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Baby ‘boom generation’ (born 1945-1965) is 

leaving the labour market 
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2013  Be : 41,7%  

2020 : 50% 
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+… 
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Overheid onder druk 

• Europa 2020 : activiteitsgraad 

55+  50% 

 

• Quid Financiering Sociale 

Zekerheid & gezondheidskosten 

 

 

•Afschaffen brugpensioen (SWT) 

 

•CAO 104 

 

•Outplacement begeleiding 

 

•Optrekken wettelijke pensioenleeftijd 

 

•Bijkomende maand gewaarborgd 

maandloon ? 

 

•…. 
 



Hoeveel werknemers in België vinden dat ze een 

kwalitatieve Job hebben**? 

Hoeveel werknemers in België vinden dat de mentale 

belasting (te) hoog is*? 

Hoeveel medewerkers zijn gelukkig in hun job*? 85% 

50% 

22% 

• Securex 2012 ** European Foundation for the improvement of Living and Working Conditions 2005 

*** Gallup 2013  

Hoeveel werknemers wereldwijd zijn actief 

geëngageerd*** 
13% 

Hoeveel mensen in Europa rapporteren een slechte 

mentale gezondheid?  
20% 



Securex Whitepaper personeelsverloop 2014 

Securex Whitepaper personeelsverloop 2014 



2014 : EVOLUTIE ABSENTEISME   

Securex Whitepaper Absenteïsme 2014  





  

Werken vroeger... 

 

“Werken” en “leven” 7 basisregels voor 

werkorganisatie 

 

Ontstaan van het 

Syndicalisme 



Werk 

• As was … 
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Technologische 

evoluties : 

levensbreed 

leren,andere kijk op 

werken,bereikbaarheid 

versus mobiliteit 

Globalisatie : 

beslissingen vanuit 

HQ’s ver buiten 

België 

Maatschappelijke 

veranderingen: 

andere 

samenlevingsvormen

,kijk op werken en 

leven,diverse 

generaties en hun 

(voor)oordelen 

Energie: op zoek 

naar duurzaamheid  

Demografie: veroudering van de 

bevolking,stijgende 

levensverwachting 

Migratie:nood 

een diversiteit 

en integratie 

Innovatie: 

voortdurende 

zoektocht naar 

vernieuwing als 

competitief 

voordeel  

Digitalisering: 

ongelimiteerde toegang tot 

kennis en informatie 

Gratton, 2011 

Economie: 

verschuivingen in 

economische 

activiteiten en 

gevolgen 

Mondelinge 

burger/Werknemer/

Klant : 

Indignados, 

Protestbewegingen

,beoordelingen 

Mobiliteit : 

fileproblematiek, 

onvoorspelbaarheid 

trajecttijd 

 

En vandaag... 
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En vandaag... 
 



Wat wil iemand? 

Wat kan iemand? 

Startpunt 



(Personaliseren, Customizing, Individualiseren) 

 

Aanpassen van de context aan de mens 

 

In functie van individuele eigenschappen 

sterktes, behoeftes, ambities, … 

 

Met het oog op 

Langere inzetbaarheid 

Betere prestaties 

MAATWERK 



Werknemers 

“Werkbaar werk” 

“Zware beroepen” 

Draagkracht 

Persoonlijkheidskenmerken 

Ambitie 

Niveau complexiteit 

Engagement 

Talent (%) 

Leerbereidheid 

…. 

 

Levensfase 

Familiale situatie 

Werkomstandigheden 

Werkinhoud 

…. 

 



INZETBAARHEIDSMODEL 

HOE? 



SUSTAINABLE 

EMPLOYABILITY 

ABILITY 

AGILITY 

HEALTH 

RESILIENCE 

INDIVIDU 

ORGANISATIE 



Tot welke leeftijd wilt u werken ? 

Tot welke leeftijd denkt u te kunnen werken ? 

Tot welke leeftijd denkt u te moeten werken ? 63,7 

61,9 

60,06 

• Securex Benchmarkonderzoek 2013 en 2015, representatief voor leeftijd, geslacht, en regio 

2013 

64,9 

61,8 

60,08 

2015 

Onze mindset… ?  




