemaal meer en meer betaald worden = onbetaalbaar 

4. Gouden kooi  

o Door het vooruitzicht van verzekerde loontoename daalt de mobiliteitsbereidheid van 

werknemers (bv. eigen bedrijf opstarten of vertrekken naar andere organisatie) 

5. Gebrek aan motivating power  

o Of je nu hard werkt of niet, zal je loon nog steeds blijven stijgen naarmate de jaren vorderen 

à weinig motivatie om sterk te presteren (geen motiverende kracht)  

 

Loonspanning voor arbeiders – voorbeelden  
Rijen: verschillende sectoren binnen de arbeidspopulatie 

Middelste kolom: loonspanning begin-einde (basisloon = 100) 

• Loonspanning = de loonvooruitgang die je kan maken doorheen je loopbaan als je steeds in dezelfde 

job zou blijven  

• Bv. professor: hoe hard zou je in loon vooruitgaan, puur en alleen door anciënniteit (aantal jaren in 

die functie)? 

à Arbeiders 

• Gemiddelde = 106 

o Als arbeider speelt anciënniteit dus een hele kleine rol (max 6 procent vooruit kunnen gaan 

puur o.b.v. anciënniteit)  

• Wat valt nog op? Gezins- en bejaardenhulp in Vlaanderen = 163 (63% vooruitgang)  

o En dit vs. gezins- en bejaardenhulp in Wallonië = 135 (dezelfde functie) 

à Bedienden 

• Gemiddelde = 132 (groot verschil met arbeiders) 

• Gigantische verschillen tussen sectoren, zonder hier een logische/duidelijke uitleg voor te kunnen 

geven 

 

Aandachts- en zorgpunten: de relatie tussen gemiddelde leeftijd en productiviteit  
 

• De meest productieve leeftijd is ongeveer op 38 jaar en 

vanaf dan zal de productiviteit gemiddeld gezien 

afnemen (Blauwe curve, U-vorm)  

• Curve die beloning o.b.v. anciënniteit weergeeft, 

toont dat het loon zal blijven toenemen 

gedurende de loopbaan (Oranje curve) 

• Toegevoegde waarde van werknemer neemt na 

38 jaar af, maar het loon blijft wel stijgen  

• Productiviteit loonkost  = groot probleem 

Dus debat: is het niet logischer dat het loon gelijkt blijft vanaf een bepaalde leeftijd of zelfs een beetje daalt, 

aangezien de productiviteit ook daalt?  

à Moeilijke discussie  

• Oplossing Zuid-Korea: piekloon systeem 

o Ze zien de voordelen in van het anciënniteitssysteem, maar ze zien ook de risico’s  
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§ Verstandig om die loonkost te laten dalen vanaf een bepaald niveau 

o Piekloon systeem = vanaf een bepaalde leeftijd gaat loon terug een beetje dalen (na piek) 

§ Bij sommige organisaties vanaf 56 jaar, andere pas vanaf 60 jaar  

o Ze zullen niet ontslagen worden (jobzekerheid), maar hun loon zal wel licht afnemen 

 

Verloning o.b.v. anciënniteit: conclusies  
Wat neem je hier best uit mee? 

1. Dat ervaring beloond wordt en loon stijgt met anciënniteit eigenlijk een evidentie is  

2. Maar dat loonprofielen sneller moeten plafonneren gezien het afnemend rendement van de 

opgebouwde ervaring  

o Ervaring gaat niet blijven resulteren in meer productiviteit à grens 

3. Dat de loonspanning bij de bedienden in sommige sectoren (en bij de overheid) te groot is  

4. Dat anciënniteit moet herleid worden tot wat ze is, periodes van werkloosheid of inactiviteit horen 

daar niet bij  

o De definitie van anciënniteit moet strikter zijn  

o Bv. professor die na 10 jaar KU Leuven verlaat, 4 jaar werkloos is en vervolgens aan de 

UHasselt gaat werken, wordt betaald o.b.v. 14 jaar anciënniteit, wat niet zou mogen, maar 

toch gebeurt  

5. Dat een afvlakking van het loonprofiel niet mag gepaard gaan met een stijging van de startlonen 

o Naar een S-curve gaan: aan het begin van de loopbaan loon stabiel houden  

§ Wanneer de ervaring toeneemt en de werknemer ingewerkt is in de job, laten we 

het loon stijgen 

§ MAAR: op een bepaald moment wel durven zeggen dat die stijging ophoudt 

C. Directe vormen van prestatiebeloning  
Hoogte van het loon wordt vastgesteld op grond van vooraf bepaalde gemeten normen/prestaties  

à Directe vormen van prestatiebeloning: objectieve indicatoren, prestaties die kwantificeerbaar zijn  

à Indirecte vormen: beoordelaar nodig 

 

Stuk- of commissieloon  
Stukloon = aantal geproduceerde eenheden meten gedurende een bepaalde tijdseenheid en daarvan het 
loon laten afhangen  
Commissieloon = loon o.b.v. aantal verkochte stuks of 
gerealiseerd omzet gedurende een bepaalde tijdseenheid 
è Directe vormen: deze indicatoren zijn direct meetbaar  

 

Gevolg: een soort incentive die de toename in beloning gaat 

verbinden met een toename in productie of verkoop 

• Objectieve maatstaven daarvoor gebruiken  

 

In de sectoren werken ze wel vaak met een 

basisloon/functieloon wat gegarandeerd, vast is  

• Maar loon is vaak heel beperkt à men moet dit loon 

opbouwen  

• Functieloon zal je altijd krijgen, ongeacht de norm (bv. 100 stuks produceren) 
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• De norm ga je hanteren om dat stuk- of commissieloon in werking te laten treden à 3 verschillende 

mogelijkheden of scenario’s: 

o A: als je de norm in productie of omzet haalt, krijg je een bonus van 10%  

§ De norm behalen zorgt er al voor dat dat stuk- of commissieloon in werking treedt  

§ Ga je meer produceren dan de norm? Toename in loon (van 10 naar 20%) à lineair 

systeem 

o B: het behalen van de norm is niet voldoende om een hoger loon te krijgen  

§ Om de bonus van 10% te halen in dit scenario, moet je al veel harder gaan werken 

dan in het A scenario  

o A en B worden vaak gecombineerd  

§ Wie de organisatie net binnenkomt à scenario A: de norm halen is daar al 

voldoende om loonsvooruitgang te boeken 

§ Wie al wat ervaring heeft à scenario B: we verwachten dat je die norm nu 

gemakkelijker haalt en je dus harder kan presteren dan dat (dus sterker moeten 

presteren voor dezelfde bonus)  

o C: degressief systeem  

§ Op een gegeven moment (bepaald niveau van presteren) gaan we de loonlijn 

plafonneren, doen afvlakken  

§ Waarom? Systeem van belonen is té effectief, mensen gaan echt sterker presteren 

om hun loon te doen stijgen  

• Té succesvol + gaan vooral prestaties stimuleren op de parameter waarop je 

hen beloont (bv. het aantal stuks) à Gaat ten koste van ander gewenst 

gedrag (bv. klanttevredenheid) 

§ Men wil dit niet té competitief maken en te ver laten gaan, dus op een bepaald 

moment gaat men dit afvlakken 

 

 

Systeem van belonen o.b.v. prestaties is enorm succesvol, maar er zijn wel enkele voorwaarden voor het 

systeem om te werken  

1. Meetbaarheid: het kan enkel toegepast w op functies waarbij het gewenste gedrag meetbaar is  

o Hier mag geen discussie over bestaan  

§ Bv. leerkracht, chirurg, ... à welk gedrag wil je dan zien en beloon je?   

2. Relatie input-output  

o Output = datgene dat je gaat belonen  

o De output moet een mooie afspiegeling zijn van de input (de inzet) van de werknemer  

§ De mate waarin de persoon zich heeft ingespannen, ...  

o Bv. het feit dat je voor weinig omzet hebt gezorgd voor een bepaalde maand, houdt niet 

meteen in dat je je amper hebt ingezet  

§ Het kan ook zijn dat je die maand net te maken kreeg met enorm moeilijke klanten, 

en toch echt je best hebt gedaan  

o Of bv. technische problemen (lopende band bijvoorbeeld)  

o Je eigen inspanning moet dus die output kunnen beïnvloeden (mag niet puur met de situatie 

of omgeving te maken hebben)  

3. Individuele toewijsbaarheid  

o Je gaat mensen individueel belonen o.b.v. hun prestaties  
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o Je kan dit systeem niet toepassen wanneer de taken van een werknemer in team worden 

uitgevoerd à dan beloon je het hele team op dezelfde manier (geen individuele verdienste)  

4. Kritieke prestatiefactoren  

o Je kijkt naar een relevante prestatie, en gaat niet meerdere prestaties/gedragingen belonen  

§ In dit geval zou je verschillende verwachtingen hebben naar je werknemers toe, en 

werkt het systeem minder goed  

o Één duidelijk gedrag belonen, is effectiever  

 

Pro stuk- of commissieloon  

1. Bijdrage aan productiviteitsstijging  

o Als we kijken naar de productiviteit, zien we positieve effecten  

o Verklaring? Twee mogelijke verklaringen  

§ Prestatie-effect: je beloont een bepaald gedrag (een prestatie) en hierdoor gaan ze 

dit gedrag meer proberen te stellen  

§ Sorting effect: mensen die dit soort systeem niet aankunnen (je loon hangt af van je 

prestaties, hoge prestatiedruk), gaan de organisatie verlaten  

à Je gaat dus enkel mensen behouden die goed om kunnen gaan met die druk en 

risico’s (turnover effect) 

à Je gaat ook bepaalde individuen aantrekken tot je organisatie (attraction) 

 

Sorting effect  

Onderzoek naar de relatie tussen persoonlijkheidsdimensies en de mate waarin je goed/slecht functioneert 

binnen een bepaald beloningssysteem 

• Materialisten 

o Hun doel: een hoog loon krijgen of progressie kunnen maken in loon  

o Zij zullen dan ook vaak terug te vinden zijn bij grote multinationals waarbij die zaken 

mogelijk zijn  

o Hebben het liefst ook een voorspelbaar loon  

• Mensen met een laag zelfbeeld  

o Deze mensen hebben ook het liefst een voorspelbaar loon  

o Gaan dus ook niet aantrokken worden tot een variabel beloningssysteem  

• Risk takers  

o Mensen die tegen een stootje kunnen en die goed om kunnen met de druk om goed te 

presteren zodat hun loon stijgt  

o Zijn duidelijk voorstander voor een variabel beloningssysteem (alle soorten, dus ook bv. 

beloning o.b.v. prestaties van het hele team)  

• Individualisten  

o Zijn voorstander voor individuele prestatiebeloningssystemen  

o Het zullen ook vooral deze soort mensen zijn die bedrijven zullen aantrekken bij het 

toepassen van dit soort systemen (kan positief, maar ook negatief zijn)  

 

Pro stuk- of commissieloon (vervolg) 

2. Span of control  

o Er is minder directe controle nodig op de inzet en het functioneren om een aanvaardbaar 

niveau van output te garanderen  
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o Je bent meer ‘zeker’ dat het goed loopt en mensen goed zullen presteren  

§ Je hebt er minder de controle van een leidinggevende nodig  

o Je kan dus wat verder met een grotere span of control 

§ Je kan als leidinggevende meer taken opnemen omdat het controleren van de 

prestaties een beetje overgenomen wordt door dit systeem 

 

Hurt rather than help?  

Het systeem lijkt interessant te zijn op vlak van productiviteit en prestaties, maar het kan ook enkele 

neveneffecten met zich meebrengen  

• Situatie hier: autobanden centrum  

o De focus zou meer gericht moeten zijn op het maken van omzet  

o Beslissing: werken met prestatiebeloningssystemen gebaseerd op de aantal euro’s die 

worden binnengehaald door de herstelling van banden  

• Maar probleem: klachten van klanten begonnen toe te nemen  

• Ze zijn gaan werken met undercover klanten die na gingen gaan hoe het eraan toe ging  

o Voor 34 van de 38 undercovers werd er te veel aangerekend door onnodige herstellingen 

 

Multifactorbeloning 

• Prestatie: nog steeds gebaseerd op de prestaties van werknemers  

• Variabel: afhankelijk van prestaties  

• Direct: je kan de prestaties direct meten  

• Collectief: systeem wordt vaak toepast in teamverband  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij een multifactorbeloning gaat het over meerdere factoren waarop men beoordeeld wordt en waarvan het 

loon afhankelijk is  

• In dit geval: kwaliteit, zuinigheid, uitval en kwantiteit  

o Deze factoren worden dan gemeten aan de hand van enkele prestaties/gegevens zoals het 

aantal fouten  

• Er werden drie normen voorop gesteld waarbij de premie 1%, 4% of 7% was, afhankelijk van wat er 

voor iedere factor werd vastgesteld  

 

Collectieve prestatiebeloning: sterke/zwakte 
1. Versterkt samenwerking en cohesie  

o Gemeenschappelijk doel van het behalen van die prestatie à versterken van samenwerken 

en cohesie  
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2. Individueel defensief gedrag wordt teruggedrongen  

o Als je als individu het prestatieniveau niet bereikt, gaat dit vaak zeer sterk aanvoelen als 

falen à defensief reageren, attribueren aan zaken in de buitenwereld  

o Als er in teamverband wordt gewerkt, wijst onderzoek uit dat bij falen er dan veel 

constructiever reageren à ze gaan daar veel positiever mee om  

3. Speelt in op multitasking  

o Mensen gaan zich niet alleen meer focussen op één kritieke prestatiefactor, maar er 

ontstaat multitasking à dit vermijdt dat het systeem te succesvol wordt en individuen 

alleen maar dat ene prestatiegedrag gaan stellen  

4. Kwaliteit van feedback  

o Als je als team wordt beoordeeld wordt op een aantal prestatie indicatoren (je krijgt daar de 

resultaten van), dan is het enorm belangrijk dat de leidinggevende zich even samenzet met 

het team om de sterktes en zwaktes te bespreken, te vragen hoe alles verlopen is, ... 

o Als dat feedbackmoment wordt ingebouwd, gaan de teamprestaties nog meer vooruit à dit 

staat dus centraal bij een collectieve prestatiebeloning en daarop moet ingezet worden  

5. Line-of-sight: ontmoediging op individueel niveau  

o Probleem dat zich voordoet als het team waarin men werkt té groot is  

o Mensen kunnen zich heel hard gaan verschuilen achter die teamprestaties, waardoor ze 

worden ontmoedigd op individueel niveau  

6. Gebrek aan transparantie (te complexe systemen)  

o Je moet ervoor zorgen dat je systeem niet té complex wordt: niet té veel prestatie 

indicatoren en normen vooropstellen, zodat het systeem en de verwachtingen duidelijk 

blijven voor de werknemers  

o Heel transparant zijn en duidelijk communiceren wat er verwacht wordt  

D. Indirecte vormen van prestatiebeloning  
= Hoogte van het loon wordt bepaald op basis van de prestatiebeoordeling van één of meerdere 

tussenpersonen  

• Hier heb je dus een beoordelaar nodig, een tussenpersoon die de prestaties gaat evalueren  

 

Merit pay: prestatie, variabel/vast, indirect, individueel  

1. Periodieke, meestal jaarlijkse beoordeling (= merit rating) v persoonskenmerken/gedragskenmerken  

2. Uitkomsten merit rating leiden tot een (bescheiden!) bonus (= merit bonus) of stijging van het loon 

(= merit pay) 

o Merit bonus: variabel  

o Merit pay: vast (vast percentage van stijging in loon, vast stapje omhoog op de loonladder)  

3. Beperkte bijdrage aan productiviteitsstijging  

o Die bonus en stijging van het loon zijn vaak bescheiden, waardoor ze niet echt een sterke 

productiviteitsstijging teweeg gaan brengen  
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à Ander systeem: hierbij hangt de loonsverhoging af van de 

prestaties die iemand levert, maar ook van de loonhoogte 

van het huidige loon van de persoon  

o Iemand die bij de 25% laagste lonen zit en 

‘outstanding’ presteert, krijgt een verhoging van 12% 

o Voor iemand bij de 25% hoogste lonen is dit maar 6% 

o Men wordt dus strenger naarmate het loon stijgt 

 

 

Waarom doen ze dit?  

1. 12% van een laag loon en 12% van een hoog loon = groot verschil  

2. Ze verwachten dat, wanneer je al even actief bent binnen een bedrijf en dus een hoog loon hebt, je 

beter kan presteren dan zij die nog helemaal onderaan de ladder zitten (hogere verwachtingen van 

deze personen)  

 

A. Problemen bij het meten  

1. Begripsvaliditeit  

o Meten we wat we willen meten?  

o Bv. criterium ‘betrouwbaarheid’ à wat verwacht je dan van je werknemers, hoe zie je dit? 

(Verschillende bedrijven of beoordelaars kunnen dit verschillend definiëren) 

o Maar probleem kan wel vermeden worden: definitie/verwachte gedrag noteren 

2. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid  

3. Deficiëntie – excessiviteit  

4. Beoordelingstendenties  

 

B. Problemen bij feedback 

1. Werknemers  

o Vaak niet akkoord met beoordeling (probleem van aanvaarding)  

o Twijfel over accuraatheid beoordeling  

o Meer verward dan geïnformeerd  

2. Beoordelaars  

o Weinig zelfvertrouwen bij geven van feedback 

o Twijfel bij waarde en nut van feedback 

o Gebrek aan vaardigheden (gevoel dat ze niet de nodige competenties hebben) 

 

è Nood aan een ondersteunende feedbackomgeving of feedbackcultuur 

o Door bv. opleidingen hierover te geven  

o Zodat werknemers goed kunnen omgaan met die feedback, en beoordelaars zich goed voelen bij het 

geven van feedback 
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C. Problemen met timing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyclus waarbij de tijdsintervallen tussen verschillende acties enorm groot zijn  

• Maart: de criteria worden vastgelegd, ...  

• Tot december: geregeld kleine, tussentijdse feedbackmomenten  

• December: performance rating (grote evaluatie en groot feedbackmoment)  

• Januari-februari: individuele beoordelingen  

• Februari: beslissingen die worden gemaakt, gebaseerd op die beoordelingen (trainingen, ...) 

• Maart-april: discussies over de beoordeling + betaling loon o.b.v. beoordeling  

 

1. Interval tussen 

o Tijdstip waarop prestaties geleverd worden (inspanning)  

o Moment waarop beoordeling plaatsvindt (beoordeling)  

o Moment waarop merit pay uitgekeerd wordt (beloning)  

3. Grote tijdsintervallen  

o Ondermijnen doeltreffende systemen  

o Ondermijnen relatie inspanning – prestatie  

o Leiden tot meer recentheidsfouten (werknemers zullen beoordeeld worden op recent 

geleverde prestaties ipv prestaties van een tijdje geleden, doordat deze meer top of mind 

zijn) 
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Verwachtingstheorie (Vroom 

 

 

 

 

Bv. line-of-sight: door in 

grote teams te werken, ga 

je soms niet meer de link 

kunnen leggen tussen je 

individuele inspanningen 

en de geleverde 

prestaties  

 

 

 

 

 

Verwachtingstheorie: aan welke voorwaarden moeten voldaan zijn om dat inspanningseffect te krijgen?  

• Voorwaarde 1: je moet als werknemers de verwachting hebben dat je inspanning invloed hebben op 

prestatie en dat die prestaties opgemerkt worden 

• Voorwaarde 2: je moet als werknemer de verwachting hebben dat de werkgever die prestaties 

bijgevolg zal belonen 

• Voorwaarde 3: je moet als werknemer waarde hechten aan de beloning die je uiteindelijk zal krijgen  

o Bv. kleine merit bonus: als die beloning zo klein is, dan zien de werknemers soms het nut 

niet in van inspanningen leveren  

 

Werkt pay for performance? Wanneer wel/niet? Welke factoren motiveren 

mensen om goede prestaties neer te zetten?  

Video fragment Pay for Performance (P-f-P) – Comments  

1. Als we gaan belonen/straffen, gaan we door dat belonen/straffen het gewenste gedrag 

stimuleren/het niet-gewenste gedrag doen afnemen 

o Kritiek: gewenst gedrag is veel onvoorspelbaarder en complexer dan dat, je kan gedrag niet 

gewoon puur sturen door beloning  

o Geeft een mechanistisch beeld van de ‘mens’ 

o Human behavior is far less predictable, neglect of complexity of human nature 

2. Only effective for simple, algorithmic tasks 

o Not above rudimentary cognitive skills  

o Cognitive skills: higher incentives lead to worse performance  

3. If you don’t pay people enough they won’t be motivated  

o Money is a motivator: pay people enough to take the issue of money off the table  

o Je moet mensen niet per se motiveren met geld, als je mensen gewoon voldoende betaalt, 

zullen ze gemotiveerd zijn  

 

1 2 3 
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4. Crucial: autonomy, mastery and making a contribution  

o Irreconcilable with variable pay-for-performance? 

 

Samenvatting van onderzoek? 
1. Grootste effecten P-f-P als de taak arbeidsintensief (meestal fysiek) (1), eenvoudig (2) en routineus 

is, en als het loon laag is (3) 

2. Ook bij cognitieve skills kunnen positieve effecten spelen, maar wordt er vaak niet aan de 

randvoorwaarden van meetbaarheid en individuele toewijsbaarheid voldaan 

3. Meestal psychologische effectstudies voor: 

o Zijn gebaseerd op experimenten en houden geen rekening met ‘sorting’  

o Maken abstractie van verschil tussen individuele en collectieve P-f-P 

o Maken abstractie van verschil tussen merit pay en resultaatgebaseerde incentive schemes  

4. Autonomy, mastery and making a contribution zijn belangrijkste motivatoren, maar vraag is of ze 

onverzoenbaar zijn met P-f-P 

5. Vaak wordt verondersteld dat P-f-P de intrinsieke motivatie ondermijnt maar meta-analyses wijzen 

op beperkte (en soms positieve) impact op intrinsieke motivatie en ‘task interest’  

 

E. Competenties als grondslag  
Ijsbergmodel 

Definitie ‘competentie’: vermogen om een bepaalde taak op een effectieve/doeltreffende manier uit te 

werken  

• Idee: naarmate de competenties uitbreiden, 

stijgt het loon  

• 5 competenties/kenmerken die van belang zijn:  

o Kennis 

o Vaardigheden 

o Zelfbeeld 

o Kentrekken 

o Motieven  

 

Kennis & vaardigheden zijn zichtbaar, makkelijk te 

observeren 

• Maar als we nu kijken naar wanneer iemand ‘competent’ is, zien we dat de onderste kenmerken ook 

van belang zijn om dit te bepalen  

o Bv. zelfbeeld: door iets te zelfzeker te zijn op de baan als chauffeur (‘beste chauffeur’), kan 

je sneller ongelukken veroorzaken 

o Bv. kentrekken: extraverte buschauffeurs zouden een groter risico hebben op ongevallen 

dan introverte chauffeurs 

o Bv. motieven: als een chauffeur enorm gericht is op die beloning wanneer hij op tijd de 

lading levert, kan hij/zij meer risico’s gaan nemen om de baan om dit te bereiken 

• Ook op vlak van leerbaarheid & belang verschillen de competenties/kenmerken 
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• In de praktijk:  

o Vaak bedrijven die kijken naar kennis en vaardigheden om de competentie van een 

werknemer te bepalen  

o Sommige andere bedrijven kijken naar ze alle vijf  

 

Stap 1: Competenties definiëren  
1. Competentie  

o Bv. planning en organisatie  
2. Definitie competentie 

o De vaardigheid om een reeks acties voor te stellen die nodig zijn om een bepaald doel te 
bereiken  

o Het inschatten van de middelen die noodzakelijk zijn om de acties uit te kunnen voeren en 
het doel te kunnen bereiken  

3. Gedragsindicatoren  
 

Stap 2: Gedragsindicatoren uitwerken in niveaus (voorbeeld: planning en organisatie) 
1. Niveau 1, junior-manager  

o Beheert zijn eigen tijd en persoonlijke activiteiten  
o Splits complexe problemen op in taken die goed te managen zijn  
o Identificeert mogelijke obstakels die een uitkomst kunnen bedreigen  

2. Niveau 3, middenmanagement  
o Plant hulpbronnen en tijd om de doelstelling te verwezenlijken  
o Coördineert teamactiviteiten zodat individuele competenties en specialisaties optimaal 

worden ingezet  
3. Niveau 3, hoger management  

o Identificeert operationele gevolgen die voortkomen uit langetermijnplanningen  
o Plant effectief de inzet van verschillende hulpbronnen  

 
è Iemand belonen op niveau 1, 2 en 3 

• Je gaat iemand betitelen en betalen naar deze titel omdat de persoon de competenties van een 
bepaald niveau beheerst 

 

Voorbeeld leerkracht algemene vakken  
11 competenties van een leerkracht  

1. Leerlinggerichtheid  

2. Pedagogische gedrevenheid  

3. Sociaalvoelendheid  

4. Relatiebekwaamheid  

5. Teamgerichtheid  

6. Kritische ingesteldheid  

7. Flexibiliteit  

8. Organisatietalent  

9. Inzet/positieve ingesteldheid  

10. Authenticiteit  

à Komen uit de 5 kenmerken van het ijsbergmodel, en niet alleen kennis en vaardigheden 
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In Amerika: toepassing van een competentie gebaseerde beloning in het onderwijs  

• Waarom? Om in vlakke loopbanen (zoals in het onderwijs) toch perspectief/loopbaan vooruitgang in 

te bouwen 

• Voorbeeld: Cincinnati Knowledge and Skill-Based Pay System  

o Je moet als leerkacht in 2 jaar je competenties opbouwen, tot die van het nivau van ‘novice’ 

à Slaag je daar niet in? Stoppen als leerkracht  

o Eenmaal novice à Op alle competenties een score 3 hebben binnen de 5 jaar 

o Vanaf het ‘career’ niveau, ben je vastbenoemd  

§ Vanaf dan heb je een degelijke beheersing van de nodige competenties  

§ Het kan zijn dat je gedurende je hele loopbaan op datzelfde niveau blijft 

§ Je kan ook verder groeien à ‘advanced’ (helft competenties score 4) en 

‘accomplished’ (alle competenties score 4) 

 

Beperkingen  
1. Vergelijkbaarheid vs. bilijkheid  

o In België wordt dit Amerikaanse systeem niet toegepast, omdat men niet bereid was om 
voor jobs die eigenlijk hetzelfde zijn (inhoud job leerkracht is voor alle leerkrachten 
hetzelfde, ongeacht competentieniveau) toch te gaan differentiëren  

o Dus spanning: vergelijkbaarheid (jobinhoud is hetzelfde dus niet differentiëren) of bilijkheid 
(redelijk systeem inbouwen: wie meer competenties heeft – ander niveau)  

2. Meetbaarheid  
o Om te bepalen of leerkrachten effectief kunnen doorstromen naar een hoger 

competentieniveau, heb je bijvoorbeeld assessment centers nodig à Kost veel geld en tijd 
en is dus niet altijd mogelijk 

3. Topping out  
o Je geeft mensen het gevoel met zo’n systeem dat hun loon altijd vooruit kan gaan (continue 

stijging), maar op een bepaald moment bereik je het plafond (geen progessie meer mogelijk)  
o Dat zijn dan meestal je echte goede werknemers (want hoogste niveau bereikt), maar 

hebben dan gebrek aan motivatie waardoor ze de job verlaten  
à Zou dus vrijwillig verloop stimuleren 

4. Fading out  
o Er is vaak geen mogelijkheid om te dalen in het systeem  

 

Voordelen 
1. Niet alleen resultaten versterken (‘wat’), maar ook wijze van functioneren (‘hoe’)  

2. Resultaten zeggen iets over succes in het verleden, competenties over potentieel voor de toekomst  

3. Ondersteunen cultuur van ‘leren’ en ‘continu verbeteren’ (bijdrage van competentie aan succes 

belonen)  

4. Promotie zonder functieverandering: implementatie in vlakke  

o Mensen kunnen op deze manier hun functie behouden (en moeten bv. niet doorstromen 

naar de functie van management) maar toch nog gepromoveerd worden 

 

F. Flexibel belonen  
Flexibel belonen = je gaat medewerkers keuzevrijheid geven in het opbouwen van hun extra-legale 

voordelen  

• Gaat dus niet meer over het salaris, maar het extra pakket daarnaast 
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Voorbeeld uit Nederland  
Je kan bepaalde bronnen inzetten voor bepaalde doelen 

• Beloningswijze waarbij werknemer periodiek de kans krijgt om binnen door de bedrijf gestelde 

randvoorwaarden actief de samenstelling van de arbeidsvoorwaarden te wijzigen met behulp van 

een systeem, waarin een aantal keuzealternatieven zijn opgenomen  

• Bv. aantal vakantiedagen inzetten voor een betere lease-wagen 

 

De effecten  
1. Vergroten motivatie, en vooral voldoening in het werk  

o Verklaring? Keuzevrijheid 

§ Dit leidt tot (1) afstemming op persoonlijke doelen en behoeften en (2) afstemming 

op gezinsdoelen (ontdubbeling)  

§ Ontdubbeling: bv. partner heeft al kinderopvang op werk 

o Subjectieve denivellering: uitgave per werknemer blijft identiek voor onderneming (kost blijft 

gelijk), maar waarde voor de werknemer stijgt  

2. Vergroten arbeids- en loontevredenheid  

o Candel & Langedijk (1994): ook niet gebruikte keuzemogelijkheden worden positief 

gewaardeerd  

3. Effect op werving en verloop 

o Op vlak van werving? Nee 

§ Geen merkbaar effect van keuzevrijheid op wervingskracht  

§ Admiraal (1993): nauwelijks effect op keuze werkgever  

§ Je gaat er dus niet meer kandidaten mee aantrekken  

o Wel sterkere ‘retentie’ van werknemers (vermijden verloop) 

Functies van beloningssystemen  
Key message: er is niet één goede manier om kandidaten te werven, te selecteren, te belonen, ...  

• Alles hangt af van de doelstelling (wat je ermee wilt bereiken)  

 

Functies van beloningssystemen (doelen die je wilt bereiken) 

1. Aantrekken personeel  

o Keuze voor cafetariaplan/flexibel belonen zal hier niet echt in helpen 

2. Afremmen vrijwillig verloop 

3. Stimuleren goede/hoge prestaties  

4. Aanleren nieuw arbeidsgedrag  

o Competentiebeloning stimuleert dit onder andere 

5. Compenseren inconveniënten  

o Bv. nachtwerk belonen met een bonus  

6. Voorkomen/oplossen conflicten 
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Deel 7: Context  

Thema 1: Belgisch sociaal overlegmodel 

1. Wat is sociaal overleg?  

Sociaal overleg = een methode (geen doel) waarbij de sociale partners onder elkaar en/of met de regering 

belangrijke sociaal-economische problemen die hen aanbelangen, bespreken om een voldoende graad van 

consensus te bereiken die een akkoord onder sociale partners of een voldoende gedragen beslissing 

vanwege de regering mogelijk maakt  

• Methode: het is geen doel aan zich  

o Er moet geen overleg gebeuren, maar het is een methode om een doel te bereiken  

• Sociale partners & regering  

o Kan dus tussen vakbonden en werknemers (bipartite) 

o Of tussen vakbonden, werknemers en de regering (tripartite) 

• Eensgezindheid staat centraal: zoeken naar een consensus om een akkoord te verkrijgen tussen de 

sociale partners of voor de regering om een beslissing te kunnen nemen  

 

1.1 Historiek  

Belangrijkste moment voor het sociaal overleg: einde van WO II 

• ‘Dertig gloriejaren’ (1944-1970)  

• Geïnstitutionaliseerde samenwerking en sterke economische groei  

o Akkoord gesloten tussen de werkgevers en de vakbonden (interprofessioneel akkoord, IPA) 

o De sociale partners gingen zich bezighouden met de lonen en de sociale zekerheid  

o De regering ging zich bezighouden met de heropleving van de economie  

§ Hoe sterker de economische groei, hoe meer geld er kon verdeeld worden (lonen) 

à economie laten heropleven was dus de basis 

§ Allure van een reus op lemen voeten (helemaal gebaseerd op de gedachte dat de 

economische groei zou blijven aanhouden)  

• Vanaf 1973 (oliecrisis), ‘de omwentelingsjaren’  

o De productiviteit steeg niet meer, economische groei daalde terug, heel veel werklozen, ...  

§ Gevolg: er moest heel wat veranderen en herstructureerd worden, en dat ging niet 

met dat oud model (er viel niks meer te verdelen)  

o 1976: interventionisme van de regering  

§ De regering maakte zelf beslissingen over loonevoluties  

§ Geen overleg met sociale partners  

o 1986: (gedeeltelijk) herwonnen autonomie  

§ Er wordt opnieuw gesproken in een tripartite sfeer  

o De jaren ’90: loonmatiging en concurrentiekracht  

§ Normaal gezien: als de economie stijgt, kunnen de lonen stijgen  

§ Dit model pakte het anders aan: als de economie stijgt, moet eerst ook de 

productiviteit stijgen (we moeten een goede positie innemen)  

• Loon werd gematigd, niet zomaar stijgingen bij meer inkomsten à loon 

structureren, automatiseren  

• 21ste eeuw: nieuwe maatschappelijk uitdagingen  
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1.2 Organisatie 

De actoren in het sociaal overleg  

• In België wordt het sociaal overleg georganiseerd door erkende, representatieve sociale partners (lid 

van de Nationale Arbeidsraad): 

o Drie vakbonden: ABVV, ACV en ACLVB  

o De werkgeverorganisaties, VBO (industrie, diensten en bouw), Zelfstandigen & KMO’s (Unizo 

+ UCM), Boerenbond en UNISOC  

• Regionaal (Vlaanderen, Brussel en Wallonië): 

o Vakbonden: ACV, ABVV, ACLVB 

o Werkgevers: VOKA, UWE, Beci, Unizo, UCM, Verso, ...  

• Europees: BusinessEurope, SMEunited, SGI Europe & het Europees Vakverbond 

• Internationaal: IOE (International organization of employers) en IVV (internationaal vakverbond)  

 

Actoren langs werkgeverszijde 

 

à Alle werkgeversorganisaties (op alle niveaus)  

à Deze organisaties vertegenwoordigen alleen de 

private sector (houden zich dus niet bezig met de 

publieke of overheidssector)  

à Bedrijven hebben zich samengezet in 

bedrijfsfederaties (bv. Agoria à federatie van 

innovatie en technologie) 

à A-politieke houding 

 

 

Piramidale structuur in het overleg: 

• Onderaan de piramide: de bedrijven  

• Midden in de piramide: de bedrijfsfederaties  

• Bovenaan de piramide: de nationale koepel (bv. VBO heeft een 40-tal federaties als lid + de 

bedrijven zijn lid van die federaties)  

 

Actoren langs werknemerszijde (vakbonden)  

Gelijkaardige structuur:  

• Onderaan: syndicale afvaardiging (vakbondsafvaardiging) in bedrijven  

• Middenin: centrales of verbonden (i.p.v. federaties)  

• Bovenaan: nationale koepels (bv. ACV) 

Zij vertegenwoordigen arbeiders en bedienden, zowel uit de publieke als de private sector 

• Bv. de werknemers van NMBS worden ook vertegenwoordigd  

Pluralisme bij centrales of verbonden à zijn allemaal vanuit een maatschappelijke ideologie ontstaan (bij 

werkgevers een A-politieke houding)  

 

Doorheen de jaren is die piramidestructuur dus ontstaan, omdat men nood had om op bedrijfsniveau met 

elkaar te kunnen spreken (werknemer-werkgever), op sectorniveau en op nationaal niveau  

 



 99 

Zeer hoge representativiteit + hoge dekkingsgraad van de onderhandelingen  

In België: trade union (vakbond) density = zeer hoog (zeer hoge graad van syndicalisatie)  

• Bijgevolg: ook een heel hoge ‘employer organisation density’  

• Ook een sterk systeem van ‘collective bargaining coverage’ (het sluiten van akkoorden)  

• België staat dus sterk à De werknemers worden dus sterk gedekt door bepaalde akkoorden  

 

 
Bij Frankrijk is de syndicalisatiegraad heel klein, en toch hebben ze een hele hoge graad van ‘collective 

bargaining coverage’. Hoe kan dit?  

• Heeft te maken met het feit dat men in Frankrijk heel veel bedrijfsafspraken heeft gemaakt met 1 

nationaal systeem  

 

Actieradius sociale partners 

Vanboven aan de tafel: vakbonden  

Onderaan de tafel: werkgevers  

• Met wie spreken zij? Met wie zijn er  

interacties?  

• Niet gewoon een bipartite overleg  

• Naast het formele overleg zijn er ook contacten met de regering (koninklijke besluiten), het 

parlement (wetten gestemd), NGO’s (bv. in het kader van klimaat) en universiteiten, de media (je 

moet daarnaar communiceren), Europa (besluitvorming van Europa begint steeds meer een impact 

te hebben op ons sociaal overleg, bv. Europees minimumloon) en de eigen achterban (eigen leden 

moeten volgen) 

 

Ons sociaal overlegmodel doorgelicht  

(1) Bi-/tri-partite (federaal) sociaal overleg 

Bipartite = werkgevers en de vakbonden 

• Werkgevers  

o Lidmaatschap  

o Beslissingen steeds met mandaat  

o Zijn een VZW (rechtsstructuur)  

• Vakbonden  

o Pluralisme  

o Lidmaatschap  

o Beslissingen steeds met mandaat  

o Zijn feitelijke verenigingen, geen rechtspersoonlijkheid/aansprakelijkheid (bestaan in feite 

eigenlijk niet)  
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§ Nieuwe verandering in gekomen: zijn nu wel VZW’s, maar nog altijd zonder 

rechtspersoonlijkheid  

Tripartite = werkgevers, vakbonden en de regering  

• Regering 

o Akkoord met ‘paritair beheer’ van de SZ 

o Raadpleegt de sociale partners: formeel (NAR, CRB, ...) en informeel (G10, ...) 

o Neemt (subsidiaire) beslissingen 

 

 

 Moeilijk evenwicht tussen 

‘vrijheid van onderhandeling’ en 

de primauteit van de ‘politiek’ 

(politiek heeft het laatste woord 

en komt niet te veel tussen)  

 

 

 

 

 

 

(2) Informeel (federaal) sociaal overleg  

Eerste rare opmerking: ‘de groep van 10 telt 11 leden’  

• Je hebt 5 vertegenwoordigers van de vakbonden  

• Je hebt 5 vertegenwoordigers van de werkgevers  

• Wie zit er dan nog bij? Een voorzitter van het VBO  

o Neutrale persoon die de debatten moet leiden  

• Groep van 10: nationale onderhandelaars van werkgevers en vakbonden  

• Maken een IPA (interprofessioneel akkoord)  

o ‘Gentlemen’s agreement’ dat voor sectoren en bedrijven een sereen onderhandelingskader 

schept  

§ Die tekst wordt ondertekend, maar die heeft geen enkele juridische binding 

(herenakkoord)  

§ Groep van 10 bestaat eigenlijk in feite niet, maar de impact ervan is wel enorm groot  

o Hoe? Deze akkoorden moeten steeds vertaling krijgen in CAO’s, van de NAR, van talrijke 

paritaire comités of in wetten en besluiten  

§ Het is dus een informeel overleg  

§ Die afspraken worden op papier gezet, maar die hebben geen juridische waarde 

(maar belang is daarom wel niet minder groot)  

 

Beslissende factoren (die maken dat ze iets doen)  

• Exogeen  

o Economische conjunctuur  

o Werkloosheidsgraad  

o Benchmarking met buurlanden  

o Plotse (onverwachte) gebeurtenissen (bv. Covid-19)  
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o Inflatie  

o Arbeidsmarkt  

o Regering – politieke situatie  

• Endogeen  

o Persoonlijkheid leden van G10  

 

Inhoud van zo’n akkoord  

• Bepaling van een kader voor een reeks sociaal-economische projecten  

o Bv. vermindering RSZ-bijdragen werkgever, mobiliteitsbudget (je krijgt een budget om in te 

zetten over verschillende vervoersmiddelen i.p.v. altijd de auto te nemen), digitalisering, ... 

• Programmering van een stel thema’s waarover in de NAR en in de P.C.’s onderhandeld/overlegd zal 

worden  

o Bv. flexibiliteit, tijdskrediet, ... 

• Bepaling van een kader dat als referentie dient voor de sectorale onderhandelingen  

o Bv. loonnorm, opleidingsinspanningen, ... 

 

Uitdagingen 

• Het ondernemen bevorderen  

• De concurrentiekracht van de ondernemingen verbeteren  

• De koopkracht van de mensen verhogen  

• De tewerkstellingsgraad verhogen en de duurtijd van loopbanen verlengen  

• Werkbaar (work life balance) en wendbaar (flexibele arbeidsorganisatie) laten werken  

• De werking van de arbeidsmarkt optimaliseren (in het licht van de 4de industriële revolutie en 

digitalisering)  

• De sociale uitkeringen welvaartsvast maken  

• Sociale vrede  

 

(3) Formeel (federaal) sociaal overleg  

• Paritair beheer van de sociale zekerheid  

• Organen buiten de ondernemingen  

o Nationale Arbeidsraad  

o Centrale Raad Bedrijfsleven  

o Hoge raad PBW (interprofessioneel)  

o Paritaire comités (sectoraal)  

• Organen binnen de ondernemingen  

o Ondernemingsraden  

o Comité voor preventie en bescherming op het werk (bv. sanitaire maatregelen corona: 

genoeg handgel, mondmaskers, verluchting, ...) 

o Vakbondsafvaardiging  
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(4) Interprofessioneel – Sectoraal – Bedrijf  

Federaal sociaal overleg  

 

 

 

 

 

Wordt niet gevraagd op examen 

(gewoon weten dat er een 

interprofessioneel, sector en 

ondernemingsniveau is) 
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Piramide sociaal overleg – drietrapsraket  

Piramide van de structuur (en dus niet van 

werkgevers of werknemerszijde)  

• Nationaal niveau: Nationale Arbeidsraad 

bv.  

• Sectoren kunnen binnen dat kader 

afspraken maken en specifiëren  

• Bedrijfsniveau: Ondernemersraad (voor 

ondernemingen met meer dan 100 

werknemers), CPBW (voor meer dan 50 

werknemers) en het VA (lagere drempels)  

 

Overlegorganen op sectorniveau  

• Heel wat paritaire comités (100-tal) 

• Als je afgevaardigd wordt door een organisatie, neem je meestal meerdere mandaten op  

 

Overlegorganen op bedrijfsniveau  

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Federaal – Regionaal (formeel) sociaal overleg  

 

 

(6) Federaal – Regionaal (formeel) sociaal overleg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à Alles wat iets te maken heeft met de directe, individuele relatie tussen werkgever en werknemer wordt 

geregeld op nationaal niveau  

• Contract, met daarin het loon dat bepaald is, de loonvoorwaarden, de mogelijkheden om verlof te 

nemen, ... 
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• De organisatie van het sociaal overleg  

• Afspraken op nationaal niveau gelden voor alle bedrijven, waar dan ook in België 

à Regionaal: meer over de arbeidsmarkt  

• Bv. je bent werkloos en je krijgt een uitkering  

o Je wordt door de VDAB benaderd met begeleiding en je wordt aangestuurd om toch een job 

aan te nemen  

• Vorming (opleidingen, bijscholen)  

o Zeker met de digitalisering en technologische evoluties  

o Dit wordt vanuit de regio’s gereguleerd  

• Doelgroepen  

o Acties naar doelgroepen  

o Bv. in Vlaanderen zijn er veel langdurige werklozen à actie ondernemen vanuit de VDAB 

bijvoorbeeld  

 

Van piramidaal naar concentrisch model  

Na de tweede wereldoorlog hadden we een piramidaal model 

• Onderneming met daarbij een ondernemingsraad en synicale afvaardiging  

• De bedrijfstak (de chemie, de banken, de verzekeringen, ...) met daarbij een paritair comité 

(vakbonden en werkgevers)  

• Interprofessioneel nationaal niveau (sociale zekerheid, sociale arbeidsraad, ...)  

à Model kan dan rechtstreeks gespiegeld worden naar werknemers- en werkgeverszijde (3 piramides)  

• Door de jaren heen zijn we geëvolueerd van die eenvoudig, duidelijk opgebouwd nationaal schema 

naar een concentrisch model  

o Het bedrijf en de sector staan centraal  

o Daarrond: het land en de regio (Vlaanderen – Brussel – Wallonië)  

o Europa 

 

 
 

Europa creërt een bepaald kader à dan wordt er gekeken of we dit specifiek op een regio willen toepassen 

of op federaal niveau  

• Bv. meer inzetten op vorming  

• Dit gaat dan bijgevolg gevolgen hebben voor de bedrijven en sectoren  
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Conclusie: voor een bedrijf is het er niet gemakkelijker op geworden  

• Het vorige model was vrij duidelijk en goed opgebouwd (piramidaal)  

• Rechts: de realiteit van vandaag  

o Centrale bedrijf of sector  

o Impulsen vanuit de regio of vanuit het land  

o Impulsen vanuit Europa  

• Misschien binnenkort ook impulsen op internationaal niveau (bv. klimaatissue als internationaal 

issue)  

 

1.3 Benchmark  

Hoe verhoudt ons model zich ten opzichte van andere landen?  

• Benchmark onderzoek: vergelijkend onderzoek tussen landen 

 

België + Finland: centraal/interprofessioneel niveau is het dominante overlegniveau  

• Slide toont aan waar het meeste belang ligt in het overleg model  

• België: er wordt heel veel afgesproken op een centraal niveau (interprofessioneel niveau)  

o Wij hebben een heel sterk op centraal niveau georganiseerd overleg model  

 

Duitsland + Zweden: vooral sectoren zijn het dominante overlegniveau  

• Daar opnieuw zie je dat het sociaal overleg binnen België centraal (nationaal) georganiseerd is  

• Voor Duitsland en Zweden is dit anders (eerder op sectorniveau) 

 

Waarom is het centrale niveau in ons land dan zo belangrijk? (3 redenen)  

• Economische reden: ons land is een open economie  

o We hangen heel sterk af van onze mogelijkheid om te exporteren  

o België is een klein gebied en dus hangen we af van het buitenland (onze goederen en 

diensten vermarkten in het buitenland)  

o De globalisering en Europeanisering van de economie is een feit, en dus moeten we 

verdurend vergelijken met het buitenland (benchmark)  

§ We gaan ons als land dus voortdurend vergelijken met andere landen (bv. 

loonoverleg)  

§ We moeten een goede internationale positie innemen om mensen aan te trekken en 

onze economie te laten draaien  

• Een aantal automatismen in ons overlegmodel  

o Ons model stamt uit de jaren net na de tweede wereldoorlog  

o We hebben een heel deel van automatismen ingesteld  

o Lonen worden bij ons automatisch aangepast aan de inflatie (de meeste Europese landen 

hebben dat niet)  

§ Bij ons liggen die zaken dus vast, moet niet meer over onderhandeld worden  

o Lonen worden bij ons soms ook aangepast aan anciënniteit (opnieuw een automatisme) à 

Hebben andere landen opnieuw veel minder 

o We moeten dat in het oog houden en dat dus bekijken vanuit een centraal niveau (dus 

vanuit die benchmarks)  
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• We hebben sterk nationaal georganiseerde vakbonden en werkgeversorganisaties  

o We hebben op dat nationaal niveau dus heel goed uitgebouwde organisaties  

o Het is dan ook voor de hand liggend dat we centraal werken  

• We hebben een sociale zekerheid die paritair beheerd wordt  

o De werkloosheid, ziekteverzekering, kinderbijslag, het pensioen, ...  

o Raad van die ‘thema’s’ wordt beheert door de helft werknemers en de helft werkgevers  

o Daarom hebben we een sterke sociale zekerheid die centraal bestuurd wordt  

 
Mutual trust among social partners  

Groene balk = in welke mate de sociale partners op een vertrouwende manier met elkaar omgaan, 

vertrouwen hebben in elkaar  

Rode balk = het wantrouwen, met elkaar in strijd gaan  

• België: laag level van vertrouwen  

• Vormt wel een probleem 

o Onze economie hangt ook sterk af van de globale economie  

o Buitenlanden zien dat niet graag, wanneer er zo’n conflict heerst in een land  

o Buitenlandse investeerders hebben niet graag conflicten  

• Maakt het voor ons dus wel moeilijk om ons in het buitenland als betrouwbare partner voor te 

stellen (bv. weer eens een staking, weer eens geen consensus, ...) 

 

1.4 SWOT  

SWOT (sterktes) 

• Representativiteit (gedragen beslissingen)  

• Expertise en terreinkennis  

o Bv. discussie over mobiliteitsbudget (in het kader van bedrijfswagens)  

§ Idee = als je een kleinere auto neemt, kan je het resterende budget investeren in 

andere vervoersmiddelen  

§ Ander idee: mensen leveren hun bedrijfswagen gewoon volledig in en krijgen 

hiervoor cash in de plaats  

§ Maar geen goed idee, zouden weinig werknemers op ingaan  

§ Uiteindelijke beslissing voor mobiliteitsbudget à gebaseerd op expertise en 

terreinkennis  

• Draagvlak moeilijke beslissingen aanbieden aan politiek  

• Kanaliseren ongenoegen  

• Belangrijke factoren in stabiliteit en sociale vrede  

o Maar sociale vrede houdt niet in dat er geen actie ondernomen wordt (!) 

 

SWOT (zwakheden)  

• We werken vaak op korte termijn (i.p.v. lange termijn)  

o We stellen ons te weinig de vraag wat beslissingen betekenen voor de toekomst 

• Gebrek aan gemeenschappelijke visie, andere kijk op economie  

• Gebrek aan verantwoordelijkheidszin (rechtspersoonlijkheid)  

o Leidt tot juridische problemen, organisaties bestaan in feite niet en zijn dus ook niet 

aansprakelijk  

• Compromissen leiden tot meer complexiteit  
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o Elk compromis leidt tot extra complexiteit  

o Wetgeving wordt soms zo gedetailleerd en complex dat je het globale plaatje niet meer kan 

zien  

o We slagen er niet in om bepaalde regelgeving te vereenvoudigen  

• Syndicaal landschap/werkgeverslandschap = complex 

o Werkgeversorganisaties: versnippering en free riders (mensen die profiteren van alles maar 

die niet mee participeren in het overleg)  

o Vakbonden: niet-actieven/actieven, gewicht social profit (niet-verdiensector) bij bedienden, 

radicalisering (PVDA-PTB) 

 

SWOT (opportuniteiten)  

• Federaal regeerakkoord (veelvuldige verwijzing naar sociale partners)  

• Herschikking PC’s (A-B, economie 21ste eeuw)  

• Externe schokken: economisch (crisis), jurisprudentieel (A-B), demografisch (vergrijzing), 

technologisch (4de IR), Europees (leeftijdbarema’s), ...  

• Gezamenlijk antwoord op uitdagingen zoals vergrijzings- en pensioenbeleid, werkbaarheid, 

loopbaanbeleid, innovatie, digitalisering en e-commerce, mobiliteit, burn-out, ...  

o Thuiswerken in tijden van corona à Gaan we dit verder zetten? Hoe gaan we dit 

structureren zodra maatregelen worden versoepeld?  

• Toenemend aantal (hogere) bedienden  

 

SWOT (gevaren)  

• Individualisering  

o En met deze trend moet je blijven proberen om de groep van werknemers of werkgevers zo 

goed te vertegenwoordigen  

• Andere spelers (social profit, NGO’s, Test-aankoop, milieu-beweging, ...), vragen in publieke opinie 

bij rol sociale partners in de democratie  

o Het is niet meer enkel de werkgever en de werknemer  

o Veel ruimer spectrum van organisaties die een rol spelen 

• Afnemende relevantie loonoverleg t.g.v. automatismen (alles staat min of meer vast)  

• Juridisering (arbeids)verhoudingen (“Sociale dialoog is te belangrijk om het door juristen te laten 

verzieken”)  

 

2. De uitdagingen  
Verschillende uitdagingen  

• Globalisering, désindustrialisering, tertiarisering, digitalisering, robotisering en vergrijzing  

• We moeten ervoor zorgen dat onze bedrijven competitief en wendbaar blijven  

• Werkbaarheid, burn-out, loopbaanbeleid, mobiliteit(sbudget)  

o Gaan thema’s zijn die sterk aanwezig gaan zijn in het debat van sociaal overleg  

• Structuur sociaal overleg  

o Vereenvoudiging op bedrijfsniveau  

o Modernisering op sectorniveau (herindeling PC)  

• Coördinatie in een concentrisch in plaats van piramidaal model  
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Samen voor groei en jobs  

We moeten overstappen van de taart verdelen naar de taart terug te creëren en groter te maken (want die 

taart is er nu gewoon niet meer)  

• Ons niet meer enkel focussen op de verdeling, maar ook op de groei  

 

Thema 2: Arbeiders en bedienden  

1. Setting the scene  
Onze arbeidsmarkt staat volledig in verandering  

• 4de industriële revolutie, vergrijzing, Digital Economy, krapte, ...  

• Handenarbeid (arbeider) vs. hoofdarbeid (bediende) 

• Impact op de arbeidsmarkt  

o ‘Minderwaardig’ arbeidersstatuut  

§ Onderwijskeuze jongeren & ouders  

§ Tekort aan technische skills (mismatch: openstaande vacatures >< werkloosheid)  

o Dat ‘minderwaardig’ statuut van arbeiders is sterk vervaagd à nu spreken we over de 

‘medewerker’ (of dat nu iemand is die leidingen komt plaatsen of achter zijn laptop werkt)  

 

2. Terugblik  
Arbeidsovereenkomstwet van 3 juli 1978 

• In 1960 had de toenmalige premier al gezegd dat het onderscheid tussen een arbeider die met zijn 

hand werkt en een bediende die met zijn hoofd werkt achterhaald is  

• En toch werd er door de overheid een wet gestemd in 1978 die voor bedienden en arbeiders een 

ander statuut creëerde  

o Verschillende statuten voor arbeider en bediende  

• Enkel coördinatie, geen eenmaking  

• Toen ook al achterhaald onderscheid à onderscheid is nu niet meer te maken  

• Notie: onderscheid dat werd gemaakt tussen hoofdarbeid/handenarbeid  

• Functies zijn ook door de jaren heen zo verandert, dat het onderscheid tussen hoofd- en 

handenarbeid gewoon nog amper kan gemaakt worden  

 

3. Proces van gelijkschakeling  
1. Wettelijke/interprofessionele correcties  
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• Bescherming tegen willekeurig ontslag, CAO 75 m.b.t. opzeg arbeiders, sectorale gelijkschakeling van 

sommige functies  

 

• ACCELERATOR: Arresten Grondwettelijk Hof  

o Zag dat er duidelijk gediscrimineerd werd op basis van statuut en kon dit niet laten gebeuren  

o 1993 (opzeg) en 2001 (willekeurig ontslag)  

§ Onderscheid is discriminatoir  

§ Weg van de geleidelijkheid met oog op stapsgewijze harmonisatie  

o 7 juli 2011 opnieuw op vingers getikt door Hof 

§ Onderscheid is discriminatoir (bv. een arbeider kan je met een ontslag na enkele 

weken laten afvloeien, voor een bediende was dit een paar maanden tot enkele 

jaren)  

§ Ontslag voor de ‘werknemer’, en niet afhankelijk van statuut  

§ Er werd ons land 2 jaar gegeven om dit onderscheid in statuten weg te werken (tot 8 

juli 2013)  

2. Sociale partners  

• Sociale partners hebben dan samengezeten om deze gelijkschakeling mogelijk te maken, op vraag 

van het Hof  

• Meerdere initiatieven om tot toenadering te komen, o.m. door aantal carensdagen (eerste dag dat 

een werknemer onder een arbeidsstatuut ziek werd of thuisbleef) af te schaffen binnen de sector, ...  

• Ontwerpakkoord 2011-2012: belangrijke stap voor gefaseerde toenadering beide statuten – regering 

slechts gedeeltelijk uitgevoerd in wetgeving zonder einddoel  

3. En dan uiteindelijk: Wet Eenheidsstatuut (WES) in 2013 + CAO 109 ontslag-motivering  

 

4. Verschillen tussen arbeiders – bedienden  
! Belangrijke slides  
 

1. Op wettelijk (nationaal) niveau  

Verschillen  Arbeiders  Bedienden WES  

Proefbeding    Afgeschaft  

Uitbetaling loon Uurloon, 2x per maand  N/A 

Jaarlijkse vakantie  Eigen berekeningsbasis 

Financiering via bijdragen 

aan vakantiekassen  

Eigen berekeningsbasis 

WG betaalt rechtstreeks 

N/A 

Gewaarborgd loon 1 maandloon (financiering 

WG & RIZIV) 

1 maandloon volledig ten 

laste werkgever 

N/A 

Carensdag    Afgeschaft  

 

• Je gaat werken bij een werknemer en gaat door een bepaalde proefperiode (proefbeding) à werd 

afgeschaft, maar is nadien teruggekomen (zie later)  

• Waar zitten dan de grote verschillen  

o Uitbetaling loon:  

§ Arbeiders werden betaald per uur  
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§ Bedienden kregen een maandloon  

o Jaarlijkse vakantie (betaalde vakantie) 

§ Bediende: werkgever betaalt loon doorheen die verlofperiode  

§ Arbeider: krijgt geen loon van de werkgever tijdens die vakantie, maar krijgt wel een 

loon via een ander kanaal (alle werkgevers leggen geld in een pot dat een budget 

vormt als vakantiefonds à wordt op die manier betaald)  

§ Eigenlijk is er geen verschil in theorie (worden beiden betaald), maar de manier 

waarop verschilt wel  

• Arbeider via fonds  

• Bediende wordt gewoon uitbetaald door de werkgever rechtstreeks  

o Gewaarborgd loon (je bent langdurig ziek en wordt toch betaald)  

§ Bediende: eerste maand van ziekte wordt gewoon door de werkgever doorbetaald  

§ Arbeider: niet vanuit de werkgever, maar vanuit een ander kanaal  

§ In rechten dus geen verschil, maar qua financiële kanalen wel een verschil  
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• Ontslagrecht als een van de meest gevoelige verschillen tussen beiden  

o Werd aangevoeld als een echte discriminatie  

o Arbeiders: je kon een arbeider op 3-4 weken tijd (max.) laten afvloeien bij ontslag  

o Bedienden: je kon een bedienden op 1 maand x dienstjaren laten afvloeien (bv. 20 jaar in 

dienst à 20 maanden uitbetalen)  

o Twee termijnen lagen té hard uit elkaar (twee extremen) 

 

Ook op vlak van organisatie waren er verschillen: 

Verschillen  Arbeiders  Bedienden WES  

Paritaire Comités 

40 gemengde PC’s 

(300 nrs) 

42 PC’s ARB (100 nrs) 22 PC BED (200 nrs) N/A 

Verschillen  Arbeiders  Bedienden WES  

Tijdelijke werkloosheid 

(werkgebrek, slecht weer, 

technische stoornis, 

overmacht) 

Werkgebrek (bewijs 

economische oorzaken), 

slecht weer (bouw), 

technische stoornis  

Schorsing bedienden 

ingevolge werkgebrek voor 

ondernemingen in 

moeilijkheden (CAO of 

ondernemingsplan + daling 

omzet 10% t.o.v. 

refertekwartaal of 10% 

T.W. of erkend als 

onderneming in 

moeilijkheden)  

Overmacht  

N/A 

Ontslagrecht  

 

Opzeggingstermijn 

 

 

Opbouw rechten voor 

1.01.2014 (recht op OCV): 

sectorCAO’s of wet 

 

 

Opbouw rechten voor 

1.01.2014 (WG betaalt): 

Lagere B (3m/5j anc) 

Hogere B (1m/jaar-min 3m 

 

 

Eenvormige 

opzeggingstermijnen 

vanaf 1.01.2014 

 

Opzeg door WN 

 

 

Start opzeg  

 

Activering  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitzonderingsregime 

aantal sectoren tot 

31.12.2017 

Max 13 weken (voor 

en na 1.01.2014)  

Maandag volgend op 

weekend waarin 

opzeg wordt gegeven  

Ontslagmotivering     CAO 109: meedelen 

van ontslagredenen 

op vraag van WN 

Bij kennelijk onredelijk 

ontslag sanctie van 3 

tot max. 17w 
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Overlegorganen (OR, 

CPBW, SA)  

Eigen kandidatenlijsten, 

kiescolleges, stembureaus en 

zetels in OR en CPBW 

Eigen kandidatenlijsten, 

kiescolleges, stembureaus 

en zetels in OR en CPBW 

 

Sociaal procesrecht  

Samenstelling 

arbeidsgerechten  

Kamers voor arbeiders  Kamers voor bedienden  

à Voor wat er hier staat, is er nog niks gebeurd (nog niks aan veranderd)  

 

2. Inzake loon- en arbeidsvoorwaarden in sector en/of ondernemingsCAO’s:  

• Functieclassificaties  

• Loonstructuur (nog steeds sprake van barema’s à stijging loon ~ anciënniteit)  

o Meestal voor bedienden, maar niet voor arbeiders  

• Voordelen (vergoedingen, premies, tussenkomsten, FBZ, etc.)  

o Voordeel à bv. aanvullende pensioenregelingen vooral voor bedienden 

• 2de pijler à wettelijke regeling voor gefaseerde gelijkschakeling (sector/onderneming) met als 

einddoel 2025 

 

5. Niet alle verschillen zijn discriminatoir 
à Het is niet omdat er een verschil is, dat deze daarom discriminatoir is  

 

Wat is “discriminatie”? 

• Wettelijke basis:  

o Antidiscriminatiewetten à Nee, want enkel indien thema op lijst antidiscriminatiegronden 

(leeftijd, ras, geloofsovertuigingen, ...) voorkomt  

o Art. 10 en 11 GW  à Ja, maar gevolgen enkel t.a.v. wetgever bij annulatieberoep GWH  

o Tot vandaag enkel uitspraak over ongrondwettigheid opzeggingstermijn en carensdag à 

gene uitspraak over alle andere verschillen  

o Wel wettelijke regeling voor 2de pijler (gefaseerd wegwerken van verschil door 

sector/onderneming)  

• DUS wat moet aangepast worden en is dus wél discriminatoir:  

o De opzeggingstermijn  

 

o Carensdag (eerste dag ziekte)  

§ Voor arbeiders: ten zijne laste (hij verloor daarvoor loon)  

§ Voor bedienden: verliezen geen loon  

o Tweede pijler: de pensioenpijler 

§ Bv. aanvullende pensioenregelingen (wettelijk pensioen ligt voor sommige te laag) 

à het moet voor beiden mogelijk zijn om hun pensioen aan te vullen  

• Wat werd er al gedaan? 

o Opzeggingstermijn en regeling carensdag werden opgezegd in 2013 

o De tweede pijler is nog niet opgelost, maar zal wel opgelost worden de komende jaren  

 

6. Wet eenheidsstatuut (Eenvormige opzeggingstermijn en afschaffing van de carensdag) 

Compromisvoorstel Minister van Werk 
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• Na bijna 40 jaar is er het compromisvoorstel op 8 juli 2013, nadien omgezet in Wet Eenheidsstatuut 

(WES)  

• Resultaat:  

o Peer in twee 

§ OF arbeiders à opzegtermijn bedienden OF bedienden à opzegtermijn arbeiders  

§ Men kwam tot een compromis à peer in twee 

o Rechtszekerheid  

o Solidariteit tussen werknemers en werkgevers  

o Modern arbeidsrecht  

o Verworven rechten voor het verleden – nieuw systeem voor de toekomst  

o Vereenvoudiging, modern HR-beleid, wegwerken segregatie  

 

Nieuw ontslagrecht  

 

 

Opzegtermijnen zoals ze 

waren voordien en wat 

het nu is geworden 

(groene lijn – peer in 

twee)  

 

• Uniforme opzeggingstermijnen voor A en B vanaf 1.01.2014 

o Maar wat men wel heeft gedaan: aantal dienstjaren voor regeling werden voor 

ontslagregeling nog volgens het oude systeem berekend  

o Bv. 20 jaar in dienst voor die regeling als bediende en daarna nog eens 20 jaar à Eerste 20 

jaar worden nog geregeld volgens de oude regeling  

o Arbeiders identiek: jaren voor regeling geregeld volgens grijze lijn 

• Compensatie meerkost ontslagkost arbeiders 

o Onderaan grijze lijn: ontslagkost voor arbeiders voor de nieuwe regeling   

§ Arbeiders moesten maar enkele weken uitbetaald worden 

§ Groene lijn: ontslagkost voor ‘de werknemer’  

§ Je ziet een probleem: voor bedrijven die vooral arbeiders in dienst hebben, vormt 

dit een groot probleem (kost is nu veel groter) 

o Bijdrageverlaging JV arbeiders  

o Lagere bijdrage FSO voor ondernemingen < 200WN, betaald met RSZ bijdrage op 

ontslagvergoedingen  

§ Kleine bedrijven kregen een soort van ‘korting’ op hun bijdrage 

o Fiscaal gunstige behandeling voor aanleggen sociaal passief vanaf 2019 



 114 

• Afschaffen proefbeding... maar intussen impliciet heringevoerd door de Wet ‘economische relance’ 

(2018) => 1 week opzeg gedurende de eerste 3 maanden  

o Na een paar jaar viel het op dat het afschaffen van het proefbeding (proefperiode na 

aanwerving) toch niet zo’n goed idee was 

o Een proefperiode bleek wel nuttig (niet meteen contract v. onbepaalde duur) 

o Wat was het gevolg van die afschaffing? Bedrijven gingen veel beter oppassen met wie ze 

gingen aannemen (want indien het niet de juiste match bleek te zijn, moesten ze wel 

meteen enorm veel geld betalen voor ontslag) à wat deden ze in de plaats? Via interim 

mensen aannemen zodat zij eerste check kunnen doen  

o Er gebeurde hierin dus een kleine bijsturing na afschaffing  

• Motiveringsplicht bij ontslag door CAO 109: 

o HR-afdeling is dus vanaf nu verplicht om een motivering te geven i.v.m. het ontslag à 

moeten hierover documenten bijhouden en die documenten moeten bekeken kunnen 

worden door de werknemer  

§ Groot verschil met vroeger à soms gewoon ontslagen zonder enige uitleg of 

motivering   

o Op vraag van de WN  

o Sanctie van 3 tot 17w bij ‘kennelijk onredelijk ontslag’ 

 

Ziekte en carendag  

• Alle carensdagen worden afgeschaft  

o Carensdagen worden dus afgeschaft, maar er komt wel extra controle op afwezige dagen 

i.v.m. ziekte  

• Strengere controle op arbeidsongeschiktheid  

o Verstrenging procedure medisch attest  

o Verlies van het gewaarborgd loon voor de periode die de dag van verwittiging, voorlegging 

of controle voorafgaat  

• ‘Huisarrest’ zieke werknemers via CAO of arbeidsreglement  

 

Aanvullend pensioen  

Harmoniseringstraject tot 2025 

• Periode N1 (voor 2015): geïmmuniseerd  

o Pensioenaanvullingsregeling bleef vooral voor de bediende (dus weinig verschil voor de 

arbeider) 

• Periode N2 (2015-2024): stilstands- of onthoudingsperiode (verschillen zijn ok, maar niet doen 

toenemen)  

• Periode N3 (vanaf 2025): cut-off date of afsluitdatum  

o Gelijke behandeling voor A en B 

 

Samenvatting/conclusie: Waarom was het onderscheid tussen arbeider – werknemer niet meer houdbaar? 

Drie redenen 

1. Maatschappelijke reden: het is niet meer juist om het onderscheid te maken tussen handwerk en 

hoofdwerk (het is nu vaak een combinatie van beiden) + het ene is ook niet ‘lager’ dan het andere 
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2. Socio-economische reden: ouders wilden vroeger allemaal dat hun kind het beter zou doen als 

zijzelf en zij bedienden zouden worden => gevolg: watervalsysteem opleidingskeuze (iedereen 

begon helemaal bovenaan, maar is totaal verkeerd)  

o We hebben ook loodgieters, kappers, ... nodig  

o Het is onjuist om te denken dat men het economisch beter heeft als bediende (bv. 

loodgieters verdienen vaak meer dan bedienden)  

o We moeten kinderen/jongeren die deze ambities hebben, hiervan niet weerhouden omwille 

van idee ‘arbeider = minderwaardig’  

o Socio-economisch is dat onderscheid dus ook niet meer houdbaar  

3. Juridische reden: bepaalde bepalingen à discriminatoir (GWH) 

o Opzeggingstermijnen (ontslag)  

o Carensdagen  

o Tweede pijler (pensioenaanvulling)  

 

7. Impact voor HRM (de impact op het HR-beleid)  
Verschillen voor HRM 

Gevolgen HR 

• Rekrutering  

• Absenteïsme  

• Arbeidstijd  

• Sanctiebeleid  

• Comp&Ben  

• Performance & competentiemanagement  

• Careermanagement  

• Training en opleiding  

• Interne communicatie  

 

De sociologische realiteit  

 
 
 
 
 
 
 
Allereerst is het belangrijk om even een blik te werken op een sociale realiteit die er heerst: we kunnen een 
groot verschil zien tussen wat arbeiders willen en wat bedienden willen  

• Bedienden:  
o Prettige mensen om mee samen te werken  
o Werkzekerheid  
o Interessant werk  
o Werk waar je je capaciteiten kunt benutten  
o Goed inkomen 

• Arbeiders:  
o Werkzekerheid  
o Prettige mensen om mee samen te werken  
o Goed inkomen  
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o Goede arbeidstijden  
o Goede vakantieregeling  

• Je ziet dus een sociologisch verschil tussen beiden dat we niet kunnen wegwerken door bepaalde 
wetten of KB’s à is gewoon een mindset die eruit moet  

 
Mentaliteitsverschillen arbeiders – bedienden  

 

Thema Arbeiders Bedienden  

Collectief  + syndicalisatiegraad  
+ impact VA 
(vakbondsafvaardiging)  
+ solidariteit  

+ syndicalisatiegraad  
+ impact VA 
+ individualisme  

Flexicurity + zekerheid en behoud 
verworven/verorverde rechten  
+ interne mobiliteit 

+ flexibiliteit  
+ jobrotatie  

Expectations  Cash Opleiding + deferred 
compensation  

 
 We moeten dus bepaalde sociologische verschillen/verschillen in mindset overwinnen, omdat deze anders 
te hard in de weg zullen liggen bij het zoeken naar een compromis voor ‘de werknemer’ (want onderscheid 
tussen arbeider en bedienden mag niet meer gemaakt worden)  
 
Impact WES op HR-beleid  

• Afschaffing van het proefbeding  

o Aanwerving via interim, contract bepaalde duur, striktere opvolging  

à Meer beroep hierop gedaan door HR  

o Vervolgingsperiode valt weg  

o Extra kosten  

à Opnieuw impliciete proefperiode ingevoerd vanaf 2018  

• Afschaffing van de carensdag  

o Toename van absenteïsme op maandag/vrijdag (verklaring = afschaffing?)  

o Extra kosten  

• Economische werkloosheid  

o = Wanneer een bedrijf het tijdelijk even moeilijk heeft, kan een bedrijf zijn werknemers op 

tijdelijke werkloosheid sturen  

§ Bv. slechte oogst à niet zoveel werknemers nodig  

o Overgrote deel blijft behouden voor A  

o Logische stap om gelijk te schakelen  

§ Bv. ploegbaas is B en ploegleden zijn A; als ploeg geen werk meer heeft, zit 

ploegbaas ook zonder werk 

§ Tijdelijke werkloosheid moet voor iedereen gebruikt kunnen worden, ook voor 

bedienden  

§ Nu voor ‘de werknemer’ in het algemeen mogelijk  

o Nuttig instrument om tijdelijke terugval vraag/volatiliteit van economie in geglobaliseerde 

wereld  

§ Om te vermijden dat er definitieve ontslagen moeten volgen  
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§ Door tijdelijke werkloosheid: werknemer niet definitief laten gaan (nog steeds 

binden aan organisatie)  

o Flexibel systeem  

o Gebruik in het algemeen in dalende trend post-crisisperiode  

• Collectieve overlegorganen 

o OR (+100) & CPBW (+50) à nog geen harmonisatie  

§ Daar zou men ook nog moeten overgaan tot een harmonisatie 

§ Er bestaan ook nog aparte lijsten voor de sociale verkiezingen  

o VA à hangt af van de inhoud sectorale CAO’s  

• Sectoraal landschap van PC’s  

o Wijziging CAO-wet in 2018 

o Geen verplicht tijdspad tot fusie of harmonisering van PC’s voor arbeiders en bedienden  

o Wettelijke deadline = 2023 om sectorale CAO’s arbeiders en bedienden op elkaar af te 

stemmen  

§ Maar met de huidige gezondheidscrisis zullen we die deadline waarschijnlijk een 

beetje moeten opschuiven (is iets waar ze zich tot nu toe niet mee hebben kunnen 

bezighouden)  

§ Maar doel is dus: één uniform PC voor ‘de werknemer’  

Thema 3: Competitiviteit – loonnorm  

1. Competitiviteit  

1.1 Wat is competitiviteit? 

• Duidelijk meer dan gewoon ‘lonen’  

• Definitie door sociale partners: competitiviteit = het vermogen van een economie om op een 

vergelijkbaar of hoger tempo dan landen met een vergelijkbare structuur (Duitsland, Nederland, 

Frankrijk) de levensstandaard van de inwoners te verbeteren en een hoge werkzaamheidsgraad en 

goede sociale cohesie te bieden, en dit op een duurzame wijze  

o D.w.z. zonder verslechtering van de handelsbalans en met vrijwaring van de houdbaarheid 

van de overheidsfinanciën en van de duurzaamheid van het milieu  

• Dus vijf grote pijlers van competitiviteit:  

o Levensstandaard  

o Werkzaamheidsgraad (werkgelegenheid, mensen aan het werk houden)  

o Sociale cohesie  

o Handelsbalans (in- en uitvoer van producten)  

o Overheidsfinanciën  

• Economisch gezien wordt competitiviteit vaak gezien vanuit de term ‘handelsbalans’  

o Als je goed kan verkopen in markten in het buitenland, zorgt dat ervoor dat er welvaart 

wordt gecreëerd, zorgt dat voor jobs, zorgt dat voor sociale cohesie en zorgt dat ook voor 

overheidsfinanciën (want meer mensen aan het werk) 

o Hangt dus allemaal aan elkaar, maar het startpunt is vaak die handelsbalans (‘zijn we instaat 

als bedrijf om onze producten of diensten te verkopen op een goede manier’)  

• Ook duurzaamheid heeft aan belang gewonnen sinds enkele jaren  

• Nu is de vraag: scoren we op al die pijlers goed?  

o Indien ja: dan zijn we enorm competitief (staan we helemaal vanboven)  
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1.2 Is ons land competitief? Zijn we kampioen op elk van deze zes domeinen? 

Levensstandaard: ruimte voor verbetering 

Maatstap welvaart = BBP (Bruto Binnenlands Product) à alle goederen die wij als land gedurende één jaar 

produceren en verkopen  

• België: BBP per inwoner van iets meer dan 40.000 euro  

o Heel wat landen die beter scoren  

• We zitten hier in de middenmoot  

 

Werkzaamheidsgraad: beterschap, maar nog te laag (ervaren we veel moeilijkheden)  

Werkzaamheidsgraad = het aantal werkende in de bevolking van 15 tot 64 jaar  

• België zit daar op 56%  

• Het aantal mensen dat bij ons aan de slag is, ligt dus niet enorm hoog  

• Maar: we zien wel verbetering, maar het moet echt nog veel hoger  

 

Sociale cohesie: nog werk aan de winkel  

België: 

• Armoede op basis van inkomen = 14,8% (ó NL = 13,2%) 

o Inkomen bij ons is dus te laag om daar deftig van te kunnen leven 

• Huishoudens met zeer lage arbeidsintensiteit = 2,4% (ó NL = 9,2%) 

o Huishoudens waarbij heel veel werkloosheid is, die niet eens de helft van een jaar werken  

• Materiële deprivatie = 4,4% (ó NL = 2,5%) 

o Bepaalde materialen zaken die men zich niet kan veroorloven (auto, gsm, vakanties, 

verwarming, ...) 

 

Handelsbalans van goederen in het rood als competitiviteit ontspoort   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oranje lijn = goederen 

Grijze lijn = diensten  

ð Som van beiden = blauw balkjes  

België is klein en dus is het belangrijk dat we onze goederen en diensten ook kunnen vermarkten en 

verkopen in het buitenland  

• Tussen 2007 en 2015: zeer moeilijke periode op vlak van de handelsbalans  

o Toen hadden we het heel moeilijk met die competitiviteit  

o Gelukkig hadden we toen wel de dienstensector (maar die begint nu ook af te nemen)  
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o Door die dienstensector hebben we de afgelopen jaren onze handelsbalans wel min of meer 

in balans kunnen houden, maar er is toch wel écht ruimte voor verbetering (zeker op vlak 

van goederen)  

 

Overheidsfinanciën onder druk  

  
• Reden? Omwille van vergrijzing 

• Enkele cijfers (1960 met vandaag): 

o Eerste verschil: we leven veel langer (van gemiddeld 70 naar 83) 

§ En dit blijft stijgen 

o Tweede verschil: we studeren veel langer  

§ We gaan minder snel aan het werk 

o Derde verschil: we stoppen vroeger met werken  

§ Vandaag: 59-60 jaar  

• Langer leven, langer studeren & vroeger stoppen met werken => sociale zekerheid staat heel zwaar 

onder druk 

o We zitten in België met een repartitie stelsel: wie vandaag werkt, betaalt voor de 

pensioenen van zij die gestopt zijn (en zo zal dat ook voor hen gelden)  

o Maar als je dan ziet welke evoluties zich afgespeeld hebben => wordt heel problematisch  

• Je moet dan keuzes gaan maken als overheid:  

o Pensioenen laten dalen, meer belastingen vragen of meer schulden maken (factuur naar 

volgende generatie)  

Milieu: duurzaamheid en concurrentiekracht moeten gepaard gaan  

Één mogelijke parameter: aandeel hernieuwbare energie  

• Je ziet dat wij als land dan nog een hele weg moeten afleggen in vergelijking met andere landen  

• Dus ook daar staat onze competitiviteit onder druk 

 

CONCLUSIE: we hebben op vlak van alle domeinen nog veel werk, ons land staat voor elk domein voor een 

uitdaging  
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• Als we meer competitief willen zijn als land, gaan we beter moeten scoren op vlak van deze 

parameters  

 

1.3 Zijn onze bedrijven competitief?  

Competitiviteit op bedrijfsniveau  

De competitiviteit van een bedrijf omvat twee componenten:  

1. Kostengebonden aspecten:  

o Lonen, energieprijzen, prijzen van intermediaire diensten, ...  

o Dus alle aspecten die je kosten waarmaken  

o = kostenconcurrentievermogen  

2. Niet-kostengebonden aspecten:  

o Innovatie, vorming van medewerkers, rigiditeiten op de arbeidsmarkt, administratieve 

complexiteit, ... 

o Aspecten die minder te maken hebben met kosten, maar wel mede bepalen of je 

competitief bent of niet  

o = structureel concurrentievermogen  

 

Als je op het ene aspect laag scoort => moeten compenseren door op het andere aspect beter te scoren: 

• Bv. onze energieprijzen liggen veel hoger dan in andere landen 

o Maar: wij zijn als land wel creatiever 

 

A1. Loonkosten liggen hoger in buurlanden  

 
 

 

In België: als je iemand te werk stelt voor 1 uur, kost ons dat 36 euro 

ð Als we winstgevend moeten zijn, moeten we dus meer dan 36 euro omzet kunnen genereren 

(verschil met andere landen = 10%) 

ð Bv. je bent bakker in België en je verkoopt broden  

ð Brood van bakker in NL = +/- 10% goedkoper omdat de loonkost ook 10% goedkoper is  

ð Probleem: trekken dus meer mensen aan dan jij  
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A2. Energiekosten liggen ook hoger dan in buurlanden  

à Hier scoren we opnieuw slechter als onze buurlanden  

à Hebben we dus ook al een probleem 

 
B. Niet-kostengebonden competitiviteit  

• Kosten van de administratieve lasten die op de ondernemingen wegen  
o Kosten zijn gestegen de afgelopen jaren  

• Rangorde ‘doing business’ (= in welke mate is het mogelijk om in het land zonder al te veel 
moeilijkheden een bedrijf op te starten en handel te drijven)  

o België staat hier op de 46ste plaats...  
 
 
CONCLUSIE: als je competiviteit samenneemt op vlak van het land 
en op vlak van de bedrijven = problematisch 

• We moeten hierin sterk verbeteren  

• Er zijn heel veel andere landen die competitiever zijn  

• Daarom is er vandaag de dag ook zoveel te doen over die 
kostengebonden productiviteit  

o Regering kwam dan ook tot een loonakkoord een 
maand geleden (zie later) 

 
 

2. Hoe kostencompetitiviteit verbeteren?  
2.1 Loonnorm: wat – waarom – hoe – wie?  

Wat is een loonnorm?  

De loonnorm wordt om de twee jaar vastgelegd en bepaalt hoeveel de loonkosten mogen stijgen 

(maximum)  

• Kader: Wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring 

van het concurrentievermogen (“Loonnormwet”) à preventieve aanpassing van de 

loonkostenontwikkeling in België aan de verwachte evolutie bij onze voornaamste handelspartners 

(Duitsland, Nederland en Frankrijk)  

• Van toepassing op werkgevers en werknemers van de privésector  

 
Waarom een loonnorm?  

• België is een klein land met een open economie (import en export vertegenwoordigt +/- 80% van 

ons BBP) 

o Sterk afhankelijk van uitvoer, in het bijzonder naar onze drie buurlanden  

o Indien de Belgische loonkosten sneller stijgen dan die van onze buurlanden, daalt de 

competitiviteit van onze economie, hetgeen een negatieve weerslag heeft op de 

exportcapaciteit, werkgelegenheid, investeringen, ...  

• Doel: ontsporing van loonkosten vermijden, maarktaandelen winnen en werkgelegenheid creëren  

 
Hoe wordt de loonnorm berekend?  

• Centrale Raad voor Bedrijfsleven (CRB) berekent de maximaal beschikbare marge  

• Deze marge vormt een plafond voor de loonnorm  

• Berekening:  

o Ontwikkeling van de loonkosten in de 3 buurlanden (gewogen gemiddelde) 
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o Minus de verwachte indexatie van de lonen in België  

o Minus de correctieterm voor ontsporing tussen 1996 en vandaag  

o Minus veiligheidsmarge voor eventuele fouten in vooruitzichten  

 
Voorbeeld 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Verwachte indexatie van lonen in België gaan we garanderen, wat er ook gebeurd  

o In dit voorbeeld = 3% 

• Dan passen we een bepaald voorzichtigheidsmarge toe (bijsturen) 

o Waarom? Omdat we die indexatie soms fout inschatten  

§ Deze ligt soms bv. hoger dan verwacht  

§ Dan gaan onze lonen ook te hoog zijn, dus moeten we bijsturen 

• Wat er overblijft, daar valt over te onderhandelen 

o  Loonnorm te onderhalen: tussen 0 en 1%  

 
Wie legt de loonnorm vast?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een maand geleden werd de loonnorm vastgelegd door de regering à Men kwam dus tot een akkoord 

• Hoe gebeurde dit precies?  

• Allereerst: Verslag van de Centrale Raad voor Bedrijfsleven (CRB)  

o Paritair orgaan (vakbonden + werkgevers) 

o  Berekend de maximaal beschikbare marge  

o Gaat ons land dus vergelijken met onze buurlanden (voorziene ontwikkeling van de 

loonkosten in de 3 buurlanden, benchmark)  
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§ Zij schatten de inflatie op 2,8%, doen een bepaalde terughoudendheid (bijsturing) 

en er blijft 0,4% over als we gelijk willen staan als onze buurlanden  

• Groep van 10 ontvangt dat verslag  

o Groep van 10 gaat akkoord met dat verslag en sluit daarvoor een interprofessioneel akkoord  

o Zij leggen die loonmarge vast in de nationale CAO  

§ Ieder bedrijf en iedere werkgever moet zich bijgevolg houden aan die nationale 

norm  

§ Iedere werknemer heeft dus recht op was er in die CAO staat  

• Wat gebeurde er in realiteit? Groep van 10 kon eerst geen akkoord bereiken  

o Vakbonden: 0,4% te weinig 

o Gevolg: regering grijpt in en doet een bemiddelingsvoorstel (mediatie)  

§ Hun voorstel: we volgen de raad van de Centrale Raad voor Bedrijfsleven (0,4% 

bovenop en een inflatie van 2,8%) MAAR ook iets toegevoegd  

§ Voor ondernemingen die gedurende corona goed gepresteerd hebben, daar kan een 

eenmalige premie van max. 500 euro netto toegekend worden  

• Kan dan twee kanten opgaan:  

o De groep van 10 gaat akkoord met dit voorstel en het wordt opgenomen in het CAO 

o De groep van 10 gaat niet akkoord, dus de regering beslist en maakt een Koninklijk Besluit 

op  

 

2.2 Tax shift  

De loonkostontwikkeling is belangrijk, maar deze bestaat niet alleen uit lonen, maar ook uit kosten  

à Je kan dit competitiviteit dus ook onder controle houden door de kosten te verminderen  

 

A. Overzicht 

Wat? 

Verschuiving van belastingen (ongeveer 7,2 miljard euro) van lasten op arbeid naar andere – minder 

schadelijke – belastingen  

 

Minder lasten op arbeid door:  

• Lagere patronale (sociale) bijdragen (van ca. 33% naar 25%)  

• Minder personenbelasting (meer netto = meer koopkracht)  

• Ongeveer 50/50 verdeling (politiek compromis)  

 

 

 

 

 

Voorbeeld:  
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• Je loon is 3000 euro in de maand  

• Je staat 13,07% af aan de sociale zekerheid (bv. 

pensioenen)  

• Je betaalt ook bedrijfsvoorheffing  

o Je prefinanciert hiermee de overheid i.p.v. 

belastingen volledig te betalen aan het einde 

van de maand (voorschot)  

o Voorschot te hoog: je krijgt geld terug  

o Voorschot te laag: je moet extra betalen  

• Loonkost werkgever: €3000 (+ sociale bijdrage = 750 euro) DUS €3750 

• De loonwig = de loonkost voor de werkgever vs. het loon dat de werknemer op zijn bankrekening 

krijgt  

o In België heel groot 

o Wat houdt dit in? Veel geld gaat naar de overheid (want tussen het loon van de werknemer 

en de kost voor de werkgever = wat we afstaan aan de overheid)  

• Je kan voor de competitiviteit aan te passen dus twee dingen controleren:  

o De lonen zelf (die laten zakken of minder hard laten stijgen)  

o De kosten  

• Wat kunnen we doen om die kosten te verlagen?  

o Dingen aanbieden waarbij we minder moeten afstaan  

o Deel loon wordt bedrijfswagen, ecochecks, maaltijdchecks, ziekteverzekering, ...  

 

Aandacht bij Tax Shift lag op:  

• Vermindering loonkost (dus sociale bijdrage verlagen) 

• Meer netto (dus bedrijfsvoorheffing verlagen) 

à Verkleinen van de loonwig was belangrijke prioriteit (!) 

• Focus bij Tax Shift op werken belonen en verhogen van de laagste lonen  

• Lage lonen: +150 euro netto per maand (!) 

• Compenserende maatregelen door o.a. (want men moest die 7 miljard euro ergens halen): 

o BTW op elektriciteit  

o Roerende voorheffing  

o Accijnzen op alcohol  

o Accijnzen op tabak 

o ... 

à Dus verlagen belastingen op arbeid => verhoging belastingen op andere zaken 

 
B. Evaluatie 

Wat hebben we geleerd na de tax shift?  

• Minder lasten op arbeid betekent meer competitieve bedrijven en private tewerkstelling  

• Moeilijk om meerwaarden efficiënt te belasten  

• Grenzen bij accijnzen zijn bereikt  

o Beetje het minpunt  

o Hierdoor zijn sommige burgers geneigd om in hun buitenland dit soort zaken te halen à 

willen we natuurlijk vermijden  

2.3 Hervorming Vennootschapsbelasting  
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Wat is er nog gebeurd om de competitiviteit van de bedrijven op pijl te houden? Vennootschapsbelasting 

verminderen 

• Vennootschapsbelasting = belasting op de winst van vennootschappen  

• Doel verlaging daarvan: investeringen aanmoedigen  

• Als die verlaagd wordt => meer over om te investeren  

• België had de hoogste tarieven in de wereld  

 

2.4 Compensations and benefits  

Impact op HRM? 

• Lagere kostprijs werknemers = meer aanwervingsmogelijkheden en concurrentieel loonbeleid (war 

for talent)  

• Personeel belonen (én behouden) door een op maat gemaakt en flexibel loonbeleid 

(cafetariaplannen)  

o Maaltijdcheques, ecocheques 

o Stock options  

o Bedrijfswagens, cash-for-car, mobiliteitsbudget  

o …  

• Netto-loon vs. werkloosheid: werkloosheidsval (!)  

o Het netto-loon wordt aangepast aan de werkloosheid  

§ Als het netto-loon door alle taxaties te dichtbij de werkloosheidsuiterking komt => 

werkloosheidsval  

§ Waarom zou iemand een job aanvaarden als hij slechts enkele euros meer krijgt als 

hij aan het werk is 

o Ook iets dat echt in de gaten moet gehouden worden 

o Loon verhogen kan mensen dan toch overtuigen te werken 

 

3. Impact COVID-19 
COVID-19 heeft een hele sterke impact gehad op onze economie  

• Enorme economische krimp  

• Tijdelijke werkloosheid is bijna gestegen naar 1 miljoen mensen  

à We moeten dit jaar en komend jaar dan ook heel voorzichtig zijn met bepaalde beslissingen  

• Is dan ook de reden dat de overheid de inflatie heeft gezet op 2,8% (loonsopslag)  

 

4. Conclusie 
Te onthouden:  

• Concurrentiekracht is essentieel voor een kleine, open exportgerichte economie (voor de groei, 

werkgelegenheid, ...)  

• Concurrentiekracht wordt bepaald door verschillende factoren die elkaar beïnvloeden  

o Loonvorming  

o Belastingbeleid 

o Administratieve complexiteit  

o Arbeidsmarktbeleid 

o ... 
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Thema 4: Digitalisering arbeidsmarkt – bedreiging of opportuniteit? 
 

1. Waarover gaan we het hebben?  

• Drie grote ontwikkelingen in onze geschiedenis  

o De eerste IR: The Age of Mechanical Production (1750-1830) 

§ Vooral gebaseerd op steenkool  

o De tweede IR: The Age of Science and Mass Production (1870-1930) 

§ Ontdekking olie en elektriciteit  

o De derde IR: The Digital Revolution (1950-2000) 

§ Gebaseerd op data  

• De vierde IR (nu): The Age of Industrial Convergence (2010-...)  

o Data op die manier gebruiken dat we er voordeel uit halen  

o Een fusie tussen de fysieke, digitale en biologische wereld  

o Samenvloeien van verschillende industrieën zal een periode van wereldwijde veranderingen 

met zich meebrengen  

 

Digitalisering  

• Geen duidelijke definitie  

• Een definitie in ruimte zin:  

 

 

 

Een mismatch op de arbeidsmarkt  

De impact van de digitalisering is er heel sterk door de drievoudige mismatch hier in België 

• Kwantitatieve mismatch: berekenbaar  

o We hebben te veel werkzoekenden t.o.v. het aanbod vacatures  

• Kwalitatieve mismatch: kwalitatieve inschattingen  

o We hebben wel genoeg werkzoekenden, maar ze hebben niet de juiste skills 

• Geografische mismatch: verschillen tussen bepaalde gebieden/regio’s  

o Gebrek mobiliteit tss. regio’s met meer werkzoekenden en regio’s met meer vacatures  

à Op elk van deze componenten is er in België een mismatch en de digitalisering speelt daarop in 

 

2. Bedreiging?  

Automatiseerbare jobs?  
39% van het aandeel van de Belgische werkgelegenheid dat te lijden heeft onder een hoge kans op volledige 

digitalisering in de toekomst à dus angst kan wel begrepen worden 

• Maar let op: risico lopen ≠ job verliezen  

 

Moeten we luddieten worden?  

• Luddieten: mensen die zich verzetten tegen de technologische en industriële evolutie (sociale 

beweging die ontstond in de 19de eeuw)  

o Zagen hun traditionele manier van werken bedreigd worden door de nieuwe fabrieken die 

met de industriële revolutie waren opgekomen 

• Wat gingen ze doen: saboteren en machines in fabrieken vernielen 
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Geen reden tot paniek  
A. Een job bestaat uit verschillende taken (bv. onthaal: doet niet enkel de telefoon en het onthaal, 

maar doet ook de boekhouding bijvoorbeeld)  

B. Jobs zijn minder te automatiseren dan taken  

C. De technologie staat minder ver dan vaak gedacht wordt  

D. Niet elke job die geautomatiserd kan worden, zal ook geautomatiseerd worden  

 

A. Jobs bestaan uit veel verschillende taken  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Jobs zijn minder te automatiseren dan taken  

• Veel beroepen omvatten niet-routinematige, interactieve taken 

o Dit soort taken zijn moeilijker te automatiseren  

• Wanneer we rekening houden met de heterogeniteit aan taken binnen een specifieke functie, daalt 

het automatiseringspotentieel  

• De inhoud van jobs zal wel veranderen  

 

C. Technologie staat minder ver dan we denken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Niet elke digitaliseerbare job wordt gedigitaliseerd  

• De introductie van technologie verloopt vaak redelijk traag  

• Automatisering van jobs wordt niet enkel bepaald door technische mogelijkheden, maar ook door:  

o Noodzakelijke R&D- & implementatiekosten  

o Dynamiek op de arbeidsmarkt  
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o Economische overwegingen  

o Maatschappelijke en wettelijk overwegingen (vaak rem op vooruitgang) 

à Niet elke job die geautomatiseerd kan worden, zal ook geautomatiseerd worden  

 

3. Realistische impact? Waar mogen we ons aan verwachten? (5 effecten) 
Effect op beroepen  

• Creatieve destructie = bepaalde bedrijven verdwijnen en nieuwe beroepen ontstaan 

• Transities = takenpakketten wijzigen en dat zorgt ervoor dat je in bepaalde bedrijven niet meer aan 

het werk kan à je moet verschuiven naar een andere sector  

• Wat kunnen we dus verwachten? 

o Bepaalde banen verdwijnen 

o Nieuwe beroepen ontstaan 

o Takenpakket zal wijzigen  

 

Effect op de werkgelegenheidsstructuur (macroniveau) 

• Jobpolarisatie = in de jobs die we later gaan hebben zullen we een tweedeling zien  

o Sterke polarisatie tussen high-skilled werknemers en low-skilled werknemers à de 

middengroep (medium-skilled) zal verdwijnen  

• Substitutie = vervanging, technologie zal taken overnemen van mensen  

o Bv. bij kerncentrales à robots en technologie gebruiken zodat er in de kern van die 

centrales geen mens meer moet komen  

• Verdringing = middelgeschoolden gaan de jobs invullen van mensen die vroeger geen diploma nodig 

hadden hiervoor  

 

4. Opportuniteiten  
Een betere arbeidskwaliteit  

• In het verleden verdwenen al vele beroepen als gevolg van de technologische vooruitgang, maar dit 

zorgde voor een betere arbeidskwaliteit  

o Repetitieve, zware, routinematige of eentonige taken kunnen overgenomen worden door 

robots en computers  

o Automatisering van gevaarlijke of moeilijk uitvoerbare taken (bv. kerncentrales) 

 

Nieuwe activiteiten, beroepen en jobs  

• Het gaat zowel om:  

o Bestaande functies die aan belang winnen  

o Nieuwe functies die vandaag nog niet bestonden 

• 4 redenen waarom nieuwe jobs zullen ontstaan:  

o Nieuwe producten, functies & sectoren (bv. apps ontwikkelaar) 

o Nieuwe technologie vereist nieuwe infrastructuur en machines (bv. 3D-printers, drone 

ontwikkelaars, ...) 

o Productiviteitsstijgingen leiden tot lagere productiekosten, lagere prijzen en meer 

bestedingsruimte voor nieuwe activiteiten en groeiende vraag arbeid  

o Digitalisering werkt drempelverlagend voor ondernemerschap  
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Arbeidsvraag neemt toe  

1 op de 10 vacatures zullen niet ingevuld geraken, ondanks dat we die digitalisering gaan doormaken 

• We krijgen dus wel te maken met jobverlies, maar ook met een grote jobwinst (nieuwe functies) 

 

5. Actie  
Van analyse tot actie  

Zowel federale als regionale sociale partners buigen zich over probleem en oplossingen (IPA, Groep van 10 ; 

NAR-CRB; SERV)  

 

Digitale skills = essentieel voor inzetbaarheid  

• Voor 85% van de jobs zijn minimale digitale basisskills nodig  

• 43% van de Europese bevolking beschikt niet over die kennis  

• 39,2% van Belgische actieve bevolking haalt basisniveau digitale skills niet 

ð Problematisch 

 

Iedereen digitaal  

• Jongeren goed voorbereiden = belangrijk 

o Slechts 1,9% van de jongeren studeert als digitaal expert af  

o Digitale competentie skills in alle studie- en opleidingsniveaus nodig 

o Zet in op de klas van de toekomst en goed gevormde leerkrachten  

o Wijs jongeren op de opportuniteiten van digitale studierichtingen  

o Promoot studierichtingen met betere tewerkstellingsperspectieven  

• Studieprogramma’s beter afstemmen op de arbeidsvraag en sneller aanpassen aan nieuwe 

technologieën  

 

Upgrading – Re-skilling – activering  

• Werknemers bijscholen en omscholen  

o Levenslang leren stimuleren  

o Opstarten omscholingsprogramma’s voor ‘jobprofielen in gevaar’  

o Uitwerken van kwalitatieve scholingsprogramma’s voor werklozen  

• Flexibeler maken van de arbeidsmarkt zodat mensen makkelijker kunnen overstappen naar een 

nieuwe job  

• Activeer niet-werkenden 

• Bevorder de interregionale mobiliteit  

• Economische migratie  

 

6. Covid-19 
Digitalization to bounce back!  

• De COVID-19 crisis legt (opnieuw) de klemtoon op het belang van digitalisering  

o Algemeen (mensen hebben kunnen verderwerken, puur door de digitale mogelijkheden)  

o Voor de heropstart van de economie  

• Gebruik van digitalisering à invloed op werk op korte + langere termijn  
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o Hoe?  

§ Directe invloed op de manier van werken (telewerk, digitale documenten, 

elektronische uitwisselingen, ...)  

§ Versnelling van overgang naar digitaal werken reeds bezig voor COVID 

 

De versnelling van digitalisering  

Het is voor vele bedrijven een wake-up call geweest dat digitalisering nodig is en het omarmd moet worden, 

zodat het systeem eraan kan aangepast worden  

• Zo kan men het omvormen van een dreiging naar een opportuniteit  

 

7. Conclusie  
This time is not different  

• Automatisering van arbeid is al minstens 2 eeuwen aan de gang  

o Net zoals de ongerustheid over de impact ervan op jobs  

• MAAR terwijl innovatie een breed scala aan activiteiten automatiseerde, werden ook steeds nieuwe 

activiteiten, beroepen en jobs gecreëerd 

o De arbeidsmarkt is dus enorm flexibel: heeft zich altijd al aangepast aan vervang van jobs 

door kapitaal  

o Geen reden om te denken dat het nu anders zal zijn  

• De uitkomst zal in elk geval beter zijn als we voluit de kaart van digitalisering trekken en inzetten op 

de opportuniteiten die zich aanbieden  

 

 
 

 


