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werken aan werk

Niet rechtstreeks. Ik benut wél de mogelijkheden die ik heb, ook 
al zijn ze beperkt, om de tewerkstelling te doen groeien. Wat ik 
als Vlaams minister van Werk kan doen is vooral werkzoekenden 
activeren. 

Dat betekent dat de VDAB, die onder mijn bevoegd-
heid valt, mensen die werkloos zijn, begeleidt, 
opleidt en hen helpt geschikte vacatures te vinden. 

Ik ben ook minister van Financiën en die hoedanigheid 
zorg ik voor zo gunstig mogelijke omstandigheden voor 
ondernemers, zodat ze hun bedrijf kunnen uitbouwen, kunnen 
investeren, nieuwe medewerkers kunnen aanwerven. 

Zo heb ik de belasting op het machinepark vermin-
derd, om ondernemers te stimuleren om toch te investeren in 
hun bedrijf. 

Ik heb ook de “overdracht van bedrijven” van de ene 
op de volgende generatie kosteloos gemaakt. Als je je bedrijf 
overlaat aan je kinderen, moet daarop belasting betaald worden. 
Dat weerhield veel ondernemers ervan om “bij leven” hun zaak 
al over te laten. Maar als je letterlijk wacht tot je doodgaat en 
je bedrijf als erfenis aan je kinderen overlaat, dan dreigt een 
vlotte opvolging van je onderneming in het gedrang te komen. 

Kan een minister van werk zorgen voor nieuwe jobs?

werkzoekenden

ondernemers

minder belasting



werken aan werk

Werkgevers hebben – zelfs in crisistijd – moeilijk om het juiste 
personeel te vinden. Er is zelfs een lijst van beroepen waar men 
nauwelijks medewerkers voor vindt, de zogenaamde knel-
puntberoepen. Stukadoors en vloerders zijn moeilijk 
vindbaar, ook van vleesbewerkers en kappers heeft men er 
tekort. En zelfs verkopers, vertegenwoordigers en hoveniers 
dienen zich maar met mondjesmaat aan. En toch zijn er zo veel 
mensen werkloos. 

Hoe komt dat? En vooral: wat kunnen we daaraan doen?
De verklaring: de profielen die gevraagd worden en wat 
werkzoekenden kunnen of willen doen, sluiten 
niet noodzakelijk perfect op elkaar aan. Dat is gewoon de 
realiteit, natuurlijk. Weinig mensen voelen zich geschikt 
om die knelkuntberoepen uit te oefenen, omdat ze net dat 
diploma niet hebben of nooit eerder in die branche werkten. 

Maar de realiteit is óók: er zijn veel meer mensen in staat 
om andere beroepen uit te oefenen dan waarvoor ze gestu-
deerd hebben. En ook al heb je géén ervaring als televerko-
per of als taxichauffeur, je hebt er misschien wel het talent 
en de goesting voor. De VDAB helpt in opleiding en 
(her)oriëntering!

Er zijn veel werklozen, maar toch ook veel vacatures ? 

talent en goesting



werken aan werk

Je wil werken, maar je vindt geen job, dat is frus-
trerend. Voor een groot deel van de mensen gaat 
solliciteren vanzelf, anderen hebben er meer moeite mee. 

Vooral jongeren die de school verlaten zonder diploma 
en oudere werkzoekenden lopen kans om naast 
het net te vissen. Degenen voor wie het wat moeizamer gaat, 
helpen we  actief en begeleid hen in de zoektocht naar een job. 

We geven hen een rugzakje mee met hulpmiddelen zodat hun 
afstand tot de arbeidsmarkt kleiner wordt. Door premies 
te geven aan werkgevers die 50-plussers een kans 
willen geven of die jongeren een werkervaring willen bieden. 

We richten ons natuurlijk ook naar de werkzoekenden 
zelf. Door hen een opleiding aan te bieden, door hen stage 
te laten doen, door hen een job op de werkvloer te laten aanleren. 
En vooral: door sollicitaties meer te baseren op talent 
en competentie, en niet alleen op een diploma of cv.

Werkzoekenden activeren? 
Hoe gaat dat precies?



werken aan werk

Mijn beleid als minister van Werk: ik focus niet 
alleen op diploma en cv maar (vooral) ook op 
talent, competentie en interesse. 
Als je heel goed kan luisteren naar mensen, hen 
kan overtuigen, ben je wellicht op je plaats in een 
verkoopdienst. Heb je altijd bureauwerk gedaan, 
maar ben je graag de baan op, rij je toevallig 
graag met de auto en ben je een sociaal beest 
die tegen iedereen wel wat te zeggen heeft… dat 
is het ideale profiel van een autocarchauffeur.

Wat heb ik concreet met deze “visie” op 
talent en competentie gedaan? Die in een 
loopbaanakkoord uitgewerkt. Dat 
akkoord heb ik gesloten met de vakbonden 
en de werkgeversorganisaties. Dat wil zeggen 
dat elk van die sociale partners heil ziet 
in deze visie er ook aan wil meewerken. 

Sinds dit akkoord vermeldt de VDAB in 
vacatures niet alleen wat voor diploma je moet 
hebben of welke ervaring, maar ook welke 
competenties iemand nodig heeft. Dat is 
uniek in Europa! Kan je goed organiseren? 
Heb je een product of een idee goed verkopen? 
Ben je een kei in administratie? Ben je handig? 
Heb je een engelengeduld? Op die manier 
komen veel méér werkzoekenden in 
aanmerking voor méér jobs (waarbij 
diploma geen verplichte voorwaarde is). 
Soms tot hun eigen verrassing!

Tot welke resultaten kan een 
“competentiebeleid” leiden?



werken aan werk

Als we willen dat werknemers langer aan de slag blijven, moeten we ervoor zorgen 
dat ze op een werkplek zitten waar ze zich goed voelen, dat ze hun competen-
ties kunnen gebruiken, kunnen leren en met goesting aan het werk kunnen blijven. 

Werkgevers en werk-
nemers moeten daarom 
samenwerken aan een 
evenwicht tussen wat de 
werknemer kan en wil, en 
wat de werkgever verwacht: 
taakinhoud, fysieke 
en mentale werklast, 
organisatie… Op deze 
manier kan iedereen langer 
en gezond aan de slag blijven.

Wat bedoelt u precies met de actie “De Juiste Stoel”?



werken aan werk

Ik geef u de mogelijkheid om na te denken over uw job, zodat u 
eventueel kunt bijsturen. Concreet: via de Loopbaancheque.

Die maatregel is opnieuw gegroeid vanuit het verhaal van “talent en competen-
ties”. Het is belangrijk dat je je goed voelt in je job. Dat je job meer oplevert dan 
alleen maar je loon: ook voldoening, fijne collega’s, een toffe werksfeer, door-
groeimogelijkheden, een leefbare combinatie van werk, gezin en vrije tijd. Want als 
je werk met volle zin doet, doe je je werk goed en wil je ook aan het werk blijven. 

Langere loopbanen, dat is waar ik naartoe wil. Moet je dan je hele carrière 
lang dezelfde job doen? Nee, variatie is prima, zolang je maar actief 
blijft op de arbeidsmarkt. Daarom is het goed dat je af en toe eens nadenkt 
over je job. Wat kan je? Wat is er fijn aan je job? Wat zou er beter kunnen? 
Welke richting wil je uit over twee, vijf of tien jaar? Ben je toe aan een complete 
switch, volstaat een accentverschuiving of zit je gewoon op de “juiste stoel”? 

Vragen waarop het antwoord niet altijd eenvoudig is. Loopbaanbegeleiding kan je helpen 
om de antwoorden te formuleren. Vandaar  dat  ik  in  juli 2013 de loopbaancheque 
heb gelanceerd. 

Een cheque van 40 euro – te koop bij de VDAB – kan je inruilen voor vier uur 
professionele begeleiding, iets waar je anders een veelvoud voor moet 
betalen. Die begeleiding wordt gegeven door professionele consulenten van meer dan 
100 erkende loopbaancentra in Vlaanderen. Om na te denken over je job en wat je ermee 
wil. Zodat je kan bijsturen als het nodig is. En zo ben je weer vertrokken voor een nieuwe 
fase in je loopbaan, die je nog steeds of opnieuw die voldoening geeft die je waard bent.

Wat doet u voor wie aan het werk is?



werken aan werk

Eén antwoord: de vergrijzing. 
Gepensioneerden krijgen (uiteraard) 
een pensioen, dat komt uit de 
staatskas. En die staatskas wordt 
gespijsd met de belastingen en 
sociale bijdragen van de werkende 
burgers. Maar in onze huidige maat-
schappij zijn er nooit eerder 
zoveel gepensioneerden 
geweest en in vergelijking daarmee 
nooit zo weinig werkende 
mensen. Daardoor komen de pensioenen in gevaar. Een oplossing om de pensioenen en dus 
een belangrijk deel van onze welvaart te blijven garanderen is dat de mensen langer aan 
het werk blijven. Zo vergroten ze het volume aan werkende mensen en verkleinen ze het volume 
gepensioneerde mensen. 

Brugpensioen biedt geen afdoend antwoord meer op de problemen van vandaag: het is een medicijn 
dat we uit het het medicijnenkastje moeten nemen.

Voor mensen met pensioen in zicht, is het natuurlijk veel minder evident om nog langer te  werken. 
En dus moeten we “werken” nog veel aantrekkelijker maken. Zodat je liever aan de slag blijft, 
dan  vervroegd met pensioen te gaan. Daarom vraag ik niet alleen inspanningen aan de oudere 
werknemers of werkzoekenden, ook de werkgevers moeten zich flexibel opstellen: de traditionele 
jobinvulling laten varen en meer rekening houden met wié die job precies uitvoert. Maatwerk dus, 
zodat iedereen, ook als je ouder bent dan 55, zich goed voelt in zijn of haar job.

Langer werken is op die manier dus zeker zinvol. En we kunnen het talent en de ervaring van 
de oudere mensen toch niet verloren laten gaan?

Waarom zouden mensen langer werken?
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Dat is de bevoegdheid van de federale minister 
van Arbeid, niet de Vlaamse minister van Werk. 

Wat ik wél doe is 50-plussers begeleiden 
in hun zoektocht naar een nieuwe job. 
Omdat werken hen méér opbrengt: niet alleen een 
loon, maar ook voldoening, sociale contacten... 
Omdat hun talent en ervaring onmisbaar 
zijn. En omdat we zo dat evenwicht tussen 
werkende en niet-werkende mensen herstellen.

Tot je zestig jaar wordt, wordt je 
aangezet om actief op zoek naar 
werk, met de hulp van de VDAB. 

Tegelijk vraag ik inspanningen van de werk-
gevers: ik pleit voor flexibiliteit op de 
werkvloer, zodanig dat iedereen zich goed 
voelt in zijn of haar job,  
ook de 50-plussers.

Gaat u het brugpensioen 
afschaffen?
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Ervoor zorgen dat iedereen met goesting naar zijn of haar werk gaat. Dat is belangrijk voor wie 
graag werkt, maar ook wie het een beetje gehad heeft met een job: als je job je niet (meer) op het lijf 
geschreven is, moet je kunnen aanpassen of veranderen, zodat je opnieuw gemotiveerd raakt.

Daarom moeten we met zijn allen anders leren denken over werk, dat vraagt tijd en moed. 
En juist daarom wil ik graag bijdragen aan die nieuwe mentaliteit. 

Niet de job met het traditionele takenpakket moet centraal staan, maar wél de mensen. En die 
mensen zijn per definitie alle verschillend van elkaar, elk met zijn of haar eigen talenten. 

Waarom zouden alle verpleegkundi-
gen krek dezelfde taken uitvoeren, alleen 
omdat die bij het klassieke profiel van 
“verpleegkundige” horen? Verplegen 
is méér dan patiënten fysiek verzorgen. De 
ene is sociaal een kei, de ander doet liever 
administratief werk… waarom de mensen 
dan niet (méér) inzetten in dat aspect 
van het werk dat ze graag en goed doen? 

En dus pleit ik ervoor dat niet alleen de werknemer 
zich aanpast aan de job, maar ook omgekeerd: 
dat de job aangepast wordt aan wie 
‘m uitvoert. En dat is alleen maar positief: 
je gaat uit van iemands mogelijkheden, 
niét van iemands beperkingen. Maatwerk 
is het antwoord. En dat geldt voor mijn hele ar-
beidsmarktbeleid.

Nog andere voorbeelden van “flexibiliteit”: het gaat ook over de kans om een andere job te 
(kunnen) zoeken, als je dat wenselijk vindt. Onze wetgeving is nog te veel gebaseerd op een hele 
loopbaan bij dezelfde werkgever. Daar is niets mis mee, maar wie wil veranderen van job of van 
werkgever, mag daar administratief niet voor benadeeld worden. 

Het belangrijkste is dat je graag werkt, en dàt moet beloond worden.

Wat bedoelt u met “flexibiliteit op de werkvloer”? 


