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Zie jij je job nog te doen tot je pensioen?



Zie jij je job nog te doen tot je pensioen?

Wat is er nodig om je job nog te doen tot je pensioen?



Zie jij je job nog te doen tot je pensioen?

Wat is er nodig om je job nog te doen tot je pensioen?

En hoe werkbaar is je job voor jonge mensen?



Wat zegt onderzoek?

• Vlaamse werkbaarheidsmonitor:

• Initiatief van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen

• Pact 2020: 
• Werkzaamheidsgraad 76% tegen 2020
• Werkbaarheid 60% tegen 2020 ofwel jaarlijkse stijging van 0,5%

• Metingen: 2004, 2007, 2010, 2013, 2016

• In 2016 meer dan 11.000 deelnemers



Vlaamse werkbaarheidsmonitor

• Vier dimensies: 

1. Psychische vermoeidheid (stress)

2. Welbevinden in het werk (motivatie)

3. Leermogelijkheden

4. Werk-privébalans

• Zes risicofactoren:

1. Werkdruk

2. Emotionele belasting

3. Taakvariatie

4. Autonomie

5. Ondersteuning directe leiding

6. Arbeidsomstandigheden



Werkbaarheid is achteruitgegaan in 
Vlaanderen



En in de voedingsindustrie?

2004 47,6%

2007 45,0%

2010 43,9%

2013 46,1%

2016 43,3%



Top drie belangrijkste problemen

1. Werkstress

2. Motivatieproblemen

3. Te weinig leermogelijkheden



Top drie belangrijkste oorzaken

1. Stijgende werkdruk

2. Fysieke belasting

3. Routinematig werk

Andere belangrijke oorzaak: ondersteuning door leidinggevenden



Langer werken minder haalbaar als er 
problemen zijn op vlak van werkbaarheid



Aandachtspunten

• Vrouwen kennen lagere werkbaarheid dan mannen

• Voltijds en grote deeltijdse scoort slechter dan kleine deeltijdse (-60%)

• Mensen met arbeidshandicap scoren slechter

• Hoe hoger de scholing, hoe beter de werkbaarheid

• Hoe ouder hoe slechter de werkbaarheid (uitzondering: 55+) 



Ondersteuning vanuit Alimento
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WERKBARE LOOPBANEN



Werkbare loopbanen – Alimento aanbod

1. Werving en selectie – juiste vrouw/man op juiste plaats
 Functie- en competentieanalyses

2. Onthaal – goede start maken
 Onthaalbeleid uitwerken (opmaak onthaalbrochure, invoeren meter-

/peterschap, ontwikkelen van werkinstructies voor nieuwelingen,…)
 Opleiding voor nieuwe medewerkers
 Evaluatie onthaalbeleid: checklists op www.beteronthaal.be

3. Loopbaanbegeleiding – geen talent missen, niemand 
vroegtijdig verliezen
 Loopbaanbeleid uitwerken
 Upgrading van medewerkers



Werkbare loopbanen – Alimento aanbod

4. Specifieke budgetten:
 2.500 euro voor jonge starters in de sector (-26 jaar)

 2.500 euro voor ontslagen werknemers (collectief of individueel)



BIJBLIJVEN EN KENNIS NIET 
VERLOREN LATEN GAAN



Sectoraal model opleidingsplan

1. Belangrijkste doelstelling van het opleidingsplan

2. Oplijsting opleidingen

3. Participatie risicogroepen

4. Overleg over het opleidingsplan

5. Evaluatie

 Handtekeningen syndicale vertegenwoordigers





Bijblijven, kennis niet verloren laten gaan 
– Alimento aanbod
1. Opleidingsbeleid
 Functie-en competentieanalyses (nu, toekomst)
 Opmaak opleidingsplan
 Organisatie van opleidingen
 Opzetten van systemen van werkplekleren

2. Kennisdeling
 Opzetten van systemen van kennisbeheer
 Opzetten van systemen van werkplekleren

3. Belang van leidinggevenden om hiermee bezig te zijn
 Opleiden en coachen van leidinggevenden



EEN MOTIVERENDE 
ARBEIDSORGANISATIE



Motiverende arbeidsorganisatie –
Alimento aanbod
1. Arbeidsorganisatie
 Analyse en aanzet tot oplossingen via de Alimento-organisatiescan:

 Meer autonomie voor medewerkers

 Oplossingen voor kortcyclische arbeid

 Verbeteren van teams

2. Leidinggevenden
 Opleiding/coaching

3. Jobs aanpassen?
 Mogelijkheden bekijken

 Opleiding/coaching



GEZONDE 
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN



Gezonde arbeidsomstandigheden

1. Ergonomie
 Analyse van specifieke posten via de Alimento-ergonomiescan

 Opleidingen ‘Arbeidsveiligheid en ergonomie’

2. Ploegenarbeid
 Brochure over de gezondheidseffecten van bepaalde keuzes in 

arbeidstijden en ‘gezondere’ alternatieven

3. Stress
 Opleidingen ‘Welzijn en stress’



Alimento-ondersteuning

OPLEIDING   NETWERKING /
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TOOLS
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Personeels- en organisatieadvies

• Advies opleidingsplanning/werkplekleren

• Alimento-scans
• HR-scan

• Organisatiescan

• Ergonomiescan



Personeels- en organisatieadvies

Financiële tussenkomst : 
• Opleidings- en leeradvies: 6.000 euro (grote bedrijven : zelf 50%)

• HR-/organisatiescan : 6.000 euro (grote bedrijven : zelf 50%)

• Ergonomiescan: 1.000 euro

HR-scan en Organisatiescan :
• Analyse én coaching eerste acties

• Externe consultants (HR-consultants, Flanders Synergy)

• Paritair overleg op bedrijfsniveau



www.langerwerkenmetgoesting.be



www.alimento.be

Lieve Ruelens, 0472/11.86.22


