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“Will they still need me, how will they 
employ me when I’m 64?”

Een andere uitdaging betreft het 
loopbaanbeleid. ”Loopbanen moe-
ten anders vorm krijgen, de werk-
nemer moet de eigen loopbaan 
meer in de hand nemen – architect 
worden van de eigen loopbaan – 
en via meerdere jobwisselingen 
zich mobieler op de arbeidsmarkt 
gedragen om zo de eigen inzet-
baarheid te verhogen”, zo stellen 
verschillende arbeidsmarktdeskun-
digen. Ze lanceerden er nieuwe 
begrippen voor zoals ‘bounda-
ryless career’, ‘nomadeloopbaan’ 
of ‘Proteusloopbaan‘. In het VE-
SOC loopbaanakkoord wordt ook 

op deze uitdaging ingespeeld en gepleit voor een 
actief arbeidsmarktbeleid, waar loopbaanbeleid, 
competentiebeleid, leeftijdsbewust personeelsbeleid 
en aandacht voor werkbaarheid belangrijke pijlers 
zijn.

Met het Minneola-loopbaanmodel en de Triple LLL 
basisrechten, het recht op levenslang en levens-
breed leren (LLL 1), het recht op een lerende en 
leefbare loopbaan (LLL 2 ) en het recht op een leef-
tijdsbewust, levensloopfasebewust en loopbaanfa-
sebewust personeelsbeleid (LLL 3) wil het ACV zo’n 
actief arbeidsmarktbeleid mee onderbouwen. Een 
loopbaanrugzak als persoonvolgend financierings-
mechanisme vormt daar een onderdeel van.1 Zo 
kunnen deze Triple LLL basisrechten en de eraan 
verbonden ondersteunende arbeidsmarktmaatre-
gelen (zoals het recht op loopbaanbegleiding, een 
POP,2 een PLOP,3 tijdskrediet, enzovoort) in elke le-
vensfase en bij eender welke werkgever gedurende 
de ganse loopbaan op maat van de werknemer ge-
initieerd en aangewend worden.

De bekende Beatles-song ‘When I’m 64’ flitst iedere ’kwikke’ vijf-

tiger wel eens door het hoofd. Tot voor kort al of niet gecombi-

neerd met beelden van zonovergoten stranden en terrasjes, een 

Bolleke (De)Coninck in handbereik. Eén ministerieel twitterbe-

richt dat de loopbaanduur verlengde heeft dit beeld stukgesla-

gen. Meer realistische vragen zoals “hoe de loopbaan en het werk 

werkbaar houden op eender welke leeftijd en in eender welke 

levensfase” en “hoe zorgen dat we er nog steeds met volle (werk)

plezier en kracht tegen aan kunnen gaan” zijn ervoor in de plaats 

gekomen. In deze bijdrage doen we de formule van het ACV uit de 

doeken om langer werken werkbaar te houden.

Inleiding

De demografische ontwikkelingen (ontgroening, 
vergrijzing, verzilvering) en economische ontwik-
kelingen (globalisering, vergroening economie, 
transitiebeleid) stellen ons voor diverse grote uitda-
gingen. Langer werken is er één van. Tussen so ci-
ale partners en Vlaamse Regering zijn in opvolging 
van het recente VESOC Loopbaanakkoord ambiti-
euze afspraken gemaakt om versneld in te zetten 
op de versterking van de aanwervingskansen van 
50-plussers en de verhoging van hun werkzaam-
heidsgraad. Het aandeel 50-plussers in de aanwer-
vingen moet stapsgewijs vanaf 9% in 2012/2013 
stijgen naar 11% in 2020, wat een serieuze sprong 
voorwaarts impliceert (het aandeel 50-plussers in 
aanwerving bedraagt momenteel 6%). Het is een 
aanzet waarmee we inspelen op de noden van de 
arbeidsmarkt en de bedrijven rond arbeids(markt)
participatie van de 50-plussers (“Will they still need 
me”). Afwachten of en hoe de economische crisis 
ons zal dwingen deze ambities bij te stellen.
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Daarmee is echter de hoger gestelde vraag rond 
werkbaarheid, werkplezier en werkkracht nog niet 
beantwoord. (“How will they employ me?”). Het 
antwoord op die vraag zoeken is zeker niet alleen 
een opdracht voor elke individuele werknemer. 
Zeker wij als belangenverdedigingsorganisatie van 
werknemers, maar ook HR-managers en beleidsma-
kers, die geconfronteerd worden met sprekende 
cijfers over het toenemend langdurig ziekteverzuim 
en de toename van (werk)stress, worden even sterk 
door deze vraag gevat en uitgedaagd.

Met het Minneola-loopbaanmodel, de formule voor 
het ‘langer werken‘ en de ACV ‘index van werk-
kracht en werkplezier‘ – die we in 2013 op ons 
Vlaams ACV Congres met militanten en vrijgestel-
den zullen operationaliseren – willen we een aan-
zet van antwoord bieden en het “how will they em-
ploy me” concretiseren.4

De ACV formule om langer werken 
werkbaar te houden

Onze formule Langer werken = (werkbaarheid * 
werkvermogen)levensfase ziet er ingewikkeld en zwaar-
wichtig uit. Dat moet ook, anders gelooft niemand 
erin. Hoewel het geen wiskundige formule is en je 
dus niet aan het rekenen moet slaan, is de uitkomst 
wel van een onschatbare waarde. Die uitkomst 
staat voor het perfecte evenwicht, aangeduid door 
het symbool Φ (de Griekse letter Phi). Met dit teken 
werd in de oudheid de gulden snede gesymboli-
seerd, synoniem voor ’het perfecte evenwicht‘. De 
Egyptenaren bouwden hun piramides op basis van 
de gulden snede. Tel na hoeveel eeuwen deze pira-
mides er al staan en je begrijpt waarom we durven 
beweren dat onze formule voor het langer werken 
ook langer leven mogelijk maakt.

De boodschap achter onze formule is duidelijk: 
de werkbaarheid en het werkvermogen moeten in 

elke levensfase perfect op elkaar zijn afgestemd en 
in een perfect evenwicht verkeren. De begrippen 
behoeven wellicht een korte uitleg.

Levensfase

Het begrip levensfase is breder dan leeftijd en heeft 
een drieledige betekenis.
(1) Als we het hebben over levensfases hebben we 

het meestal over de kindertijd, de adolescentie, 
de volwassenheid, de ouderdom;

(2) Verbinden we dit begrip levensfase vanuit ar-
beidsmarktoogpunt met leeftijd, dan hebben 
we het niet over adolescentie maar over ‘juni-
oren’ (min-30-jarigen), niet over volwassenheid 
maar ‘medioren’ (30- tot 45-jarigen) en niet over 
ouderdom maar ‘senioren’ (45-plussers);

(3) Brengen we het in verband met loopbanen, 
dan spreken we over de ‘startersfase’, de ‘spits-
uurfase’, de ‘balansfase’ en ‘de seniorfase’.

Werkbaarheid en werkvermogen

Het begrip werkbaarheid kennen we. ACV was 
mee gangmaker voor dit begrip. Werkbaarheid 
heeft te maken met werkbaar werk. De evolutie 
van de werkbaarheid meten we via de werkbaar-
heidsmonitor van de Stichting Technologie, Arbeid 
en Innovatie. Voor meer achtergrond verwijzen 
we naar de website http://www.serv.be/stichting/
page/werkbaar-werk-ovz

Naast het gekende begrip ’werkbaarheid‘ duikt in de 
formule het begrip ’werkvermogen‘ op. Werkvermo-
gen is een essentieel onderdeel van de werkbaar-
heid. Werkvermogen wordt gedefinieerd als de mate 
waarin een werknemer zowel lichamelijk als geeste-
lijk (psychisch) in staat is om zijn/haar huidige werk 
uit te voeren. Het werkvermogen is een dynamisch 
begrip, dat voortdurend verandert. Het is afhankelijk 

Loopbanen en hun levensfases

In loopbaanbegeleidingsgesprekken duikt vaak het begrip loopbaanlevensfase op. Een typische indeling die gebruikt 
wordt is de ‘startersfase’, de ‘spitsuurfase’, ‘de ‘balansfase’ en de ‘seniorfase’. Deze fases zijn niet gebonden aan leeftijden 
en ze kunnen elkaar al of niet snel opvolgen. Ze zijn wel verbonden met ‘schakelmomenten’ of ‘loopbaantransities’: de 
overgang van school naar werk, van werk naar werk, van werkloosheid naar werk, enzovoort.
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van de individuele constitutie enerzijds, en de werk-
middelen, de werkeisen en kenmerken van de job 
– zeg maar kwaliteit van de job – anderzijds.
Om het belang van het werkvermogen te begrijpen 
kan je best even terugdenken aan de voorbije Ron-
de van Vlaanderen en Parijs – Roubaix. Beide op 
magistrale, onklopbare wijze gewonnen door Tom 
Boonen. Zijn geheim of ‘gulden snede’? Tom vertelt 
het steevast bij elke overwinning “het zat goed met 
mijn fiets en mijn benen”. Het perfecte evenwicht: 
fiets en constitutie – ‘de benen’ – in goede staat en 
perfect op elkaar afgesteld. De goede fit, daarmee 
doet Tommeke het steeds weer.

Het werkvermogen en de 
werkvermogenindex

Het werkvermogen wordt gemeten aan de hand 
van de Work Ability Index – vertaald als ‘werkver-
mogenindex‘, ontwikkeld door Juhani Ilmarinen 
van het Finnish Institute of Occupational Health 
(FIOH). In Finland voedt de werkvermogenindex 

reeds lang het debat over zwaarte van jobs en duur-
tijd van loopbanen.
Door het werkvermogen op geregelde tijdstippen 
via de Work Ability Index te berekenen en vervol-
gens de job van het individu aan te passen aan zijn/
haar werkvermogen, kan het werk makkelijker af-
gestemd worden op de mogelijkheden, behoeften 
en wensen van de werknemer. Werknemers blij-
ven daardoor langer in goede gezondheid en met 
plezier aan het werk. Ook na pensionering blijken 
de werknemers van wie het werkvermogen op gere-
gelde basis is getest en waar nodig is aangepast, lan-
ger gezond, zo blijkt toch uit onderzoek in Finland.
Aan de idee van de werkvermogenindex wordt 
een stijlfiguur van een huis gekoppeld. De verdie-
pingen of ’werkvloeren‘ van het huis – kennis en 
vaardigheden, gezondheid, werkomstandigheden, 
werkinhoud, werkmotivatie, enzovoort – schragen 
het dak van het huis, het werkvermogen.
Waar de werkvermogenindex in zijn bevraging 
vooral inzoomt op fysieke en psychische gezond-
heidselementen, besteedt de ’werkvermogens-
monitor’ – ontwikkeld aan de Erasmusuniversiteit 

1. De startersfase
De startersfase is de fase waarin men nog maar kort in een baan werkzaam is. Kenmerkend voor deze fase is de klem-
toon die ligt op het inwerken, het opdoen van ervaring, het leren, het zich eigen maken, de opbouw van attitude(s), 
enzovoort. Deze fase is vooral kenmerkend voor (jonge) werknemers en werkzoekenden die de arbeidsmarkt (opnieuw) 
betreden, maar herhaalt zich kortstondig op latere leeftijden, wanneer loopbanen geheel nieuwe wendingen nemen.

2. De spitsuurfase
Kenmerkend voor de spitsuurfase is de confrontatie met zeer veel eisen tegelijk. In de loopbaan en de job neemt de 
(prestatie)druk toe, het inwerken is voorbij, de attitudes zijn zich eigen gemaakt. Ook in de thuissituatie stijgt de druk, 
er moet gezorgd worden voor een partner, kinderen, ouders, een huis, enzovoort. Job en thuis vragen tijd en aandacht 
en tussen beide dient de ’gulden snede‘ of in spreektaal ’de gulden middenweg‘, namelijk het perfecte evenwicht, ge-
zocht te worden. “Alles onder controle” zeggen we dan aan de toog als we dat evenwicht gevonden hebben.

3. De balansfase
In deze fase is er sprake van een zekere rust, een beheerst evenwicht. Men beheert het vak, men weet met onverwachte 
zaken in de werksituatie of thuissituatie om te gaan, men weet tijd en aandacht voor job en thuissituatie in een aan-
vaardbare verhouding te delen. “Alles loopt op wieltjes” zo luidt het dan. In deze situatie kan ingevolge invloed van 
buitenuit opnieuw onrust opduiken. We geraken dan “uit balans”, het evenwicht is dan verstoord.

4. De seniorfase
In deze fase duiken vragen op: waar ben ik (nog) goed in? Waar wil ik nog de nadruk op leggen? Wat wil ik nog wel 
blijven doen, wat niet meer? Wat wil ik nog nieuw aanleren? Wat kan ik nog nieuw aanleren, gegeven de energie die wat 
afneemt, de routine die begint te wegen, het pensioen dat lonkt. ...

Knelpunten in de ‘levensfasen’ van een loopbaan, gekoppeld aan de schakelmomenten, vormen voor het arbeidsmarkt- 
en personeelsbeleid een aanknopingspunt om via ondersteunende maatregelen het evenwicht te helpen te realiseren.
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– bijkomend aandacht aan arbeidsorganisatorische 
aspecten, zoals werktempo, zelfstandigheid en ar-
beidsomstandigheden (Molenaar, 2010).

De Vlaamse overheid en de Vlaamse Minister van 
Werk kondigden onlangs aan te willen nagaan of er 
een Vlaamse werkvermogenindex kan ontwikkeld 
worden. Momenteel loopt er met middelen van 
het Europees Sociaal Fonds een haalbaarheidsstu-
die. Eind 2013 zou deze haalbaarheidsstudie moe-
ten kunnen uitmonden in een aantal operationele 
voorstellen.

Een ACV-index om werk ’werkbaarvast‘ 
te maken?

De idee van een index, daar zijn we vertrouwd, zeg 
maar, getrouwd mee. We verdedigen de idee van 
een index op het terrein van het inkomen en de 
lonen, dus waarom niet investeren in een indexme-
chanisme die de match tussen werk en werknemer 
aanpast zodat het werkplezier en de werkkracht 
voortdurend ‘werkbaarvast’ blijft? Zo een index, 
versterkt door de werkbaarheidsmonitor-peiling 
van de Erasmusuniversiteit, biedt ons ook de op-
portuniteit om de zwaarte van de job en loopbaan 
als elementen binnen de discussie over “hoe langer 
werken mogelijk maken” te operationaliseren en 
op individueel niveau interpreteerbaar te maken.

In de indexdiscussies zijn voor ons twee elementen 
heel belangrijk: de indexkorf en de toepassingsmo-
daliteiten, waaronder het aanpassingsritme en de 
syndicale voorwaarden waaronder de toepassing 
kan gebeuren.
De indexkorf behelst de vragen die we willen be-
antwoord weten rond het werkvermogen en die 
mogen bevraagd worden op individueel werkne-
mersniveau, om dan te leiden tot verbeteringen op 
individueel of nog beter collectief niveau. Vragen 
die gaan over kennis en kennisverwerving, over 
ervaring opdoen op de werkvloer en daar kansen 
voor krijgen; vragen over gezondheid op het werk; 
vragen over de concrete werklast, de werkomstan-
digheden, de motivatie rond werk, enzovoort.
De toepassingsmodaliteiten zijn onder andere de 
wijze waarop de vragenlijst wordt afgenomen en 
de tijdstippen waarop dit gebeurt. Maar het betreft 
ook de interpretatie en het gebruik van de resulta-
ten in functie van aanpassing en verbetering van de 

werkpost en de job aan het individuele werkver-
mogen. En eveneens de lessen die we trekken rond 
verbeteringen die de werkposten en het werkver-
mogen van iedereen kunnen helpen verbeteren...

Op ons Congres gaan we de bestaande Finse index 
van het werkvermogen ombouwen naar een ’ACV 
index van werkkracht en werkplezier‘. We gaan de 
aandachtspunten vastleggen die mogen bevraagd 
worden. We gaan bepalen wanneer in de loopbaan 
zo’n onderzoek naar werkkracht en werkplezier 
zinvol is. En hoe dit moet gebeuren in betrokken-
heid van een ondernemingsraad, een Comité voor 
Veiligheid en Gezondheid (CVG) en een syndicale 
delegatie. We gaan bepalen hoe individuele vast-
stellingen op een correcte wijze met bescherming 
van de privacy vertaald kunnen worden naar zowel 
individuele als collectieve werkplekverbetertrajec-
ten.

Via die indexombouwing gaan we het Finse huis 
van het werkvermogen verbouwen tot een ’ACV-
huis van (het loopbaan)plezier‘ met een lerende en 
leefbare werkvloer waarop onze lerende en leef-
bare loopbanen kunnen gedijen.

In zo’n ACV huis van (het loopbaan)plezier is
 – levenslang en levensbreed leren een basisrecht 
voor iedere werknemer;

 – de werkvloer een lerende werkvloer met een 
leercultuur, waarin onze lerende loopbaan kan 
gedijen. Om deze leercultuur mee te helpen be-
vorderen, voorzien we opleidingsloodsen op de 
werkvloer. Dit zijn vakbondsafgevaardigden die 
een informerende en sensibiliserende rol opne-
men rond opleiding en vorming. Zowel vorming 
op als buiten het werk, formeel als informeel;

 – de werkvloer een leefbare werkvloer, waarop 
onze leefbare loopbaan zich thuis voelt. Gaan 
voor een leefbare loopbaan en een leefbare werk-
vloer betekent, gaan voor een werkbare werk-
post, aangepast aan de individuele werknemer 
en zijn fysieke mogelijkheden. Gaan voor een 
leefbare werkvloer is een halt toeroepen aan de 
stijgende werkdruk. Als we de cijfers over (werk)
stress in de diverse dossiers over werkbaar werk 
die de Stichting Innovatie en Arbeid publiceert, 
correct interpreteren, stijgt die zeer sterk. Sinds 
het begin van de economische crisis heeft één 
op de tien werknemers psychische hulpverlening 
gezocht, zo blijkt uit noodkreten van belangrijke 
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psychologen. Bijna één miljoen Belgen slikken 
antidepressiva, enkel omdat ze die lekker vinden?

 – het personeelsbeleid leeftijdsbewust, levens-
loopfasebewust en loopbaanfasebewust en 
loopbaanlevensfasebewust.

Leeftijdsbewust, 
levensloopfasebewust en 
loopbaanfasebewust personeelsbeleid 
(LLL)?

Een LLL personeelsbeleid helpen uitbouwen is een 
opdracht die we syndicaal mee zullen moeten hel-
pen waarmaken.

Zulk personeelsbeleid gaat voor duurzame inzet-
baarheid. Dat is ook het streefdoel wat we gemeen-
schappelijk hebben vastgelegd in het VESOC Loop-
baanakkoord en in het Pact 2020.

Wat we verstaan onder een LLL personeelsbeleid 
leggen we uit in bijgevoegd kader.

Duurzame inzetbaarheid bevat voor ons vier op 
elkaar inwerkende en afgestemde componenten, 
zoals de Zwart (2010) ze in schema heeft geplaatst 
(zie figuur 1):
(1) Een organisatiecultuur waarin het investeren in 

en behoud van menselijk kapitaal een belang-
rijke voorwaarde is voor het bereiken van de 
organisatiedoelstelling. Een cultuur waaraan ie-
dereen zich confi rmeert. Het management, van 
hoog tot laag, via opleidings- en arbeidsorgani-
satiebeleid. De werknemers, via het leveren en 
willen (laten) onderhouden van vakmanschap 
en het mee zelf investeren in vorming en op-

leiding met oog op duurzaam behoud van het 
menselijk kapitaal;

(2) De vitaliteit of lees het werkvermogen van de 
werknemer, via monitoring op te volgen en 
waar nodig via bijsturing opnieuw in evenwicht 
te brengen, door werk, werkplek en werkne-
mer opnieuw aan elkaar aan te passen;

(3) De arbeidssituatie, lees de werkbaarheid, via 
monitoring op geregelde tijdstippen op te vol-
gen en in evenwicht te brengen met de levens-
loopfase en loopbaanfase van de werknemer;

(4) De loopbaan, die dynamisch dient geconcipi-
eerd en ook zo dient vorm gegeven te worden, 
en zo, via regelmatige loopbaancheck-ups, 
loopbaanbegeleidingsgesprekken, competen-
tiescans en andere instrumenten, van interne 
of externe mobiliteit een normaal in plaats van 
een exceptioneel gebeuren maakt.

Figuur 1.
Componenten van duurzame inzetbaarheid

Werkvermogen
Duurzame

inzetbaarheid
Werkbaarheid

Organisatiecultuur

Dynamische
loopbaan

Bron: de Zwart (2010)

Door op ondernemingsniveau syndicaal construc-
tief mee te werken aan zulke organisatiecultuur, 
kan een Werkvermogen-Management-Model ge-
implementeerd worden, zoals door Van Dun en 

Leeftijdsbewust, levensloopfasebewust en loopbaanfasebewust personeelsbeleid

Een leeftijdsbewust en levensloopfasebewust personeelsbeleid houdt rekening met de uitdagingen maar ook beperkin-
gen die we als junioren, medioren en senioren ervaren. Het personeelsbeleid past zich daaraan aan, faciliteert, geeft 
specifieke leeftijdsgebonden voordelen, waardoor het zorgt dat de leeftijd eerder een troef en uitdaging dan wel een 
belemmering vormt.
Een loopbaanfasebewust personeelsbeleid houdt rekening met wat in die specifieke loopbaanlevensfase belangrijk is en 
met de ontwikkelingen in die loopbaanfase: zich leren inwerken in de startersfase, een gezin stichten, een huishouden 
inrichten, kinderzorg of mantelzorg combineren in de spitsuurfase, willen doorgroeien naar een andere functie in de 
balansfase, zich willen heroriënteren naar een andere functie in de seniorfase, enzovoort.
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Ijsenbrandt (2007) uitgewerkt. Als dan zowel op 
macroniveau (via het Vlaams Arbeidsmarktbeleid) 
als op mesoniveau (sectorconvenants, sectorcao’s) 
de nodige ondersteunende instrumenten en maat-
regelen implementeerbaar gemaakt worden, al of 
niet via het mechanisme van de loopbaanrugzak, 
zullen we de werkvloer kunnen omvormen tot een 
lerende en leefbare werkvloer. Dat is ook de op-
dracht die we ons als ACV via het nakende congres 
over ‘De Nieuwe Werkvloer’ willen meegeven.

Peter van der Hallen
Stijn Gryp
ACV

Noten
1. Zie de artikels “Met een rugzak fl uitend de (loop)baan op”, 

“Het Minneolamodel en de LLL triptiek” en “Met POP en 
BOP naar Plopsaland” in eerdere nummers van Over.Werk.

2. Persoonlijk ontwikkelingsplan
3. Persoonlijk loopbaanontwikkelingsplan
4. “De Nieuwe Werkvloer”, Vlaams ACV Congres 26-27 april 

2013
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