
Transitieprioriteit ‘Levenslang leren en de 

dynamische levensloopbaan’

I. Situatieanalyse 

20/6/2018

Transitie arena LLDL inhoudelijk ondersteund door
Benedict Wauters (dept. WSE)
Met input van: 
Caroline Gijselinckx (dept. O&V)
Ella Desmedt (Idea Consult)

An De Coen (Idea Consult)
1



I. Inleiding
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nauw samenhangend geheel van 
dominante actoren, beleid, 
technologie, regelgeving, industrie, 
manieren van denken en doen, etc. 

invloedrijke, grootschalige maatschappelijke en natuurlijke 
ontwikkelingen die zowel niches en dominant regime onder druk 
kunnen zetten of faciliteren, maar waarop de betrokken actoren 
zelf moeilijk rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen. 

alternatieven ontwikkeld door burgers,
maatschappelijke groepen, bedrijven,
beleidsmakers, etc. vanuit andere
grondslagen dan het dominante regime

ook hier worden oplossingen 
uitgewerkt maar die zijn 
erop gericht om het 
dominante regime in stand 
te houden en lossen 
problemen niet duurzaam 
op 
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Waarom is de transitie nodig? 

De onderhavige tekst biedt een overzicht van symptomen die erop wijzen dat het 
onderwijs en de arbeidsmarkt in Vlaanderen niet optimaal functioneren of meer en meer 
onder druk komen te staan. 

Dit overzicht is vooral geïnspireerd door wat in interviews met frisdenkers en koplopers 
werd aangehaald, niet op een exhaustieve wetenschappelijke studie: het gaat om 
knelpunten waarover actoren die streven naar verandering, zich zorgen maken. De 
knelpunten werden zo veel mogelijk gestoffeerd met longitudinale of internationaal 
vergelijkende data, om inzicht te krijgen in ‘hoe erg’ het probleem is.

De bronnen van de data zijn van uiteenlopende aard. Het kan gaan om internationaal 
vergelijkend onderzoek of Vlaamse monitoring, maar evenzeer om quotes van 
stakeholders, of om analyses door auteurs van boeken of kranten artikels. Deze veelheid 
aan bronnen geeft de knelpunten weer zoals die een uiting krijgen in het publieke debat.
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II. A. Onderwijs
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Bron: Wetenschappelijke geletterdheid bij 15-jarigen – Vlaams rapport PISA 2015 (via http://www.pisa.ugent.be/nl/resultaten/vlaamse-
publicaties/2015 )

Gemiddelde prestatie van 15-jarigen voor wetenschappelijke geletterheid – PISA 2015

• Vlaanderen presteerde op hetzelfde 
niveau als B-S-J-G (China), Korea, 
Nieuw-Zeeland, Slovenië, Australië, 
het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en 
de Duitstalige Gemeenschap in 
België. 

• Naast de Aziatische landen 
Singapore, Japan, Taipei-China, 
Macao-China, Vietnam en Hongkong-
China, presteren ook de Europese 
landen Estland en Finland en ook 
Canada significant hoger dan 
Vlaanderen.

Positief: Vlaanderen behoort met gemiddelde PISA-resultaten tot 
internationale subtop en Europese top
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http://www.pisa.ugent.be/nl/resultaten/vlaamse-publicaties/2015


VRIND 2017

Vlaamse 15-jarigen zetten in alle domeinen een meer dan
behoorlijke prestatie neer waardoor Vlaanderen 
internationaal telkens in de subtop staat. 
Wiskundige geletterdheid blijft, in internationaal 
perspectief, ons sterkste domein: enkel 5 Aziatische
onderwijssystemen doen beduidend beter. 
Voor leesvaardigheid dienen we 6 onderwijssystemen te 
laten voorgaan en daar zijn ook telkens enkele Europese 
landen bij. 
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Positief: de scholingsgraad van volwassenen stijgt

Bron: Studiedienst Vlaamse Regering, Vlaanderen in cijfers 2016
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Maar er zijn ook heel wat minder 
positieve cijfers en trends over de 
onderwijswereld…
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Er komt druk op de beleving van 
lesgeven als iets uitermate zinvol…

Leerkrachten haken af of komen niet
meer af...
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“Als alle andere ‘dringende’ taken 
volbracht zijn, blijft er te weinig tijd 
over om te doen wat we graag doen: 
onszelf verdiepen in ons vak en 
creatief aan de slag gaan met de 
leerstof en cursussen.”

“Elk contact met een leerling, elk 
initiatief en elk overleg brengen 
administratie met zich mee. Maar 
met die documenten wordt soms 
weinig gedaan.” (2018)

http://m.standaard.be/cnt/dmf20180126_03322484
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Elke middelgrote school of zorginstelling heeft 
het tussenkader enorm zien groeien. Terwijl er 
tezelfdertijd radicaal wordt bespaard op 
personeels- en werkingsmiddelen. …
Leerkrachten of opvoeders zijn geen mensen 
meer die zelf beslissingen kunnen nemen, die 
zich verantwoordelijk kunnen of mogen voelen 
voor hun klas of leefgroep. Steeds 
nadrukkelijker moeten zij zich vooral 
verantwoorden ten aanzien van de 
doelstellingen en de bijbehorende procedures 
die zijn opgesteld door het tussenkader. 
Zorgverleners en leerkrachten moeten 
uitvoeren en registreren.(2018)

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180417_03468834

http://m.standaard.be/cnt/dmf20180126_03322484
http://www.standaard.be/cnt/dmf20180417_03468834


45% van de leraren lager onderwijs en 46% van de leraren eerste 

graad secundair onderwijs in Vlaanderen is het  (helemaal) eens 

met de stelling dat het beroep van leraar gewaardeerd wordt in de 

maatschappij. Op Finland na is dat het hoogste van de 

vgl’ingslanden. 

In het lager onderwijs gelooft men 
echter minder in de 
maatschappelijke waardering 
naargelang het aantal jaren dienst…
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Leraren haken af (2014)

• In het middelbaar onderwijs stapt één op de vier leraren binnen de 
vijf jaar uit het beroep. 

• In het lager onderwijs is dat één op de acht. 

• Ze vinden dat er te weinig steun is voor beginnende leerkrachten en 
ook te weinig werkzekerheid.

https://nieuws.vtm.be/binnenland/74222-een-op-de-vier-jonge-leraren-haakt-af
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Stijgend ziekteverzuim bij 
leerkrachten: belangrijkste 
oorzaak is psycho-sociaal

• Contacten met leraren, leerlingen en 
ouders geven hen vaak een goed 
gevoel, maar kunnen ook leiden tot 
hoge stress, afhankelijk van hoe de 
school functioneert.

• Directies hebben het gevoel dat ze 
nooit klaar zijn. Ze klagen over te 
weinig autonomie, maar tegelijk 
stellen de onderzoekers vast dat ze 
niet altijd goed kunnen delegeren.

Bron: Rapport ziekteverzuim 2016 - Agodi
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https://www.tijd.be/nieuws/archief/helft-schooldirecteurs-neigt-naar-burn-out/10006346.html

Helft schooldirecteurs neigt naar burn-out (2018)

https://www.tijd.be/nieuws/archief/helft-schooldirecteurs-neigt-naar-burn-out/10006346.html


Substantiële daling starters leraren opleiding in secundair zal zich wellicht doorzetten in lager aantal afgestudeerden 

Aanwervingsbehoefte secundair stijgt echter!
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Onderwijs zet (te) veel druk op 
studenten…
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38% van de bevraagde jongeren (14-25 j) voelt zich 
slecht, in die mate dat het hun functioneren 
belemmert. 

60% geeft als 
reden “niet aan 

de verwachtingen 
kunnen voldoen” 

41% geeft de 
school op als 

reden 

Relationele 
problemen, 

vriendschappen 
en zelfbeeld
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Meer dan 40% van scholieren krijgt veel of heel 
veel stress van school en bijna 40% gaat vaak of 
altijd met tegenzin
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De sprong in tegenzin 
gebeurt bij de overgang 
naar de tweede graad, 

terwijl de stress nog 
blijft stijgen in de derde 

graad en vooral 
afkomstig is van toetsen 

en examens
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Gepieker, vermoeidheid, demotivatie, slaapproblemen, 
faalangst, uitstelgedrag en slechte punten als gevolg van 

schoolstress
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Burn-out bij scholieren is verdoken probleem

• “Vanuit de klassenraden kwamen deze week 
alarmerende berichten: opvallend veel jongeren 
blijken in behandeling voor psychische problemen die 
doen denken aan een burn-out. Jongeren die 
helemaal 'op' zijn en daar ook medische hulp voor 
nodig hebben.” (2017)

https://www.demorgen.be/binnenland/leerkrachten-en-clb-s-
trekken-aan-alarmbel-burn-out-bij-scholieren-is-verdoken-
probleem-b53fd6af/
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https://www.demorgen.be/binnenland/leerkrachten-en-clb-s-trekken-aan-alarmbel-burn-out-bij-scholieren-is-verdoken-probleem-b53fd6af/


Schools onderwijs heeft het moeilijk
studenten gemotiveerd te houden
om echt te leren…
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Vlaamse 15-jarigen 
tonen zeer weinig 
motivatie om goed 
schoolresultaten te 
halen of ergens de 

beste in te zijn.

Bron: Presentatie Dirk Van Damme op LiSO-studiedag 'Optimaal secundair onderwijs?'
12 dec 2017 26



Scholen hebben moeite om kennis over te 
dragen en vaardigheden aan te leren. 

“leerlingen leren vooral strategisch denken en 
misschien, ja, ook nog probleemoplossend vermogen. 
Want ‘hoe slaag ik erin om op een efficiënte manier 
goede punten te halen?’, is een populair onderwerp 
onder de whatsappende kinderen.” (2017)

HEIDI KNIPPRATH

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170615_02927001
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Schoolverzuim op hoogtepunt

VRIND 2017

X2
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Ipv naar school…

Bijna dubbel zoveel 
studiebewijzen 

uitgereikt door de 
centrale 

examencommissie!

Bron: Dept. Onderwijs en Vorming, Vlaams onderwijs in cijfers, 2013-2016
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Schoolse vertraging

VRIND 2017

Op het einde van het secundair onderwijs heeft 9,2% van de studenten reeds 2 of meer jaar achterstand
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Minder dan de helft van de jongeren 
haalt bachelordiploma binnen de 
beoogde termijn
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Sels, L., Vansteenkiste, S., & Knipprath, H. (2017). Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050 (Werk.Rapport 2017 nr.1), p. 11



Evolutie van de jongerenactiviteitsgraad (15-24 jaar)

10 procentpunten onder 
het Europees gemiddelde

Bron: FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische
Informatie - EAK

Late intrede jongeren op
arbeidsmarkt:

In 2016 was minder dan
een op de drie (31,4%)
jongeren (15-24 jaar)
actief op de Vlaamse
arbeidsmarkt.

Dat is 10
procentpunten onder
het Europees
gemiddelde.

In 1986 was dat voor
Vlaanderen nog 44,8%.
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Sels, L., Vansteenkiste, S., & Knipprath, H. (2017). Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050 (Werk.Rapport 2017 nr.1)



Misschien is agressie bij kinderen ook, maar niet alleen, 
een weerspiegeling van de managementcultuur: meer 
mondigheid, minder zeggenschap? Wie ervaring heeft 
met agressieve kinderen, weet dat alleen een directe 
band met het kind opbouwen en directe communicatie 
kansen bieden op verandering… 

Er is in deze sectoren géén nood aan een tussenkader 
dat zogezegd een ondersteunende rol heeft, maar vaak 
een controlerende rol speelt. (2018)

CLB jaarverslag 2015-16
33

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180417_03468834

In vier jaar tijd is het aantal leerlingen met gedrags-
problemen in de klas gestegen met 30 procent.  …veel 
jongeren lijken problemen te hebben met opgelegde 
grenzen…Maar er is wel nood aan een nieuwe vorm van 
autoriteit. We moeten kinderen opvoeden tot kritische 
en mondige wezens, die wel degelijk hun grenzen 
kennen. Hoe je dat doet? Door duidelijke afspraken te 
maken… (2018)

https://www.demorgen.be/binnenland/dan-toch-maar-weer-
een-beetje-autoritairder-opvoeden-beb7f7ab/

http://www.standaard.be/cnt/dmf20180417_03468834
https://www.demorgen.be/binnenland/dan-toch-maar-weer-een-beetje-autoritairder-opvoeden-beb7f7ab/


Onderwijs heeft het moeilijk met 
diversiteit…
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De gemiddelde PISA-score op wiskunde ging in de 
voorbije 10 jaar licht achteruit, maar de knik is vooral te 
merken bij de toppresteerders.

Bron: Presentatie Dirk Van Damme op LiSO-studiedag
'Optimaal secundair onderwijs?' 12 dec 2017
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Groeiende 
achteruitgang van 
zowel 
laagpresteerders
als hoogpresteerders
in Vlaanderen sinds 
2009, behalve voor 
leesvaardigheid 
hoogpresteerders

(Aandeel 15 jarige 
leerlingen dat niveau 2 niet 
haalt)
Bron: OESO -PISA
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Te veel leerlingen slagen er niet in om 
basisgeletterdheid en -gecijferdheid te 
verwerven en nergens anders is het verschil 
tussen autochtone en allochtone leerlingen zo 
groot. (2016)

http://www.standaard.be/cnt/dmf20161206_02610875

37
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Achterstand voor leerlingen die thuis andere taal spreken op PISA scores

38Bron: OESO-PISA



Vlaanderen behoort tot de 
groep van landen waar de 
schoolse prestaties hoger 

zijn dan gemiddeld, maar de 
gelijkheid in het onderwijs 
kleiner dan gemiddeld: een 

groot percentage van de 
variantie in 

wetenschapsprestaties 
wordt verklaard door socio-

economische status.

Bron: Presentatie Dirk Van Damme op LiSO-studiedag
'Optimaal secundair onderwijs?' 12 dec 2017
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Segregatie tussen scholen: in ASO-
scholen zitten leerlingen met een 

hoge socio-economische status die 
goed presteren, in (D)BSO-scholen 

leerlingen met een lage socio-
economische status die niet goed 

presteren
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Bron: Presentatie Dirk Van Damme op LiSO-studiedag
'Optimaal secundair onderwijs?' 12 dec 2017



Gemiddeld halen 
beroeps en 

buitengewoon 
secundair 

amper/niet het 
basis niveau

Scores voor het DBSO verftonen grote standaardfouten als gevolg van de kleine groep 15-jarigen die in het DBSO zit.
Bovendien werd de test voor de DBSO-leerlingen tussen 2006 en 2015 gewijzigd. In 2015 kregen zij een verkorte test met de meer makkelijke PISA items (zoals de BuSO-leerlingen). De grote stijging in 
de prestatie van de DBSO-leerlingen moet dus voorzichtig geïnterpreteerd worden.
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Het aandeel VSV over heel onderwijs heen is 
dan wel gedaald, maar de verschillen tussen 1) 

ASO / TSO versus 2) BSO / KSO / OV4 , 
vervolgens 3) Syntra / OV3 en tenslotte 4) DBSO 

zijn opvallend
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In Antwerpen, Mechelen, Brussels en Oostende 
heb je resp. 20,7% - 16,4% kans op vervroegd 

schoolverlaten tov 7,2% voor Vlaanderen! 43



OKI kenmerken:

Duidelijke link 
tussen 

kansarmoede en 
vroegtijdig 

schoolverlaten
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BSO/DBSO sluit dubbel 
zoveel uit als gewoon 

voltijds secundair

452015



Geen Latijn of wetenschappen? Leerling 
voelt zich al mislukt. (2017)
• ‘Er wordt vooral gekeken naar de prestaties voor twee 

vakken: wiskunde en Nederlands. Wie daarop het sterkst 
presteert, stroomt doorgaans door naar Latijn.

• …wie niet start in de geprezen richtingen vertoont een lagere 
betrokkenheid bij de school en heeft meer het gevoel dat 
onderwijs niets voor hen is.

• Leerlingen uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische 
status belanden bij even goede prestaties toch minder vaak 
in Latijn of Moderne als leerlingen uit een begoed milieu.”

http://m.standaard.be/cnt/dmf20171205_03225483//?_section=60652673&utm_source=standaard&utm_medium=newslett

er&utm_campaign=ochtendupdate&adh_i=0c723b1721ed796339973abbb7278f6c&imai=&M_BT=99342299590
46

http://m.standaard.be/cnt/dmf20171205_03225483/?_section=60652673&utm_source=standaard&utm_medium=newsletter&utm_campaign=ochtendupdate&adh_i=0c723b1721ed796339973abbb7278f6c&imai=&M_BT=99342299590


•“Ons onderwijssysteem is zo georganiseerd dat 
ouders moeten bijspringen om de slaagkansen 
van hun kinderen te verhogen.”

•Dat ons onderwijssysteem zo georganiseerd is 
dat de hulp van ouders misschien wel een 
belangrijke factor is in het slagen van de 
kinderen, is niet bevorderlijk voor gelijke 
onderwijskansen.”

https://www.standaard.be/cnt/dmf20170619_02931598
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2017

https://www.standaard.be/cnt/dmf20170619_02931598


De scholingsgraad van jongeren stijgt, maar…

Bron: PACT 2020 Monitor 2016-6

wie een 
kortgeschoolde
moeder heeft, 
blijft minder kans
maken op een 
diploma hoger
onderwijs
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VRIND, 2017

… maar onderwijs bieden aan 
leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften / aan een zeer 
diverse klasgroep is een grote 
uitdaging voor leraren en scholen in 
het gewoon onderwijs (cf. 
Tussentijdse meta-evaluatie M-
decreet, departement Onderwijs en 
Vorming, 2017)

M-decreet treed in werking, met 
als meer inclusie van leerlingen 

met specifieke behoeften in 
gewoon onderwijs
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II.B. Overgang naar de 
arbeidsmarkt
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Onderwijs bereidt niet goed genoeg
voor op een duurzame loopbaan…

52
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Mismatch tussen 
onderwijs en wat 

maatschappij verwacht



http://steunpuntsono.be/portfolio/de-
arbeidsmarktperspectieven-van-een-
beroepsgerichte-opleiding/

Beroepsgericht onderwijs leidt 
initieel tot een vlottere transitie 
van onderwijs naar de 
arbeidsmarkt, maar houdt op 
langere termijn een hoger risico 
in op werkloosheid, in 
vergelijking met meer algemeen 
vormend onderwijs. Dit effect is 
nog sterker is in duaal onderwijs.
(2017) 

54

6 op 10 schoolverlaters 
vinden onderwijs slechte 
voorbereiding op job

Bij de werkgevers 
vindt zelfs maar liefst 
70 procent dat 
schoolverlaters niet 
goed voorbereid zijn.

(2014) 
https://www.demorgen.be/binnenland/6-op-10-schoolverlaters-

vinden-onderwijs-slechte-voorbereiding-op-job-bcf9f6a1/

http://steunpuntsono.be/portfolio/de-arbeidsmarktperspectieven-van-een-beroepsgerichte-opleiding/
https://www.demorgen.be/binnenland/6-op-10-schoolverlaters-vinden-onderwijs-slechte-voorbereiding-op-job-bcf9f6a1/


KLOOF van 26,2%
(groter dan in 
vergelijkbare landen).

Opleiding van 
werkzoekenden 

heeft weinig effect 
op vinden van baan 
maar wel op langer 
in een baan blijven 
(Toekomstverk. p. 

41)
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II.C. Arbeidsmarkt
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Positief…

57

…Vlaamse 
werkloosheid bij 
laagste van EU (28 april 

2017) 
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-vlaanderen/Vlaamse-
werkloosheid-bij-laagste-van-EU/9888290

VRIND (2017)

https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-vlaanderen/Vlaamse-werkloosheid-bij-laagste-van-EU/9888290


Maar er zijn ook heel wat minder 
positieve cijfers en trends…
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Te weinig actieven om te voldoen
aan de vraag naar arbeid…
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Sinds 2007 is de
Vlaamse
werkzaamheidsgraad
gestabiliseerd rond
72%. Het blijft moeilijk
om nog meer
inactieven te activeren.

Bron: Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium EAK, Eurostat LFS (Bewerking
Steunpunt Werk/Departement WSE)

60
Sels et al 2017



Knelpuntvacatures raken niet ingevuld terwijl er 
heel wat mensen werkloos zijn

Bron: VDAB, Arvastat 61



Diplomadenken leeft nog steeds… 

62



Wie vindt nog werk zonder diploma?

• Zo was in 2016 30,6% van de laaggeschoolden een jaar na het 
verlaten van de schoolbanken nog werkzoekend. 

• Bij de 7,8% ongekwalificeerde schoolverlaters loopt dit percentage 
zelfs op tot 34,4%. Dat is aanzienlijk meer dan het gemiddelde van 
11% bij het totaal aantal schoolverlaters.

• Het behalen van een getuigschrift of diploma (eventueel in 
tweedekansonderwijs), gecombineerd met enige werkervaring 
verhoogt de kansen op werk sterk. 

• Wie zonder diploma of zelfs zonder enige kwalificatie het onderwijs 
verlaat, kan slechts het hoofd bieden aan de concurrentie indien 
hij/zij niet te kieskeurig is.

https://www.vacature.com/nl-be/carriere/job-nieuws/wie-vindt-nog-werk-zonder-diploma?utm_source=demorgen&utm_medium=partnersite&utm_term=&utm_content=kansarm-dus-kansloos-
op-de-arbeidsmarkt&utm_campaign=content 63



Diplomadenken
overheerst nog 
steeds werving 

en selectie
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Levenslang leren komt te weinig op 
gang…
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Werkenden in Vlaanderen
nemen weinig deel aan
opleiding. Het percentage blijft
– na een piek in 2004 - al jaren
stabiel rond 7%, terwijl het
Europese gemiddelde (en ook
de cijfers van het Brussels
Hoofstedelijk Gewest) stijgen.

Het EU 15 gemiddelde is 14%.
Denemarken (31,3),
Zwitserland (32,1), Zweden
(29,4) en Finland (25,4) doen
het veel beter (p. 39,
Toekomstverkenning)

Aandeel van de totale bevolking (25-64 jaar) dat deelgenomen heeft aan opleiding in de
referentieperiode van vier weken

Bron: Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium EAK, Eurostat LFS (Bewerking 
Steunpunt Werk/Departement WSE) 66
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Van 33 onderzochte 
landen heeft 
Vlaanderen het 2e 
laagste aandeel 
diploma’s die behaald 
worden via 
volwassenenonderwijs. 
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Correlatie tussen werkzaamheidsgraad en
opleidingsdeelname

Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium EAK, Eurostat LFS 
(Bewerking Steunpunt Werk/Departement WSE)

Er is ook significante
correlatie tussen
werkzaamheidsgraad en
opleidingsdeelname bij 25-
64 jarigen (cijfers 2016, wat
echter niets zegt over de
richting van het verband).

68
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Relatief weinig 
werknemers 
nemen deel 
aan opleiding, 
met name in 
kmo’s

Bron: Monitor Pact 2020 69



Wat betreft 55+ is de 
participatie aan levenslang 
leren nog bedroevender, 
zeker in internationaal 

perspectief (buurlanden VK, 
NL, FR en leidende landen 

doen het tot 5x beter)  

Bron: Eurostat 70

Aandeel van de totale bevolking (55-64 jaar) dat
deelgenomen heeft aan opleiding in de referentieperiode
van vier weken



Competentie
gerichte 
organisaties 
zijn nog geen 
standaard
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Mobiliteit op de arbeidsmarkt is te
gering…
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Evolutie van de gemiddelde jobanciënniteit We zijn niet zo mobiel
éénmaal we aan de slag
zijn…

Vlaamse werknemers
veranderen in hun
loopbaan niet vaak van
job. De gemiddelde
jobanciënniteit blijft al
meer dan 20 jaar zo goed
als constant.

Weinig externe mobiliteit
kan leiden tot gevoel van
stabiliteit en zekerheid dat
er niet toe aanzet om pro-
actief te investeren in

eigen inzetbaarheid.
Bron: Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium EAK, Eurostat LFS (Bewerking 
Steunpunt Werk/Departement WSE)
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Contract van onbepaalde 
duur is de norm: aandeel 
zelfstandigen en tijdelijke 
arbeid is klein en groeit 

maar beperkt. 

74
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JONGEREN ZIJN VOORSTANDER VAN STABIELE 
LOOPBANEN:
Zo hoopt meer dan de helft van hen (52%) ooit te kunnen 
zeggen dat zij langer dan 20 jaar bij dezelfde werkgever hebben 
gewerkt. 
Een groot aantal denkt dat ook effectief te kunnen doen: 45%. 
Slechts 22% van de jongvolwassenen gaat akkoord met de 
stelling dat het interessant is om geregeld van job te veranderen 
en 25% wil tijdens de arbeidsloopbaan veel verschillende jobs 
uitoefenen. 75

(VUB, 2014)



De kwaliteit van het werk kan nog veel
beter…

Zinvolheid, betrokkenheid, 
engagement… versus burn-out, stress, 
depressie, arbeidsongeschiktheid….  

76



(Trendhuis: werkbarometer)

82% van de Vlamingen 
werkt met als doel iets te 
betekenen en zich te 
ontplooien, eerder dan om 
“carrière” te maken
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De meeste mensen willen dat alles 
ongelofelijk is. Niet zomaar een beetje 
content, maar fantastisch.
Na het weekend kom je op je werk en men vraagt wat je gedaan hebt. 
'Oh gewoon, een beetje thuis geweest.' Dan is de reactie: 'gaat het wel, 
ben je ziek?’ 

Dirk Dewachter, Psychiater (2018)

https://www.brainwash.nl/bijdrage/het-idee-dat-het-leven-

vooral-leuk-moet-zijn-is-de-ziekte-van-deze-tijd
78
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OVER.WERK Tijdschrift van het Steunpunt Werk  2/2016

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160621_02349470

Bijna 1 op de 3 
vindt job 
onvoldoende 
zinvol (2016)

Er is een duidelijke relatie met uitvallen door langdurige ziekte 

Zelfstandigen scoren over het algemeen beter dan werknemers
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2013

België samen met 
buurlanden Frankrijk en 

Nederland als 
hekkesluiters qua 

betrokkenheid
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6% vs 13% global

Neutral

In 2014…

België samen met 
buurlanden Frankrijk en 

Nederland als 
hekkesluiters qua hoge 

betrokkenheid/
tevredenheid 81



Stichting Innovatie en Arbeid: Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2016 - werknemers
82



Buiten wat betreft 
leermogelijkheden 
is de situatie in 
2016 op een 
dieptepunt beland

Stichting Innovatie en Arbeid: Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2016 - werknemers
83



Forsere achteruitgang op vlak van werkdruk, 
emotionele belasting en 
arbeidsomstandigheden sinds 2004 (5,8%, 
2,5% en 2,7% extra problematisch resp.) 
versus lichtere vooruitgang op vlak 
autonomie en ondersteuning (resp. 1,4% en 
1,8% minder problematisch)

Stichting Innovatie en Arbeid: Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2016 - werknemers 84



“Stress is voor mij de stoflong van de 21ste eeuw. 

We weten dat het niet alleen letterlijk ziekmakend is door een 
daling van de immuniteit, maar ook dat het een rol kan spelen 
bij een aantal psychiatrische problemen, zoals burn-out, angst 
en depressie. Dat is volgens Europa de tweede grootste groep 
ziekmakers, na cardivasculaire aandoeningen, die overigens 
ook sterk met stress correleren.“ 

P. Verhaeghe

http://www.tijd.be/service/modernminds_6
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In 2013…

• 1 op 2 Belgen ervaart 
meer stress dan 5 jaar 
eerder

• 19.000 Belgen zitten 
thuis met een burn-out

• 1 op 5 heeft risico op 
burn-out

http://www.tijd.be/service/modernminds_6

In 2017…
• 400.000 mensen kregen 

een uitkering van het Riziv 
wegens 
arbeidsongeschiktheid

• Bij 7 procent van hen, 
ofwel 28.000 mensen, 
gaat het om burn-out

• Ongeveer 15 procent 
kampt met een depressie

http://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180129_03327186
86
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“Burn out is het nieuwe staken (2016)

Belgen staken minder dan vroeger…Aan de andere kant melden Belgische 
werknemers zich vaker ziek en voelen ze zich mentaal en psychisch 
slechter in hun vel dan vroeger. Vaak ontstaat een burn-out bij 
werknemers met een uitgesproken geëngageerd profiel, die een 
langdurig gevoel van onmacht ervaren. Verzachtten solidariteit en 
collectief verzet lange tijd deze pijn, dan wordt onmacht vandaag anders 
gekanaliseerd. In plaats van zich collectief te verzetten en emoties te 
tonen, komen werknemers in een individuele spiraal terecht van (elkaar 
steeds versterkende) gevoelens van uitputting, cynisme en 
depersonalisatie.”

Peggy De Prins
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171222_03258670
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• 27% van het ziekteverzuim boven 15 dagen kent een 
psychische oorzaak. 

• Psychisch onwelzijn is mede verantwoordelijk voor 
25% van alle uitkeringen voor werkonbekwaamheid.

• België zit met drie zelfdodingen per dag in de top 
drie van Europa. 

88
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Langer actief blijven op de 
arbeidsmarkt blijft problematisch…
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FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie - EAK (bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE)

Werkzaamheidsgraad van 60-64 jarigen naar geslacht

Ondanks de wettelijke
pensioenleeftijd van 65 jaar, en
de stijgende tendens, was in
2013 de werkzaamheidsgraad
van de 60-64 jarigen nog steeds
slechts 21,1%.

Bij mannen gaat het om 25,8%,
bij vrouwen om 16,3%.

90
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+5
+5,5% -11,9% +10,9%

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6358568

473366446081 91

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6358568473366446081


Hoe minder werkbaar de job, 
hoe minder men het zoet 
zitten om tot het pensioen 
door te gaan, al dan niet met 
aanpassingen

Stichting Innovatie en Arbeid: Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2016 - werknemers
92



• 8 procent wil gaan voor werken tot 67 jaar of ouder.

• Meer dan 60 procent van de Belgen wil tot maximaal 
60 jaar werken

• Dat besluit Securex uit een bevraging van 1.552 werknemers, zowel 
arbeiders als bedienden. Securex hield de enquête voor het eerst in 
2013. De cijfers zijn sindsdien nauwelijks veranderd. (2017)

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171207_03229882?_secti

on=60652673&utm_source=standaard&utm_medium=newslet

ter&utm_campaign=middagupdate&adh_i=0c723b1721ed7963

39973abbb7278f6c&imai=&M_BT=99342299590
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Spanningen tussen collega’s
onderling en met werkgever nemen
toe…

94



1 op 8 werknemers het slachtoffer van 
agressie op de werkvloer

• …in 2016 werd 12,5% van de werknemers er minstens één 
keer in de voorbije 6 maanden mee geconfronteerd, zo blijkt 
uit onderzoek van IDEWE, die 17.000 Belgische werknemers 
vroegen naar hun psychosociaal welzijn op het werk.

• Precies 1,7% kreeg er zelfs minstens wekelijks mee te maken.

• Werknemers die er mee te maken krijgen, maken tot bijna 2 
keer meer kans om (langdurig) uit te vallen met een burn-out 

https://www.jobat.be/nl/artikels/1-op-8-werknemers-het-
slachtoffer-van-agressie-op-de-werkvloer/
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Pesten op het werk neemt fors toe (2016) 

• 19 procent van de respondenten in een onderzoek van HR-
dienstverlener Securex zegt geconfronteerd te worden met 
agressie op de werkvloer, 14 procent zegt gepest te worden, 
nog eens 14 procent voelt zich gediscrimineerd en 2 procent 
voelt zich slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag.

• Op twee jaar tijd is het aantal werknemers dat aangeeft 
slachtoffer te zijn gestegen met 35 procent

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2803168
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Ook concurrentie tussen werknemers neemt toe samen met druk en stress

2014
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Relatie werknemers – werkgevers is verslechterd

2014
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Maar 16% werkt elke week op regelmatige wijze 
thuis, terwijl 56% zou het willen. Als baas het zelf 
doet, stijgt de kans dat je ook mag (een kwestie 
van vertrouwen)
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Ook de arbeidsmarkt heeft het lastig
met diversiteit…
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VRIND, 2017

De grootste kloof is de 
handicap kloof, gevolgd 

door de nationaliteits –en 
onderwijskloven. Enkel de 

leeftijdskloof heeft een 
echte beweging gemaakt.
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…maar in internationaal 
perspectief (buurlanden 

NL, DUI en VK en top in de 
EU zitten tot +/- 30% 

hoger) blijft de 
werkzaamheidsgraad van 

55+ toch bedroevend

Bron: Eurostat
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Hoe lager geschoold 
en hoe ernstiger een 

handicap, hoe 
minder werkbaar de 

jobs
Stichting Innovatie en Arbeid: Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2016 - werknemers
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De middenklasse plukt meer vruchten van sociale voordelen en diensten 
dan de sociaal zwakkeren en armen, voor wie ze bedoeld zijn, wat leidt 
tot toenemende ongelijkheid.

• Citaten van frisdenkers, koplopers,...
• “Mensen zijn op zichzelf aangewezen om het te maken in het 

leven. Voor een kwetsbare mens is dat zeer moeilijk”.
• “We zitten in een tijdsgeest dat de middenklasse vooral 

profiteert van systemen als loopbaanbegeleiding, 
opleidingskredieten of opleidingscheques: je moet vandaag al 
ongelooflijk geïnformeerd zijn om gebruik te kunnen maken van 
de diensten die er zijn”.

• “Bepaalde recepten die gepromoot worden door 
technologiebedrijven vergroten in feite de ongelijkheid. Heel 
concreet: we weten dat zelfontdekkend leren zorgt voor een 
toename in de ongelijkheid. De kloof tussen leerlingen met sterke 
en zwakke achtergronden wordt enkel groter, omdat voorkennis 
een van de belangrijkste voorwaarden is voor leren”.

• “Het zijn vooral de mensen die het meest risico hebben om hun 
job te verliezen die het minste deelnemen in opleidingen enz”.
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II.D.  De systemen
evolueren veel te traag
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Bron: Thank you for being late. Thomas L. Friedman, 2016

Over zowel het onderwijssysteem als de arbeidsmarkt wordt vaak opgemerkt dat ze te traag en te rigide zijn, getuige 
onderstaande quotes uit de interviews met frisdenkers en koplopers:
Curricula evolueren te traag t.o.v. evoluties op de arbeidsmarkt
“Op het moment dat een opleidingsprogramma is aangepast, hebben wij al wat anders nodig”.
Ook grote bedrijven evolueren te traag
“Door intern overleg, winstgevingsmodellen, HR-politiek, toegang tot kapitaal, etc. kunnen grote bedrijven niet de pas 
houden met technologische vernieuwing. Qua structuur hebben ze een minivorm van het beleidsvraagstuk.”
“Ten opzichte van de omliggende landen zijn we nog altijd heel rigide. Bedrijven en werknemers willen veel meer flexibiliteit.”

Dit zijn uitingen van de vaststelling dat de mensheid –
individueel en als samenleving - in het ‘tijdperk van 
versnellingen’ niet snel genoeg kan aanpassen. Ons 
aanpassingsvermogen is toegenomen (vb. door de 
democratisering van het onderwijs, de ontwikkeling van de 
welvaartsstaat,…), maar vandaag kunnen individuen en 
systemen niet meer volgen. Dit leidt tot gevoelens van 
desoriëntatie, onzekerheid, culturele angst.

Dit wordt verder geanalyseerd in een rapport over “exogene 
trends”.

Grenzen van het menselijk aanpassingsvermogen
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