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FEDERGON, DE MOTOR  
VAN TRANSITIES OP ONZE 
ARBEIDSMARKT

Het eerste jaarverslag in onze nieuwe huisstijl. Wij zijn voortaan 
Federgon, het netwerk voor werk. Op 17 maart 2022 lanceerden 
we de nieuwe huisstijl die daarbij hoort. Samen met de hele 
Federgon-ploeg hebben we ons verhaal opnieuw scherp gesteld, 
tot we ons er helemaal in herkenden. Uiteraard maken we geen 
komaf met het verleden. We bouwen verder op de stevige funda-
menten die we de afgelopen decennia als Federatie, samen met 
onze leden en partners, hebben opgebouwd. 

Ons actieterrein is en blijft de arbeidsmarkt en haar vele werven. In 
dit jaarverslag blikken we terug op het boeiende jaar 2021. Tijdens de 
pandemie hebben onze sectoren zich weerbaar en wendbaar getoond. In 
2021 werd nog maar eens duidelijk hoe belangrijk de rol is die Federgon 
en haar leden vervullen op onze arbeidsmarkt. Verder in dit jaarverslag 
komen we hierop terug.

Elk lid van Federgon, zonder uitzondering, investeert in de loopbanen van 
werknemers, zorgt ervoor dat mensen inzetbaar blijven, dat ze zich goed 
voelen in een job, dat ze een nieuwe uitdaging vinden en dat ze duurzaam 
aan de slag kunnen, met een correcte opbouw van sociale rechten. Wie 
werkt, investeert niet enkel in zichzelf, maar ook in onze maatschappij en 
onze welvaart. Daarom is het belangrijk dat werken loont.

De arbeidsmarkt is continu in beweging. Wat we vandaag normaal vinden, 
was vroeger vaak ondenkbaar. Als we terugkijken naar mensen die tijdens 
de afgelopen eeuwen mee het verschil hebben gemaakt, zien we dat ook 
zij, net als Federgon, gedreven worden door de drang naar verbetering 
en vooruitgang. In dit jaarverslag nemen we u graag mee naar een stukje 
(onbekend) verleden en zetten we enkele baanbrekende figuren in de 
spotlight die iets in de wereld van werk in beweging hebben gezet. Wat 
zij in gang hebben gezet, sluit perfect aan bij de missie van Federgon 
vandaag: werken aan oplossingen waar iedereen beter van wordt, in een 
steeds evoluerende arbeidsmarkt. Ik wens u alvast veel leesplezier.

Ann Cattelain, CEO Federgon.
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Wij zijn Federgon, het netwerk voor werk.
We behartigen de gemeenschappelijke belangen van onze 
leden door sterk lobbywerk en zorgen voor individuele 
dienstverlening. We verenigen, adviseren, inspireren en 
creëren. In alles wat we ondernemen, streven we naar 
excellentie. Met onze ploeg van experts vormen we een 
kenniscentrum en zetten we die kennis om in vernieuwende 
ideeën en adviezen waarop kan gebouwd worden.

Met een open blik kijken we naar de wereld van werk. Door 
onze stakeholders actief te inspireren, werken we mee 
aan oplossingen waar iedereen beter van wordt in een 
steeds evoluerende arbeidsmarkt. Want samen met onze 
leden beogen we één doel: werk maken van talent. Door 
een optimale ondersteuning in elke fase van hun loopbaan 
zorgen we er mee voor dat mensen hun plek vinden in de 
wereld van werk.

Rebranding

Met veel trots stellen we u de nieuwe identiteit van 
Federgon voor. Net zoals we in het verleden enkele 
kantelmomenten hebben gekend, hebben we in 2021 
beslist om een strategische denkoefening te houden 
en opnieuw scherp te stellen waar wij als organisatie, 
anno 2022 en de komende jaren voor willen staan.

Deze oefening heeft ons geleid naar volgend 
merkverhaal.

Een nieuwe huisstijl  
voor Federgon
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Excellent(ie)Ethisch

Dit verhaal en onze waarden hebben we 
gevisualiseerd in een logo en stijl die past 
bij Federgon en die een duidelijke eigenheid 
heeft. 

Het uitgangspunt voor onze nieuwe identiteit 
is het idee van ‘samenbrengen’. Het is de 
essentie van onze rol en refereert naar 
ons gezamenlijk doel. Om dat idee van 
samenbrengen vorm te geven, gebruiken 
we als symbool twee halve cirkels die uit 
elkaar zijn geschoven en naar elkaar toe 
bewegen. De basisgedachte achter het 
logo wordt zo ‘het streven naar de perfecte 
cirkel, met andere woorden het streven naar 
excellentie’.

Het nieuwe logo bestaat in verschillende 
kleuren. Het grote kleurenpalet weerspiegelt 
de diversiteit van de arbeidsmarkt en onze 
focus op mensen.

‘Network for work’ is onze nieuwe baseline. 
Het is een baseline die 100% helderheid 
brengt: hij legt meteen uit wie we zijn. Met het 
oog op helderheid integreren we de baseline 
in het logo van Federgon. Doordat we de 
woorden ‘network’ en ‘work’ visueel aan de 
naam Federgon koppelen, bestaat er geen 
twijfel over de essentie van wie we zijn.

We hebben niets aan het toeval overgelaten. 
Toch is onze nieuwe identiteit meer dan een 
rationele overweging. Het resultaat voelt 
ook helemaal juist aan. We hopen dat u dat 
gevoel ook deelt en trots bent deel te mogen 
uitmaken van ons netwerk. 

We hebben ook deze kernwaarden 
gedefinieerd

Ethisch 
Als partner zullen we de zaken steeds op 
een correcte manier benaderen, en dat 
verwachten we ook van onze leden.

Excellent(ie) 
In alles wat we doen, streven we naar excel-
lentie. Onze leden kunnen rekenen op kwali-
tatief hoogstaande diensten en betrouwbare 
adviezen.

Voor mensen
Wat we doen, gaat over mensen. Die focus 
blijven we steeds voor ogen houden.

Innovatief & ondernemend
We delen de ondernemende ‘mindset’ van 
de bedrijven die we vertegenwoordigen en 
kijken met een vernieuwende blik naar de 
wereld van werk.

Voor
mensen

Innovatief & 
ondernemend
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Pionier in de afschaffing van kinderarbeid
Édouard Ducpétiaux was een Belgisch journalist 
die zich vooral inzette voor de zwaksten in de 
maatschappij door het schrijven van sociaal bewogen 
pamfletten. In 1843 publiceerde hij een studie over de 
fysieke en morele toestand van de arbeiders. 

Als sociaal geëngageerd overheidsambtenaar wilde 
hij de politici sensibiliseren. Daarbij pleitte hij voor 
een reglementering van kinderarbeid. Halverwege 
de 19e eeuw was kinderarbeid in België nog 
wijdverspreid. Volgens de industrietelling van 1846 
bedroeg het aandeel kinderen 21% van het totaal 
aantal arbeiders. Ze werkten in zowat alle sectoren, 
van textielfabrieken tot metaalateliers, van mijnen tot 
leerlooierijen en pottenbakkerijen. 

De wet op de kinderarbeid kwam er uiteindelijk in 
1889. Die bepaalde dat kinderen onder de 12 jaar niet 
mochten werken in de industrie. Bovendien mochten 
jongens tussen 12 en 16 jaar en meisjes tussen 12 en 
21 jaar er voortaan maar 12 uur per dag werken. 

Mede dankzij het werk van filantroop Édouard 
Ducpétiaux werd zo een belangrijke stap gezet naar 
betere leefomstandigheden voor de arbeidersklasse.

ÉDOUARD DUCPÉTIAUX 
1804 – 1868
PIONIER IN AFSCHAFFING  
VAN KINDERARBEID

BIO
Diploma in de rechten

Belgisch journalist van sociaal 
bewogen pamfletten

Sociaal geëngageerd 
overheidsambtenaar

Algemeen inspecteur & 
hervormer van Belgische 
gevangenissen

1843
Publicatie ‘De la condition 
physique et morale des jeunes 
ouvriers et des moyens de 
l’améliorer’

Fulltime filantroop
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TRANSITIETRAJECTEN – 
TOEKOMSTGERICHT  
DURVEN DENKEN.

Vlotte transities op de arbeidsmarkt zijn de 
sleutel om zoveel mogelijk mensen duurzaam aan 
het werk te krijgen en te houden. 

Onze arbeidsmarkt heeft nood aan 
dynamiek. Arbeidsmarktmobiliteit moet 
bijdragen tot een betere allocatie. Mensen 
moeten zich vlotter kunnen bewegen 
binnen bedrijven en sectoren, maar vooral 
ook tussen sectoren met wisselende 
behoeften. Vlotte transities zijn de sleutel 
om zoveel mogelijk mensen duurzaam 
aan het werk te krijgen en te houden. Het 
is belangrijk dat dit correct en efficiënt 
gebeurt. Veel organisaties die vandaag 
tijdelijke of permanente oplossingen zoeken 

voor hun personeel vinden reeds de weg 
naar een HR-dienstverlener. Vandaag 
is het moment om volop te investeren in 
innovatieve arbeidsmarktformules zoals 
‘transitietrajecten’. De boodschap van 
Federgon aan het beleid is om in het belang 
van de arbeidsmarkt toekomstgericht te 
durven denken. We hebben vandaag reeds 
de instrumenten in handen om dit op een 
correcte en efficiënte manier te doen. 

Wilt u meer weten over het belang van 
transities op onze arbeidsmarkt? Luister dan 
mee naar de podcast met Federgon-CEO 
Ann Cattelain en Annic Bosmans van 
Randstad.

Highlights

Federgon werkt aan arbeids- 
marktoplossingen waar 
iedereen beter van wordt.
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3
EEN PLAN 
VOOR DE 
ZORG.

Zorgen voor helpende handen in de zorg. 

De impact van de pandemie op het perso-
neel in de zorgsector is enorm. Veel perso-
neelsleden zijn overbelast. Na de zorg voor 
coronapatiënten volgt de uitgestelde zorg 
die ingehaald moet worden. De nood aan 
zorgpersoneel zal ook na de pandemie hoog 
blijven. Extra begeleiding om personeel aan 
de slag te houden, maar ook om nieuwe 
mensen aan te trekken, zal nodig zijn om de 
weerslag van de pandemie en de piek aan 
andere zorgen op te vangen. De samen-

2
LEVENSLANG LEREN – 
INZETBAARHEID EEN HELE 
LOOPBAAN LANG.

Tendensen in Leren in organisaties 2021.  
Herbekijk hier het webinar. 

Learning & Development als smeerolie  
van een circulaire arbeidsmarkt. 

Het idee dat werk duurzaam moet zijn, vindt 
meer en meer ingang. Duurzaamheid heeft 
niet alleen betrekking op werkvoorwaarden 
(verloning), werkomstandigheden (werk-
plaats), werkgeluk en werkinhoud. Als we 
vertrekken vanuit de individuele werknemer 
en zijn loopbaan, dan wordt duurzaamheid 
vertaald in termen van inzetbaarheid over 
de volledige duur van de carrière. Deze 

inzetbaarheid zal hoofdzakelijk bepaald 
worden door de vraag of iemand beschikt 
over de juiste loopbaancompetenties. Als 
we met meer mensen langer moeten werken, 
dan zullen we nog meer aandacht moeten 
hebben voor de individuele loopbanen. Skills 
en competenties zullen steeds opnieuw 
moeten worden geactualiseerd, gerecy-
cleerd en ontwikkeld.  

werking met private HR-dienstverleners 
kan op zowel korte als lange termijn een 
oplossing zijn en perspectief bieden. 
HR-dienstverleners kunnen de zorgsector 
ondersteunen door een antwoord te geven 
op drie belangrijke uitdagingen: instroom, 
retentie en uitstroom. 

Wilt u meer weten over het plan voor de 
zorg? Luister naar de podcast met Federgon-
Legal Director Andreas Verougstraete en 
Leen Verwimp van Express Medical.
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WAT ALS DE DIENSTEN-
CHEQUESECTOR NIET 
(LANGER) ZOU BESTAAN?

De dienstencheque is een economisch en maat-
schappelijk rendabele investering … die zichzelf 
nagenoeg volledig terugverdient.

Wat als… de dienstenchequesector niet 
langer zou bestaan? De maatschappelijke 
en economische impact hiervan zou gigan-
tisch zijn. Tal van recente academische 
onderzoeken hebben dit ook aangetoond. 
De sector vraagt een perspectief op lange 
termijn en wil heel concreet dat de inruil-
waarde van een dienstencheque wordt 
verhoogd. De meest voor de hand liggende 

oplossing hiervoor is dat de prijs van de 
dienstencheque wordt opgetrokken. Een 
duurzame financiering van het systeem komt 
zowel de huishoudhulpen, de bedrijven, de 
klanten als de overheid ten goede. Ondanks 
de vele voordelen wordt het systeem nog 
vaak in vraag gesteld. Biedt de diensten- 
chequesector nog steeds ‘value for money’? 

In ‘Wat als de dienstenchequesector niet 
(langer) zou bestaan?’ toont Federgon,  
op basis van externe onderzoeken, aan 
waarom de dienstencheque nog steeds de 
investering waard is.

4 5
12-PUNTENPLAN VOOR  
DE ACTIVERING VAN  
LANGDURIG ARBEIDS- 
ONGESCHIKTEN.

Voorzie - naast de arbeidsarts - in het 
re-integratieproces een sleutelrol voor de 
arbeidsmarktdienstverleners.

De activering van langdurig arbeidsonge-
schikten staat terecht hoog op de (politieke) 
agenda en is de verantwoordelijkheid van alle 
betrokken partijen (werkgevers, werknemers, 
overheden, mutualiteiten, verzekeraars, …). 
Federgon en haar leden kunnen dit alleen 

maar toejuichen en staan klaar om hierbij de 
nodige ondersteuning te bieden. In dat kader 
heeft Federgon in juni 2021 een actieplan 
opgesteld met twaalf concrete aanbeve-
lingen voor het beleid. We gaan hierbij uit van 
onze twee grote sterktes die in dit verhaal 
een toegevoegde waarde kunnen bieden, nl. 
enerzijds het aanbieden van begeleiding en 
anderzijds het inzetten op transities naar een 
andere job onder meer via het innovatieve 
concept van de ‘transitietrajecten’.

Lees hier ons 12-puntenplan.
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Pionier naar sociale hervormingen 
Auguste Beernaert was een Belgisch katholiek 
politicus en een mensenrechtenactivist. In 1884 werd 
hij eerste minister, een functie die hij tien jaar lang 
zou uitoefenen. Het was de regering Beernaert die 
de eerste sociale wetgevende initiatieven nam om 
arbeiders te beschermen. Zo kwam er een wettelijke 
beperking op vrouwen- en kinderarbeid en mochten 
de lonen voortaan niet meer in natura worden 
uitbetaald. Ook onder zijn regering werd in 1893 
het algemeen meervoudig stemrecht ingevoerd na 
een algemene staking en op vraag van de Belgische 
Werkliedenpartij.

Auguste Beernaert was behalve politicus ook een 
groot pacifist. In 1909 kreeg hij de Nobelprijs voor de 
Vrede, o.a. voor zijn strijd voor de afschaffing van de 
slavernij en tegen de plundering van Congo. Auguste 
Beernaert kan worden beschouwd als een visionair 
die in België belangrijke stappen heeft gezet naar 
sociale hervormingen. 

AUGUSTE  
BEERNAERT 
1829 – 1912
PIONIER SOCIALE  
HERVORMING

BIO
1850
Doctor in de rechten

1859
Advocaat bij het Hof van Cassatie

1884
Eerste minister van België

1909
Nobelprijs voor de vrede
Sociaal hervormer & pacifist
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De uitzendsector staat sinds oktober 
2021 voor het eerst op het activitei-
tenniveau van vóór de pandemie.  
We stellen vast dat het herstel vlotter 
verloopt in het zuiden van het land. 
In Vlaanderen wordt het herstel wat 
afgeremd door de schaarse arbeids-
markt. Uitzendwerk heeft in belang-
rijke mate bijgedragen tot het econo-
misch herstel door snel de nood aan 
arbeidskrachten te kunnen invullen.

Unieke
uitzendkrachten
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Evolutie gepresteerde uren uitzendarbeid

Federgon-IndexBBP en uitzendarbeid

 BBP (linkerschaal) 

 Uitzendarbeid (rechterschaal)

 Groei op jaarbasis (linkerschaal) 

  Aantal gepresteerde uren uitzendarbeid (in miljoen) 
(rechterschaal) 

Deze index geeft het niveau van de activiteit weer in de 
onderzochte maand ten opzichte van de activiteit in de 
maand januari 2007 (basis 100), en dit op basis van voor 
seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers.

Omzet uitzendarbeid
 Omzet (in miljoen euro) (linkerschaal) 

 Groei (rechterschaal) 
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Aantal agentschappen
en vaste medewerkers

Aandeel volume 
uitzendarbeid 
naar geslacht

Aandeel van de segmenten

1.417
Agentschappen Vaste medewerkers

8.979

56,1%
Arbeiders Bedienden

43,9%
Vrouw Man

61,5%38,5%
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Nationaliteit van de 
uitzendkrachten

Aantal agentschappen  
en vaste medewerkers

Aandeel volume  
uitzendarbeid naar geslacht

Penetratiegraad van uitzendarbeid

Aandeel van de segmenten

In 2021 bedraagt het aandeel van de niet-Belgen binnen 
uitzendarbeid 28,61%.

Regionale aandelen  
gepresteerde uren

  Penetratiegraad uitzendarbeid 
(linkerschaal) 

  Loontrekkende tewerkstelling zonder 
uitzendarbeid (rechterschaal)

De penetratiegraad geeft het aandeel weer van
uitzendarbeid in de loontrekkende tewerkstelling.

Uitzendwerk opent deuren.

Uitzendwerk opent deuren die anders vaak 
gesloten blijven, zowel voor laagopgeleiden 
als voor hooggeschoolde profielen. 
Uitzendwerk kan een opstap zijn naar de 
arbeidsmarkt op elk moment van iemands 
loopbaan, van pas afgestudeerde tot 
gepensioneerde. Uitzendwerk is vandaag 
dan ook een belangrijk deel van de oplossing 
om vlotte transities op de arbeidsmarkt 
mogelijk te maken. Uitzendwerk opende 
deuren voor Leonard, Nico, Ivan, Myriam, 
Catherine, Pawel, Evi, Sara en Jonas. 

Bekijk hier hun verhalen.  

1.417
Agentschappen

56,1%
Arbeiders

8.979
Vaste medewerkers

38,8%
Vrouw

België

43,9%
Bedienden

61,2%
Man

 2021 2020 

België 71,39% 73,52%

Buurlanden 7,96% 6,89%

Andere EU 5,82% 5,21%

Zuid-Europa 2,78% 3,22%

Maghreb 2,41% 2,38%

Afrika (zonder Maghreb) 4,02% 2,12%

Azië 3,03% 2,25%

Onbekend 1,64% 3,54%

Latijns-Amerika 0,63% 0,53%

Andere EU-15 0,23% 0,23%

Verenigde Staten en Canada 0,05% 0,05%

Oceanië 0,04% 0,03%

Vlaanderen

Wallonië

Brussel
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Tijdelijke werkloosheid en uitzendarbeidLeeftijdsverdeling uitzendkrachten

Evolutie van het aantal uitzendkrachten  
en voltijds equivalenten (VTE)

Aantal jobstudenten via uitzendarbeid Aantal uitzendkrachten (linkerschaal) 

 Aantal studenten (linkerschaal) 

 Aantal VTE (rechterschaal)

  Volume uitzendarbeid (groei op jaarbasis -  
linkerschaal) 

  Tijdelijke werkloosheid (groei op jaarbasis o.b.v. 
budgettaire eenheden - rechterschaal) < 21 jaar - 7,5%

 21-25 jaar - 22,9%

 26-30 jaar - 18,6%

 31-35 jaar - 12,8%

 36-40 jaar - 10,1%

 41-45 jaar - 8,5%

 46-50 jaar - 7,1%

 51-55 jaar - 5,7%

 56-60 jaar - 3,7%

 > 60 jaar - 3,1%

* Uitgezonderd studenten

Aantal unieke jobstudenten via uitzendarbeid per kwartaal.

* gebaseerd op kwartaal 1 t.e.m. 3 2021.

42,61%*
van de jobstudenten in België hebben in 

2021 als uitzendkracht gewerkt.

KW1 -2021

KW2 -2021

KW3 -2021

KW4 -2021
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150.000

Meer dan 1 miljoen gezinnen doen 
vandaag een beroep op het systeem.

2021 was voor de dienstencheque-
sector een moeilijk jaar. De sector 
ondervond nog steeds de gevolgen van 
de pandemie, onder meer door ziekte 
en quarantaine, zowel bij klanten als bij 
huishoudhulpen. Toch doet de sector 
het beter dan in 2020 en groeit de 
activiteit opnieuw in 2021. 

De dienstenchequesector 
staat vandaag voor ruim 
150.000 jobs.



64,6%

23,0%

12,4%

+13,4%
+18,5%

+17,7%

+16,2%
+17,3%

+19,1%
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Regionale verdeling activiteit 
(volledige markt)

Evolutie 
(volledige markt)

Aantal uitbetaalde 
dienstencheques

Aantal door gebruikers  
aangekochte dienstencheques

‘De diensten- 
chequesector is  
bezorgd over de  
toekomst.’

De dienstenchequesector kampt met een 
imminent probleem van duurzaamheid. Het 
Departement WSE concludeerde in haar 
rentabiliteitsmonitor in 2019 reeds dat één 
op drie Vlaamse dienstenchequebedrijven 
verlieslatend was. De coronacrisis heeft de 
benarde financiële situatie van veel dien-
stenchequebedrijven alleen maar erger 
gemaakt. De resultaten van beide rentabi-
liteitsmonitoren van het Departement WSE 
waren in dat opzicht helder en duidelijk. 
Zonder structurele ingrepen zullen de 
bedrijven in de dienstenchequesector in 
2023 wellicht allemaal verlieslatend zijn.   

Dergelijke conclusies gelden zeker ook voor 
Wallonië en Brussel. De maatschappelijke en 
economische meerwaarde van de diensten-
cheque staat nochtans buiten kijf en wordt 
breed erkend. Ook de Europese Commissie 
verwees reeds meermaals naar ‘de Belgische 
dienstencheque’ als een ‘best practice’. 

De dienstenchequesector vraagt vandaag 
een perspectief op lange termijn en wil 
heel concreet dat de inruilwaarde van een 
dienstencheque wordt verhoogd. De meest 
voor de hand liggende oplossing hiervoor is 
dat de prijs van de dienstencheque wordt 
opgetrokken. Een duurzame financiering van 
het systeem komt zowel de huishoudhulpen, 
de bedrijven, de klanten als de overheid ten 
goede. 

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

 2020 2021 Groei

België 111.372.223 128.063.670 14,99%

Vlaanderen 72.947.559 82.717.311 13,39%

Wallonië 25.063.917 29.509.239 17,74%

Brussel 13.360.747 15.837.120 18,53%

 2020 2021 Groei

België 111.036.958 129.900.885 16,99%

Vlaanderen 72.128.159 83.790.607 16,17%

Wallonië 25.253.379 30.088.205 19,15%

Brussel 13.655.420 16.022.073 17,33%
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62,3%
5,8%

3,4%

3,6%

4,3%

12,4%

8,2%
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Interim Management doet 
het anno 2021 beter dan 
in 2019.

Interim Management kende vanaf 
de tweede helft van 2021 een forse 
groei. Interim Management is vandaag 
veel meer dan een noodoplossing of 
een manier om een crisisperiode te 
overbruggen. Veel bedrijven doen 
vandaag een beroep op Interim 
Management en huren op tijdelijke 
basis topexpertise in. Bedrijven doen 
een beroep op Interim Management 
wanneer de kennis, die van strategisch 
belang kan zijn om als organisatie 
verder te groeien, binnen de 
onderneming ontbreekt.

9,3%
↗ Omzet Interim Management

 Omzet Interim Management (in miljoen euro) (rechterschaal)

 Omzetevolutie Interim Management (Y/Y-1) (linkerschaal)

Functionele opsplitsing opdrachten

 Finance, Administration & Legal - 62,3%

 Sales & Marketing - 5,8%

 ICT - 3,4%

 Andere - 3,6%

 General Management - 4,3%

 HR Management - 12,4%

 Logistics & Production - 8,2%
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Federgon is partner in het onderzoek Tendensen in leren  
en ontwikkelen.

Het onderzoek Tendensen in leren houdt 
reeds voor de 16e keer de vinger aan de 
pols van de L&D-community. Wat ooit in 
2006 startte als een Nederlandstalige 
beschrijvende analyse van wat er te  
vinden was op de databanken van  
www.bedrijfsopleidingen.be, is in 2021 
uitgegroeid tot een tweetalige vragenlijst 
waar diverse stakeholders in L&D, zowel in 
België als in Nederland, aan deelnemen. 

De editie 2021 is een intense samenwerking 
tussen (de partners van) Stimulearning en 
de commissie Learning & Development van 
Federgon. De netwerkorganisaties Epsilon 
uit België en Develhub uit Nederland gaven 
flankerende steun. 

De editie 2021 van het onderzoekt peilt 
onder meer naar de rol van corona en de rol 
van de overheid in de organisatie van L&D.  

Corona heeft de digitalisering binnen 
de sector Learning & Development 
versneld. Dit heeft een grote impact 
gehad op het businessmodel van 
L&D-bedrijven. Na een stevige 
opdoffer door de pandemie in 2020 
heeft de sector zich in 2021 sterk 
herpakt. De L&D-sector laat voor 2021 
een groei van ruim 20% optekenen. 

20,8%

Learning & Development is 
een krachtig instrument om 
meer mensen op een duur-
zame manier langer aan het 
werk te houden. 

↗

Lees hier de volledige studie:

Index omzetverloop

De private opleidingsmarkt 36,6%
In-company

63,4%
Open
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terug met 12 %. Door de steunmaat-
regelen van overheid, die bedrijven 
tijdens de pandemie beschermen, zijn 
veel organisaties kunnen ontsnappen 
aan herstructureringen. 

Het is momenteel nog afwachten wat 
de effecten zullen zijn eenmaal de 
maatregelen van de overheid volledig 
zullen wegvallen.

↘
12%
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Begeleidingen volgens type outplacement

Kandidaten in outplacement volgens leeftijd en type outplacement

Kandidaten in outplacement volgens categorie en type outplacement

Outplacementbegeleidingen volgens regio en type outplacement

Evolutie opgestarte begeleidingen

 Individueel - Algemene regeling - 37,7%

 Individueel - Bijzondere regeling (Cao 82bis) - 28,4%

 Individueel - Cao 51 - 1,2%

  Individueel - < 1 jaar [geen Cao, sectorale afwijking  

schoonmaak, vrijwillig programma gebaseerd op Cao 

82bis, … ] - 3,7%

 Individueel - Medische overmacht - 5,6%

 Collectief - Na herstructurering - 23,5%

 Outplacement na individueel ontslag

 Outplacement na collectief ontslag

Individueel - Medische overmacht

Individueel - < 1 jaar [geen Cao, sectorale afwijking schoonmaak, 
vrijwillig programma gebaseerd op Cao 82bis, … ] 

Individueel - Cao 51

Individueel - Bijzondere regeling (Cao 82bis) 

Individueel - Algemene regeling

Collectief - Na herstructurering 

Individueel - Medische overmacht

Individueel - < 1 jaar [geen Cao, sectorale afwijking schoon-
maak, vrijwillig programma gebaseerd op Cao 82bis, … ] 

Individueel - Cao 51

Individueel - Bijzondere regeling (Cao 82bis) 

Individueel - Algemene regeling

Collectief - Na herstructurering 

Individueel - Medische overmacht

Individueel - < 1 jaar [geen Cao, sectorale afwijking schoonmaak,  
vrijwillig programma gebaseerd op Cao 82bis, … ] 

Individueel - Cao 51

Individueel - Bijzondere regeling (Cao 82bis) 

Individueel - Algemene regeling

Collectief - Na herstructurering 

 Brussel  Vlaanderen  Wallonië

 Bediende  Arbeider

TOTAAL

TOTAAL

TOTAAL

 < 45 jaar  45-54 jaar  ≥ 55 jaar

TOTAAL



8,9%

7,5%

20,4%

5,4%
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30,6%
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0,8%

62,8%

16,3%

20,1%

0,6%

60,7%

16,1%

22,7%
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Toch kwam het herstel pas in het  
3e kwartaal echt op gang. Dit komt 
omdat bedrijven in de eerste helft 
van 2021 nog voorzichtig waren wat 
betreft vaste aanwervingen.  
Het spectaculaire herstel vanaf juli 
2021 toont de meerwaarde van de 
sector om voor bedrijven het verschil 
te maken op een krappe arbeidsmarkt.  

De sector Recruitment,  
Search & Selection laat voor 
2021 een indrukwekkende groei 
optekenen. 

22,6%
↗  Direct Search & File Search - 30,6%

 Advertenties - 27,1%

 Sociale netwerken - 20,4%

 Executive Search - 7,5%

 Spontane kandidatuur - 8,9%

 Andere - 5,4% 

Verdeling van het aantal geplaatste kandidaten  
op basis van het ingeschakelde kanaal

Omzetevolutie Recruitment, Search & Selection

Regionale verdeling geplaatste kandidaten

 Recruitment & Selection  Assessment & Evaluation  HR Consultancy  Coaching*

*  De omzet voor loopbaancheques bij RSS-bedrijven zit sinds 2013 vervat in de cijferreeks van coaching.

Volgens woonplaats Volgens tewerkstellingsplaats

Vlaanderen Vlaanderen

Wallonië Wallonië

Brussel Brussel

Buitenland Buitenland
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8%
↗

Projectsourcing geeft bedrijven  
de mogelijkheid om projecten door 
externe specialisten te laten  
uitvoeren. 

Via projectsourcing kunnen bedrijven 
snel en op tijdelijke basis externe 
expertise inschakelen. Voor de 
projectsourcingsector was 2021 
een groei-jaar. De sector heeft 
zich nagenoeg volledig hersteld 
en zit bijna opnieuw op hetzelfde 
activiteitenniveau als vóór de 
pandemie.



 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

10%

15%

20%

25%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

 5
0.

01
6 

 4
9.

71
0

 4
6.

54
7

 4
8.

77
6

5,
0%

17
,3

%
10

,9
%

9,
4%

0%

5%

Fig 6.3

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

15,3%

3,6%

17,6%

33,4%

7,5%

22,6%

42 | JAARVERSLAG 2021 JAARVERSLAG 2021 | 43 

 /    Groei activiteit op jaarbasis van de  
daggemiddelden (linkerschaal)

  Gepresteerde uren Projectsourcing per dag 
(rechterschaal)

Deze index geeft het niveau van de activiteit 

weer in de onderzochte maand ten opzichte 

van de activiteit in de maand januari 2009 

(basis 100), en dit op basis van een vier-

maands voortschrijdend gemiddelde.

Index Projectsourcing

Evolutie van de Projectsourcingactiviteit naar volume

In de white paper Projectsourcing verkennen 
we de mogelijkheden van Projectsourcing om 
gelijktijdig in te spelen op de behoeften van 
zowel bedrijven als individuen. Hoe verzoent 
Projectsourcing het samenspel van de op 
het eerste gezicht niet altijd gelijklopende 
behoeften en verwachtingen van werkgevers 
en individuen? En hoe kan Projectsourcing 
de ambities voor de arbeidsmarkt mee 
helpen realiseren? 

Om de nodige inzichten te verwerven, orga-
niseerde Federgon in juni 2021 een enquête 
bij een steekproef van 200 projectmedewer-
kers en 36 opdrachtgevers. 

We overlopen in deze paper de resultaten en 
bundelen de belangrijkste inzichten in acht 
heldere conclusies.

Talent en knowhow als antwoord op schaarste 

 Engineering - 33,4% 

 Finance - 7,5%   

 ICT - 22,6%

 Office - 17,6% 

 Medical - 15,3%

 Andere - 3,6% 

Verdeling Projectsourcingactiviteiten
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Een pionier die zich inzette voor  
betere kansen voor vrouwen 
Isabelle Gatti de Gamond was pedagoge en 
vrijdenkster, en wordt gezien als de eerste Belgische 
feministe. Ze beschouwde onderwijs als een 
belangrijk wapen in de strijd voor gelijke rechten. 
Op 25-jarige leeftijd nam ze contact op met enkele 
vrijzinnige professoren van de Université Libre de 
Bruxelles met het verzoek om scholen te mogen 
oprichten voor meisjes, vanaf de jongste leerjaren 
tot en met voorbereidende cursussen voor de 
universiteit. Dit verzoek resulteerde in de oprichting 
van de Cours d’éducation, een initiatief dat onder 
haar leiding zou blijven bestaan tot in 1899. 

Isabelle Gatti de Gamond was een imposant en 
charismatisch figuur die een blijvende stempel heeft 
gedrukt op het Belgisch onderwijs. Eigenhandig heeft 
ze een hele generatie vrouwen opgeleid en gevormd 
en zette ze belangrijke stappen om vrouwen toegang 
te verlenen tot de arbeidsmarkt.

ISABELLE  
GATTI DE GAMOND 
1839 – 1905
PIONIER KANSEN  
VOOR VROUWEN

BIO
1839 - 1905
Gouvernante en autodidact

1864
Oprichtster Cours  
d’éducation en magazine 
L’éducation de la femme

1900
Verkozen in het  
algemeen partijbureau van 
de socialistische Belgische 
Werkliedenpartij (BWP)

Eerste Belgische feministe
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Knowhow
& expertise...  

...gebundeld in  
3 platformen:
Well-being  
Loopbaanbegeleiding 
HR Tech
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2018 2019 2020 2021

 2.628 2.782 2.330 2.810 3.210 3.354 2.872 3.613 3.520 1.858 2.022 2.466 2.574 2.731 2.118 2.621

 6.591 6.155 5.278 6.717 7.129 7.055 5.720 7.737 5.995 3.296 3.926 4.536 4.635 4.831 3.948 4.939

 9.219 8.937 7.608 9.527 10.339 10.409 8.592 11.350 9.515 5.154 5.948 7.002 7.209 7.562 6.066 7.560
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 Aantal gestarte loopbaanbegeleidingen - pakket 1

 Aantal gestarte loopbaanbegeleidingen - pakket 2

Deze cijfers hebben betrekking op de volledige markt,  
niet uitsluitend de activiteiten van Federgon-leden. 

Loopbaancheques

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding wint steeds meer 
aan belang. In tijden van digitalisering en 
razendsnel evoluerende bedrijfsprocessen 
laten meer en meer werknemers zich 
begeleiden om na te gaan in welke 
richting hun loopbaan verder zou kunnen 
evolueren. Een aanbod van kwalitatieve 
loopbaanbegeleiders is dan ook zeer 
belangrijk; het loopbaanplatform van 
Federgon wil hier een leidraad zijn. 

In 2021 groeide de activiteit loopbaan-
begeleiding met 2,82%. Toch waren er in 
2021, 30% minder begeleidingstrajecten in 
vergelijking met 2019. Dit is onder meer te 
verklaren door een wijziging in de wetgeving 
begin 2020. 

De anciënniteit voor wie een 
loopbaancheque wil aanvragen, werd 
opgetrokken tot zeven jaar. Vele jongere 
werknemers die met loopbaanvragen zitten, 
vallen nu uit de boot. Loopbaanbegeleiders 
beschouwen dit vandaag als een groot 
gemis.

Well-being
Inzetten op well-being van medewerkers in 
de war for talent

Bedrijven moeten het talent dat ze in huis 
hebben, koesteren. Met de juiste, gemoti-
veerde medewerkers aan boord zullen orga-
nisaties in de toekomst het verschil kunnen 
maken. Door te investeren in mensen zorgen 
organisaties ervoor dat ze hun medewerkers 
kunnen houden en kunnen blijven moti-
veren en ook nieuwe medewerkers kunnen 
aantrekken. 

Professionele partners, die lid zijn van 
Federgon, staan garant voor een kwalitatieve 
dienstverlening en begeleiden bedrijven bij 
alle coaching-, training- en consultancydien-
sten die bijdragen tot werkbaar en wendbaar 
werk voor alle medewerkers.

Het well-beingplatform wil organisaties de 
juiste richting wijzen en wil een baken zijn 
voor organisaties die inzetten op well-being 
en op zoek zijn naar de juiste partner. Het 
platform wil ook de hand reiken naar de 
overheden. De leden van Federgon hebben 
in de loop van de jaren een grote exper-
tise verworven en zijn dan ook uitstekend 
geplaatst om oplossingen te bieden in het 
kader van werkbaar en wendbaar werk.

HR Tech

De vraag of digitalisering zal leiden tot 
een desintermediatie van de arbeidsmarkt 
is ondertussen al lang beantwoord. Het 
antwoord is ‘neen’. Integendeel: de impact 
van digitialisering op HR-dienstverlening 
is groot. Vandaag is digitalisering een 
‘enabler’ voor een andere, ambitieuzere 
HR-dienstverlening en zijn HR Tech-
bedrijven een vaste waarde in de community 
van HR-dienstverleners. 

Paul Verschueren ging in gesprek met drie 
HR Tech-spelers en bekijkt vanuit drie 
verschillende invalshoeken hoe digitalisering 
een meerwaarde kan zijn. Beluister deze 
podcasts hier
• Bijten in de toekomst van leren
• De opkomst van de hybride workforce
• Waarom je AI niet blind mag vertrouwen

 KW1 KW2 KW3 KW4  KW1 KW2 KW3 KW4  KW1 KW2 KW3 KW4  KW1 KW2 KW3 KW4
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Pionier naar flexibel werken
Albert Daoust was de oprichter van het eerste uitzend- 
kantoor in België. Begin vorige eeuw vond uitzendwerk zijn 
oorsprong in de Verenigde Staten. Om zich op een meer 
flexibele manier te organiseren, besloten enkele kleine 
bedrijven hun werknemers ter beschikking te stellen van 
andere bedrijven. Jaren later, in 1954, werd in België het 
eerste interim-bureau opgericht door pionier Albert Daoust. 
De Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel bracht een 
eerste versnelling in de uitbreiding van de uitzendsector. 
Door de talrijke zakenlui die toen in België verbleven, nam 
de vraag naar snel beschikbare secretaressen toe. 

Vanaf de jaren 80 deed het idee van ‘flexibiliteit’ zijn intrede 
bij vele bedrijven: uitzendarbeid werd een belangrijke 
flexibiliteitstool die mee moest zorgen voor een optimale 
afstemming van het personeelsbestand op de productie.  
In 1987 waren er in België voor het eerst meer dan  
100.000 uitzendkrachten.

Naast pionier voor uitzendwerk in België is Albert 
Daoust één van de stichtende leden van UPEDI, de 
Beroepsvereniging van Uitzendkantoren, het huidige 
Federgon. Samen met vijf andere landen stond hij ook mee 
aan de wieg van de CIETT, de Internationale Confederatie 
van Uitzendondernemingen, dat vandaag WEC (World 
Employment Confederation) heet.

ALBERT DAOUST 
1915 – 2001 
PIONIER FLEXIBEL  
WERKEN

BIO
1954
Oprichting eerste  
uitzendkantoor in België

1964
Medeoprichter van UPEDI,  
de voorloper van Federgon

1968
Daoust biedt zijn uitzendkrachten een 
arbeidsovereenkomst in loondienst 
aan, een primeur in België

1972
Eerste Cao-uitzendarbeid gesloten 
tussen UPEDI en de drie vakbonden: 
uitzendkrachten krijgen het 
werknemersstatuut

1987
Definitieve wet op de uitzendarbeid 
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Deelnemers aan cursussen # 2017 # 2018 # 2019 # 2020 # 2021

Uitzendarbeid 2677 2817 3062 2202 2313

Uitzendarbeid advanced 1178 459 310 187 686

Dienstencheques 125 151 157 90 204

Recruitment, Search & Selection 38 40 40 45 32

Outplacement 62 40 68 61 83

Well-being 13 20

Webinars / Infosessies 330 653 410 2021 1444

Totaal 4410 4160 4047 4619 4923

Over  
Federgon

Evolutie van het totaal aantal cursisten aan de Federgon Academy.

• Het totaal aantal cursisten is opnieuw 
toegenomen: 4.923! Dat is een stijging  
van 7% ten opzichte van 2020.

• De Federgon Academy organiseerde in 
2021 22 webinars met in totaal 1.444 deel-
nemers. Hierbij kwamen nieuwe thema’s aan 
bod, zoals grensoverschrijdende tewerk-
stelling, vrijstelling doorstorting bedrijfs-
voorheffing, klokkenluidersregeling, …

•  100% van de examens en bijna 100% van 
de opleidingen vonden online plaats.

•  Meer dan het dubbele aantal inschrij-
vingen voor de opleiding Dienstencheques, 
ondanks het feit dat deze grotendeels via 
e-learning werd gegeven.

•  De basiscursus Uitzendarbeid laat een 
daling van het aantal inschrijvingen zien ten 
opzichte van 2019, maar een stijging ten 
opzichte van 2020.

•  De Outplacementcursus werd alleen via 
e-learning gegeven en toch steeg ook hier 
het aantal inschrijvingen aanzienlijk.

•  De cursus Uitzendarbeid advanced kende 
een explosie van het aantal inschrijvingen.

Federgon Academy kort samengevat

Federgon zet zich  
in voor haar leden.
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Nico Reeskens
THE ADECCO GROUP
Voorzitter

Herman Nijns
RANDSTAD GROUP
Uittredend Voorzitter

Katty Scheerlinck
RGF Staffing Belgium
Voorzitter regionale  
commissie Vlaanderen
 
Henri Lemaître
LEM INTÉRIM
Voorzitter regionale  
commissie Wallonië

Rika Coppens
THE HOUSE OF HR
Voorzitter sectorale  
commissie Uitzendarbeid

Patrick Van Lijsebetten
RIALTO EXECUTIVE SEARCH
Voorzitter sectorale commissie 
Recruitment, Search & Selection

Kristoff Temmerman
TRIFINANCE BELGIUM
Voorzitter sectorale  
commissie Projectsourcing
 

De opleiding ‘Begeleiding  
van langdurig arbeids- 
ongeschikten’
De opleiding ‘Begeleiding van lang-
durig arbeidsongeschikten’ is bestemd 
voor beroepsbegeleiders die reeds een 
coachende rol hebben (met ervaring in 
well-being, loopbaanbegeleiding en/of 
outplacement). 

Tijdens deze modulaire opleiding (2 modules) 
wordt gefocust op de essentiële elementen 
van een return-to-work (RTW)-traject en 
op de gespreksvoering tussen coach en 
werknemer.

E-learning over GDPR

Op 25 mei 2018 is de wetgeving inzake 
persoonsgegevens (General Data Protection 
Regulation of ‘GDPR') in werking getreden. 

Om onze leden verder te ondersteunen en 
te begeleiden, heeft de Federgon Academy 
over dit thema een e-learningmodule 
gecreëerd. Via deze module krijgen de 
leden een actueel overzicht van de GDPR-
verplichtingen, zodat ze deze kennis up to 
date kunnen houden. De e-learning kan 
op het eigen tempo van de cursist gevolgd 
worden, op momenten dat het hem of haar 
het beste past. In totaal volgden bijna 150 
cursisten deze e-learning.

Webinar-bibliotheek
Via de webinar-bibliotheek, die exclusief 
toegankelijk is voor Federgon-leden, hebben 
de leden toegang tot een brede waaier aan 
informatie. Via de bibliotheek kunnen ze zich 
bijscholen in hun vakgebied, op momenten 
dat het hen het beste past. De webinar-bi-
bliotheek bevat naast opnames van webinars 
ook een bibliotheek van presentaties.

De samenwerking met Vives 
Hogeschool wordt verlengd. 
Vives Hogeschool lanceerde vorig jaar een 
opleiding voor professionals in een onder-
steunende HR-functie, waarbij cursisten een 
hoger diploma HR-support konden behalen 
in combinatie met hun job. Na de succesvolle 
pilooteditie van deze unieke HR-opleiding 
is het nu mogelijk om in te schrijven voor de 
tweede editie, die start in september 2022.

Nieuw in het 
aanbod van de 
Academy

Raad van 
Beheer

Michel Demonceau
ACCENT LANGUAGES
Voorzitter sectorale commissie 
Learning & Development
 
Cédric Laloux
SERVIHOME-DOMESTIC 
SERVICES
Ondervoorzitter  
sectorale commissie Diensten  
aan Particulieren

Jens Van Mol
SBS SKILL BUILDERS
Bestuurslid sectorale  
commissie Outplacement

Isabelle Hoebrechts
361°: CREATING HAPPY 
EMPLOYEES

Stéphanie Leclère
S. LECLÈRE & CONSULTANTS

Jan Verbeke
SYNERGIE BELGIUM

‘Opnieuw een  
zeer sterk jaar 
voor de Federgon 
Academy.’
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Pionier van gelijkheid op de werkvloer 
Roger Blanpain, emeritus hoogleraar sociaal recht, 
was een autoriteit op het vlak van arbeidsrecht.

Als maatschappelijk betrokken academicus heeft 
Roger Blanpain een onmisbare bijdrage geleverd 
aan de uitbouw van een arbeidswetgeving die de 
werknemers beschermt en de ondernemers de kans 
geeft om te investeren en te groeien. 

Een andere doorn in zijn oog was de verschillende 
behandeling in het arbeidsrecht tussen arbeiders en 
bedienden, waaraan grotendeels een einde kwam 
met de invoering van het eenheidsstatuut in 2014. 

ROGER BLANPAIN 
1932 – 2016 
PIONIER GELIJKHEID 
OP DE WERKVLOER

BIO
1956 - 1957
Doctor in de rechten (KUL) 
en Master of arts, Columbia 
University (VS)

1967
Professor arbeidsrecht aan de 
Katholieke Universiteit Leuven 

1983
Decaan van de Faculteit 
Rechtsgeleerdheid aan de  
KU Leuven

1998
Professor arbeidsrecht aan de  
Universiteit Tilburg

2014
Het eenheidsstatuut is een feit
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Preventie en Interim (PI)
25 jaar welzijnswet
Preventie en Interim vzw, kortweg PI, is 
de Centrale Preventiedienst voor de 
Uitzendsector.

Een belangrijke leidraad hierin is de 
Welzijnswet, die in 2021 een kwarteeuw oud 
was en destijds baanbrekend was. Ze pakte 
het werken van derden aan, creëerde een 
meer doelgerichte aanpak van de arbeids-
risico’s en maakte van België een initiator in 
de aanpak van psychosociale risico’s op de 
werkvloer. Toch blijkt er nog heel wat werk aan 
de winkel om voor elke werknemer, inclusief 
uitzendkrachten, een veilige en gezonde 
werkplek te garanderen. PI organiseerde op 
14 oktober 2021 een studiedag om na 25 jaar 
Welzijnswet de stand van zaken op te meten.

Tijdens de studiedag werden enkele nieu-
wigheden in de Welzijnswet onder de loep 
genomen, onder meer de nieuwe aanpak van 
bedrijfsbezoeken door externe preventiedien-
sten die recent werd ingevoerd. 

Of, iets verder terug in de tijd, in 2014, werd in 
de Welzijnswet een veel grotere focus gelegd 
op de beheersing van de psychosociale 
risico’s. Dat hoeft niet te verbazen, aangezien 
de prestatiedruk almaar is toegenomen en 
dit een duidelijke impact heeft op de mentale 
gezondheid van werknemers en dus ook 
uitzendkrachten. Tijdens de studiedag hielden 
enkele experts een pleidooi voor een bedrijfs-
beleid dat rekening houdt met de veerkracht 
van het personeel, en ook binnen PI werd 
de aandacht voor de psychosociale risico’s 
de laatste jaren gevoelig opgetrokken. Want 
beheersing van de risico’s is echte, primaire 
preventie: ze vormt de eerste stap naar een 
wereld met minder arbeidsongevallen waar PI 
naar streeft.

Los van deze updates waren de experts het 
er tijdens de studiedag over eens dat de 
Welzijnswet dringend aan een meer grondige 
update toe is. De huidige wetgeving is nog 
steeds te zeer afgestemd op de klassieke 
arbeidsrelatie, die sinds de negentiende 
eeuw quasi ongewijzigd is gebleven.  
De coronacrisis heeft de traditionele 
manier van werken echter danig door elkaar 
geschud. Denk maar aan het telewerken dat 
zich razendsnel heeft ingeburgerd.

Kortom, de nieuwe manier van werken en de 
roep om meer veerkracht zouden de komende 
jaren wel eens een golf van disruptie door het 
werklandschap kunnen veroorzaken. 

Meer info?

· Preventie en Interim (PI) 
· Travi 
· Vorm DC 

Rand
organisaties

in de kijker

‘De opdracht van 
PI is het aantal 
arbeidsongevallen  
met uitzendkrachten 
verminderen  
en hun gezondheid 
beschermen.’
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Vorm DC
Digitale tools voor  
huishoudhulpen

2021 was voor Vorm DC het jaar van de 
lancering van heel veel ondersteunend 
materiaal voor bedrijven en arbeidsmarktac-
toren. Gedurende de maanden van lockdown 
werkten de accountmanagers van Vorm DC 
aan digitale tools om de toekomstige en 
huidige huishoudhulpen via digitale weg te 
ondersteunen. Hieronder een greep uit het 
rijkgevulde aanbod van materialen.

Tool 1
Ambassadeur
Het inzetten van huishoudhulpen als ambas-
sadeur voor je dienstenchequebedrijf loont 
om je ‘Employer Branding' te verzorgen, maar 
ook om een authentiek gezicht en verhaal 
te brengen waardoor je anderen kan over-
tuigen om ook te kiezen voor de job van 
huishoudhulp. 

Handleiding  Filmpjes van 

Ambassadeur ambassadeurs

 

Tool 2
GET STARTED box
De GET STARTED box is een gratis toolbox 
met een gamma aan sollicitatietools. Aan 
de hand van deze sollicitatietools leren 
jongeren zichzelf beter kennen, worden ze 
weerbaarder en zijn ze beter voorbereid 
op de arbeidsmarkt. Het doel van deze box 
is jongeren warm te maken voor de job van 
huishoudhulp. 

Tool 3
DClick!
De job van huishoudhulp vereist naast tech-
nische competenties eveneens gedrags-
competenties. Deze tool werd ontwikkeld 
voor mensen die geïnteresseerd zijn in het 
beroep en graag hun gedragscompetenties 
willen ontdekken.  

 
Tool 4 
CV-Clip? Make it!
Via deze tool krijgen kandidaat-huishoud-
hulpen de kans om zich te onderscheiden. 
In enkele klikken kunnen ze een originele en 
unieke Video-CV aanmaken!

 
Tool 5
Ik, Vivi, ben trots op mijn job als 
huishoudhulp!
Dit is een tool die op een duidelijke, visuele 
en geanimeerde manier voorstelt wat de job 
van huishoudhulp inhoudt. Ze heeft vooral als 
doel potentiële huishoudhulpen te infor-
meren over de job, maar ook en vooral om 
hen warm te maken de job van huishoudhulp 
uit te oefenen.  

 
Tool 6
Provinciale Sociale Kaarten
De Provinciale Sociale Kaart is een handig 
instrument dat kan helpen bij het onder-
steunen van huishoudhulpen bij werk-wel-
zijnsproblematieken. Er zijn acht levensdo-
meinen afgebakend die het mogelijk maken 
om de huishoudhulp op een doelgerichte 
en efficiënte manier door te verwijzen naar 
de betrokken dienstverlening. Je kan ze per 
provincie downloaden.

Travi
Opleiden is het nieuwe  
rekruteren
Opleiden is het nieuwe rekruteren! Daar 
gelooft Travi, het opleidingsfonds voor de 
uitzendsector, heel sterk in. 

Daarnaast ondersteunt Travi tal van maat-
schappelijk relevante projecten. Travi 
verlaagt immers drempels voor kandidaten 
die als uitzendkracht willen werken, zoekt 
oplossingen voor mogelijke struikelblokken 
die een job in de weg staan (bv. mobiliteit) en 
stimuleert diversiteit in de uitzendsector.

En met succes: ondanks bepaalde restricties 
door de coronacrisis leidde Travi in 2021 
5.662 cursisten op in korte en arbeidsmarkt-
gerichte opleidingen. Het aanbod is heel 
divers: logistieke opleidingen, vakbekwaam-
heid voor chauffeurs, opleidingen VCA of 
HACCP-normen, technische opleidingen 
(bv. operator), opleidingen voor logistiek 
bedienden, e-learning talen met coaching 
vanop afstand, soft-skillsopleidingen, … 

Maar ook maatwerk is mogelijk. Heel wat 
cursisten zijn nog niet aan de slag als ze de 
opleiding volgen, maar de investering loont: 
86,40% is twee maanden na de opleiding aan 
de slag als uitzendkracht. 

Travi stimuleert ook de instroom van nieuw 
talent in de uitzendsector: het organiseerde 
hiervoor 270 jobdatings, waaraan niet minder 
dan 963 uitzendkantoren en 3.477 kandi-
daten deelnamen. 
Bovendien ondersteunt Travi ook tal van 
projecten die gericht zijn op specifieke 
doelgroepen: 

- het jongerenproject Welqome 

- Digi-BXL, een project rond 
digitale vaardigheden voor 
Brusselse werkzoekenden en 
uitzendkrachten 

- Jump2Job voor Waalse werk- 
zoekenden in knelpuntberoepen 

- Azuu: een project samen met de 
Stad Gent dat gaat voor meer 
Gentenaars aan het werk

Voor meer info: www.travi.be. Volg Travi ook 
op de socials LinkedIn en Twitter en blijf zo 
op de hoogte van al onze activiteiten en 
projecten. 

‘Travi is het centrale 
infopunt en dé expert 
voor opleiding van 
uitzendkrachten en 
 -kandidaten.’
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De eerste vrouwelijke Minister van Tewerkstelling  
en Arbeid en Gelijkekansenbeleid 
Miet Smet heeft vijftien jaar, eerst als staatssecretaris 
en nadien als eerste vrouwelijke Minister Van 
Tewerkstelling en Arbeid en Gelijkekansenbeleid in 
België, op het hoogste politieke niveau geijverd voor 
de gelijkheid van vrouwen en mannen. 

De strijd tegen geweld op vrouwen, de loonkloof, een 
meer evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen 
in adviesraden, … Het zijn stuk voor stuk thema’s 
die Miet Smet voor het eerst op de agenda heeft 
geplaatst. Ze mag gerust de grondlegster van een 
Belgisch beleid rond de gelijkheid van vrouwen en 
mannen genoemd worden. Ons land scoort bovendien 
bijzonder goed op het vlak van loongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen. De ‘smetbanen’ waren dan weer 
de voorloper van de dienstencheque. 

MIET SMET 
1943
PIONIER IN GELIJKE  
KANSENBELEID

BIO
1985 - 1992
Staatssecretaris voor Milieu  
en Sociale Emancipatie

1992 - 1999
Minister van Tewerkstelling en Arbeid

2002
Minister van Staat
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De resultaten hebben uitsluitend betrekking op  
de activiteiten van de leden van Federgon. Voor  
uitzendarbeid en diensten aan particulieren daaren-
tegen, gaat het over de cijfers van de volledige sector. 
In uitzendarbeid bedraagt de representativiteitsgraad 
van Federgon 98%.

Meer gedetail-

leerde cijfers in ons 

Kenniscentrum via  

www.federgon.be

(1) Op 31/12/2021

Overzicht
van de

sectoren

2021 Omzet Vaste 
Medewerkers

Kerncijfers Aantal 
leden(1)

Uitzendarbeid 6.361 miljoen €
(+18,66%)

8.979 •  231 miljoen gepresteerde uren (+17,6%)
•  693.077 unieke uitzendkrachten
•  456.304 reguliere uitzendkrachten
•  269.994 jobstudenten

215

Learning & 
Development

52,1 miljoen €
(+20,84%)

100

Outplacement 41,1 miljoen € 
(-7,33%)

•  14.302 begeleidingen (-12,1%)
•  Globale plaatsingsgraad 53,2%
•  76,5% begeleidingen na individueel ontslag 
•  23,5% na collectief ontslag

83

Diensten aan 
particulieren

3.136 miljoen € •  128 miljoen gepresteerde uren (+14,99%) 177

Interim 
Management

126,9 miljoen €
(+9,3%)

•  Gemiddeld 898 lopende opdrachten 58

Projectsourcing 766 miljoen €
(+11,00%)

•  11,6 miljoen gefactureerde uren 136

Recruitment, 
Search & 
Selection

213,5 miljoen €
(+23,56%)

•  14.102 geplaatste kandidaten
•  36,4% van de omzet gerealiseerd in 

assessment, HR consultancy en coaching

262

Mini-learning door Paul Verschueren 
Wat moeten we onthouden van de arbeidsmarkt in 
2021 om de uitdagingen van 2022 beter te begrijpen? 
Voor het tweede jaar op rij overloopt Paul Verschueren, 
Director Research & Economic Affairs bij Federgon, in 
een bondige mini-learning van een 10-tal minuten, de 
belangrijkste en meest markante evoluties van 2021. 

‘De arbeids-
markt 2021 
beter 
begrijpen.’
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