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Inleiding

Een vaak geopperde veronderstelling over onze ar-
beidsmarkt is dat banen minder stabiel en voorspel-
baar zijn. Mensen zouden daarom vaker van baan 
veranderen, zowel binnen als buiten hun organi-
satie. Loopbanen worden daardoor flexibeler en 
dynamischer en dit zou voordelig zijn voor zowel 
werknemers als organisaties.

De vraag rijst of de Vlaamse arbeidsmarkt inder-
daad zo mobiel is als vaak wordt beweerd. De 
cijfers brengen alvast enige nuance aan. De job-
mobiliteitsgraad in het Vlaams Gewest was 5,5% in 
2012 (www.steunpuntwse.be). Deze indicator geeft 
weer welk aandeel werkenden een jaar later een 
andere betrekking heeft. De jobmobiliteitsgraad is 
het hoogst bij de 20- tot 29-jarigen (11,9%) en daalt 
dan systematisch tot slechts 1,6% bij de 50-plussers. 
De cijfers van de voorgaande jaren liggen in dezelf-
de lijn, al ligt de jobmobiliteitsgraad gemiddeld iets 

hoger als de conjunctuur gunstiger 
is. Kortom, het loopt nog niet zo’n 
vaart met de externe mobiliteit op 
de Vlaamse arbeidsmarkt.

Uit een bevraging in 2013 bij 4052 
hoger opgeleide Belgische werk-
nemers blijkt mobiliteit geen pri-
oriteit te zijn (De Prins, De Vos, & 
Cambré, 2013). Van de responden-
ten denkt 30% er wel eens aan om 
van baan te veranderen buiten de 
huidige organisatie, maar slechts 

12% is ook echt van plan om buiten de organisatie 
werk te zoeken in het komende jaar. Hoe langer 
medewerkers bij hun huidige organisatie in dienst 
zijn, hoe minder geneigd ze zijn tot externe mo-
biliteit. Een onderzoek bij een bredere steekproef 
van 2405 Belgische werknemers (25,7% arbeiders, 
51,9% bedienden, 22,35% kader/directie) bevestigt 
deze tendensen (De Vos & De Prins, under review). 
Van deze respondenten ziet 69,4% zichzelf niet bij 
een andere werkgever werken en slechts 4,8% is 
actief op zoek naar een andere job bij een andere 
werkgever. Daarbij gaf 37% van de bevraagden ook 
aan nog nooit vrijwillig van werkgever te zijn ver-
anderd gedurende hun loopbaan; 16% was meer 
dan tweemaal vrijwillig van werkgever veranderd.

Over bedrijfsinterne mobiliteit zijn minder cijfers 
beschikbaar. Een studie van Vansteenkiste en Ver-
bruggen (2011) binnen het CCR toont aan dat be-
drijfsinterne mobiliteit vrij gangbaar is. Zij verza-
melden in 2010 data bij 342 werknemers uit vier 
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Belgische organisaties, één uit de profitsector en 
drie uit de non-profitsector. Bijna twee derde (63%) 
van deze respondenten maakte in het verleden een 
interne transitie. Gemiddeld doorliepen ze 2,6 ver-
schillende functies, met een maximum van 7 ver-
schillende functies. Deze veranderingen omvatten 
meestal een verandering van werk, van afdeling 
of een promotie. Demoties en veranderingen van 
werklocatie kwamen zelden voor.

Uit het onderzoek van De Vos en De Prins (under 
review) komt een ander beeld naar voor waarin in-
terne mobiliteit minder gebruikelijk is. Bij deze be-
vraagden (n = 2405) gaf 48% te kennen nog nooit 
intern van job te zijn veranderd, terwijl slechts 13% 
bij de huidige werkgever meer dan tweemaal in-
tern van job was veranderd. Ook was 3,2% op het 
moment van de bevraging actief op zoek naar een 
andere job bij de huidige werkgever. Uit eerder on-
derzoek blijken verschillende factoren waaronder 
de bedrijfsstrategie, organisatiestructuur en -cultuur 
inzake mobiliteit, maar ook het type functie en het 
gevoerde loopbaanbeleid hier een rol in te spelen 
(De Vos, Dewettinck, & Buyens, 2008; Ng, Soren-
sen, Eby, & Feldman, 2007).

De Vlaamse arbeidsmarkt wordt dus gekenmerkt 
door een beperkte mate aan mobiliteit en de mate 
waarin interne mobiliteit voorkomt verschilt sterk 
tussen organisaties. Het feit dat externe mobiliteit 
minder voorkomt dan vaak wordt geopperd, be-
tekent echter niet dat de job voor het leven nog 
steeds een vanzelfsprekendheid is. Ook al veran-
deren mensen niet van werkgever, of blijven ze ja-
renlang dezelfde job uitoefenen, ze krijgen toch te 
maken met veranderingen in functie-inhoud door-
heen hun loopbaan. Bovendien tonen de vele re-
cente herstructureringen en bedrijfssluitingen aan 
dat mensen voldoende weerbaar moeten blijven 
als hun baan dan toch plots op de helling komt te 
staan. Met andere woorden, de socio-economische 
context maakt vandaag de voorspelbaarheid van 
loopbanen erg moeilijk en de uitdaging om duur-
zame loopbanen voor iedereen te faciliteren des te 
groter (Van der Heijden & De Vos, 2015).

Mobiliteit wordt daarbij gezien als een indicator van 
wendbaarheid of aanpasbaarheid van individuen. 
Nauw samenhangend daarmee komt inzetbaarheid 
steeds meer op de voorgrond als kritische factor 
voor het creëren van loopbaanzekerheid. De idee 

is dat mensen die inzetbaar zijn op de interne en 
externe arbeidsmarkt beter bestand zijn tegen jo-
bonzekerheid en meer kans hebben om de con-
tinuïteit van hun loopbaan te garanderen of met 
andere woorden een duurzame loopbaan uit te 
bouwen. Daarmee samenhangend lijkt er een ver-
schuiving te zijn in wie als ‘eigenaar’ van de loop-
baan wordt beschouwd. Wanneer een loopbaan 
niet langer samenvalt met een voorspelbaar traject 
van ervaringen binnen de context van één organi-
satie, lijkt het logisch dat werknemers zelf in grote 
mate instaan voor hun loopbaanzekerheid via loop-
baanzelfsturing.

Binnen het CCR hebben we onderzoek gedaan naar 
mobiliteit, inzetbaarheid en loopbaanzelfsturing. 
Een eerste onderzoekslijn focust op bedrijfsinterne 
mobiliteit en bekijkt de impact van mobiliteit op het 
psychologisch functioneren van werknemers. In de 
tweede onderzoekslijn staat employability centraal 
en meer bepaald de vraag of en hoe employabi-
lity het arbeidsmarktgedrag beïnvloedt. De derde 
onderzoekslijn richt zich op loopbaanbegeleiding 
voor kansengroepen, als instrument dat mensen 
kan helpen om het stuur van hun loopbaan zelf 
in handen te nemen. We lichten de belangrijkste 
resultaten van deze studies toe en vullen aan met 
verwant onderzoek.

Mobiliteit

Of een mobiele arbeidsmarkt wenselijk is, daarover 
verschillen de meningen. Over gevolgen van ex-
terne mobiliteit op de arbeidsmarkt werd in het ver-
leden al ruimschoots onderzoek gedaan. Sommige 
studies wijzen op de voordelen van externe mobi-
liteit en benadrukken dat het mensen beter in staat 
stelt om zich blijvend te ontwikkelen en hun eigen 
loopbaan vorm te geven (Carless & Arnup, 2011; 
Colakoglu, 2011; DeFillippi & Arthur, 1994; Karaevli 
& Hall, 2006). Ook analyses op de dataset Loop-
banen in Vlaanderen (LiV: Steunpunt WSE) in het 
kader van CCR tonen aan dat externe transities de 
loopbaancompetenties (of het bewegingskapitaal) 
verhogen (Forrier, Verbruggen, & De Cuyper, 2015). 
Andere studies onderstrepen daarentegen mogelij-
ke risico’s van externe mobiliteit zoals grotere jo-
bonzekerheid en ermee gepaard gaande stress (De 
Cuyper, De Witte, Vander Elst, & Handaja, 2010; 
Dunford, Shipp, Boss, & Anfermeier, 2012).
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In het kader van het CCR onderzoek bestudeerden 
we gevolgen van interne mobiliteit, dit zijn alle 
mogelijke jobveranderingen die een werknemer 
doormaakt bij zijn werkgever (promoties, demoties, 
verandering van soort werk, verandering van afde-
ling, enzoverder). Er wordt vaak vanuit gegaan dat 
bedrijfsinterne mobiliteit – en een goed loopbaan-
beleid in het algemeen – positief is voor zowel de 
werknemer als de onderneming. Interne loopbaan-
transities worden geacht te leiden tot een grotere 
jobtevredenheid, een grotere betrokkenheid, een 
hogere motivatie en een betere match tussen de 
werknemer en zijn werkomgeving. Daarnaast zou 
het aanbieden van interne transitiemogelijkheden 
het vrijwillig verloop kunnen beperken (DeLong, 
2004). Bovendien kunnen interne loopbaanveran-
deringen zorgen voor een kennisverruiming bij de 
betrokken werknemers, wat hen ruimer inzetbaar 
maakt en het aanpasvermogen van de organisatie 
verhoogt (Markham, Harlan, & Hackett, 1987). Het 
beperkte onderzoek rond bedrijfsinterne loopbaan-
transities lijkt deze veronderstellingen grotendeels 
te bevestigen (bijvoorbeeld Kalleberg, & Mastekaa-
sa, 2001; De Vos & Dewettinck, 2008).

In het CCR onderzoek wilden we in de eerste plaats 
deze relaties opnieuw testen in een Belgische con-
text (Vansteenkiste & Verbruggen, 2011; 2012). We 
vermoedden bovendien dat interne transities niet in 
alle omstandigheden een eenduidig positief verhaal 
opleveren. Uit de resultaten blijkt dat de positieve 
impact van bedrijfsinterne transities inderdaad af-
hankelijk is van een aantal factoren zoals het type 
transitie en de kenmerken van de transitie. Het al 
dan niet maken van een interne transitie of promo-
tie op zich had geen invloed op werkgerelateerde 
attitudes. Met andere woorden: mensen die ooit 
al mobiel waren binnen de organisatie, zijn even 
tevreden met hun huidige job, voelen zich even 
goed passen in hun werkomgeving, voelen zich 
even betrokken bij de organisatie en vertonen een 
even lage verloopintentie als mensen die nog geen 
transitie gemaakt hebben. Ook het aantal gemaakte 
transities blijkt geen significante rol te spelen. Vrij-
willigheid van een transitie daarentegen speelde 
wel een rol: vrijwillig gemaakte transities hebben 
een significante positieve impact op het psycho-
logisch functioneren van werknemers, terwijl dit 
niet geldt voor onvrijwillige transities. Ook het 
type transitie is relevant. Promoties lijken werkne-
mers aan de organisatie te binden, terwijl laterale 

transities het omgekeerde effect hebben. Tenslotte 
blijkt ook het proces dat tot de transitie leidde een 
rol te spelen. Zo vertonen werknemers die vóór ze 
startten in hun huidige job nauwkeurige informatie 
hadden gekregen over de inhoud van de job een 
grotere jobtevredenheid, ervaren ze een sterkere fit 
met de organisatie en uiten ze een lagere verloop-
intentie dan werknemers die bij hun laatste transitie 
geen informatie hadden gekregen.

We kunnen uit dit onderzoek concluderen dat het 
niet de mobiliteit op zich is die positieve gevol-
gen heeft voor het psychologisch functioneren van 
medewerkers, maar dat meerdere factoren in re-
kening moeten worden gebracht. Een belangrijke 
implicatie voor organisaties is dat het van belang 
is in kaart te brengen wat de mogelijke voordelen 
zijn van meer interne mobiliteit, en dit zowel op 
de korte als op de lange termijn en zowel voor 
medewerker als organisatie. De resultaten sugge-
reren ook dat het belangrijk is werknemers actief 
te betrekken in hun loopbaan om op die manier 
de kans te verhogen dat ze eigenaarschap over die 
loopbaan ervaren en interne transities als gunsti-
ger ervaren. Vrijwilligheid is immers een belang-
rijke factor en wanneer we dit combineren met 
de lage wenselijkheid van interne transities voor 
veel werknemers (cf. supra) ligt hier een belang-
rijke uitdaging. Tenslotte blijkt het belang van een 
goed beleid omtrent het managen van deze interne 
transities.

Employability

Om weerbaar te zijn en blijven op de arbeidsmarkt 
is het belangrijk dat werknemers inzetbaar zijn. De 
idee is dat mensen die blijvend inzetbaar zijn op de 
interne en externe arbeidsmarkt beter gewapend 
zijn tegen jobonzekerheid en meer kans hebben 
om een geslaagde loopbaan uit te bouwen.

Employability of inzetbaarheid is de kans van ie-
mand om een job te bekomen en/of te behouden 
(Forrier & Sels, 2005). Hoewel de meeste onder-
zoekers het eens zijn over deze definitie, is het 
concept employability al op erg uiteenlopende ma-
nieren bestudeerd. Sommige onderzoekers bestu-
deren kenmerken en competenties van individuen 
die deze kans kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld 
Van der Heijde & Van der Heijden, 2006). Anderen 
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proberen de kans te meten via objectieve indicato-
ren zoals het hebben of het vinden van werk (bij-
voorbeeld Raemdonck, Tillema, de Grip, Valcke, & 
Segers, 2012). Nog anderen bestuderen de geper-
cipieerde inzetbaarheid, dit is de door de werkne-
mer zelf ingeschatte kans (bijvoorbeeld De Cuyper, 
& De Witte, 2008). Wij gaan vooral in op studies 
die kijken naar de gepercipieerde inzetbaarheid. 
Mensen zijn immers geneigd te handelen op basis 
van hun percepties (Katz & Kahn, 1978). We veron-
derstellen dus dat individuele acties op de arbeids-
markt vooral gedreven zijn door de gepercipieerde 
inzetbaarheid.

We maken een onderscheid tussen gepercipieerde 
externe en interne inzetbaarheid.1 Gepercipieerde 
externe inzetbaarheid is de door de werknemer in-
geschatte kans op een andere baan op de externe 
arbeidsmarkt. Gepercipieerde interne inzetbaarheid 
is de door de werknemer ingeschatte kans op een 
andere baan bij de huidige werkgever.

Onderzoek toont aan dat externe inzetbaarheid al-
lereerst al een invloed heeft op het psychologisch 
functioneren van mensen en hun arbeidsmarktge-
drag. Het geeft mensen het gevoel dat ze hun loop-
baan in eigen handen kunnen nemen en maakt 
hen weerbaarder op de arbeidsmarkt. Externe in-
zetbaarheid verlaagt immers gevoelens van jobon-
zekerheid en de daarmee gepaard gaande stress 
(De Cuyper, Mäkikangas, Kinnunen, Mauno, & De 
Witte, 2012). Analyses op de dataset Loopbanen in 
Vlaanderen (LiV: Steunpunt WSE) tonen boven-
dien aan dat externe inzetbaarheid het algemeen 
gevoel van welzijn verhoogt (Vanhercke, Kirves, 
De Cuyper, Verbruggen, Forrier, & De Witte, 2015). 
Daarnaast heeft externe inzetbaarheid ook een in-
vloed op het arbeidsmarktgedrag. Uit analyses op 
de data van LiV blijkt dat externe inzetbaarheid de 
verloopintentie en het feitelijke verloop doen stij-
gen. Wie denkt alternatieven te hebben bij andere 
werkgevers, zal meer geneigd zijn de organisatie te 
verlaten (Nelissen, Forrier, & Verbruggen, 2013) en 
dat ook daadwerkelijk doen (Forrier et al., 2015; 
Nelissen et al., 2013). Wie kansen ziet op de ex-
terne arbeidsmarkt, wil die dus ook verzilveren. Dit 
wordt ook bevestigd door ander onderzoek waar-
uit blijkt dat mensen die hun externe inzetbaarheid 
hoog inschatten actiever op zoek gaan naar ander 
werk (De Vos, Forrier, Van der Heijden, & De Cuy-
per, in review). In een andere studie stelden we 

vast dat mensen die meer van oordeel zijn dat ze 
over competenties beschikken die waardevol zijn 
voor andere werkgevers of die hen breed inzetbaar 
maken, een hogere intentie tot externe mobiliteit 
vertonen (De Prins, De Vos, & Cambré, 2013).

Ook interne inzetbaarheid werkt in op het psy-
chologisch functioneren en arbeidsmarktgedrag. 
Het verhoogt welzijn en arbeidstevredenheid 
(De  Cuyper & De Witte, 2008). De resultaten op 
de data van het loopbaanpanel tonen verder aan 
dat interne inzetbaarheid geen invloed heeft op de 
verloopintentie (Nelissen et al, 2013). Wel blijkt dat 
interne inzetbaarheid de kans op interne transities 
verhoogt en die op externe transities verlaagt (For-
rier et al., 2015). De kans is dus groter dat iemand 
met een hoge interne inzetbaarheid binnen de or-
ganisatie van functie verandert en daardoor geen 
externe transitie maakt. Ander onderzoek toont aan 
dat mensen die hun inzetbaarheid op de interne ar-
beidsmarkt hoger inschatten minder actief op zoek 
gaan naar ander werk (De Vos et al., in review).

Deze resultaten werpen een licht op de zogenaam-
de employability paradox (De Cuyper & De Witte, 
2011): werkgevers willen investeren in de inzet-
baarheid van de werknemers om hen competent 
en betrokken te houden, maar lopen tegelijk het 
risico dat hun inzetbare werknemers aantrekkelijk 
worden voor de concurrentie en hun bedrijf zullen 
verlaten. Uit de resultaten van onze studies blijkt 
dat investeren in inzetbaarheid niet noodzakelijk 
leidt tot verloop als deze investeringen niet alleen 
de externe inzetbaarheid maar ook de interne in-
zetbaarheid verhogen. Deze vaststelling wordt 
versterkt door ander onderzoek dat aantoont dat 
externe inzetbaarheid niet samengaat met een ho-
gere verloopintentie als de organisatie inwerkt op 
factoren die mensen binden, zoals aantrekkelijke 
jobkenmerken (De Cuyper et al., 2011).

Organisaties hebben er dus baat bij te investeren in 
de inzetbaarheid van hun personeel. Maar de vraag 
is of deze investeringen gelijk verdeeld zijn binnen 
de organisatie. Recente analyses op longitudinale 
data (drie golven) verzameld in tien organisaties bij 
in totaal 392 werknemers en hun leidinggevende, 
wijzen op ongelijke kansen op dit vlak (Nelissen, 
Forrier, & Verbruggen, in progress). De resultaten 
geven aan dat leidinggevenden vooral investeren in 
de inzetbaarheid van de medewerkers van wie ze 
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de inzetbaarheid al hoog inschatten. Ze maken de 
sterken dus sterker. Bovendien zijn het vooral de 
mensen die hun eigen inzetbaarheid hoog inschat-
ten die zelf ook nog extra inspanningen doen om 
die te verruimen. Op deze manier zullen kloven op 
de arbeidsmarkt enkel nog vergroten.

Samengevat kunnen we stellen dat de resultaten 
van het onderzoek binnen het CCR over employ-
ability aantonen dat interne en externe inzetbaar-
heid belangrijk kunnen zijn. Gevoelens van inzet-
baarheid verhogen het welzijn en maken mensen 
weerbaarder op een toch wel minder voorspelbare 
arbeidsmarkt. Bovendien leiden interne en externe 
inzetbaarheid ertoe dat mensen meer transities ma-
ken wat hun toekomstige inzetbaarheid weer kan 
verhogen (Forrier et al., 2015). Wanneer we dit lin-
ken aan het onderzoek naar mobiliteit in de vorige 
paragraaf blijkt eens te meer dat verschillende scha-
kels belangrijk zijn in de keten om te komen tot 
meer flexibele loopbanen. Heel wat werknemers 
staan niet te springen om mobiel te zijn in hun 
loopbaan, maar wie kansen ziet en zich inzetbaar 
acht, zal toch sneller de stap zetten om te verande-
ren. En tegelijk stellen we vast dat investeringen in 
inzetbaarheid niet gelijk verdeeld zijn over werkne-
mers, waardoor het risico op ongelijkheid binnen 
de interne en de externe arbeidsmarkt kan vergro-
ten. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor orga-
nisaties, maar ook voor het arbeidsmarktbeleid.

Dit brengt ons op het derde thema van deze bijdra-
ge, met name het belang van loopbaanzelfsturing 
en loopbaanbegeleiding.

Het belang van loopbaanzelfsturing 
en loopbaanbegeleiding

Van werknemers wordt steeds vaker verwacht dat zij 
instaan voor hun eigen ontwikkeling, op zoek gaan 
naar nieuwe uitdagingen, de arbeidsmarkt blijven 
opvolgen met een open vizier, loopbaanverwach-
tingen kenbaar maken aan anderen, enzovoort. 
Dit is ook de kern van concepten zoals de ‘pro-
tean career’, ‘boundaryless career’, ‘proactiviteit’, 
‘zelfsturing’, ‘zelfmanagement’ (zie onder andere 
Arthur, 2014; Briscoe & Hall, 2006). Inherent aan 
deze concepten is dat zelfsturing wordt beschouwd 
als een kritische voorspeller van loopbaansucces 
(Ng, Sorensen, Eby, & Feldman, 2007). Daarbij 

wordt impliciet aangenomen dat individuen over 
een geheel van loopbaancompetenties beschikken 
die hen in staat stellen om hun loopbaan op een 
goede manier vorm te geven en hun inzetbaarheid 
te blijven garanderen. In praktijk blijkt echter dat 
heel wat werknemers zich niet bekwaam voelen 
om hun loopbaan in eigen handen te nemen, of dat 
ze de nood daartoe niet ervaren. Heel wat werkne-
mers hebben immers nooit de loopbaancompeten-
ties aangeleerd die hiervoor nodig zijn. Hierdoor 
bestaat het risico van een kloof tussen diegenen die 
meer versus minder zelfsturend zijn. Uit onderzoek 
in de Belgische context blijkt dat die groep werkne-
mers die actief aan loopbaanzelfsturing doet, nog 
steeds beperkt is (De Vos & Soens, 2008; Dewilde 
& De Vos, 2009). Dit houdt risico’s in wanneer jobs 
of organisaties zodanig veranderen dat werknemers 
qua competenties of wendbaarheid niet meer pas-
sen in de nieuwe omgeving.

Uit onderzoek naar de relatie tussen zelfsturing, 
ingeschatte waarde van de eigen competenties en 
het maken van I-deals (individueel gemaakte af-
spraken over elementen van de arbeidsrelatie zoals 
jobinhoud of flexibiliteit die een werknemer met 
zijn werkgever maakt) (De Vos & De Prins, under 
review) blijkt dat zelfsturing een positieve impact 
heeft op de mate waarin werknemers afspraken 
maken over hun loopbaan. Loopbaanzelfsturing is 
een attitude die een gevoel van persoonlijke con-
trole over de loopbaan reflecteert. Werknemers 
met dergelijke attitude ervaren een sterkere eigen 
verantwoordelijkheid voor de keuzen die ze ma-
ken in hun loopbaan en de opportuniteiten die ze 
krijgen, en zijn meer actief betrokken bij hun ei-
gen loopbaanontwikkeling, zo wordt door dit on-
derzoek bevestigd. Bovendien blijkt dat de relatie 
tussen loopbaanzelfsturing en I-deals sterker is bij 
die werknemers die meer te kennen geven dat hun 
competenties waardevol zijn voor de werkgever 
(bijvoorbeeld omdat ze moeilijk vervangbaar zijn, 
of niet zomaar te ontwikkelen op korte termijn).

Gegeven het belang van loopbaanzelfsturing in re-
latie met inzetbaarheid en mobiliteit, en de vast-
stelling dat heel wat werknemers het niet evident 
vinden loopbaanzelfsturing in praktijk te brengen, 
hebben we binnen het CCR ook aandacht besteed 
aan loopbaanbegeleiding. Loopbaanbegeleiding 
is een van de instrumenten die de Vlaamse over-
heid de laatste jaren heeft opgezet om werkenden 
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te ondersteunen in de uitbouw van hun loopbaan. 
Loopbaanbegeleiding is een belangrijk instrument 
om medewerkers het eigenaarschap over hun loop-
baan te helpen opnemen en hen meer zelfsturend 
te maken (Verbruggen & Sels, 2009). In deze CCR 
studie onderzochten we loopbaanbegeleiding als 
instrument om gelijke kansen op de arbeidsmarkt 
te helpen bevorderen (Van Laer, Verbruggen, & 
Janssens, 2012). Er worden daarbij vijf kansengroe-
pen onderscheiden: mensen van allochtone af-
komst, mensen met een arbeidshandicap, mensen 
van vijftig jaar en ouder, kortgeschoolden en mid-
dengeschoolden. Het bereiken van deze kansen-
groepen blijkt niet vanzelfsprekend voor veel cen-
tra voor loopbaanbegeleiding. In de eerste plaats 
bekeken we of het beleid zich richt op de ‘juiste’ 
groepen, door te onderzoeken of de huidige kan-
sengroepen effectief minder kansen in werk heb-
ben, en of er nog andere mogelijke kansengroepen 
op de Vlaamse arbeidsmarkt bestaan. Daarnaast 
bestudeerden we de loopbaanproblemen, loop-
baanvragen en ondersteuningsnoden van mensen 
uit deze kansengroepen om te kunnen beoordelen 
of loopbaanbegeleiding een goed instrument is om 
hier een antwoord op te bieden. De resultaten bie-
den een genuanceerd beeld. Enerzijds kan worden 
geconcludeerd dat loopbaanbegeleiding een meer-
waarde heeft voor alle mensen die nood hebben 
aan hulp bij het verder uitbouwen van hun loop-
baan en dat de nood aan deze ondersteuning op 
zich de voornaamste factor is los van verdere op-
splitsing in kansengroepen. Anderzijds zijn er ook 
belangrijke redenen om expliciet aandacht te beste-
den aan kansengroepen. De belangrijkste reden is 
het gevaar voor een sterk Matteüseffect.
Wanneer er geen extra inspanningen gedaan worden 
om kansengroepen te bereiken, is de kans immers 
reëel dat deze groepen volledig uit de boot vallen. 
Een belangrijke indicatie hiervan is het feit dat kan-
sengroepen momenteel al erg moeilijk bereikt wor-
den, zelfs met extra inspanningen. Dit zou bijzonder 
problematisch zijn, aangezien zonder de hulp van 
loopbaanbegeleiding de kans bestaat dat de achter-
stand van kansengroepen nog vergroot. Bovendien 
blijkt dat hoewel loopbaanbegeleiding een geschikt 
instrument lijkt te zijn om in te spelen op sommige 
noden van kansengroepen, dit zeker niet het ge-
val is voor alle ondersteuningsnoden. Tegelijkertijd 
bestaan er een aantal andere vormen van dienst-
verlening die ondersteuning aanbieden die geschikt 
zijn voor bepaalde van die ‘andere’ behoeften, zoals 

toeleiding naar ander werk, waar loopbaanbegelei-
ding minder goed op inspeelt. Daarbij kan gedacht 
worden aan trajectbegeleiding, outplacement en ge-
specialiseerde trajectbegeleiding voor mensen met 
een arbeidshandicap. Het toegankelijk maken van 
deze diensten voor mensen met een job is een piste 
die hierbij overwogen kan worden.

Algemeen Besluit

In dit onderdeel besteedden we aandacht aan mo-
biliteit, inzetbaarheid en loopbaanzelfsturing als 
mechanismen voor een arbeidsmarkt waarin alle 
werknemers vlot transities kunnen maken door-
heen hun loopbaan. We vertrokken vanuit de vast-
stelling dat zowel de externe als interne mobiliteit 
op de Vlaamse arbeidsmarkt momenteel nog vrij 
beperkt is, en dat ook de motivatie tot meer mo-
biliteit bij veel werknemers laag ligt. De resultaten 
van onderzoek naar bedrijfsinterne mobiliteit, in-
zetbaarheid en loopbaanbegeleiding tonen aan dat 
zowel op organisatie- als op beleidsniveau pistes 
bewandeld kunnen worden om tot meer flexibele 
loopbanen te komen. Voor organisaties is het be-
langrijk een beleid rond interne mobiliteit uit te 
werken en te vermijden dat mobiliteit enkel als 
een instrument wordt ingezet in situaties met een 
negatieve connotatie (bijvoorbeeld het verdwijnen 
van jobs of problematisch functioneren in de hui-
dige job). Daarbij is de relatie met inzetbaarheid 
belangrijk. Zo blijkt uit ons onderzoek immers dat 
net die medewerkers die hun inzetbaarheid hoog 
inschatten, openstaan voor transities zowel op de 
interne als de externe arbeidsmarkt. En hier komt 
het belang van een zelfsturende loopbaanattitude 
naar voor. Deze laatste is immers van belang om 
medewerkers het eigenaarschap over hun loop-
baan daadwerkelijk te laten ervaren en op te ne-
men, met positieve gevolgen voor (investeringen 
in) de eigen inzetbaarheid en mobiliteit doorheen 
de loopbaan. Uit onze studies komt naar voor dat 
vooral mensen die hun inzetbaarheid hoog inschat-
ten acties ondernemen om hun inzetbaarheid nog 
verder te verruimen. Daarbovenop investeren or-
ganisaties ook vooral in de inzetbaarheid van de 
mensen die ze al inzetbaar achten. Hier komt de 
rol van het beleid naar voor, waarbij arbeidsmarkt-
instrumenten belangrijk zijn die inzetbaarheid en 
zelfsturing bij alle werknemers aanmoedigen en 
ondersteunen. Loopbaanbegeleiding blijkt op dat 
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vlak de voorbije jaren haar waarde te hebben be-
wezen. Toch bereikt ook loopbaanbegeleiding niet 
alle groepen die er het meest baat kunnen bij heb-
ben. Een blijvende aandacht voor ondersteuning 
van alle groepen werknemers op de arbeidsmarkt 
lijkt ons daarom van belang om te evolueren naar 
een flexibele loopbaan voor iedereen.

Anneleen Forrier 
KU Leuven 
 
Ans De Vos 
Antwerp Management School en Universiteit Antwerpen

Noot
1. Om de leesbaarheid te verhogen, spreken we in het vervolg 

over externe en interne inzetbaarheid als het over geperci-
pieerde externe en interne inzetbaarheid gaat.
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