
   

 

  

 

 

 

 

 

De dynamische arbeidsmarkt van morgen: 

Duurzaam van werk naar werk  

Verslag vraaggesprek en reflectie - 25/09/2020 

 

Wie krijgt de transitievergoeding? 

Irmgard antwoordt dat men de transitievergoeding pas krijgt als men werkloos wordt. Werkenden 

krijgen geen transitievergoeding. 

 

Wat is de rol van de sectorfondsen in Nederland? 

Irmgard Borghouts-Van de Pas antwoordt dat O&O sectorfondsen vooral binnen de eigen sector 

in opleiding en training investeren. In Zweden stimuleren de transitiefondsen ook werk naar werk 

transities buiten de sector om. Daar kunnen we in Nederland van leren, al is er de laatste jaren 

een positieve ontwikkeling. 

Caroline Söder stelt dat het transitiefonds naar het individu kijkt en erg breed zoekt waar zijn/haar 

skills toepasbaar kunnen zijn. Het komt vaak voor dat men van sector verandert.  

 

In Nederland heeft men geprobeerd om stimuli in te bouwen opdat O&O fondsen zich 

richten op de bredere arbeidsmarkt. Heeft dat iets opgeleverd?  

Yvonne Bernardt antwoordt dat O&O fondsen die in tekortsectoren zitten speciale zij-

instroomregelingen hebben om mensen om te scholen. Je ziet ook in regionale 

samenwerkingsverbanden dat O&O fondsen samenwerken om ze naar die tekortsectoren om te 

scholen. Maar op zich zijn O&O fondsen niet opgericht voor intersectorale scholing, wel voor 

scholing binnen de sector. Het is ook lastig voor O&O fondsen om de mensen te bereiken die 

zich willen omscholen naar de sector. 

Irmgard Borghouts-Van de Pas merkt op dat er initiatieven zijn rond transities over sectoren heen 

zoals tussen KLM en de zorgsector. Daar zijn ook afspraken gemaakt over secundaire 

arbeidsvoorwaarden. Uit haar onderzoek blijkt dat mensen er op achteruit kunnen gaan. In 

Zweden lijkt dat niet het geval. Wat is er dan daar geregeld? 

Caroline Söder antwoordt dat de bijdragen op nationaal niveau worden verzameld. Sommige 

transitiefondsen passen het verschil tussen het voormalige en het nieuwe loon bij gedurende een 

bepaalde periode. Het transitiefonds voor arbeiders doet dit niet.   
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Maken stages bij nieuwe werkgevers ook deel uit van het aanbod van het transitiefonds?  

Caroline Söder antwoordt dat het verschilt per transitiefonds. Verschillende organisaties bieden 

stages aan. Ze moeten dan ook de stagiair betalen. Voor de arbeiders hebben we dat niet.  

 

Wat vormt de aanleiding voor het vormen van de netwerken?  

Bernadet van Veldhuizen antwoordt dat ze in 2011 gestart is met opbouw van het netwerk vanuit 

werkgeverskant. Ze wilden werknemers al de kans geven om vroegtijdig elders te kunnen gaan 

kijken. Inhoudelijk ging het om werkervaringsplekken, oriënterende gesprekken en gesprekken 

met een loopbaancoach. Allerlei werkgevers bouwden een netwerk op waar ze ruimte bieden aan 

de werknemers om in veiligheid en vertrouwen te bewegen, zonder dat men meteen wordt 

verplicht tot het verlaten van de baan. Voor haar is het een heel groot succes.  

Irmgard Borghouts-Van de Pas vult aan dat in Nederland sinds 2002 werkgevers bij ziekte van 

de werknemer een jaar lang loon moeten doorbetalen. Dat geeft hen een incentive om te zoeken 

naar manieren om hun werknemers, eventueel bij andere werkgevers, te blijven inzetten. 

 

Gebeuren er ook projecten rond reskilling? 

Caroline Söder antwoordt dat er tijdens de Corona crisis met hulp van financiering door het ESF 

upskilling en reskilling opleidingen gratis ter beschikking worden gesteld van verschillende 

sectoren. Momenteel wordt daar verder rond gewerkt. 

 

Welk deel van de werknemers valt onder transitiefondsen. Is er individuele keuzevrijheid 

van dienstverlener? 

Caroline Söder antwoordt dat 90% van de ondernemingen een CAO heeft en dus onder de 

transitiefondsen valt. Deze fondsen worden gefinancierd door de ondernemingen. Er is geen 

aanvullende financiering vanuit de overheid. De 10% ondernemingen die geen CAO heeft, moet 

bij de Zweedse VDAB aankloppen. Voor degene die zijn aangesloten bij een transitiefonds is er 

geen individuele keuze van dienstverlener. De Zweedse VDAB schuift wel meer naar dat model 

op. De dienstverlening is wel gepersonaliseerd in de zin dat sommige een stage of opleiding wordt 

aangeboden, terwijl dat dat bij andere niet nodig is.  

 

Kan u meer ingaan op het belang van de regionale structuren? 

Irmgard Borghouts-Van de Pas antwoordt dat in de regio veel gebeurt omdat mensen elkaar er 

snel kunnen vinden. Het regionale niveau is ook logisch, omdat regio’s van elkaar verschillen. 

Arbeidspools zijn ook altijd plaatsgebonden.  

 
  



  

       

 

 

   3 

 

Hoe kunnen kleine ondernemingen worden bereikt? 

Irmgard Borghouts-Van de Pas antwoordt dat het bereik van kleine ondernemingen in Nederland 

kan verbeterd worden, maar in Zweden zijn ze wel aangesloten bij de transitie-akkoorden. In 

Nederland is een werknemer die bij een grote organisatie werkt bevoordeeld. Er is in Nederland 

wel een belangrijke stap gezet met de transitievergoeding die voor iedereen geldt, maar 

werknemers die een transitievergoeding of ontslagvergoeding krijgen, hoeven die niet verplicht 

te besteden aan een transitie van werk naar werk.  

Caroline Söder vult aan dat kleine bedrijven mee in het systeem zitten en ook de 0,3% bijdrage 

betalen. Als een bedrijf geen vakbond heeft dan moeten ze de centrale vakbond contacteren om 

een vakbondsafgevaardigde naar het bedrijf te halen om te onderhandelen. Zo hebben 

vakbonden een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat iedereen die wordt ontslagen bij het 

transitiefonds terecht komt.  

Judith Semeijn vult verder aan dat kleine bedrijven vaak geen uitgebreid HR beleid hebben, maar 

bij elkaar of grotere organisaties aansluiten om op een andere manier met hun mensen om te 

gaan en bij te dragen aan een betere arbeidsmarkt.  

Fons Leroy stelt dat de sociale partners meer en meer actoren zijn op de arbeidsmarkt. De 

vakbonden namen hun rol op bij Ford Genk om mensen te heroriënteren naar een positief traject. 

Andere organisaties richten zich op advies en ondersteuning voor kmo’s. Ze zouden hen nog 

meer kunnen ondersteunen bij het uitwerken van goed HR beleid en om de dialoog met 

vakbonden te bewerkstelligen. 

Caroline Söder reageert dat het transitiefonds ook de vakbonden op lokaal niveau advies geeft 

over hoe ze een transitie kunnen bewerkstelligen. 

 
Samenvatting en reflectie 

Fons Leroy haalt een viertal punten aan.  Hij is een grote voorstander van het concept werk-naar-

werk transitie, omdat het veel ruimte biedt voor interactie tussen actoren en levenssferen. Hij ziet 

in dit concept een meervoudig win-win model omdat de werknemer snel een positief traject krijgt 

naar een andere job. Het is ook een win voor de afscheidnemende werkgever, want een 

succesvolle transitie versterkt zijn merk. Het is ook een win voor de opnemende werkgever want 

die krijgt een vacature ingevuld met een frisse werknemer. Het is ook een win voor de 

arbeidsmarkt omdat er vacatures worden ingevuld. Het is ook een globale win voor de 

samenleving met het verhogen van de werkzaamheidsgraad en het drukken van de kosten van 

de sociale zekerheid.  

Zijn tweede punt is dat er nood is aan een gestructureerde aanpak. We hebben een aantal 

troeven die het succes uitmaken van de Zweedse aanpak: we hebben paritair beheerde 

sectorfondsen die de rol van transitiefondsen kunnen opnemen. We hebben ook een rijk 

speelveld aan private HR spelers die perfect alle mogelijke stappen in werk-naar-werk traject 

kunnen ondersteunen. Hij ziet een grotere rol dan in Zweden voor de publieke 

tewerkstellingsdienst om het landschap te regisseren, kwaliteitsstandaarden te garanderen en 

actoren te voeden met data die kunnen worden geleverd zodat beleid performanter kan worden.  
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Hij ziet een grotere rol voor vakbonden en verwijst naar het experiment met doorstarttrajecten bij 

Ford Genk. Daar bleken vakbonden goed geplaatst om leden te sensibiliseren en te gidsen over 

hoe hun traject eruit ziet en welke organisaties hen kunnen helpen om een werk-naar-werk traject 

te vervolmaken.  

Maar er is een duidelijk beleidskader nodig. Hij refereert aan het Fins model van het ‘Huis van 

werk’ en gebruikt de term ‘werkvermogen’. Het gaat erom dat transities gefaciliteerd worden op 

basis van een holistische aanpak. Het beleidskader moet worden versterkt met een echt 

loopbaanbeleid. Loopbaantransities zullen enkel lukken als men een echte leercultuur heeft en 

we één taal spreken. We moeten allemaal de competentietaal spreken en bedrijven moeten 

verworven competenties laten valideren op een manier die de andere werkgever kan vertrouwen.  

Hij pleit ook om niet enkel te focussen op ontslagvergoedingen. We moeten investeren in een 

hertewerkstellingsrecht waarbij een deel van de ontslagvergoeding wordt gebruikt voor 

hertewerkstelling in een soort full outplacement. In België is er een versnipperd landschap, wat 

het moeilijk maakt. We moeten een meer transversale aanpak huldigen om mensen vlot te laten 

transiteren van de ene job naar de andere. Wat we uit de experimenten hebben geleerd is dat de 

instrumenten feitelijk toegankelijk moeten zijn. Sommige instrumenten zijn namelijk niet 

toegankelijk voor werkenden, maar enkel voor werkzoekenden, zoals bijvoorbeeld opleiding. Er 

zijn ook nieuwe instrumenten nodig zoals talentenpools en werkgeversnetwerken om 

werkzekerheid te geven. Op beleidsvlak is er dus vernieuwing en versterking nodig.  

Hij is een voorstander van een generieke aanpak in plaats van een doelgroepgerichte aanpak. 

Een generieke aanpak met aandacht voor inclusie gaat vooral 55-plussers ten goede komen, 

omdat zij meer met transities te maken krijgen. Dat betekent ook een heel maatgerichte en 

individuele aanpak. Vergeet niet dat er ook belangstelling moet uitgaan naar inwerktrajecten. De 

jobs zelf veranderen constant en men moet een holistische visie ontwikkelen om iedereen aan 

boord te houden.  

 

 

 

 

 

 
 

De output van dit webinar draagt bij tot het lopende, Europese project rond  
“Active Ageing” en inter-generationele aanpak (AAIA) van 8 maart 2017. 


