
Wat zijn de belangrijkste ingrediënten 

 �Eigenlijk luidt de vraag: hoe kunnen we 
een dynamische arbeidsmarkt creëren die institutioneel 
inspeelt op de almaar veranderende behoeften?  
België heeft een van de meest geïnstitutionaliseerde 
arbeidsmarkten ter wereld. Zo zijn we een van de 
weinige landen waar nacht- en zondagarbeid principieel 
verboden zijn. Afwijkingen worden via afspraken en cao�s 
geregeld, maar hinken vanwege het moeizame 
consensusproces altijd achter op de realiteit.  
Die institutionalisering veroorzaakt inertie, maar heeft 
als grote voordeel stabiliteit en relatief beperkte 
(ongeorganiseerde) sociale onrust waardoor ons land 
nog behoorlijk aantrekkelijk is voor buitenlandse 
investeerders. De voorbije crisissen toonden aan dat de 
� vaak verguisde � geïnstitutionaliseerde systemen 
alsnog factoren van stabiliteit kunnen zijn. Zaak is om de 
juiste balans te vinden tussen inertie en dynamiek zodat 
we ons innovatie- en concurrentievermogen niet 

 �Veel hangt af van de evolutie van 
maatschappelijke trends, zoals de vergrijzing. Die stuurt 
de in- en uitstroom op de arbeidsmarkt, en dus het 
tekort of teveel aan arbeidskrachten. Bottomline remt 
de vergrijzing de economische groei, tenzij men de groei 
concentreert in de meest kapitaal- of technologie-
intensieve sectoren die minder arbeid vergen om 
dezelfde toegevoegde waarde te creëren. 
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Dat breng ons naadloos bij de technologische boom die 
onder meer wordt aangedreven door de 

nodig zijn voor de jobs van morgen, is groot. Zullen we 
bijvoorbeeld voldoende ingenieurs hebben 
gespecialiseerd in elektrische motortechnologie? Wat 
met de groeiende vraag naar geschoolde zorgverleners? 
Om al die redenen moet het arbeidsmarktbeleid meer 
dan ooit focussen op het mobiliseren van �inactieve� 
bevolkingsgroepen, het vertragen van de uitstroom en 

 �Een futureproof 
arbeidsmarkt heeft oog voor diversiteit en neutraliseert 
de groeiende ongelijkheid en polarisatie tussen de 

moet opnieuw meer maatschappelijk worden 
gewaardeerd. Ik verwacht een groeiende loonspanning 
tussen klassieke productiesectoren, waar automatisatie 
productiviteit genereert, tegenover de welzijns-, 
onderwijs- en gezondheidssectoren waar met �mensen 
voor mensen� moet worden gewerkt. Kortom, een 
toekomstgericht arbeidsmarktbeleid vergt vertrouwen, 
luisterbereidheid en verantwoordelijkheid van alle 
actoren, overheid, sociale partners, bedrijven en 
werknemers. Aan de overheid de opdracht om de groei 
van extreme ongelijkheid te bewaken om zo een 

De federale regering toont alvast ambitie en streeft 
naar een tewerkstellingsgraad van 80%. Uit de 

MDC: �Als de ons omringende landen zo�n doelstelling 
kunnen bereiken, waarom zouden wij dat dan als land 
niet kunnen? Zaak is om de tweede generatie van 

LD:
van dergelijke macro-indicatoren. Een van de 
moeilijkheden is dat er geen rechtstreeks verband is 
tussen zo�n indicator en het uit te voeren beleid en dat het 

op de doelstelling in te schatten, laat staan te verklaren. 
Dergelijke macro-indicatoren zijn dan ook meer op hun 
plaats bij een evaluatie achteraf van het beleid dan bij de 

IM: �Erg realistisch vind ik de ambitie niet, toch niet 
binnen de vooropgestelde periode. Sowieso zullen 
een aantal structurele evoluties � denk aan de 
stijgende participatie van vrouwen � de graad op 
een �natuurlijke� manier optrekken. Maar ik wil 
vooral waarschuwen om van die 80% geen fetisj te 

een middel in functie van bijvoorbeeld de 
betaalbaarheid van de pensioenen en sociale 
zekerheid. Of als middel om de krapte in de 
arbeidsmarkt te temperen. Als we extra jobs gaan 
creëren via allerlei vrijstellingen op sociale 
bijdragen zonder dat dat iets oplevert voor de 

we ons doel voorbij. Bovendien mogen we 
arbeidsvolume niet verwarren met 
tewerkstellingsgraad. Streven naar 80% 
tewerkstellingsgraad betekent niet noodzakelijk 
dat we veel meer moeten werken, maar wel op een 
andere manier. Kijk naar de Scandinavische landen. 
Meer aandacht voor de werkbaarheid, welzijn en 
werk-privébalans waardoor langer werken op een 
natuurlijke manier wordt gestimuleerd, is minstens 
een even waardevol doel als de betaalbaarheid van 



Zijn responsabilisering en activerend beleid 
de sleutels om iedereen mee aan boord 

IM: 
all�-oplossing. Ondanks de maatregelen om de 

Zuid-West-Vlaanderen 3% werkloosheid kent terwijl 

Er spelen met andere woorden nog andere factoren.  
In Europa heeft België de grootste tewerkstellings- en 
participatiekloof tussen de autochtone en allochtone 

bijvoorbeeld werken niet, maar krijgen ook geen 

ook niet het feit dat we een sterke uitgebouwde 
kinderopvang hebben. Besluit? Er bestaan geen pasklare 
antwoorden en veel onderliggende krachten kennen of 

LD: 
dienstencheques hielpen duizenden mensen aan het 
werk, maar lossen we daarmee onze fundamentele 
economische of arbeidsmarktproblemen op? Vormden 
die jobs een springplank naar andere banen waarmee de 
aansluiting op de arbeidsmarkt werd verbeterd? 

productiviteitsvertraging. Verbeterden ze de 

zwartwerk, dat is positief. En ook ging de economische 
en sociale situatie erop vooruit voor een bepaalde groep 
inactieven. Maar bottomline kampen we nog altijd met 
dezelfde fundamentele problemen op de arbeidsmarkt. 
Als we mensen die vandaag ver van de arbeidsmarkt 

staan, willen mobiliseren en hun gedrag veranderen,  
dan moeten we ook de leefomgeving waarin ze zijn 
geworteld aanpassen � het klassieke voorbeeld zijn de 
eenoudergezinnen. Ik ben een groot voorstander van 
preventief beleid. Kort door de bocht: het zal minder 
inspanning vergen om burn-outs te vermijden, dan ze 

MDC:
(n.v.d.r. MDC was van 2001 tot 2011 OCMC-voorzitter) 
weet ik dat sterk gepersonaliseerde begeleiding op alle 
levensdomeinen sterke resultaten geeft. In die zin moet op 
korte termijn het onderwijs veel beter aansluiten bij de 
noden van de arbeidsmarkt. Tegelijk kunnen werkgevers 
nog meer inzetten op �learning on the job�. Op middellange 
termijn moeten we de schoolmoeheid bestrijden door 
duaal leren aan te moedigen. Op lange termijn ten slotte is 

België telt vandaag meer dan 500.000 
langdurig zieken. Is een snelle re-integratie 

IM: �Er is duidelijk nood aan een doortastend beleid  
op korte termijn. De combinatie werken/uitkering 
bijvoorbeeld wordt nog te weinig toegepast. In België 
heerst nog altijd het principe: hoe meer en langer je 
werkt, hoe hoger je anciënniteit en dus je loon. 

werden via vervroegde pensionering uit de 
arbeidsmarkt. Vandaag knijpen we dat soort kanalen toe 
waardoor mensen nu langer moeten werken, niet meer 
kunnen volgen en ten slotte uitvallen. De ervaring in 
Nederland leert dat werkgevers minder gemakkelijk 
medewerkers als langdurig ziek mogen �afschrijven�. En 
dat we tegelijk de anciënniteitslogica moeten afbouwen. 

MDC: �Ik ben ervan overtuigd dat mensen die ziek zijn of 
waren recht hebben op nieuwe arbeidskansen. Dat 
betekent concreet trajecten op maat uittekenen, plus de 
mensen verzekeren dat ze alsnog op een uitkering 

Stel, we beperken de werkloosheidsuitkeringen 
in de tijd en besteden het vrijgekomen budget op 
regionaal niveau voor échte activering. Wat kan 

voor het asymmetrisch arbeidsmarktbeleid.
LD:
in de tijd van de werkloosheidsuitkeringen geen 

de arbeidsmarkt. De focus leggen op die doelgroepen die 
intensieve begeleiding vereisen, heeft wel een gunstige 
impact. Of ik brood zie in het asymmetrisch 
arbeidsmarktbeleid? Dat is eerder een politiek, dan een 



MDC: �Mensen in andere regio�s doen werken dan waar 
ze wonen, zal er niet gemakkelijker op worden bij een 
asymmetrisch beleid. Nu ze de bevoegdheid hebben, 
moeten de regio�s een veel sterker activeringsbeleid 
uittekenen. In Vlaanderen kortwiekte men de activerende 
werking van de OCMW�s en ik heb niet de indruk dat de 
VDAB voor de moeilijkste doelgroepen echt 
resultaatsgedreven werkt. Na twee jaar daalde de uitkering 
bijna tot het bestaansminimum. Mensen versassen van 
werkloosheid naar OCMW is geen duurzame oplossing 
en zal de maatschappij op lange termijn zuur opbreken. 

sociale zekerheid ondermijnen via detacheringssystemen 

IM: �Principieel ben ik het eens met de 
duurtijdbeperking � liefst ingevoerd zonder 
retroactiviteit. Maar ik beschouw het allerminst als een 
mirakeloplossing. Alle landen met een beperkte duurtijd 
hebben een back-upstelsel. Daar komt iemand die 
zonder uitkering valt in de bijstand. De kans dat dat 
langdurig werklozen stimuleert, is klein. Weet wel dat 
die groep maar het topje van de ijsberg vormt. Bij de vele 
mensen die niet werken zit een heel grote groep 
inactieven zonder uitkering. Financiële stimuli en werken 
lonender maken dan niet-werken zijn routes die zijn 

uitgeput. Er moet op andere vlakken worden 
ingegrepen. Ik heb geen pasklaar antwoord. Neem 

dat vooral mensen uit het buitenland via dat 
systeem aan de slag gaan, en niet de mensen � 
zonder uitkering � uit de lokale arbeidsreserve? 

Elektro afdanken 
@work?

Ontdek in enkele klikken Recupel Pick-up, onze service die oude toestellen
op jouw werk komt ophalen en recycleert. Goed voor de planeet en je portemonnee.



Nog zo�n breinbreker: hoe verzoen je langer 

LD: 
alleen worden opgelost door rekening te houden met 
de volledige loopbaan en de arbeidsomstandigheden 
tijdens die hele loopbaan. Landen die erin slagen 
werknemers langer te laten werken, zijn die landen 

1

is, waar gedurende de hele loopbaan opleiding voor 
alle medewerkers wordt voorzien, waar wettelijke 
beperkingen niet aanzetten tot minder werken, en zo kan 
ik nog wel even doorgaan. Anders gezegd, de politieke 
en sociale aanvaarding van langer werken vereist veel 

MDC: �Werk moet in eerste instantie als zinvol worden 
ervaren. Bepaalde groepen mensen kunnen tot 67 
werken, maar de meesten hebben het op hun 65ste 
wel gehad met een voltijdse job. We moeten veel 
meer inzetten op deeltijds of aangepast werk na 60. 
Vandaag is het alles of niets. En de mensen beslissen 
�niets� omdat er geen zekerheid wordt geboden over de 
leeftijdsgrens. Mensen zoeken zekerheid en klussen dan 

IM: �Langzaam maar zeker verandert de manier 
waarop we werken. De tijd dat alles moest wijken 
voor het werk, of dat zelfs de kinderwens werd 

onderhandelingen tussen werkgever en kandidaat-

1
van wetenschappelijke 

bedrijfsvoering, bedacht door de 
Amerikaanse ingenieur F.W. Taylor, 

met als doel verspilling van 
menselijke energie tegen te gaan 

en een zo hoog mogelijke 
productiviteit te bereiken.

Levenslang leren (LLL), opleidingen, vormen, � 
elke regering maakt er een strijdpunt van.  

zwakke punt toch bij het gebrek aan individuele 
motivatie, inzicht of overtuiging dat LLL de 

LD: �Belgische ondernemingen behoren bij de top 
van de internationale klas inzake investeringen 
in opleiding. Vandaag draait de discussie vooral 
rond de kwaliteit. Mikt de inspanning niet te 
veel op hoger opgeleiden? Past ze in het brede 
loopbaanbeheer en dus de sociale promotie van de 
medewerkers? Is ze niet te veel afgestemd op de 
behoeften van het bedrijf en te weinig op de noden 
van de medewerkers of de arbeidsmarkt? De tijd is 
rijp om schoolse en buitenschoolse opleiding � al 
dan niet via betaald educatief verlof � te integreren 
zodat de medewerkers hun opleiding modulair 
kunnen spreiden over verschillende jaren en 
naargelang de behoefte. Dat zou hun arbeids- en 
sociale mobiliteit sterk bevorderen. Overtuig de 
medewerker van het belang van levenslang leren 
voor zijn promotiekansen, loontraject, sociale 
status, � daarbij rekening houdend met zijn 

MDC: �Snellere erkenning van in het buitenland 
verworven diploma�s zou een grote stap vooruit 
betekenen. Biedt die mensen bovendien een 
verkorte bijscholing en je kunt ze gemotiveerd 

IM: �De uitdaging bij uitstek is om ook lager 
opgeleiden in het bad te trekken. Veel medewerkers 
zijn weinig arbeidsmobiel. Ze houden vaak vast 
aan de zekerheid van de huidige job, zelfs al 
voelen ze zich niet goed in hun vel op die plek of 
functie. Van mobiliteit tussen sectoren is zelfs 
nauwelijks sprake. Die immobiliteit heeft veel 
vandoen met de geïnstitutionaliseerde rigiditeit 
van onze arbeidsmarkt. Zonder hervormingen 
die de mobiliteit bevorderen of de uitstroom 
op pensioengerechtigde leeftijd afblokken, zal 
levenslang leren nooit aanslaan. Levenslang leren 
zal pas een realiteit worden als het ook de moeite 
loont voor de medewerker. De zwakke schakel is dus 


