De toekomst van de
arbeidsmarkt begint
vandaag.
Onze ambitie is een inclusieve
arbeidsmarkt waar elk talent telt. Mensen
maken het verschil. Wendbaar en
werkbaar werk worden sleutelbegrippen,
met een focus op het welzijn en het
welbevinden van de werknemers.
Een performante arbeidsmarkt
Onze maatschappij heeft baat bij een goed functio
nerende arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waar elk
talent telt en een plaats heeft. Een arbeidsmarkt met
een correct evenwicht tussen de vraag naar arbeid
en het arbeidsaanbod. Vandaag koppelt de Belgische
arbeidsmarkt een te lage activiteitsgraad aan een te
hoog aantal openstaande vacatures. Hiervoor een
oplossing zoeken plaatst onze samenleving voor een
enorme uitdaging.

Het belang van waardig werk
Het belang van waardig werk is groot. Waardig werk
betekent een inkomen, zelfontplooiing, een toekomst, …
Wie werkt, neemt actief deel aan onze samenleving en
dat geeft voldoening en helpt mensen vooruit.
In België is er nog heel wat arbeidspotentieel. De vele
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inactieven activeren is een van de sleutels om onze
welvaart van morgen veilig te stellen, zeker nu, onder
meer door de vergrijzing, de nood aan een hogere
werkzaamheidsgraad acuut wordt.

Activering en inzetbaarheid
Maar laten we ook even stilstaan bij de wereld van werk,
bij de impact van technologie en digitalisering en bij de
vele knelpuntberoepen (te weinig profielen) en surplusberoepen (te veel profielen). Want dit zijn, in een
notendop, de uitdagingen waar we voor staan en waar
we oplossingen voor moeten zoeken. Bij oplossingen
denken we aan het begeleiden van transities op de
arbeidsmarkt en aan meer inzetten op professionele
en geografische mobiliteit. De inzetbaarheid
(employability) van werknemers verhogen. Volop
de kaart te trekken van activering en een antwoord
geven op de behoefte aan (loopbaan)zekerheid bij de
werknemers enerzijds, en de nood aan flexibiliteit bij de
bedrijven anderzijds.
Alle hens aan dek. Om deze uitdagingen het hoofd te
bieden moeten alle partners ingeschakeld worden. Een
verregaande samenwerking tussen private en publieke
partners is absoluut noodzakelijk om te zorgen voor
een optimale activering van het arbeidspotentieel en
om de mismatch weg te werken. Enkel op die manier
kan de economische groei maximaal gestimuleerd
worden.
De leden van Federgon vertegenwoordigen een actief
netwerk dat een belangrijke bijdrage levert voor onze
arbeidsmarkt. Professioneel, kwalitatief, ethisch en
juridisch correct.

Professioneel en kwalitatief. Elk jaar begeleiden de
Federgon-leden bijna een miljoen werkzoekenden,
werknemers en zelfstandigen. Via hen krijgen jongeren,
ouderen, personen met een migratieachtergrond,
inactieven, laag- en hooggeschoolde profielen, … een
begeleiding in of naar een job. Eén basisfilosofie: 'Een
job voor elk talent en voor elk talent een job'. Met
een focus op inzetbaarheid, welzijn en competenties
begeleiden HR-professionals talenten tijdens hun
loopbaan. Professioneel en kwalitatief.
Ethisch en juridisch correct. De Federgon-sectoren
voeren, als een van de weinige sectoren, een proactief
anti-discriminatie-beleid. Zij zijn een schoolvoorbeeld
voor andere sectoren. Voor het stelsel van de
dienstencheques, bijvoorbeeld om voor laaggeschoolde
profielen jobs te creëren, is er een grote internationale
belangstelling. België was hier ruim 15 jaar geleden,
samen met onder meer Frankrijk, een pionier. Het
systeem biedt vandaag een antwoord op de uitdagingen
van de digitalisering, de vele surplus-jobs en de jobs in
de 24-uurseconomie. Ethisch en juridisch correct.
De HR-providers die verenigd zijn binnen Federgon
vervullen een cruciale rol voor de arbeidsmarkt. Elke
dag opnieuw zetten zij zich in voor de werkzoekenden,
werknemers en zelfstandigen die zich engageren op
onze arbeidsmarkt.
Een goed functionerende arbeidsmarkt is en blijft
onze topprioriteit. Een miljoen landgenoten die op
jaarbasis een beroep doen op de expertise van HRdienstverleners. Federgon en haar leden zijn zeer goed
geplaatst om samen met de andere partners verder
te werken aan een betere arbeidsmarkt, want de
arbeidsmarkt van morgen begint vandaag.

De arbeidsmarktprojecten die door de komende
federale en gewestregeringen moeten gerealiseerd
worden zijn talrijk. In dit memorandum formuleert
Federgon concrete voorstellen die de arbeidsmarkt
beter doen functioneren en ten goede komen
aan werknemers, werkzoekenden, bedrijven en de
samenleving in het algemeen.
Wij formuleren voorstellen over (nieuwe) arbeids
vormen en nieuwe intermediairs, over publiek-private
samenwerking, over inzetbaarheid, well-being en
levenslang leren. Maar ook over Level Playing Field
en administratieve vereenvoudiging en over hoe de
systemen van uitzendarbeid en dienstencheques,
maar ook Interim Management, Projectsourcing,
Outplacement, Learning & Development, Recruitment,
Search & Selection onze arbeidsmarkt verder vooruit
kunnen helpen.

Tour & Taxis - Royal Depot
Havenlaan 86c bus 302
1000 Brussel
tel. 02 203 38 03
info@federgon.be
www.federgon.be
@Federgon
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Uitzendarbeid, essentieel voor
een goed geoliede arbeidsmarkt.
Uitzendarbeid is een belangrijk arbeidsmarktinstrument dat een evenwicht
garandeert tussen de behoefte aan flexibiliteit bij de ondernemingen en de nood
aan zekerheid bij de werknemers. Uitzendarbeid is uitgegroeid tot een evenwichtig en
stabiel systeem dat een antwoord kan geven op de noden van onze moderne arbeidsmarkt.
Onze maatschappij heeft nood aan een goed geoliede arbeidsmarkt, hoe kan
uitzendarbeid het verschil maken?

650.000

14%

115.000

41%

uitzendkrachten/jaar

van de actieve

VTE's

van de vast aangeworven

bevolking

werkkrachten was
voordien als uitzendkracht
aan de slag

Phara, 28 jaar, receptioniste & Bruno, 47 jaar,
arbeider in de bouw. Beiden aan de slag via uitzendwerk.
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Meer cijfers: uitzendkracht2018.be
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Een goed geoliede arbeids
markt. Hoe kan uitzendarbeid
het verschil maken?

1

Transitietrajecten van job naar job,
van sector naar sector

De toenemende digitalisering zorgt ervoor dat er jobs
zullen verdwijnen maar, tegelijk dat er andere jobs
zullen bijkomen. Onvermijdelijk zullen ook bepaalde
sectoren hierdoor getroffen worden. Denken we maar
aan de banken en de distributie/supermarkten.
De leden van Federgon kunnen voor deze werknemers
transitietrajecten uittekenen. Een ‘transitietraject’
is een geïntegreerd traject waarbij er een op maat
bepaalde begeleiding (career coaching) en/of opleiding
wordt voorzien, gevolgd door een tewerkstelling bij
een nieuwe werkgever, waarbij de oorspronkelijke
werkgever (een deel van) het loon blijft doorbetalen.
Op die manier worden werknemers op een vlotte en
respectvolle manier van de ene job naar de andere
gebracht. De payroll van het uitzendbedrijf wordt
gebruikt om op een correcte en vlotte manier in te
stromen in een nieuwe job. Bovendien, mocht de
‘klik’ tussen de nieuwe werkgever en zijn werknemer
uitblijven, dan zal het erkende uitzendbureau altijd
zoeken naar alternatieven die beter aansluiten bij de
aspiraties van de werknemer. Gezien er reeds sterk
gereguleerde oplossingen voorhanden zijn, is het
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opheffen van het verbod op de terbeschikkingstelling
van personeel onaanvaardbaar en zelfs gevaarlijk.

2

Uitzendarbeid als tool voor
de publieke sector

De publieke sector is zich in sneltempo aan het moderni
seren en professionaliseren. Bij dit transitieproces hoort
ook een modern HR-beleid mét de mogelijkheid om
van alle arbeidsmarktinstrumenten, ook uitzendarbeid,
gebruik te kunnen maken. In Vlaanderen werd er
inmiddels een evenwichtig kader uitgebouwd voor het
inzetten van uitzendkrachten bij de overheid. De federale
uitvoerings-KB’s zijn eveneens bijna klaar.
We moeten op alle niveaus en in alle gewesten naar een
dergelijk kader voor het inzetten van uitzendkrachten.
Federgon streeft bovendien overleg na met de
specialisten van de diverse overheden teneinde op
een kwalitatieve en juridisch correcte manier samen te
werken, zodat uitzendarbeid in de openbare sector voor
alle betrokkenen een positief verhaal wordt.

3

Uitzendarbeid met contracten voor
onbepaalde duur als antwoord op
een krappe arbeidsmarkt

De meeste ondernemingen hebben tegenwoordig
te maken met arbeidsmarktkrapte; hun groei wordt
afgeremd omdat ze geen geschikte medewerkers
meer vinden. Dat fnuikt uiteindelijk de algemene
economische groei.
Eén van de oplossingen kan erin bestaan om ‘pools’
van gespecialiseerde werknemers te maken die
dan ter beschikking kunnen worden gesteld van de

ondernemingen. Deze specialisten krijgen een contract
voor onbepaalde duur bij een uitzendbedrijf, zodat
zij beschikken over inkomenszekerheid. Het grote
voordeel van deze pool-werknemers is dat zij intensief
kunnen worden opgeleid in knelpuntfuncties én
waardevolle ervaring kunnen opdoen in verschillende
ondernemingen, maar tegelijk kunnen genieten van de
zekerheid van een contract voor onbepaalde duur.
Uitzendarbeid met contracten voor onbepaalde duur
zijn reeds wettelijk voorzien in de wet Werkbaar en
Wendbaar Werk, maar helaas is de cao die een aantal
praktische zaken moet regelen er nog steeds niet.
Federgon wil via enkele proeftuinen aantonen dat
uitzendarbeid met contracten voor onbepaalde duur
een win-win voor alle betrokken partijen zal zijn.

4

Doelgroepverminderingen:
de nood aan een level playing field

Federgon gelooft heel sterk in een level playing
field, een gelijk speelveld voor alle actoren, voor
alle contracten. Dit betekent dat het beleid bij het
uitvaardigen van een steunmaatregel of een subsidie
alle soorten contracten, ook uitzendcontracten, op
dezelfde manier moet behandelen.
Ter illustratie: twee dossiers die dringend een
oplossing vragen.
De Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig
werkzoekenden: het is niet verdedigbaar dat
uitzendarbeid, net hét kanaal dat zorgt voor
werkervaring en instroom van een moeilijke
doelgroep zoals langdurig werkzoekenden, wordt
uitgesloten uit de scope van de maatregel.

De federale doelgroepvermindering eerste
aanwervingen: door de steeds verdergaande
digitalisering beschikt de RSZ vandaag over de
nodige gegevens om RSZ-kortingen, zoals voor
eerste aanwervingen, op een transparante manier
ook toe te passen wanneer de aanwerving via een
uitzendbedrijf gebeurt. Kleine ondernemingen
richten zich o.w.v. de administratieve rompslomp
immers vaak tot uitzendkantoren wanneer ze extra
mankracht nodig hebben.

5

Werkplekleren - uitzendarbeid
en IBO/PFI

Werkplekleren, opleiding op de werkvloer, is volgens
specialisten dé manier bij uitstek om werknemers te
vormen die vlot inzetbaar zijn. Nochtans blijven we
met werkplekleren achterop hinken t.o.v. de andere
Europese landen. De uitzendbedrijven willen aan de
werkzoekenden ‘droomjob-trajecten’ aanbieden waarbij
een uitzendbedrijf samen met de werkzoekende een
realistisch traject uittekent dat vervolgens ingevuld wordt
met een mix van tewerkstelling bij verschillende klanten
en opleiding op de werkvloer. Op die manier verwerft de
werkzoekende gaandeweg meer competenties en werkt
hij toe naar een zelfgekozen doel, zijn droomjob. IBO en
PFI zijn voor uitzendbedrijven uitstekende instrumenten
om op te nemen in dergelijke trajecten. De proeftuinen
hieromtrent dienen geïntensiveerd en verankerd te
worden. Een IBO/PFI, gevolgd door een periode van
uitzendarbeid, vormt een ideale mix tussen opleiding
en werk.
Lees ook 'En dan is er nog het scholingsbeding...' ,
hoofdstuk 6, pagina 34.
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Nieuwe arbeidsvormen.
Sociale innovatie in het belang van
werkgever én werknemer.
Arbeidsrecht, arbeidsmarkt, alles is in beweging. De Federgon-leden houden als centrale
actoren de vinger aan de pols en werken samen met andere stakeholders nieuwe vormen
van arbeid uit. Vaak gaat het om oplossingen voor arbeidsmarktkrapte, voor flexibiliteit,
voor transitie van de ene job naar de andere, …

Viktor, 25 jaar,
aan de slag als fietskoerier.
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Wetgevend
kader

Naar
1 statuut

Level
playing field

moet te allen tijde

Verschil tussen statuten is

is ook in de platform-

gerespecteerd worden

voorbijgestreefd

economie cruciaal

Meer cijfers vindt u terug op www.federgon.be.
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Federgon omarmt innovatie
en wil zoeken naar overlegde
oplossingen met een open
vizier op de toekomst, maar
tegelijk rekening houdend met
een gelijk speelveld voor alle
bedrijven.

1

Arbeidsmarktinnovatie

Federgon staat als federatie van HR-dienstverleners in
se zeer positief tegenover elke vorm van arbeidsmarkt
innovatie en flexibele arbeidsvormen, maar roept de
overheid op tot het voorzien van een LEVEL PLAYING
FIELD.
Er dient te worden vastgesteld dat verschillende
bedrijven die actief zijn op de Belgische en Europese
markt soms een loopje nemen met het wetgevend
kader. Er wordt niet opgetreden en er is geen coherent
beleid dat duidelijk aangeeft wat kan en niet kan. Zo
ontstaat er deloyale concurrentie.
Federgon eist dat alle actoren op het speelveld aan
dezelfde regels moeten voldoen. Dat wil zeggen:
ofwel wordt er opgetreden omdat iets wettelijk
verboden is, ofwel wordt er niet opgetreden en wordt
de wetgeving aangepast, wat impliceert dat deze
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werkvorm toegestaan is voor alle marktspelers. Er kan
in deze optiek gedacht worden aan 'portage salarial',
autonome werknemers, derdebetalerssystemen die
geen werkgeverschap opnemen, enz.

2

Platformbedrijven

Platformbedrijven schieten als paddenstoelen uit de grond.
Ze bieden ongekende mogelijkheden om diensten aan
de man te brengen. Vele Federgon-leden beschikken
inmiddels ook over dergelijke bedrijven of afdelingen.
Federgon is van oordeel dat een platform een middel
is om diensten aan te bieden, geen arbeidsstatuut
op zich. Er bestaat niet zoiets als de ‘platformwerker’.
Op platformen kan er immers gewerkt worden met
zelfstandigen, werknemers, bijklussers, maar ook
zwartwerkers. Zoals reeds vermeld, moet het level
playing field actief bewaakt worden.

3

Een eenheidsstatuut werknemerzelfstandige i.p.v. een derde statuut

De freelancer is in opmars. De oorzaken zijn divers.
Op juridisch vlak blijkt echter dat vele freelancers in
werkelijkheid schijnzelfstandigen zijn. Ze werken steeds
bij dezelfde klant en zijn onderworpen aan diens gezag.
Sommigen pleiten voor een bijkomend, derde statuut,
naast dat van werknemer en zelfstandige. Anderen
pleiten voor het mogelijk maken van 'portage salarial'.
Dit is het systeem, afkomstig uit Frankrijk, waarbij een
zelfstandige zijn activiteiten uitoefent als loontrekkende,
op de payroll van een ‘société de portage’. Daarbij

De oprukkende digitalisering leidt op vele
domeinen tot disruptie, zo ook op de arbeidsmarkt. De laatste jaren zijn er honderden platforms gecreëerd die op een snelle en efficiënte manier diensten aanbieden. Een aantal van
deze bedrijven werken wereldwijd en voelen er
weinig voor om het lokale arbeidsrecht toe te
passen, noch om bij te dragen aan de lokale socialezekerheidsstelsels.

treedt de ‘société de portage’ niet op als juridische
werkgever (dus geen userpay), maar eerder als derde
betaler. In België is dergelijk systeem vooralsnog niet
toegelaten gezien naast schijnzelfstandigheid ook
schijnwerknemerschap verboden is.
Een cruciale vraag die zich in dit dossier stelt, is die van
de impact op de sociale zekerheid en het arbeidsrecht,
gezien het vermijden van bepaalde kosten voor
deze twee pijlers soms een drijfveer is om voor het
zelfstandigenstatuut te kiezen.

een verregaande samenwerking tussen private HR
dienstverleners en de publieke sector zal bijdragen tot
de modernisering van het HRbeleid van de overheid
en tot een aanzienlijke verhoging van de efficiëntie
van de overheidsdiensten, in het belang van burgers
en bedrijven. We denken hierbij niet enkel aan
uitzendarbeid, ook op het vlak van Recruitment, Search
& Selection, Interim Management, Projectsourcing
en Learning & Development is er een duidelijke
toegevoegde waarde voor de publieke sector.

5

Transitietrajecten

Lees hoofdstuk 1, pagina 8.

6

Pools in knelpuntberoepen:
uitzendarbeid met contracten
voor onbepaalde duur

Lees hoofdstuk 1, pagina 8.

Federgon pleit in ieder geval voor een eenheidsstatuut
werknemer-zelfstandige. Het verschil tussen beide
statuten is immers voorbijgestreefd. Werknemers werken
tegenwoordig steeds autonomer en zelfstandigen
verbinden zich vaak voor lange tijd aan één klant.

4

Private HR-dienstverleners
zijn partner van de overheid

Ook de privésector werkt de laatste verboden op
uitzendarbeid weg. Federgon is ervan overtuigd dat

“ Duurzame innovatie
veronderstelt dat alle actoren
op het speelveld aan dezelfde
eisen moeten voldoen.”
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De organisatie van onze arbeidsmarkt
is aan re-engineering toe.
Federgon onderschrijft het belang van een stevige arbeidsmarktregie die de volledige
arbeidsmarktreserve vat, vanuit een focus op de loopbaan en via het inschakelen van een netwerk van
conventionele en digitale dienstverleners. De uitbouw van deze complexere en op data gebaseerde
regie wordt gecompenseerd via een herijking van de publieke actorfunctie en wordt
best aangestuurd vanuit een volledig gescheiden entiteit.

Sluitende activering
vraagt om

een centrale
regie
Cindy, Dirk, François en Paul hertekenen
de organisatie van de arbeidsmarkt.
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Een sterke regiefunctie is

datagestuurd

Ontwikkeling
van een
eco-systeem
voor arbeidsmarktdienstverlening

Meer cijfers vindt u terug op www.federgon.be.
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De dynamische context van
arbeid, arbeidsvormen en
arbeidsmarkt vraagt een
reflectie over het type publieke
interventie dat nodig is in de
toekomst en het ambitieniveau
dat wordt nagestreefd ten
aanzien van werkzoekenden,
werkenden en werkgevers.

Arbeid en de arbeidsmarkt veranderen snel en er
ontstaan nieuwe arbeidsvormen. De werkgelegenheid
evolueert en een steeds diverser spelersveld van
operatoren speelt hier op in. Human Resources
Management zal een steeds belangrijker plaats
innemen en nieuwe HR services zien het licht. Zo zien
we de voorbije jaren een toenemende aandacht voor
career management, coaching en well-being.
De loopbaan van het individu staat steeds meer
centraal. Zowel conventionele bedrijven die investeren
in HR-tech als nieuwe, pure HR-tech initiatieven spelen
hier op in en ontwikkelen een uitgebreide waaier aan
innovatieve diensten naar bedrijven en individuen.
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1

Loopbaanregie

De digitalisering versterkt de trend tot ‘zelfred
zaamheid’. Dit houdt in dat individuen meer dan
ooit zelf aan het roer staan en beslissen over hun
loopbaan. Uiteraard is er nood aan professionele
ondersteuning. Maar aan het individu de keuze wie
hem het best kan begeleiden. Hiervoor moet elk
individu over de juiste instrumenten beschikken, maar
voldoende keuzevrijheid en zelfsturing blijven cruciaal.
Het voucher-instrument van de loopbaancheque is
hiervan een prima voorbeeld.

2

Dataregie

Een absolute sterkte is de manier waarop de VDAB erin
slaagt digitale technologie op een succesvolle manier in
te zetten. De keuze voor meer innovatie van de dienst
verlening via digitalisering is terecht. Om de juiste
keuzes te blijven maken is een ‘technologieassessment’
noodzakelijk. De VDAB moet de grenzen van de eigen
technologische infrastructuur en competenties bepalen
en er moet een investeringsplan zijn, gebaseerd op
een realistische visie en ambitie op technologie, voor
de middellange en lange termijn. Dit kan niet los
worden gezien van de samenwerkingsmodellen met
externe partijen. Er moet bekeken worden hoe data
kunnen ontsloten worden voor nieuwe ontwikkelingen
en innovaties, zowel intern als extern, en via welk
regiemodel data-uitwisseling met externe partijen kan
gebeuren. De regie zou uiteindelijk moeten uitmonden
in een ECOSYSTEEM waarin arbeidsmarktinnovaties
kunnen ontstaan.

3

Netwerkregie

Dynamische dienstverlening vanuit het netwerk
via vraagsturing. Een succesvol voorbeeld van
netwerkregie is de loopbaancheque voor werkenden.
De VDAB neemt hier een zuivere regiefunctie op
zich door professionele actoren te mandateren, door
aan kennisontwikkeling te doen, de spelersmarkt en
community vorm te geven en te animeren, ... Hetzelfde
geldt ook voor outplacement waarvoor collectief
outplacement, via het Sociaal Interventiefonds, de
privémarkt wordt ingeschakeld.
Bij uit- en aanbesteding via tendering van gespecialiseerde
opdrachten (bijv. opleiding en begeleiding van kwetsbare
groepen op de arbeidsmarkt) dient de VDAB als
opdrachtgever de koppeling te maken tussen een datagestuurd behoeftenanalyse enerzijds en de beschikbare
marktexpertise en -capaciteit anderzijds, om vervolgens te
sturen naar vooropgestelde resultaatindicatoren.
Partnerships/contracten moeten gebaseerd zijn op
geloof en vertrouwen in de partners.

Via Arvastat wordt er een sterk instrument ter beschikking
gesteld rond werkzoekenden en werkaanbod. Toch
blijven de data op nogal wat punten partieel. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de beperkte inzichten in de volledige
vacaturemarkt.
De te lage werkzaamheid en de hoge vacaturegraad
vragen doortastende acties én een centrale regie
voor een maximale ontsluiting van de volledige
arbeidsmarktreserve.
De interregionale samenwerking en afstemming (ook
digitaal) versterken. De arbeidsmarkt stopt niet aan de
gewestgrenzen.
Er zijn bijkomende initiatieven nodig om de groep van
inactieven, die vandaag weinig of geen aansluiting
vinden bij de VDAB-dienstverlening, te bereiken. Wij
denken in het bijzonder aan de activering van OCMWcliënten, cliënten in een Riziv-context, ...
De evaluatie van de trajecten die werkzoekenden bij de
VDAB doorlopen moet een beter inzicht geven in welke
instrumenten succesvol toeleiden naar de arbeidsmarkt.

Focus op resultaten, niet op processen.
Transparantie over de resultaten van de verschillende
interne en externe uitvoerders en de bijdrage
tot het behalen van de VDAB doelstellings- en
monitoringindicatoren.
Er zijn investeringen nodig voor de verdere digitalisering
van de data-uitwisseling met de uitvoerende partners.
Een sterke regiefunctie is data-gestuurd en vraagt een
degelijk kenniscentrum van de arbeidsmarkt.

Werkgevers informeren over doelgroepmaatregelen
waarvoor werkzoekenden in aanmerking komen, de
drempels verlagen.
De impact meten van de GDPR op de beschikbaarheid
van cv’s van werkzoekenden voor partners (effect van
‘opting in’ i.p.v. ‘opting out’).
De impact van de nieuwe vormen van werkplekleren
meten, alsook de impact van de nieuwe
contactstrategie op uitstroom.
Memorandum Federgon 2019 | 17

Update Foresight 2020 - “De arbeidsmarkt 2020 welke rol voor HR-dienstverleners?”

Het ontstaan van de behoefte aan nieuwe
HR services, het ontstaan van vernieuwende
arbeidsrelaties en de toenemende diversiteit
van het spelersveld vragen een kritische kijk op
de invulling van de verschillende rollen op de
arbeidsmarkt.
De snelheid waarmee digitalisering en
technologisering ingrijpen op de kwantiteit
en kwaliteit van het aanbod van HR services is
overweldigend.

PAUL VERSCHUEREN - 2018

1802047-FEDERGON-Foresight2018_NL_Def.indd 1

14/03/2018 11:12

Duurzame loopbanen vragen interactie met HR
services tijdens de loopbaan.
De instroom op de arbeidsmarkt moet zich niet
enkel richten op werkzoekenden, maar ook op
inactieven.

WERKGELEGENHEIDSGRAAD (20-64) VS. VACATUREGRAAD 2017

6

VACATUREGRAAD

Zoals in onze
“Foresight 2020”oefening reeds
aangegeven is de
loopbaan van het
individu het centraal
instituut op de
arbeidsmarkt. Het
zwaartepunt van
onze arbeidsmarkt
ligt bij de individuele
loopbanen. De
mate waarin de
beschikbare expertise en capaciteit oordeelkundig
worden aangesproken en ingezet ten gunste van
de loopbaan zijn elementair. Het gemengd beheer
van de arbeidsmarkt, dat zijn basis vindt in de ILOconventie 181, is meer dan ooit actueel.
De HR-dienstverlener
onder de digitale
sloophamer?

5
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Lees de Foresight-studie
op foresight2020.be of scan
deze QR code.
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WERKGELEGENHEIDSGRAAD (20-64)
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"De te lage werkzaamheid en de hoge vacaturegraad vragen
doortastende acties en een centrale regie voor een maximale
ontsluiting van de volledige arbeidsmarktreserve."
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Onze maatschappij heeft nood aan
een sterk dienstenchequesysteem.
Het systeem van de dienstencheques is vandaag succesvol, maar moet waar nodig verder
geoptimaliseerd worden. Er zijn een aantal aandachtspunten waar werk van moet gemaakt
worden als we het systeem helemaal future-proof willen maken. Een pleidooi voor een
evolutie van het stelsel, geen revolutie.

Jana, 47, is blij dat ze kan rekenen
op haar poetshulp.
20 | Memorandum Federgon 2019

140.000

1.218.498

89%

werknemers van wie er heel wat
uit kansengroepen komen

huishoudens die
dienstencheques gebruiken
en zo werk en privé beter
kunnen combineren

van de huishoudhulpen
is tevreden over hun job

Meer cijfers vindt u terug op www.federgon.be.
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De voorstellen van Federgon

De dienstenchequesector
is een volwaardige en
volwassen sector. Federgon
pleit ervoor om verder
te bouwen op de stevige
fundamenten die er vandaag
reeds zijn. Geen revolutie
dus, maar een evolutie. De
volgende bouwstenen zijn
hiervoor cruciaal.

1

Consolidering

De kwantificeerbare baten van de dienstencheque zijn
groter dan de kost; er is bijgevolg geen reden om het
instrument grondig te wijzigen, wél om een aantal
bijsturingen te doen. Om ervoor te zorgen dat het
systeem voor de overheid betaalbaar blijft en om klanten
te responsabiliseren i.v.m. de prijs. Een aantal voorstellen:
De prijs van de dienstencheques moet de inflatie volgen.
Desindexering van de fiscale aftrek naar rato van 2%
per indexering. Bij een indexering van de lonen met
2% wordt de fiscale aftrek voor het inkomstenjaar
met 2% gereduceerd.
22 | Memorandum Federgon 2019

Alternatieve financiering via derdebetalerssytemen,
bijv. via cafetariaplannen.
Op één lijn zetten van de kosten en de baten op het
niveau van de drager en de begunstigde (de zesde staats
hervorming heeft het systeem uit evenwicht gebracht; er
moet gezocht worden naar een billijke verdeling).
Geen beperking van het maximale aantal te
bestellen dienstencheques, maar wel vanaf een
afname van 500 dienstencheques of meer een
hogere prijs aanrekenen.

2

Digitalisering verder stimuleren

Erkende dienstenchequeondernemingen inzetten als
drijvende kracht in dit proces:
•		 Bedrijven moeten een mandaat krijgen om als
derde te kunnen optreden voor de gebruiker.
•		 Er mogen geen extra kosten aangerekend
worden wanneer dienstencheques online
worden aangekocht.
•		 Optimalisering van de elektronische portefeuille
bij de uitgiftemaatschappij.

" De dienstenchequesector
is na bijna 15 jaar activiteit
uitgegroeid tot een volwaardige
en volwassen sector die
zijn maatschappelijke en
economische relevantie meer
dan bewezen heeft."

gever of een andere instelling wordt ingelegd, leidt
tot een bijkomende inleg vanuit de overheid, naar
analogie met de KMO-portefeuille).
Experiment met verzendingskost voor papieren
dienstencheques om de e-dienstencheque te
stimuleren.

3

Uitbreiding van de toegelaten
activiteiten

Kleine werken verbonden aan de woning en
tuinonderhoud.

•		 Aandacht voor digitale optimalisatie bij de
volgende bestekken door de uitgiftemaatschappij.

De prijs van de dienstencheque voor de extra
toegelaten activiteiten aanpassen in functie van
de prijs die klanten bereid zijn te betalen voor een
bepaalde dienst.

Experiment opzetten met een project van volledige
digitalisering via een rugzaksysteem (bijv. e-rekening
waarbij elke euro die door de gebruiker, de werk

Huishoudhulpen moeten kunnen worden ingeschakeld
voor coachingsprojecten en begeleiding van andere
huishoudhulpen.

4

Een oplossing bieden voor de
precaire rentabiliteit van de
ondernemingen
De wetgeving moet het mogelijk maken dat
bijkomende kosten kunnen worden terugbetaald
ter compensatie van aangepaste loon- en/of
arbeidsvoorwaarden.
Een volledige indexering van de inruilwaarde in
Vlaanderen, onvoorwaardelijke volledige indexering
in Brussel.

5

Het maximum halen uit activering:
doelgroepenbeleid ook op één lijn
brengen met de tewerkstelling in de
dienstenchequesector
Individuele beroepsopleiding (IBO/PFI/FPI) mogelijk
maken in de dienstenchequesector.
Meer toeleiding van werkzoekenden naar de sector
en meer opleidingsfaciliteiten vanuit de VDAB,
Actiris, Bruxelles Formation, Forem en Arbeitsambt.
Doorstroming van kandidaten vanuit wijkwerken
naar de dienstenchequesector stimuleren.

6

Een aantal slimme aanpassingen
aan het arbeidsrecht en de
regelgeving
Slimme flexibiliteit: aanvullend op de algemene
wetgeving die voorziet dat minstens 1/3 van
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een VTE/week en minstens 3 uur/werkperiode
wordt gewerkt in de dienstenchequesector
‘kleine flexibiliteit’ mogelijk wordt voor deeltijdse
werknemers.
Voor studenten-huishoudhulpen: uitzondering
voorzien op de verplichting een contract van
onbepaalde duur te geven na 3 maand.
Taxshift: consequente indexering vastgestelde
lageloongrenzen sedert start taxshift.
Voorstellen ter aanpassing van regionale
regelgevingen.
Wallonië:
Afschaffing van de eis van een gemiddelde
arbeidsduur van 19 uur per onderneming /
Afschaffing van de eis van 9 uur opleiding/jaar per
werknemer / Striktere oriëntatie van het Regionaal
Opleidingsfonds Wallonië.
Brussel:
Inzetten van een efficiënt datamining- en
datamatchingsysteem i.k.v. slimme monitoring.

De dienstenchequesector heeft zijn maatschappelijke en economische relevantie meer
dan bewezen:
creëert jobs voor laaggeschoolden
geeft een antwoord op de toenemende
technologische werkloosheid
professioneel sociaal overleg
continue verbetering van het statuut van de
werknemers
verantwoordelijke sector met agenda wendbaar
en werkbaar werk
opleiding
actieplan anti-discriminatie, …

KOSTEN EN BATEN VAN DE DIENSTENCHEQUES
30

Een gedetailleerde analyse aantoont dat er vanuit
budgettair oogpunt geen nood is aan een hervorming
van het systeem. De kosten en de baten zijn nagenoeg
in evenwicht. Door de regionalisering van het dienstenchequesysteem bevinden de kosten zich echter op
regionaal niveau, terwijl de baten zich op federaal niveau
bevinden. Dit zorgt voor een extra druk op het systeem.

(€ in duizendtallen)
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5

Wist u dat...
Het dienstenchequesysteem zorgt voor een
productiviteitshefboom en zowel binnen, maar ook
buiten de sector een toenemend arbeidsvolume
creëert? Het onderzoek toont aan dat elke 3,5 VTE
dienstenchequemedewerker leidt tot het equivalent
van 1 voltijdse tewerkstelling buiten de sector. In
totaal spreken we over een volume van 22.000
VTE-jobs.

0
Vlaanderen

België

Vlaanderen

België

Kost per VTE DCH-werknemer

€ 26.569

€ 25.354

Creatie van nieuwe jobs voor DCH-werknemers

€ 14.566

€ 13.927

€ 1.146

€ 1.293

Creatie van nieuwe jobs voor omkaderingswerknemers
Creatie van ondernemingen
Hogere participatiegraad en productiviteit van de actieve bevolking

Lees het uitgebreide dienstenchequeMemorandum op onze website:
federgon.be of scan deze QR code.
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€ 245

€ 247

€ 8.474

€ 8.684

Lees 'De dienstencheques 360°
doorgelicht' op onze website:
federgon.be of scan deze QR code.
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Career Management.
Elk talent zijn plek. Met zoveel mogelijk,
gemotiveerd aan de slag.
Met zoveel mogelijk, zo lang mogelijk aan het werk. Onze arbeidsmarkt moet inclusief en
voldoende mobiel zijn. Daarom moeten we blijvend werk maken van het inzetten en ontwikkelen
van talenten en competenties. Vlotte transities, well-being, re-integratie, loopbaanbegeleiding,
een leven lang leren,… Overheden, bedrijven en kandidaten kunnen hiervoor rekenen
op de knowhow en bewezen expertise van HR-dienstverleners.

Eric, 39 jaar, en Bert, 54 jaar. Bert is na 4 jaar
werkloos te zijn, opnieuw aan de slag.
26 | Memorandum Federgon 2019

13.279

Carrières

33.213

Belgen werden in 2017 via
Outplacement begeleid naar
een nieuwe job

zijn al lang niet meer rechtlijnig

loopbaanbegeleidingen
gestart via loopbaancheques

Meer cijfers vindt u terug op www.federgon.be.
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De voorstellen van Federgon

Met zoveel mogelijk, zo
lang mogelijk aan het werk.
Daarom maken Federgon en
haar leden werk van …

1

Terug aan de slag na ontslag:
harmonisering en uitdiepen van
outplacement
De Belgische regelgeving inzake outplacement wordt
op Europees vlak bestempeld als een best practice,
gezien de democratisering van het systeem. Vlotte
transities op de arbeidsmarkt zijn cruciaal voor zowel
de werkzoekenden als de werkgevers. Werkzekerheid
zal jobzekerheid vervangen door vlotte transities. De
regelgeving is echter ondoorzichtig en moet verder
uitgediept worden.

2

Terug aan de slag na een langdurige ziekte: inplacement van
langdurig zieken
De re-integratie van langdurig zieken wordt één van
de grote uitdagingen van de Belgische arbeidsmarkt. Er
zijn meer langdurig zieken dan uitkeringsgerechtigde
werkzoekenden. Een deel van deze mensen kan terug
naar zijn huidige werkgever. Anderen zullen begeleid
moeten worden naar een andere job en/of naar een
andere sector. Ook dit vraagt professionele begeleiding.
28 | Memorandum Federgon 2019

De leden van Federgon kunnen hier een uiterst
belangrijke rol vervullen.

3

Well-being: een belangrijk dossier
voor de bedrijven

In de VUCA-wereld waarin we leven, hebben mede
werkers steeds meer problemen om het hoge tempo te
kunnen volgen. Bedrijven dienen een algemeen HRbeleid uit te werken vanuit een proactieve en positieve
benadering. Het uitwerken van een dergelijk welzijnsbeleid
is een multidisciplinaire taak en is gebaat bij consultancy
van externe professionele specialisten. De huidige regering
heeft beslist tot financiering van dergelijke consultancy.
Deze inspanningen moeten verder gezet en opgevoerd
worden.

4

Loopbaanbegeleiding verder
stimuleren via de loopbaancheque

De loopbaancheque heeft de voorbije vijf jaar een
belangrijke en positieve evolutie gekend. In 2017
werden er niet minder dan 33.213 loopbaancheques
gekocht (pakket 1&2 samen). Ze zijn een instrument
van preventief arbeidsmarktbeleid dat toelaat
dat werknemers tijdens hun loopbaan worden
ondersteund in het opnemen van hun recht op
loopbaanbegeleiding.
Federgon stelt met betrekking tot de verdere evolutie
van de loopbaancheque de volgende zaken voor:
Exploitatie van de ‘touchpoints’ die via de recente
besluitswijziging werden ingevoerd om een dieper

inzicht te creëren in de ‘ins & outs’ van het proces
van loopbaanbegeleiding.
De combinatie van coachee-kenmerken met de
verschillende types van loopbaanvraag, de gebruikte
methodiek en het uiteindelijk POP (persoonlijk
ontwikkelingsplan) als output moeten het mogelijk
maken scherpere inzichten te verwerven in de
effecten van loopbaanbegeleiding.
Inzake de ‘kwaliteit van de loopbaanbegeleiding’
formuleert Federgon volgende optimalisaties.
• Duidelijker kader voor de kwaliteitsaudits van
de VDAB.
• Transparantie van gemandateerde loopbaancentra over de gebruikte methodieken en
wetenschappelijke basis.
• Aantonen van de inspanning van opleiding van
de ingezette loopbaancoaches.
• Digitalisering van de data-uitwisseling met
de VDAB.
• Aanpassing van de prijs van de loopbaancheque. Sedert de creatie van de loopbaancheque in 2013 is de prijs van een pakket
onveranderd op € 550 gebleven. Met het
oog op kwaliteitsvolle ontwikkeling van de
loopbaanbegeleiding in Vlaanderen is het
noodzakelijk dat de prijs van een pakket de
levensduurte volgt.

5

Begeleiding van (langdurig)
werkzoekenden

De laatste jaren evolueert de werkloosheid in positieve zin.
De belangrijkste drivers van deze groei zijn enerzijds de
matig positieve economische conjunctuur van de voorbije
vijf jaar en anderzijds het toenemend belang van de
vervangingsvraag die wordt gegenereerd door uittreders.
Gemeten tussen juli 2013 en juli 2018 daalt het aantal
niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) in Vlaanderen
met 30.000 (-12,7%) tot 205.977. De afname verloopt
evenwel niet evenredig in de verschillende categorieën
van werkloosheidsduur, zoals uit tabel p. 30 blijkt.
De daling is volledig op rekening te schrijven van de
kortdurige werkzoekenden (<1 jaar) en de NWWZ met een
werkloosheidsduur tussen 1-2 jaar. In de categorie van de
langdurig werkzoekenden is er een toename van 8.000.
Welke maatregelen kunnen er worden genomen om
deze werkzoekenden met succes te begeleiden?
Adequate screening met het oog op het vaststellen
van de competentiegap inzake beroepstechnische en
soft skills.
Efficiënte opvolging en controle van het zoekgedrag.
Ondersteunen van de herinschakeling van
deze werkzoekenden via een combinatie van
instrumenten en incentives. Op een krappe
arbeidsmarkt zijn sommige werkgevers eerder
te overtuigen tot een aanwerving van langdurig
werkzoekenden met een RSZ-korting (of premie) dan
via werkervaringsstelsels die deels gebaseerd zijn op
de activering van uitkeringen.
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• Intensieve begeleiding naar werk: in geval
van tendering van deze trajecten door de VDAB
vragen wij volledige vrijheid van de partners
in de keuze van de inzet van de instrumenten
van opleiding, begeleiding en werkplekleren. De
TIW-tender (‘Tender Intensief Werkplekleren) is
te prescriptief inzake het te volgen traject, wat
negatief is voor de resultaten.
• Inzake de inzet van formules van werkplekleren:
evaluatie van het nieuwe kader rond werkplekleren.
• Stimuleren van de tewerkstelling, evt. na
werkervaring, via een RSZ-korting.
In geval er toch zou worden gekozen voor
het behoud van de aanwervingsincentive
voor langdurig werklozen (AWI) dient de rol
van de uitzendsector te worden gevaloriseerd
via het openstellen van de premie voor
uitzendcontracten.

“ Werknemers en werk
zoekenden hebben nood aan
professionele ondersteuning
van specialisten die,
vertrekkende van hun sterke
punten, begeleid kunnen
worden in de loopbaankeuzes
die ze maken. De leden van
Federgon hebben hier in
de loop der jaren een grote
expertise verworven.”

#NWWZ

< 1 jaar

1-2 jaar

≥ 2 jaar

Juli 2013

235.980

141.978 (60,2%)

39.369 (16,7%)

54.633 (23,2%)

Juli 2014

245.472

141.635 (57,7%)

43.131 (17,6%)

60.706 (24,7%)

Juli 2015

245.413

136.162 (55,5%)

41.806 (17%)

67.445 (27,5%)

Juli 2016

238.093

128.027 (53,8%)

40.331 (16,9%)

69.735 (29,3%)

Juli 2017

225.044

121.341 (53,9%)

37.598 (16,7%)

66.105 (29,4%)

Juli 2018

205.977

108.926 (52,9%)

34.451 (16,7%)

62.600 (30,4%)
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Federgon heeft een platform
opgericht voor leden die zich
specialiseren in well-being
Inzetten op well-being van eigen medewerkers is
een wapen in de ‘war for talent’. Een recordaantal
Belgen is langdurig afwezig omwille van een
burn-out. Steeds meer mensen moeten langere
tijd thuisblijven omdat ze de stress en de hoge
werkdruk niet langer de baas kunnen. Hoog tijd
om een actief well-beingbeleid te voeren.
Meer dan ooit moeten bedrijven het talent dat
ze in huis hebben, koesteren. Met de juiste,
gemotiveerde medewerkers zullen bedrijven
in de toekomst het verschil kunnen maken. Dit
betekent dat bedrijven zullen moeten investeren
in hun menselijk kapitaal om ervoor te zorgen
dat ze hun medewerkers kunnen houden en
kunnen blijven motiveren.
Bedrijven moeten voor hun welzijnsbeleid
kunnen rekenen op een team van professionele
partners die garant staan voor een kwalitatieve
dienstverlening. Federgon heeft een platform
opgericht voor leden die zich specialiseren
in well-being. Dit platform moet bedrijven de
juiste richting wijzen en moet een baken zijn
voor organisaties die willen investeren in wellbeing en op zoek zijn naar de juiste partner.
Maar via dit platform wil de federatie ook de
hand reiken naar de overheden. De leden van
Federgon hebben in de loop der jaren een grote
expertise verworven en zijn dan ook uitstekend

geschikt om oplossingen te bieden voor diverse
maatschappelijke uitdagingen.
Federgon zet in op twee fronten. Cruciaal is een
focus op preventie: bewustwordingsinitiatieven,
maar ook concrete, preventieve actieplannen.
Re-integratie is zeker even belangrijk. Het is van
het grootste belang dat personen opnieuw een
zinvolle invulling kunnen geven aan hun leven. Ook
werkgevers kunnen hier een actieve rol in spelen.
Door te investeren in well-being kunnen
bedrijfsstructuur en individu geharmoniseerd
worden. Zo worden stresshaarden weggenomen
en dit leidt tot een grotere jobtevredenheid en
een betere gezondheid en welbevinden van de
werknemer.

Carrièrecoaches wijzen de weg…
Individuen begeleiden, coachen en de weg wijzen
op een turbulente arbeidsmarkt. HR-dienstverleners
zullen nog meer dan vroeger de schakel zijn tussen
bedrijven en kandidaten. De arbeidsbemiddelaar van
morgen denkt mee met de kandidaat, en niet enkel
op korte termijn, maar denkt ook vooruit en adviseert
hoe de carrière op lange termijn zal evolueren. Zo
zullen de meeste kandidaten doorheen de volledige
loopbaan gecoacht en begeleid worden.
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Een leven lang leren …
inzetbaarheid als sleutel voor zekerheid.
Succesvolle loopbanen zullen afhangen van de mate waarin transities vlot kunnen verlopen.
Periodes van werken zullen afwisselen met periodes van niet werken. Dit kunnen periodes zijn
waarin wordt bij- of omgeschoold, waarbij er bewust wordt gekozen voor inactiviteit om de
zorg voor ouderen, jonge kinderen, … op te nemen, enz.

De uitdaging
is om als individu inzetbaar
te blijven

Naar een

opleidingsrugzakje

Leren leren
wordt een basiscompetentie

voor elk individu

Marina, 48 jaar, schoolt zich bij want
inzetbaarheid is de sleutel voor werkzekerheid.
32 | Memorandum Federgon 2019

Meer cijfers vindt u terug op www.federgon.be.
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Levenslang leren is in
eerste instantie een
verantwoordelijkheid van elk
individu, dat moet instaan
voor zijn employability
op de arbeidsmarkt. Maar
ook de werkgevers en
de overheid moeten hier
hun verantwoordelijkheid
opnemen.

1

Een opleidingsrugzakje voor elk
individu (leerrekening)

Elke werknemer krijgt een rugzakje waaruit hij kan
putten om opleidingen te betalen. Dit verhoogt zijn
verantwoordelijkheid over zijn inzetbaarheid op de
arbeidsmarkt. De werknemer zelf staat centraal en
beheert zelf deze middelen.
In andere landen, zoals in Frankrijk, zijn er reeds met
succes stappen in deze richting gezet.
Dit rugzakje kan gevuld worden door een inbreng van de
werkgever, de overheid, maar ook van het individu zelf.
Bovendien kan dit rugzakje verder evolueren van een
opleidingsrugzakje naar een ‘loopbaanrugzakje’ waar
34 | Memorandum Federgon 2019

“ De beste manier om
werkloosheid te vermijden
is ervoor te zorgen dat we
de competenties voor een
nieuwe job verwerven nog
voor we zonder werk vallen.”

bepaalde duur contracten) uit het scholingsbeding.
Een evenwichtig kader wat betreft scholingsbedingen
kan immers de sleutel zijn om (kandidaat)uitzendkrachten extra kansen te bieden in de richting
van knelpuntberoepen.

Meer en meer mensen zullen er bewust voor
kiezen om tijdens hun loopbaan resoluut van
richting te veranderen. Nog anderen zullen als
zelfstandige hun competenties aanbieden of
zullen deel uitmaken van een netwerk dat kan
bestaan uit organisaties en andere zelfstandigen
of freelancers.

Soft skills in opmars…
het individu uit put voor bijstand in de verschillende
aspecten van zijn loopbaan, zoals coaching,
loopbaanbegeleiding en advies.

2

Kennis evolueert voortdurend en steeds sneller.
Ze zal doorheen een loopbaan dan ook voortdurend moeten bijgeschaafd en bijgewerkt
worden. Meer en meer is het niet de kennis,
maar de juiste attitude die het verschil zal maken. De toekomst is aan de soft skills: kritisch
denkvermogen, creativiteit, probleemoplossend
denken, flexibiliteit. Deze vaardigheden zullen
alleen maar aan belang winnen. De zachte
vaardigheden worden steeds meer de motor
van inzetbaarheid.

Fiscaal aantrekkelijk maken van
de vormingsinspanningen

Stimuli kunnen voorzien worden bij
vormingsinspanningen op het niveau van zowel
de personenbelasting voor het individu als
vennootschapsbelasting voor de bedrijven.

3

En dan is er nog het
scholingsbeding…

Uitzendbedrijven willen hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid opnemen en zoveel mogelijk
(kandidaat)-uitzendkrachten opleiden. Sectoraal
worden daarvoor reeds veel middelen voorzien. Maar
voor opleidingen in knelpuntberoepen is er soms meer
nodig. Federgon beschouwt opleiding als een gedeelde
verantwoordelijkheid en pleit voor de afschaffing
van de uitsluiting van uitzendcontracten (en andere

“ Level playing field is voor
de opleidingsbedrijven een
noodzakelijke voorwaarde.
Waarom zou een particulier
of organisatie 21% meer
betalen voor eenzelfde
opleiding?”
(lees ook hoofdstuk 7)

Leren leren als basiscompetentie…
Enkel wie heeft leren leren, is klaar voor de
arbeidsmarkt van morgen. Wie dit niet geleerd
heeft, wordt kwetsbaar. Er staat een houdbaarheidsdatum op kennis. Wat we vandaag leren,
is morgen alweer achterhaald. Nog sterker,
veel van de kennis die wordt bijgebracht bij het
begin van sommige studies, is op het einde van
deze studies reeds voorbijgestreefd.

Memorandum Federgon 2019 | 35

07

Iedereen aan boord om de arbeidsmarkt
doelstellingen te realiseren. Het belang
van een level playing field.
Onze arbeidsmarkt heeft baat bij een grote verscheidenheid aan professionele spelers.
Federgon, daarin gesteund door het VBO, gelooft heel sterk in het principe van het
‘level playing field’ waarbij een gelijke behandeling van alle (arbeidsmarkt)actoren
wordt gegarandeerd. Eerlijk en transparant, zodat alle actoren op dezelfde
criteria kunnen beoordeeld worden.

Voorkeursbehandeling
van bepaalde actoren is vandaag
niet langer aanvaardbaar

Agnes en Rob vergelijken offertes.
Waarom moeten bepaalde dienstverleners voor
eenzelfde opleiding btw doorrekenen en anderen niet?
36 | Memorandum Federgon 2019

21%

Elke actor

btw voor iedereen
of voor niemand

gelijk voor de wet

Meer cijfers vindt u terug op www.federgon.be.
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Het voorstel van Federgon

Organisaties die dezelfde
activiteiten ontplooien op
dezelfde markt moeten
onder dezelfde voorwaarden
kunnen opereren. Het wordt
hoog tijd dat het beleid de
voorkeursbehandeling van
bepaalde actoren stopzet.

1

ondanks de mindere score voor kwaliteit, dankzij het
ontbreken van de btw, steeds een stuk goedkoper is.
Federgon wil dat dergelijke onaanvaardbare situaties die
de privésector kapot maken, ophouden te bestaan. In
de buurlanden werden hiervoor werkbare oplossingen
gevonden, zodat oneerlijke concurrentie werd vermeden.
Ook in België bestaan er reeds teksten die een oplossing
bieden. Tijd om ze eindelijk uit te voeren.

“ Level playing field of
gelijke behandeling betreft
verschillende facetten: btw,
vennootschapsbelasting,
overheidssubsidies, …”

De (taal)opleidingsbedrijven
en de btw

Wie zijn de klanten van taalopleidingsbedrijven?
Dat zijn, naast gewone bedrijven, voor een deel
particulieren en voor een deel overheden. Wat is
hun gemeenschappelijke kenmerk? Particulieren en
overheden zijn niet btw-plichtig. Voor hen is de btw een
(niet-aftrekbare) kost.
Waar knelt dan het schoentje? Sinds september 2014
zijn privébedrijven in die sector verplicht btw aan te
rekenen op hun facturen. Normaal, zult u zeggen, maar
waarom moeten vzw’s die net hetzelfde aanbieden op
net dezelfde markt dan geen btw aanrekenen op hun
facturen? Dat maakt hun offertes vanzelf 21% goedkoper.
De voorbeelden zijn legio waar een overheid een
aanbesteding doet voor taalopleiding en zich verplicht
ziet de opdracht toe te kennen aan de vzw omdat die,
38 | Memorandum Federgon 2019

“Waarom moeten bepaalde
dienstverleners voor
eenzelfde opleiding btw
doorrekenen en anderen
niet?”
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Duidelijke, coherente wetgeving verhoogt
de efficiëntie op de arbeidsmarkt.
Federgon reikt de hand aan alle instanties die zich willen inzetten voor een efficiënte en
eenvoudige regelgeving. Vandaag is regelgeving vaak een lappendeken van wetgevende
initiatieven waar steeds weer aanpassingen aan worden aangebracht. We hebben hierbij
te weinig aandacht voor mogelijke vereenvoudigingen.

Leden van
Federgon zijn
pionier

Regelgeving

>95%

is vandaag te vaak
een lappendeken

van de uitzendcontracten
wordt vandaag elektronisch
ondertekend

op het vlak van e-toepassingen

Jos, 62 jaar, gaat door zijn archief. Administratieve
vereenvoudiging en digitalisering maken papier overbodig.
40 | Memorandum Federgon 2019

Meer cijfers vindt u terug op www.federgon.be.
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De voorstellen van Federgon

Blijven innoveren en
investeren in administratieve
vereenvoudiging en
e-toepassingen.

1

(Administratieve) vereenvoudiging

Voor Federgon loopt het thema ‘vereenvoudiging’
reeds vele jaren als een rode draad door alle dossiers
heen. Het staat wat transversaal op alle andere politieke
dossiers, maar is daarom niet minder prioritair.
Federgon houdt samen met de leden van de 7
commissies regelmatig een werkgroep administratieve
vereenvoudiging.
De meest prangende vraag van de Federgon-leden
blijft de oprichting van een werkgeversdatabank
van buitenlandse werknemers. Dergelijk initiatief
zou perfect aansluiten bij de uitrol van de single
permit. De wetgeving rond verblijf en arbeid is
immers quasi onmogelijk correct toe te passen
voor werkgevers en bij uitbreiding voor uitzend- en
dienstenchequebedrijven. Federgon is van oordeel dat
het beleid moet voorzien in een - voor werkgevers
toegankelijke - databank waar er per persoon die zich
aanbiedt, kan gezien worden of iemand mag werken en
zo ja, tot hoelang.

42 | Memorandum Federgon 2019

Daarnaast pleit Federgon ook voor een werkgevers
vriendelijke oplossing voor het uittreksel strafregister.
Mits naleving van de privacywetgeving en mits akkoord
van de kandidaat, zou het voor werkgevers mogelijk
moeten zijn om bepaalde gegevens van het ‘attest van
goed gedrag en zeden’ te verwerken.

2

Blijven innoveren
Federgon gaat er prat op dat er in dit Memorandum
een aantal nieuwe concepten worden aangereikt
die oplossingen bieden voor uitdagingen op de
arbeidsmarkt, zonder dat er meteen bijkomende
wetgevende initiatieven worden gevraagd. Denk
maar aan de 'transitietrajecten'.

E-toepassingen

De Federgon-leden zijn pionier op het vlak van nieuwe
elektronische toepassingen. Zo waren ze de eerste
sector die elektronische maaltijdcheques invoerde,
de eerste elektronische arbeidsovereenkomsten zijn
ontstaan in de uitzendsector, enz. Maar stilstaan is
achteruitgaan…
Daarom wordt er nu ook werk gemaakt van
het elektronisch uitwisselen en ondertekenen
van alle andere arbeidsrechtelijke documenten,
zoals loonfiches, arbeidsreglement, eindejaars
premiedocument, enz. Daarnaast wordt er ook
nagegaan op welke manier de door 600.000
uitzendkrachten gebruikte Adminbox ook kan
aangewend worden voor hun facturen en betalingen.
Er wordt ook gekeken naar mogelijke synergieën
met de E-box burger van de overheid en omwille van
het gebruiksgemak worden er contacten gelegd met
nieuwe toepassingen zoals Itsme.
Federgon meent dat er nog erg veel potentieel
zit in nieuwe E-toepassingen en staat open voor
samenwerkingen met overheden, andere sectoren en
privéspelers die vooruitstrevende tools uitbrengen.

” De Federgon-leden zijn steeds pioniers geweest
in digitale en elektronische toepassingen die een
proces transparanter maken zodat er meer tijd kan
besteed worden aan de essentie, met name de
begeleiding van kandidaat-werknemers.“
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Wist u dat?

1.218.498* gezinnen

33.213* loopbaan

maken gebruik van
dienstencheques onder
meer om werk en privé
beter te combineren.

begeleidingen zijn gestart
via loopbaancheques.

13.279* Belgen werden
via outplacement begeleid
naar een nieuwe job.

37% van de opleidingen
zijn vandaag in-company.
Investeren in opleiding
van medewerkers loont.

> 95% van de
uitzendcontracten wordt
vandaag elektronisch
ondertekend.

Bepaalde dienstverleners
voor eenzelfde
opleiding 21% btw
moeten doorrekenen en
anderen niet?

Nieuwe
arbeidsvormen.
Het lokale arbeidsrecht
en het lokale sociale
zekerheidsstelsel worden
niet altijd toegepast.

> 630.000
personen vinden elk
jaar hun weg naar
de arbeidsmarkt via
uitzendarbeid.

* Cijfers 2017
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