
Aan tafel zitten adepten van twee generaties die 
allebei gepokt en gemazeld zijn in de wereld van werk. 

 (generatie X) is behalve topman bij 

ter wereld, ook voorzitter van de Federgon, de 

Alexander Maeyaert

van het Global Apprenticeship Network Belgium 

met zijn functie als procesmanager bij Adecco België.

Op welke manier tackelt Adecco uitdagingen als 
�langer werken� en het groeiende aandeel oudere 
werknemers?
Nico Reeskens (NR): �Er heerst wereldwijd een 
enorme discrepantie tussen de nood aan werkkrachten 
met de skills en competenties die deze tijd vraagt, 
en het aanbod daarvan. Tegelijk groeit de groep 
mensen die beschikken over een berg talenten, 
maar door ouder te worden ook inactief worden. 
Als we het sociaal-economisch weefsel in stand willen 
houden, dan moet de tewerkstellingsgraad omhoog. 
Dat betekent dat we elk van die talenten op alle 
mogelijke manieren moeten aanboren. Dat kan gaan 
over �upskilling� of �reskilling�, � tot en met het ingrijpen 
in het systeem van het werkloosheidsvangnet.�

NR: �We moeten ons afvragen of mensen met een 
uitkering wel voldoende getriggerd worden om uit het 
systeem te stappen. Er moet een vangnet zijn, maar in 
vergelijking met andere landen zitten we in België met een 

�Zij die niet inzetten op opleiding en 
transformatie manoeuvreren zich op 
termijn in een onhoudbare situatie omdat 
ze ofwel zichzelf buiten de arbeidsmarkt 
zetten of het talent niet meer zullen 
vinden om het bedrijf in stand te 
houden.� Met dat statement zetten 

meteen de toon van het gesprek. 
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ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een 
combinatie is quasi uitgesloten. In andere landen kun 
je gradueel in- en uitstappen. In zo�n model vormen 
uitzendbedrijven een belangrijke hefboom om inactieve 
mensen via opleiding en training opnieuw richting 
arbeidsmarkt te oriënteren, tijdelijk of voltijds. Werk 
is zingevend en betekenisvol en draagt dus bij tot het 
welzijn. Dankzij tijdelijk werk leren mensen bovendien  
ook andere competenties ontwikkelen of ontdekken.�

NR: �Als sociale partners moeten de vakbonden zich 
ervan bewust worden dat het bestaande model op 
lange termijn onhoudbaar is. We moeten durven 
schakelen naar hybride of innovatieve modellen, zoals 
bijvoorbeeld het �uitzendcontract van onbepaalde duur�. 
In dat statuut komt een uitzendkracht in dienst van het 
uitzendkantoor. Als hij zijn uitzendjob verliest dan vangt 
het uitzendbedrijf hem alsnog op. Doordat de skills 
en competenties van de uitzendkracht voortdurend 
worden aangescherpt, wordt zijn inzetbaarheid 
almaar sterker en verkleint het risico op jobverlies. 
Er lopen al proefprojecten met sommige vakbonden. 
De grootste uitdaging vormt het loslaten van in het 
verleden opgebouwde rechten. Soms moet je in een 
probleemsituatie een stap achteruit willen zetten, 

is bereid op een basisinkomen terug te vallen en zich 
te reskillen, de uitzendsector engageert zich om de 
opleiding en training te organiseren.�

Staan de aanstormende generaties open voor dat 

NR: �Ik merk bij jongeren dat werkplekleren en 
levenslang leren steeds meer een wezenlijk onderdeel 
van hun manier van denken en handelen wordt. Ze gaan 
er steeds minder vanuit dat ze hun hele loopbaan bij 
dezelfde werkgever zullen doorbrengen. Ze denken 
eerder projectmatig en willen van zoveel mogelijk 
nieuwe dingen proeven. Dat zie je ook aan de ketting 

wanneer ze niet blijven leren, hun inzetbaarheid daalt 
en ze zichzelf aan de zijlijn van het sociaal-economisch 
speelveld zetten. Die trend is zichtbaar zowel bij hoger 
als bij minder hoog opgeleiden.�

Alexander Maeyaert (AM):

Bij nog jongere mensen groeit de vraag naar 

onderbouwt dat. Er is een duidelijke link met hun 
consumentengedrag. Jongeren willen volledig 
ownership over hun klantreis (�customer journey�) 
en trekken dat door naar hun leer- en werktraject. 
Duaal leren vond ik persoonlijk heel verrijkend en ik 
hoop bij Adecco nog veel meer on the job te kunnen 
leren. Die drang wordt met de dag groter, bij mij 

projectmatig denken herken ik. Op zeven jaar tijd 
heb ik mij al drie keer herschoold, ik stapte van IT 
over naar retail en daarna naar data. Dat kan alleen 
als je jezelf voortdurend heruitvindt. Leren is het 
scharnier tussen aanbod en vraag naar talent. 
Als bedrijven die leercomponent niet aanbieden, 
ontstaat er een aversie bij jongeren en haken ze 
af. De �war for talent� wordt niet enkel aangevuurd 
door een �skills�-mismatch, maar ook door een 
cultuurmismatch.�



Hoe zwaar weegt die mismatch op de toekomst van 

knelpunteconomie?
NR: �De groeiende krapte (lees ook de inzet 
�Kwantitatief en kwalitatief�) is een gevolg, geen 

verdwijnen. Toen in 2005 het boek �The World is Flat� 
van Thomas Friedman verscheen, hoorden velen het in 
Keulen donderen. Ondertussen weten we beter: internet 
en digitalisering maakten onze wereld inderdaad �plat�. 
Merken zijn over de hele wereld aanwezig, informatie 
gaat in seconden de wereld rond, producten uit de verste 
uithoek van de wereld worden op enkele dagen tijd thuis 

jobs door automatisatie en kwamen er nieuwe jobs in de 
plaats die nieuwe vaardigheden vereisen. Om zinvol deel 
te kunnen zijn van die snel veranderende economische 
omgeving, zullen ook de bestaande onderwijsmodellen 
-of processen moeten versnellen. Opleidingscycli 
moeten korter of meer modulair. On the job learning 

Krijgt dat spanningsveld een internationale 
dimensie? 
NR: �De lokale mismatch tussen vraag en aanbod 
zal naar een Europees niveau verschuiven � voor 

arbeidsbemiddelingssector op Europees niveau, buigt 
zich over dat soort evoluties en zoekt oplossingen. 
Kunnen we de kennis die lokaal ontbreekt bijvoorbeeld 
niet importeren? Of aanreiken via digitale kanalen? 
Denk aan een chirurg die vanuit Amerika een robot 
bedient om een patiënt in een Belgisch ziekenhuis te 
opereren. Een technicus die online een herstelling 

uitvoert aan een productielijn of aan de centrale 
verwarming thuis. Of een kraanman die via 5G een 
werfkraan in het buitenland bedient ... Technologie 
opent veel deuren.�

Welke rol kunnen de sectoren spelen om de 

NR: �Flexibele sectoroverschrijdende samenwerking 
wordt een must. Transitietrajecten waarbij talenten met 
weinig vooruitzichten in één sector worden ingezet in 
een andere sector, hebben een dubbele plus. Enerzijds 
versterken ze de individuele inzetbaarheid, anderzijds 
minimaliseren ze het verlies aan talent. De uitzendsector 
wordt een belangrijke katalysator om dat soort transities 
sneller mogelijk te maken aangezien ons uitzendmodel al 

we elke sector op eigen houtje het warm water opnieuw 
laten uitvinden.�

AM: �Overprocessing werkt behalve vertragend ook de-
motiverend voor zowel de werkgevers als de (potentiële) 
werknemers. Zodra een proces te lang aansleept, haken 
mensen af. Kijk naar wat er gebeurt bij duaal leren waar 
de papiermolen en de versnipperde aanpak in de regio�s 
het succes van het systeem temperen.� 

NR: �Flexibiliteit en snelheid zijn cruciaal om 

Leren is een continu verhaal geworden, de leercycli 
moeten korter. Krampachtig vasthouden aan 
bestaande jobformules en sociale statuten werkt 

duur� � er moet nog wel worden gesleuteld aan de 

reskillen van werkkrachten te versnellen en tegelijk een 

traag we maar kunnen evolueren.�



niet ontkennen. Het aantal langdurig zieken stijgt 

AM: �Inactiviteit lijkt voor velen een eindstatuut, maar 
dat hoeft niet zo te zijn. De arbeidsmarkt moet circulair 
worden. We moeten alle talent maximaal ontginnen 
en ontwikkelen of hergebruiken (recycleren) via up- en 
reskilling om uitstoot te vermijden. Adecco verwacht 
dat de wetgeving, reglementering en instellingen 
ondersteunend werken. De zichtbare transfer van werk 
en werkloosheid naar inactiviteit kan onze maatschappij 
missen als kiespijn.�

NR: �Daarom ontwikkelde Federgon een visie om 
mensen die arbeidsongeschikt werden opnieuw 

is dat werk snel ter sprake komt en dat er bindende 
contactmomenten zijn waarin de mogelijkheden tot 
herintrede, al dan niet gedeeltelijk en progressief, bij 
de huidige of een andere werkgever, worden besproken 
met de betrokken artsen en mutualiteiten. Federgon zet 
in op begeleiding naar werk én op heilzame transities 

die langdurig arbeidsongeschikt was door burn-out te 
pushen om terug te keren naar zijn eerdere werkgever.�

Waar start en stopt de verantwoordelijkheid van de 

overheid?
NR: 
rol van de overheid om onderwijs te organiseren en 
een kader te voorzien waarin levenslang leren wordt 

aangemoedigd en mogelijk gemaakt. Ik geloof sterk in 
het opleidingsrugzakje. Ondernemingen op hun beurt 
zijn vaak passanten in de carrière van individuen en 
kunnen ervoor zorgen dat die passage bijdraagt tot de 
ontwikkeling van de loopbaan van de werknemer. Net 
zoals de werknemer bijdraagt tot de ontwikkeling van 

laten schakelen?
AM: �Als we opleiding puur economisch benaderen, 
evolueren we naar een grijze, monotone samenleving. 
De vrijheid van studieaanbod en -keuze moet blijven. 

het aanbod. Flexibiliteit is ownership nemen van je 
leertraject, maar ook van je hobby je werk maken.�

NR: �De intrinsieke motivatie blijft bepalend voor de 
bevlogenheid van de medewerker. Je kunt goed zijn 
in iets, maar als je dat niet met volle overtuiging doet, 
gaat dat op lange termijn wegen. Wat je echt graag 

kunstenopleiding. Die vaardigheid bewijst ook binnen 
een economische context haar waarde.�



NR: �We evolueren naar een complementair verhaal, 
waarbij het klassieke onderwijs verzekert dat wie op 
de arbeidsmarkt komt over de juiste basisvaardigheden 
en vereiste kennis beschikt. De bijsturing richting job, 
gebeurt via doelgerichte, korte leertrajecten. Beide 
modellen werken complementair.�

AM: �De kunst zal erin bestaan om ook de brede 
skills via kortere trajecten aan te leren. En tegelijk 
voldoende aandacht te hebben voor de gespecialiseerde 
kennisverwerving. Je kunt geen kei worden in 
programmeren zonder een sterke wiskundeachtergrond. 

hebben we ook specialisten nodig die innovatie en 
vooruitgang stimuleren.�

NR: 
niet altijd een probleem te zijn. Dankzij de digitalisering 
is de schaalbaarheid van het beschikbare talent groter 
dan ooit.�  

Opleiden kunnen we dan niet meer uitdrukken 

geworden die zich afspeelt in de privéomgeving, op 

NR: �Klopt. Opleiden is een permanente, loopbaan- en 

natuur.�

AM: �Vraag is waar en waarom mensen weerstand 
bieden? Wat weerhoudt sommigen om actief en bewust 
deel te nemen aan vormings- opleidingstrajecten? 
Wij Belgen leven nog te veel in onze comfortzone. 
We voelen ons gemakkelijk in onze job en erkennen 
daardoor te weinig de noodzaak aan opleiding.�

NR: �Bedrijven moeten ook zelf de permanente 
leercultuur embedden. Veel ondernemingen investeren 

echter belangrijk om dat leertraject ook vol te houden 
om het talent aan zich te kunnen binden. In die zin is 

NR: �Vandaag al laten we algoritmes los op de 
beschikbare data van kandidaten om zo te kunnen 
voorspellen wie het meest geschikt is voor een job. 

zijn inzetbaarheid te versterken. De kracht van data is 
onbegrensd als ze juist wordt gebruikt en toegepast. 
Ik ben wel overtuigd dat de menselijke factor 
noodzakelijk is en nog lang bepalend zal blijven. 
In ons businessmodel verliest elke speler omzet 
als we geen menselijke interactie inbouwen.�

AM: �Waarom geen AI toepassen om de opleidings-

Adecco Frankrijk heeft zo�n 50.000 niet-actieven 
permanent in opleiding, niet op basis van een 
buikgevoel, maar factbased en doelgericht. Wat is 

Zo stemmen ze de opleiding af op de vraag en selecteren 
ze die kandidaten die ze met een minimale inspanning 
kunnen klaarstomen voor de job. Zo�n aanpak neutraliseert 

en de overheid.�

Kwantitatieve krapte organiseren we deels 
zelf. Bij een werkzaamheidsgraad van amper 
70% participeert drie op de tien mensen op 
beroepsactieve leeftijd niet aan de arbeidsmarkt. 
We moeten inzetten op sluitende activering 
van werkzoekenden en inactieven om de 80% 
werkzaamheidsgraad te bereiken. Dat betekent circa 
700.000 mensen extra aan de slag in 2030.

De kwalitatieve mismatch onderstreept de nood 
aan een kwantumsprong in levenslang leren (LLL). 
Het World Economic Forum luidde in januari 2020 
dezelfde alarmklok. �The world is facing a reskilling 
emergency. We need to reskill more than 1 billion 
people by 2030.� Federgon publiceerde een white 

1 die het belang van LLL benadrukt en een 
rist aanbevelingen formuleert om tot hogere 
opleidingsparticipatie te komen. 

1
smeerolie van een circulaire 
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