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Snelheid van verandering

• Digitalisering & robotisering

• Regelgeving

• Arbeidsmarkt

• Globalisering

• Klimaat

• Corona

• Energie

• Geo-politiek

• ...





‘The great resignation’ of loopbaaninertie? 
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Loopbanen nog steeds gekenmerkt door stabiliteit

o Gemiddelde jobanciënniteit: 11 jaar (Steunpunt Werk, 2021)

o Jobmobiliteitsgraad: 5% in 2020 (Steunpunt Werk, 2021)

o Loopbaanbrekend onderzoek 2020: 55%: “Ik zou het liefst mijn hele loopbaan bij 

dezelfde werkgever aan de slag blijven”  

o Covid-survey: 75% werknemers heeft geen plannen de huidige werkgever te

verlaten (5% actief op zoek); 65% werkgevers ligt wakker van vertrek goede

mensen

Loopbaanbrekend onderzoek AMS – SD Worx

• HR-bevraging: 90% “doel loopbaanbeleid = retentie en continuïteit”

• Werknemersbevraging: 44% “Ik streef ernaar om mijn hele loopbaan bij dezelfde 

werkgever te blijven” 

• 5% actief op zoek naar ander werk extern – 3,2% actief op zoek intern

2022



Leren en ontwikkeling: zijn de learning twenties* echt
aangebroken?

Impact COVID19 op Menselijk Kapitaal in Organisaties – bevraging oktober 2021 | Antwerp Management School, VBO, HRPro

Werknemers:

- 95% kende tijdens de pandemie veranderingen in manier van werken (telewerk, 
digitalisering), takenpakket, of werd intern in andere activiteiten ingeschakeld

- 2 op 3 heeft nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkeld door corona 

- 28% zegt dat er expliciet aandacht wordt besteed aan de evolutie / groei die ze 
door corona meemaakten – bij 38% gebeurt dit helemaal niet

- 40% vindt het makkelijk om over leernoden te spreken; 23% vindt dit moeilijk

Werkgevers:

- 28% staat expliciet stil bij de leercurve van medewerkers door corona; 25% zegt 
dat hiervoor geen tijd is

Bij 30% gebeurt het afhankelijk van de afdeling / leidinggevende

- 74% zegt dat het makkelijk is over leernoden te spreken; 8,6% zegt dat dit 
moeilijk is

*H. Crevits overwerk_2021_2_04.pdf (steunpuntwerk.be)

https://www.steunpuntwerk.be/system/files/overwerk_2021_2_04.pdf


Uitdagingen

✓ Opleiding en loopbanen zijn te weinig op elkaar afgestemd

✓ De meest kwetsbaren worden onvoldoende bereikt

✓ Opleiding en loopbaanbegeleiding nemen vaak een te 
eenzijdige focus, zijn te reactief en te weinig preventief

✓ Er is te veel loopbaaninertie, er wordt te veel lineair 
gedacht over leren en werken

✓ Wie niet in het klassieke patroon past, heeft het moeilijk 
om terug aan te sluiten

✓ Het ontbreekt aan een wervend verhaal of mobiliserend 
raamwerk, en er is ook onvoldoende sturing

Tweede expertenadvies Vlaamse arbeidsmarktbeleid, juni 2021



Tijd om ons begrensde denken
over loopbanen te doorbreken!



Een leer- en 
loopbaan-
offensief

https://www.vlaanderen.be/publicaties/naa

r-een-leer-en-loopbaanoffensief-tweede-

advies-arbeidsmarktexperten



Duurzame loopbaan: 
doorheen onze professionele
ervaringen ontwikkelen we 

nieuwe energie, competenties
en mogelijkheden voor de 

toekomst
Tevreden

Engagement, 
loopbaantevredenheid

Gezond

Mentaal en fysiek welzijn

Productief

Inzetbaarheid, performantie

Persoon



Duurzame 

Loopbanen

Productief
Zoveel mogelijk mensen aan het werk

Kwantitatieve en kwalitatieve matching

Inzetbaarheid: upskilling/reskilling

Geconnecteerd
Afstand tot arbeidsmarkt beperken

Bereidheid tot werken

Gezond
Werkbaar werk – ziekteverzuim beperken

Mentaal welzijn

Fysieke gezondheid

Tevreden
Zinvol werk

Engagement

Loopbaanperspectief

Macro- meso – micro:

• AM als geheel

• In ondernemingen

• Voor elk individu



Competenties als 

grondstof van 

een dynamische 

loopbaan

Een dynamische 

loopbaan als motor 

van competentie-

ontwikkeling

Bewegingskapitaal opbouwen: 

willen & kunnen omgaan met / 

zoeken naar verandering

Loopbaanontwikkeling en leren gaan hand in hand

Menselijk kapitaal

Sociaal kapitaal

Psychologisch kapitaal



Transities voor dynamische loopbanen

1. Bepalen van het ecosysteem – samenwerking op het juiste niveau

2. Juridische belemmeringen wegnemen, hefbomen creëren

3. Balans tussen reactieve en proactieve initiatieven

4. Verbinden van ‘kunnen’, ‘willen’; noden en mogelijkheden

5. Erkennen van ruimere levenscontext

6. Belang van een wervend verhaal en mobiliserend kader



Stroom 1: knowhow opbouwen

Vlaggenschip 1

Stroom 2: sensibiliseren en mobiliseren

Vlaggenschepen 2 & 3

Stroom 3: competenties centraal stellen

Vlaggenschip 4

Stroom 4: ondersteunen en begeleiden

Vlaggenschepen 5 & 6

Stroom 5: partnerschappen stimuleren

Vlaggenschip 7

Inzetten op levenslang leren

https://www.vlaanderen.be/levenslang-leren

https://www.vlaanderen.be/levenslang-leren


Zonder samenwerking lukt het niet
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OPENING MINDS TO 

IMPACT THE WORLD!
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