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Federgon is de federatie van de HR-dienstverleners. Wij vertegenwoordigen de bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de
ruime zin van het woord. Federgon telt ruim 580 leden actief in recruitment, search & selection, outplacement, uitzendarbeid, projectsourcing, interim management,
learning & development en dienstencheques.

Uitzendkrachten welkom bij
Edito
de Vlaamse overheidsdiensten
Het Vlaams Parlement heeft het decreet “Uitzendarbeid bij Vlaamse overheidsdiensten en lokale
besturen” gestemd. Vlaanderen is hiermee de eerste regio in België die uitzendarbeid bij openbare
besturen mogelijk maakt. Federgon is uiteraard opgetogen. Federgon News ging in gesprek met de
minister die dit mogelijk maakte. Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister
van onder meer Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans.

De arbeidsmarkt van
morgen begint vandaag
Onze maatschappij heeft baat bij een goed functionerende en
performante 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. Om deze uitdagingen het hoofd
te bieden moeten alle partners ingeschakeld worden. Een
verregaande samenwerking tussen federale en regionale
diensten en 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
dragen bij tot een beter
functionerende arbeidsmarkt
en dat komt ten goede aan
werknemers, werkzoekenden,
bedrijven en de samenleving in
het algemeen.”

—

K

unt u nog even
aangeven waarvoor uitzendarbeid zal kunnen
worden ingezet in
de Vlaamse overheidsdiensten
en lokale besturen?
LIESBETH HOMANS: “Dit zijn dezelfde motieven als deze die gelden voor uitzendarbeid in de private sector en die zijn opgenomen in de uitzendarbeidswet van
24 juli 1987. Het enige motief
dat niet is overgenomen in het
decreet is het motief “instroom”.
In de private sector wordt dit
motief gebruikt om uitzendkrachten de kans te geven kennis

Liesbeth Homans

te maken met een welbepaalde
werkomgeving en de gebruikers
toe te laten hun competenties en
attitudes te evalueren. Bij een
positieve evaluatie leidt dat tot
een verplichte indienstneming
met een vast contract voor onbepaalde duur. In de publieke
sector kan men echter geen beroep doen op dit motief, omdat
de diverse overheden bij hun
aanwervingen rekening moeten
houden met het in de grondwet
opgenomen gelijkheidsbeginsel
en het daarvan afgeleide beginsel van de gelijke toegang tot het
openbaar ambt. Bij de invulling
van een statutaire of contractu-

“Het decreet biedt een duidelijk en rechtszeker kader voor
alle betrokkenen en daar kunnen we alleen maar tevreden
mee zijn. Positief is bovendien dat het decreet in belangrijke mate aansluit bij de regeling die geldt in andere sectoren. Dat de Vlaamse Regering ervoor heeft geopteerd om
de invoering van uitzendarbeid maximaal te laten aansluiten bij het generieke kader van de andere sectoren, zal de
introductie alleen maar makkelijker maken. De bedrijven
in onze sector zijn klaar om overheidswerkgevers te ondersteunen in hun personeelsbehoeften,” aldus Paul Verschueren,
Directeur Vlaanderen bij Federgon.

ele functie bij de overheid moet
iedereen die aan de toelatingsvoorwaarden van de vacante
functie voldoet de kans krijgen
mee te dingen en kan er dus geen
voorrang worden verleend aan
uitzendkrachten die deze functie
reeds uitoefenen. De uitzendkrachten zullen door de kennis
en ervaring die ze opdoen bij de
overheid de facto wel hun kansen verhogen wanneer ze later
deelnemen aan een selectie bij
de overheid.
Het motief “uitzonderlijk werk”
is wel opgenomen in het decreet
en is dus één van de vormen
van uitzendarbeid die voor de
Vlaamse overheidsdiensten en
lokale besturen toegankelijk
worden gemaakt. Op basis van
artikel 1, §4 van de uitzendarbeidswet van 24 juli 1987 moet
de deﬁnitie van het begrip “uitzonderlijk werk” bij Koninklijk
Besluit worden vastgesteld in
het geval dat de cao-wet niet van
toepassing is.
De federale regering heeft op
voorstel van federale collega
van Ambtenarenzaken Steven
Vandeput reeds een ontwerp van
KB principieel goedgekeurd dat

het motief “uitzonderlijk werk”
deﬁnieert voor de publieke sector. Dit ontwerp van KB neemt
grotendeels de deﬁniëring van
het motief “uitzonderlijk werk”
in cao nr. 108 over. Over dit ontwerp van KB werd in april 2018
onderhandeld met de vakbonden
in Comité A.”
Federgon en de uitzendsector
zijn al lang vragende partij
voor de opening naar de
openbare sector, dat is geen
geheim. Maar hoezeer zijn de
overheidsdiensten zelf vragende partij voor het gebruik van
uitzendarbeid?
LIESBETH HOMANS: “De vraag
om uitzendarbeid mogelijk te
maken bij de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen leeft niet enkel bij de uitzendkantoren, maar ook bij de
overheden zelf.
Ook in vorige regeerperiodes
ontvingen we zowel vanwege
topambtenaren bij de Vlaamse
overheid als van lokale besturen signalen dat ze hiervoor
vragende partij zijn, omdat men
met uitzendarbeid korter op de
bal kan spelen bij bijvoorbeeld
een plotse toename van het werk

Een goed functionerende arbeidsmarkt is en blijft onze topprioriteit. Een miljoen landgenoten die op jaarbasis een beroep doet op de expertise van HR-dienstverleners. Federgon
en haar leden zijn zeer goed geplaatst om samen met de andere partners verder te werken aan een performante arbeidsmarkt, want de arbeidsmarkt van morgen begint vandaag.
De arbeidsmarktprojecten die door de komende federale en
regionale regeringen moeten gerealiseerd worden, zijn talrijk. De leden van Federgon leveren een essentiële bijdrage
voor onze arbeidsmarkt en doen dit professioneel, kwalitatief, ethisch en juridisch correct.
Herwig Muyldermans, Algemeen Directeur Federgon

of bij de dringende vervanging
van afwezige personeelsleden.”
Wat kan uitzendarbeid toevoegen aan het HR-beleid van
de Vlaamse overheidsdiensten
en lokale besturen?
LIESBETH HOMANS: “Uitzendarbeid biedt de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen
meer mogelijkheden om invulling te geven aan plotse personeelsnoden. Overheden kunnen
weliswaar nu reeds personeelsleden tijdelijk in dienst nemen
voor bijvoorbeeld een tijdelijke
en uitzonderlijke opdracht of met
een vervangingsovereenkomst.
Maar met uitzendarbeid zullen
de overheden nog sneller kunnen
inspelen op deze gewijzigde omstandigheden, aangezien ze niet
zelf eerst nog selecties moeten
organiseren, maar meteen een
beroep kunnen doen op uitzendkrachten die reeds werden gese-

lecteerd door de uitzendkantoren.
Door inschakeling van uitzendarbeid kan de dienstverlening
naar de burger dus verzekerd
blijven en moet een lokaal bestuur bijvoorbeeld een zwembad
niet tijdelijk sluiten wanneer enkele medewerkers plots uitvallen door de griep.
Voor de ambtenaren zelf is het
ook een goede zaak want de
werkdruk stijgt niet bij het tijdelijk wegvallen van een collega
of bij een tijdelijke toename van
het werk.
Daarnaast kan uitzendarbeid ook
meer diversiteit brengen binnen het personeelsbestand. De
uitzendsector scoort zeer goed
op vlak van diversiteit en heeft
veel uitzendkrachten in dienst
uit kansengroepen, zoals personen van buitenlandse herkomst,
Lees verder op pagina 2
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laaggeschoolden en 50-plussers.
Zo is bijvoorbeeld 43,6% van
de uitzendkrachten van buitenlandse herkomst. Ik hoop dat
sommigen onder hen, nadat ze
als uitzendkracht ervaring hebben opgedaan bij de Vlaamse
overheidsdiensten en de lokale
besturen, nadien solliciteren
voor vacatures bij diezelfde
overheden, hetgeen ons diversiteitsbeleid ten goede zal komen en ervoor zal zorgen dat de
overheid een goede afspiegeling
is van de maatschappij.”
Wat waren de belangrijkste
knelpunten in het tot stand
komen van het decreet?
LIESBETH HOMANS: “Het belangrijkste knelpunt was de weerstand van de vakorganisaties.
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Tot voor kort was enkel de federale overheid bevoegd om uitzendarbeid in de publieke sector
te regelen en de vakbonden
hebben zich hier in het verleden
steeds tegen verzet. Het gevolg
was dat België, samen met Griekenland, het enige land van de
Europese Unie was waar uitzendarbeid in de publieke sector
niet mogelijk was.
Met de zesde staatshervorming
kregen de gemeenschappen en
gewesten de mogelijkheid om
dit zelf in te voeren voor de eigen diensten en de lokale besturen. De Vlaamse Regering heeft
in het regeerakkoord van deze
regeerperiode meteen aangekondigd van deze mogelijkheid
gebruik te zullen maken en met
het recent goedgekeurde decreet
werd uitvoering gegeven aan

deze afspraak uit het regeerakkoord.
De vakbonden hebben zich
verzet tegen de goedkeuring
van dit decreet en hebben zowel in Comité C1 (wat betreft
de lokale besturen) als in het
Sectorcomité XVIII (wat betreft de Vlaamse overheid) een
protocol van niet-akkoord getekend m.b.t. dit decreet. Toch
zijn we hiermee doorgegaan
en met de recente goedkeuring
in het Vlaams Parlement en de
bekrachtiging nadien door de
Vlaamse Regering zijn we de
eerste overheid in ons land die
uitzendarbeid mogelijk maakt.
Minister Vandeput werkt momenteel een gelijkaardige regeling uit die uitzendarbeid mogelijk zal maken bij de federale
overheid en heel wat federale

overheidsbedrijven. Hierdoor zal
ons land eindelijk niet langer het
Griekenland aan de Noordzee
zijn.
Volledigheidshalve voeg ik er
nog aan toe dat, bij de effectieve inschakeling van de uitzendkrachten, de vakbonden
geen akkoord moeten verlenen.
Het decreet bepaalt wel dat ze
vooraf op de hoogte worden
gebracht van de indienstneming
van uitzendkrachten.”
Wat zijn de belangrijkste
verwachtingen t.a.v. de
uitzendsector? Wat zijn de
punten waarop zal worden
geëvalueerd?
LIESBETH HOMANS: “De belangrijkste verwachting is dat de
uitzendkantoren ertoe in staat
zullen zijn om op korte termijn
vlot in te spelen op de nood aan

uitzendkrachten bij de Vlaamse
overheidsdiensten en de lokale
besturen, vooral voor de vervanging van afwezige personeelsleden en de plotse en tijdelijke
vermeerdering van werk. We
verwachten dat ze aan de overheden vlot geschikte uitzendkrachten kunnen aanleveren.
In het decreet is ook opgenomen
dat elke overheidsdienst jaarlijks
aan het bevoegde overlegcomité
rapporteert over de inzet van
uitzendkrachten. Deze rapportering heeft betrekking op de
motieven waarvoor een beroep
wordt gedaan op uitzendarbeid
en op de totale kostprijs van de
uitzendkrachten. Het rapport bevat op zich geen evaluatie van de
uitzendkantoren, maar eventuele
vastgestelde problemen m.b.t.
de inschakeling van uitzendar-

beid zullen daar wel besproken
kunnen worden.”
Wanneer kan het decreet
effectief in werking treden?
LIESBETH HOMANS: “Het decreet
heeft ondertussen de volledige
goedkeuringsprocedure doorlopen. Het werd op 18 april jl.
goedgekeurd door het Vlaams
Parlement tijdens de plenaire
vergadering en werd de week
nadien, op 27 april, bekrachtigd
door de Vlaamse Regering.
Ondertussen loopt ook de procedure om een raamovereenkomst
af te sluiten met de uitzendkantoren waarop dan zowel de
Vlaamse overheidsdiensten als
de lokale besturen een beroep
kunnen doen. De verwachting is
dat deze procedure wordt afgerond in het najaar.”
Dank voor dit gesprek.

Welke toekomst voor de dienstenchequesector?
Via optimalisaties naar duurzaamheid

D

e dienstenchequesector is na bijna
15 jaar activiteit
uitgegroeid
tot
een volwaardige
en volwassen sector. Federgon
reikt de bouwstenen aan waarmee de volgende regeringen dit
succesvolle stelsel duurzaam en
future-proof verder kunnen uitbouwen.

Met ruim 140.000 medewerkers, van
wie er heel wat uit kansengroepen
komen, en ruim 1 miljoen
huishoudens die dienstencheques
gebruiken, heeft de sector zijn
maatschappelijke en economische
relevantie meer dan bewezen.
Toch bestaan er nog steeds veel
misvattingen over het systeem.
Onafhankelijk onderzoeksbureau
IDEA Consult heeft het systeem
360° doorgelicht.

Federgon pleit voor een evolutie,
geen revolutie. Het systeem is
vandaag succesvol, maar moet
waar nodig verder geoptimaliseerd worden. Onze samenleving
heeft nood aan een performant

dienstenchequesysteem. Het stelsel heeft een grote economische
en maatschappelijke relevantie.
Het werkt goed, er is een aangetoonde productiviteitshefboom,
de kosten en de baten zijn quasi in
evenwicht en er is een grote algemene tevredenheid over het systeem, zowel bij de klanten als bij
de werknemers. Toch zijn er een
aantal aandachtspunten waarvan
er werk moet worden gemaakt als
we het systeem helemaal futureproof willen maken. Federgon
doet in haar memorandum alvast
een oproep naar de politieke partijen om het systeem verder te
optimaliseren.

Scan de QR-code en
lees meer over
het memorandum.

Scan de QR-code
voor meer
info over de studie.

De HR-dienstverlener onder
de digitale sloophamer?
Federgon neemt opnieuw de toekomst van de HR-dienstverlener onder de loep en bundelt
haar bevindingen in een interessant updaterapport.
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T

ijdens de eerste
Foresight-oefening
kwam via een uitgebreide bevraging
bij de HR-bedrijven
naar voren dat de technologisering (robotisering, digitalisering) de op één na belangrijkste
trend was, met de grootste verwachte impact op enerzijds de
arbeidsmarkt, maar anderzijds
ook het eigen beroep. De technologisering zou met andere
woorden een belangrijke in-
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www.foresight2020.be
of scan deze QR-code.

vloed hebben op de vraag naar
arbeidskrachten, vanuit zowel
kwalitatief als kwantitatief oogpunt, maar zou tevens de invulling van het eigen beroep sterk
wijzigen.
Minder dan drie jaar na het basisonderzoek is duidelijk dat
de impact van technologie in
zowel HR als de HR-beroepen
steeds dominanter wordt en
wellicht zelfs nog is onderschat.
Dit zorgt bij heel wat organi-

saties voor enige stress en heel
wat vragen over het eigen digitale transformatieproces. In de
nieuwe paper staat daarom de
zoektocht naar de balans tussen technologie-optimisme en
technologierealisme centraal. In
“De HR-dienstverlener onder
de digitale sloophamer?” krijgt
u een update en een overzicht
van de meest recente evoluties en de impact en gevolgen
ervan op HR en de Federgonsectoren.

Welqome,
een kompas voor
jongeren in de
job jungle
Op 24 april jl. lanceerde het Vormingsfonds
voor Uitzendkrachten (VFU) zijn gloednieuwe
project, dat volledig afgestemd is op jongeren:
Welqome. Dit ambitieuze project kwam tot
stand dankzij de steun van de federale regering
en wil 3.000 jongeren, over een periode van
twee jaar, alle tools, praktische tips en tricks
aanreiken die ze nodig hebben om beter hun
weg te vinden op de arbeidsmarkt.
Het project wordt uitgerold in drie fasen. Eerst
is er de Job Scouting. Tijdens deze fase, die
voorbehouden is aan de professionals van de
arbeidsmarkt, kunnen de verschillende actoren
nieuwe methodes ontdekken om jongeren te

bereiken en te motiveren. De Job Scouting
zal het werkveld ook informeren over de
verschillende acties van het project. Daarop
volgt de Job Orientation. Tijdens workshops
wordt er gemikt op de jongeren zelf en krijgen
ze heel wat handige tips en tricks om hun
eerste job te pakken te krijgen. Tot slot is er de
Job Hunting, letterlijk “de jacht op een job”.
Tijdens deze fase krijgen jongeren de kans
rechtstreeks bij meerdere uitzendkantoren te
solliciteren.
Maar Welqome is veel meer dan deze
drie fasen. Het project omvat ook een pak
bijkomende opleidingen, e-learning en een
gloednieuwe app. Aanvullend is er een
goedgevulde evenementenkalender die over
heel België het project in de kijker moet
plaatsen!
Federgon is zeer verheugd over dit initiatief en
staat helemaal achter de actie van het VFU.
Meer info? Surf naar www.welqome.be
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HR-dienstverleners versterken
het hart van de economie
De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe, de digitalisering dwingt ons tot aanpassen, we beseffen dat iedereen langer aan de slag moet blijven
en dat flexibiliteit, levenslange ontwikkeling én welzijn cruciaal zijn. Verbaast het dan dat de meeste Federgon-sectoren het zeer goed doen?
Zij zitten immers in het hart van deze activiteiten. Een gesprek met algemeen directeur Herwig Muyldermans.

K

unnen we de
mooie prestaties
van de Federgonsectoren grotendeels verklaren
door de huidige economische
context?
HERWIG MUYLDERMANS: “We weten allemaal dat de krapte op
de arbeidsmarkt toeneemt. De
krapte laat zich voelen in alle
regio’s en op elk niveau in de
organisatie. De demograﬁsche
ontwikkeling helpt daar niet bij.
De grote groep babyboomers die
de komende jaren de arbeidsmarkt zal verlaten vormt een bijkomende, immense uitdaging.
Daarnaast zet de disruptieve
economie, met de digitalisering,
robotisering en artiﬁciële intelligentie, de tewerkstelling onder
druk. Goed nieuws is dat de economie al een tijd gunstig evolueert, wat zorgt voor het nodige
vertrouwen bij de bedrijven.”
Wat zijn de komende jaren de
allergrootste uitdagingen?
HERWIG MUYLDERMANS: “Ik zie er
twee die prioritair zijn. Ten eerste
is er de employability. De jobs en
de taken in de organisaties veranderen en zullen nog veranderen.
Dat is OK, maar het mag niet
te snel gaan, zodat de mensen

kunnen volgen. Inzetbaarheid is
daarom van het grootste belang.
Mensen moeten levenslang bijleren en zich ontwikkelen. Het
is de taak van elk individu om
hiervoor te zorgen, weliswaar
met de steun van de werkgevers
en een positief ﬂankerend beleid
van de overheid. Ik denk dan aan
incentives van de overheid naar
het individu, zoals de huidige
loopbaancheques en opleidingscheques.
Ik zie ook een uitdaging in de
spagaat tussen de algemene
opleidingen en de sector- en
bedrijfsgerichte opleidingen. In
het onderwijs zijn de opleidingen voornamelijk beroepsgericht. Maar het is evenzeer van
belang dat men de juiste attitude
enz. aanleert. Mensen moeten
openstaan voor verandering
en die ingesteldheid moet mee
verweven zitten in de opleidingen. Iedereen moet er zich
van bewust zijn dat doorheen
zijn carrière jobs en jobinhoud
zullen veranderen. Vandaar dat
carrièremanagement zo belangrijk is.”
U sprak nog over een tweede
prioritaire uitdaging.
HERWIG MUYLDERMANS: “Die ligt
in de zorg voor transities op de

Inzetten op
‘employability’

D

e outplacementsector ijvert al
een aantal jaren
voor een minder
complexe
wetgeving. Het is in ieders belang
dat mensen na hun ontslag zo
snel mogelijk een nieuwe job
vinden. De juiste begeleiding kan
op zulke momenten het verschil
maken. Een complexe regelgeving staat nog te vaak een juiste
begeleiding in de weg. Het is dan
ook de verantwoordelijkheid van
de wetgever om ervoor te zorgen
dat ontslagen werknemers heel
gemakkelijk de weg vinden naar
de juiste begeleiding.
Vandaag kadert outplacement
trouwens in een veel ruimer ver-

“In 2017 waren er
13.279 outplacementbegeleidingen in België.
Dat is een daling van 6,3%
in vergelijking met het
jaar voordien.”
haal van ‘employability’. Met
andere woorden, mensen inzetbaar houden en ook inzetten op
‘inplacement’ en ’career management’ om transities op de arbeidsmarkt gemakkelijker te laten
verlopen. Of hoe mensen tijdens
hun carrière zelf werk moeten
maken van hun ‘employability’.
Ook hier spreken we van een gedeelde verantwoordelijkheid van
de overheid, de werkgevers en de
werknemers.

arbeidsmarkt. Meer dan de helft
van de werknemers verlaat een
bedrijf uit eigen beweging. Het
is noodzakelijk om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. De leden van Federgon
zijn goed geplaatst om bedrijven
hierin te ondersteunen.”
De roep naar ﬂexibiliteit klinkt
steeds luider. Is uitzendarbeid
hierop een antwoord?
HERWIG MUYLDERMANS: “De nood
aan ﬂexibiliteit in organisaties is
het gevolg van een continu streven naar een hogere competitiviteit. Competitiviteit wordt echter
veelal gelinkt aan loonkosten.
Maar ook ﬂexibiliteit is een sleutelfactor. En daarin kan de uitzendsector een belangrijke taak
opnemen.
De visie op ﬂexibiliteit is door
de jaren heen veranderd. Vroeger
hadden organisaties eerder iets te
veel mensen in dienst, zodat men
pieken kon opvangen. In dalperiodes beriep men zich op economische werkloosheid. Nu pakt
men het omgekeerd aan. Bedrijven hebben net genoeg mensen
in dienst. Zijn er pieken, dan doet
men een beroep op externe partijen zoals uitzendbedrijven.
Een andere reden waarom de uitzendsector het zo goed doet, is de
trend tot outsourcen van HR-taken. In mijn opinie is de essentie
van HR: zorgen voor een harmonieus samengaan van de verschillende niveaus in een organisatie.
Maar een groot deel van de HR-taken kan worden uitbesteed.”
Dat HR steeds meer taken
uitbesteedt is een goede zaak
voor alle Federgon-sectoren.
Een reden waarom de HRdienstverlenende bedrijven
het goed doen, is de trend tot
outsourcen van HR-taken.
Wat is uw mening hierover?
HERWIG MUYLDERMANS: “Recruitment, Search & Selection, Uitzendarbeid, Projectsourcing (vaak
in technologie via onderaanneming), … Al deze activiteiten
vormen een antwoord op de
koorts op de arbeidsmarkt. Bedrijven willen hun behoefte aan
competenties invullen en vallen
hiervoor terug op de kernactiviteiten en sterktes van eenieder.
Vakbonden komen wel eens
aandraven met het verwijt dat
bedrijven taken uitbesteden
uit kostenoverwegingen. Maar
dat klopt niet. Het is omdat ze
telkens een beroep willen doen
op de beste competenties; op
competenties die ze niet in huis
hebben. En dus gaan organisaties partnerships aan met o.a.

—
“De nood aan �lexibiliteit
in organisaties is het gevolg van
een continu streven naar een
hogere competitiviteit.”
Herwig Muyldermans

—

HR-bedrijven. Dit betekent dat
je als dienstverlenend bedrijf altijd moet uitblinken in je kerntaken, zodat je een meerwaarde
kunt bieden aan je klanten, simpelweg omdat je het beter/efﬁciënter kunt dan de klant.”
U haalde het daarnet al even
aan: welzijn. Dit thema is

niet meer weg te denken in
gesprekken tussen mensen,
in bedrijven en op politiek
niveau.
HERWIG MUYLDERMANS: “Meer
dan ooit ligt dan ook de nadruk
op het welzijn van de medewerkers. Medewerkers maken immers het verschil tussen goede
en uitmuntende bedrijven. Ze
zorgen voor de nodige dynamiek
in een organisatie. We moeten er
daarom voor zorgen dat ze de
stress en de hoge werkdruk de
baas kunnen blijven. Bedrijven
weten dat ze aandacht moeten
besteden aan en investeren in
hun menselijk kapitaal, zodat
medewerkers aan boord blijven
én gemotiveerd blijven. De be-

drijfscultuur speelt hierin een
cruciale rol.”
Dan denk ik spontaan aan HR
om het verschil te maken…
HERWIG MUYLDERMANS: “Zeker.
Alleen leeft hierrond nog te
weinig een ‘sense of urgency’,
hoewel we in de goede richting gaan. Veel bedrijven hebben aandacht voor innovatie
en internationalisering. Over
HR wordt veel gepraat, maar
er wordt nog te weinig gedaan,
nog te weinig geïnvesteerd. HR
weegt nog onvoldoende op het
strategisch niveau van een onderneming. HR is nog te vaak
afwezig op het bestuursniveau.
We zullen hier nog een tandje
moeten bijsteken.

Lees het jaarverlag op federgon.be
of scan de QR-code.

4

Federgon News | Editie 4 - 2018 | www.federgon.be

‘Workforce transitions in a time of automation’:
inspiratie tanken met Jacques Bughin (MGI) tijdens
de Algemene Vergadering van Federgon
Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Federgon in de Event Lounge van Schaarbeek, had de federatie de eer en het genoegen de heer
Jacques Bughin, directeur van het zeer gerenommeerde McKinsey Global Institute, te mogen verwelkomen.

V

andaag heeft iedereen wel een
mening over de
impact van de digitale
revolutie
op de arbeidsmarkt. De voorspellingen schetsen vaak een
zeer pessimistisch beeld van de
toekomst. De waarheid is ongetwijfeld een stuk genuanceerder.
De toekomst zal digitaal zijn,
en ook de arbeidsmarkt moet
zich daaraan aanpassen. Maar
waarop zal deze transitie lijken?

—

“Nieuwe technologieën
zullen economische
groei stimuleren.”

—

Op basis van een recente studie,
gewijd aan de toekomst van arbeid en aan de gevolgen van

de digitalisering en de nieuwe
technologieën voor jobs, competenties en lonen, heeft Jacques
Bughin een diepgaande en boeiende analyse gemaakt. Volgens
hem houdt de technologische
wereld waarin wij leven beloften en uitdagingen in. Nieuwe
technologieën zoals artiﬁciële

intelligentie en robotica zullen
de productiviteit en de economische groei stimuleren. Het
staat vast: door de automatisering zullen bepaalde jobs verdwijnen. Maar voor heel wat
andere jobs zal ze vooral een
bron van evolutie en creatie
zijn.

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’.

Wie is de uitzendkracht
vandaag?
Enkele blikvangers uit het tweejaarlijkse proﬁelonderzoek:
• Proﬁelkenmerken van de uitzendkracht
• Vijf types uitzendkrachten
• Uitzendwerk is snelle transitie

E

en 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 well-being 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.

Neem een kijkje op uitzendkracht2018.be
voor alle resultaten of scan dit artikel
en bekijk onze video die de belangrijkste
conclusies illustreert.
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