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Inzetbaarheid

Dimensies van een duurzaam 
loopbaanbeleid in organisaties

bijdrage zoemen we in op de or-
ganisatiecontext, en beschrijven 
we een raamwerk voor duurzaam 
loopbaanbeleid. We beschouwen 
daarbij het loopbaanbeleid als 
een cruciale schakel in het uit-
bouwen van een duurzaam perso-
neelsbeleid. Een goed loopbaan-
beleid kan belangrijk zijn voor 
organisaties vermits deze voor 
hun continuïteit – in mindere of 
meerdere mate – afhankelijk zijn 
van hun menselijk kapitaal. Zo 
weten we uit onderzoek dat een 
goed loopbaanbeleid het vrijwil-
lig verloop reduceert en dat het 
ertoe bijdraagt dat medewerkers 
competenties kunnen ontwikke-
len en inzetten die nodig zijn om 
de bedrijfsstrategie te realiseren. 
Omgekeerd heeft het loopbaan-
beleid dat organisaties voeren ook 
belangrijke implicaties voor de 
loopbaankansen en -uitkomsten 
van werknemers. Praktijken zo-
als loopbaangesprekken, moge-
lijkheden tot interne mobiliteit of 

kansen op loopbaanontwikkeling beïnvloeden im-
mers de (interne en/of externe) inzetbaarheid van 
medewerkers, maar ook subjectieve uitkomsten 
zoals loopbaantevredenheid, betrokkenheid en 
engagement (zie onder andere De Vos, De Hauw, 
& Van der Heijden, 2011; De Vos, Dewettinck, & 
Buyens, 2009: Eby, Allen, & Brinley, 2005; Sturges, 
Conway, Guest, & Liefooghe, 2005).

Er is de laatste jaren al heel wat gezegd en geschreven over 

het verdwijnen van de zogenaamde ‘loopbaan voor het leven’. 

Zowel in de internationale wetenschappelijke literatuur, de 

(HR-)vakpers als het Vlaamse loopbaanbeleid, zien we de visie 

weerspiegeld dat loopbanen die samenvallen met de organisatie 

niet langer de norm zijn. Dit maakt dat de organisatiekant van 

loopbanen en het onderzoek naar het loopbaanbeleid binnen or-

ganisaties wat onderbelicht blijft in de recente literatuur. Toch 

zijn de uitdagingen op het vlak van loopbaanbeleid groot, den-

ken we maar aan thema’s als medewerkers langer aan het werk 

houden, inzetbaarheid, mismatch tussen vraag naar en aanbod 

van talent. In deze bijdrage zoemen we in op het loopbaanbeleid 

binnen organisaties en meer specifiek op de dimensies van een 

duurzaam loopbaanbeleid. We vatten daarbij een aantal inzich-

ten samen die voortkomen uit onderzoek naar duurzaam loop-

baanbeleid bij 782 organisaties en bij een steekproef van 2405 

Belgische werknemers dat de voorbije drie jaren binnen Antwerp 

Management School en SD Worx werd uitgevoerd in het kader van 

de leerstoel ‘Next generation work: creating sustainable careers’.

Loopbanen ontwikkelen zich niet in een vacuüm 
maar worden beïnvloed door de context waarin 
ze zich ontwikkelen: de organisationele context, 
maar ook de bredere arbeidsmarkt en de persoon-
lijke levenscontext van individuen. Loopbanen 
kunnen met andere woorden worden beschouwd 
als een ‘eco-systeem’ waarbij verschillende actoren 
samen op elkaar inwerken (Baruch, 2015). In deze 
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De loopbaan als het kruispunt tussen 
individu en organisatie

Toch worstelen heel wat organisaties met de vraag 
of een loopbaanbeleid nog wel mogelijk of zelfs 
wenselijk is in een socio-economische context 
waarin volatiliteit en onvoorspelbaarheid het moei-
lijk maken om uitspraken te doen over toekomstige 
competentiebehoeften, laat staan beloften te for-
muleren aan medewerkers wat betreft hun loop-
baanperspectief. Bovendien maakt niet enkel de 
bedrijfscontext dit moeilijk, ook medewerkers zelf 
zijn vaak onvoorspelbaar in hun loopbaanbeslissin-
gen. Een loopbaan is immers een individueel en erg 
complex gegeven en valt slechts in zeldzame geval-
len samen met de evolutie van de organisatie. Voor 
organisaties betekent dit dat het niet zo eenvoudig 
is om grip te krijgen op de individuele loopbaan van 
elke medewerker (De Vos, 2013). Wanneer een me-
dewerker de organisatie verlaat, wordt de arbeids-
relatie beëindigd, maar de loopbaan niet. Voor veel 
organisaties is daarom de medewerker eigenaar van 
zijn loopbaan, en niet de organisatie. Uit ons onder-
zoek bij 782 organisaties bleek dat de helft van de 
bevraagde organisaties geen loopbaanbeleid heeft. 
Slechts een op tien heeft een formeel uitgeschreven 
beleid. De overige 90% voert zijn beleid op een in-
formele manier. Nu voert in principe elke organisa-
tie een loopbaanbeleid. Wanneer rollen en verant-
woordelijkheden verschuiven of anders worden in-
gevuld, kun je al van een loopbaanbeleid spreken. 
Het loopbaanbeleid is dus op zijn minst impliciet 
aanwezig in organisaties. Het bestaat uit een aantal 
praktijken en hoeft niet uitgeschreven te worden 
om er te zijn. Toch hebben zowel organisaties als 
medewerkers er alle belang bij dat het beleid wordt 
geëxpliciteerd, alleen al vanwege de transparantie 
en het klimaat van vertrouwen dat erdoor gescha-
pen wordt. In zekere zin vormen loopbanen een 
kruispunt tussen individu en organisatie. Het loop-
baanbeleid is het scharnierstuk dat ervoor zorgt dat 
beide partijen de uitwisseling met elkaar (blijven) 
aangaan. Het is dankzij het loopbaanbeleid van 
de organisatie dat medewerkers hun competenties 
kunnen ontwikkelen, groeien in hun job en evolu-
eren naar een andere job. Omgekeerd is het mede 
dankzij de loopbaanbeslissingen van medewerkers, 
bijvoorbeeld, om bij de organisatie te blijven of aan 
te dringen op een betere jobmatch, dat organisaties 
hun strategische doelstellingen kunnen realiseren.

Duurzaam loopbaanbeleid

Met duurzaam loopbaanbeleid bedoelen we een 
beleid dat faciliterend werkt om langer, anders en 
met meer aan het werk te blijven. Een duurzaam 
loopbaanbeleid is dus meer dan het uittekenen 
van een aantrekkelijk loopbaanperspectief met het 
oog op het behoud van (kern)medewerkers. Deze 
laatste benadering valt beter samen te vatten onder 
de noemer ‘talent management’ dan onder loop-
baanbeleid. Binnen de loopbaanliteratuur en de 
talent management literatuur heersen echter heel 
wat conflicterende assumpties, die we ook in de 
HR-praktijk terugvinden (tabel 1). Via onze loop-
baansurvey testten we de assumptie dat naarmate 
organisaties meer belang hechten aan continuïteit, 
omwille van het strategisch belang van hun men-
selijk kapitaal, zij terugplooien op een meer traditi-
onele benadering van loopbanen. Op basis van de 
antwoorden van de HR-directors van 306 organisa-
ties met minstens vijftig medewerkers, kunnen we 
vaststellen dat de samenstelling van het menselijk 
kapitaal (in termen van uniekheid en strategische 
waarde) beïnvloedt op welke manier loopbaanbe-
leid vorm krijgt (zie De Vos & Dries, 2013 voor 
een meer uitgebreide toelichting van onze bevin-
dingen). Algemeen zien we dat continuïteit verze-
keren voor de meerderheid van de organisaties in 
onze steekproef (67 procent) een belangrijke doel-
stelling is van het loopbaanbeleid. De mate waarin 
deze doelstelling belangrijk is, hangt samen met de 
uniekheid en waarde van het menselijk kapitaal, 
zo blijkt uit onze verdere analyses. Met name in 
die organisaties die aangeven dat zij een grote pro-
portie medewerkers hebben met competenties die 
uniek zijn en/of moeilijk te vinden op de externe 
arbeidsmarkt, wordt continuïteit realiseren via het 
loopbaanbeleid benadrukt. Vervolgens zien we dat 
in die organisaties waar continuïteit een belangrijke 
doelstelling van het loopbaanbeleid is, er meer ini-
tiatieven worden genomen op het vlak van loop-
baanbeleid, dat er een sterkere focus is op het be-
houden van medewerkers door loopbaanontwikke-
ling vooral binnen de grenzen van de organisatie te 
behouden, maar dat er wel sterker wordt gewerkt 
op de matching van werknemers- en organisatiebe-
hoeften. Loopbaanbeleid lijkt met andere woorden 
vooral sterk uitgewerkt in die organisaties die af-
hankelijk zijn van hun menselijk kapitaal. Organisa-
ties voor wie menselijk kapitaal strategisch minder 
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belangrijk is, zijn meer geneigd om terug te val-
len op een laissez-faire benadering van loopbanen, 
waarbij continuïteit minder prioritair is en investe-
ringen in loopbaanbeleid minimaal zijn.

Bij duurzaam loopbaanbeleid staat de idee van ba-
lans centraal: balans tussen organisatie- en werk-
nemersbehoeften; tussen ondersteuning en actieve 
medewerking van medewerkers; tussen maatwerk 
en inclusief werken; tussen het hier en nu en de 
toekomst. Een duurzaam loopbaanbeleid is ener-
zijds een mindset, anderzijds een concrete bundel 
van HR-processen en -praktijken. Een duurzaam 
loopbaanbeleid integreert daarbij elementen van 
nieuwe loopbanen en talent management. Net zoals 
in andere levensdomeinen, is het individu ook wat 
de loopbaan betreft in eerste instantie zelf aan zet. 
Loopbaankeuzes moeten worden gemaakt in functie 
van de eigen behoeften en ambities, die bovendien 
niet vastliggen, maar kunnen veranderen in functie 
van levensfase of levenscontext. Deze individuele 
verantwoordelijkheid erkennen maakt van loop-
baanbeleid geen overbodig HR-domein, maar stelt 
organisaties net voor de uitdaging dit ook hard te 
maken in de manier waarop medewerkers worden 
gemotiveerd, geresponsabiliseerd en begeleid in hun 
loopbaanontwikkeling. Een duurzaam loopbaanbe-
leid slaagt erin om van deze individuele verantwoor-
delijkheid geen ‘free lunch’ voor de werknemer te 

maken. Door duidelijk te communiceren over orga-
nisatiedoelstellingen, over welke competenties en 
talenten er vanuit de organisatie nodig zijn vandaag 
en naar de toekomst toe, reik je medewerkers een 
kompas aan waarmee ze binnen het loopbaanland-
schap van de organisatie kunnen navigeren. Op die 
manier kan je er ook voor zorgen dat zelfsturende 
medewerkers niet te snel over de grenzen van de 
organisatie kijken voor hun volgende loopbaanstap. 
En kan je met andere woorden de behoefte aan con-
tinuïteit invullen waar nodig. Organisaties voor wie 
deze continuïteit van kritisch belang is, zullen daar-
bij wellicht nood hebben aan meer instrumenten die 
matching tussen werknemers- en organisatiebehoef-
ten mogelijk maken (en dus meer geformaliseerde 
HR-praktijken). Op die manier wordt ook het loop-
baanbeleid als onderdeel van duurzaam HRM een 
‘en-en’ verhaal: medewerkers durven loslaten in hun 
eigenaarschap over hun loopbaan, maar tegelijk bin-
ding mogelijk maken door duidelijke communica-
tie over hoe individuele loopbanen van belang zijn 
voor de continuïteit van de organisatie.

Op basis van ons onderzoek ontwikkelden we een 
raamwerk voor duurzaam loopbaanbeleid dat be-
staat uit vijf dimensies, die telkens een balans im-
pliceren tussen twee ‘krachten’ die in mindere of 
meerdere mate spelen in het loopbaanbeleid. We 
introduceren deze dimensies hieronder en lichten 

Tabel 1.
Loopbaanbeleid versus talent management: conflicterende assumpties. 

Loopbaanliteratuur Talent management literatuur

Credo “Een loopbaan ontwikkelen waarin ik mijn 
talenten kan ontwikkelen en aanwenden in 
functie van mijn persoonlijke behoeften en 
ambities”

“Detecteren, ontwikkelen en inzetten van de 
talenten van medewerkers met het oog op 
het bereiken van superieure performantie op 
het niveau van het individu, het team en de 
organisatie”

Belang van continuïteit voor 
de organisatie

Laag Hoog

Focus van het loopbaanbeleid Individu Organisatie

Verantwoordelijkheid voor 
loopbaanbeleid

Individu (protean) Organisatie (paternalistisch)

Voorkeur voor mobiliteit Tussen organisaties: ‘loslaten’ (grenzeloze 
loopbanen)

Binnen de organisatie: ‘binden’ (begrensde 
loopbanen)

Hoeveelheid formele loop-
baanpraktijken

Laag (focus op loopbaanzelfsturing) Hoog (focus op organisationele praktijken)

Bron: De Vos & Dries (2013)
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kort toe wat ze in de praktijk betekenen op basis 
van de bevraging bij organisaties en werknemers.

Balans tussen inzetbaarheid en werkbaarheid

Een loopbaanbeleid komt in essentie neer op een 
matching proces van individuele en organisatio-
nele behoeften (Baruch, 2006). Flexibele inzet-
baarheid van medewerkers is belangrijk om als 
organisatie optimaal te functioneren, te kunnen in-
spelen op continue veranderingen en snel te kun-
nen schakelen. Het inzetten van medewerkers op 
de plaatsen waar ze het meest nodig zijn, is nu 
eenmaal belangrijk. Dat blijkt ook uit de resulta-
ten van de loopbaansurvey: inzetbaarheid wordt 
als voornaamste doelstelling van loopbaanbeleid 
aangehaald. Inzetbaarheid valt echter niet samen 
met interne mobiliteit. Zo blijkt uit onze werkne-
mersbevraging dat gemiddeld slechts 14% van de 
werknemers uitkijkt naar een andere job binnen 
de organisatie. Per leeftijdsklasse is er daarbij wei-
nig verschil. Vanaf de leeftijd van 45 jaar neemt dit 
percentage af. Iets meer dan de helft (57%) ervaart 
een gebrek aan kansen om door te groeien in de 
huidige organisatie. Werknemers kijken bovendien 
eerder uit naar een job bij een andere werkgever 
dan binnen hun eigen organisatie, en 62% geeft 
daarbij aan niet de intentie te hebben om terug 
te keren naar hun huidige werkgever eenmaal ze 
deze hebben verlaten.

Een duurzaam loopbaanbeleid benadert dit mat-
ching proces met een langetermijnperspectief door 
aandacht te schenken aan manieren waarop de in-
zetbaarheid van medewerkers op korte en lange 
termijn kan worden verzekerd, met daarbij expli-
ciete aandacht voor werkbaarheid. Er is met andere 
woorden aandacht voor duurzame tewerkstelling. 
Met werkbaarheid verwijzen we naar werk dat fy-
siek, mentaal en vanuit sociale context acceptabel 
is. Duurzaamheid impliceert dat medewerkers af-
hankelijk van hun levensfase in de mogelijkheid 
zijn hun werkbelasting aan te passen aan hun no-
den om met de nodige vitaliteit aan de slag te blij-
ven. Werkbaarheid is echter de minst frequent ver-
melde doelstelling van loopbaanbeleid zo blijkt uit 
onze bevraging. Enkel bij organisaties uit de social 
profit sector en kleinere organisaties wordt het ver-
hogen van werkbaarheid vooropgesteld als een van 
de doelstellingen van hun loopbaanbeleid.

Balans tussen comfort & competentie en 
uitdaging & potentieel

Een focus op inzetbaarheid impliceert aandacht 
voor het loopbaanpotentieel van individuen, 
maakt hun groei mogelijk en faciliteert hun loop-
baanzekerheid door te investeren in de ontwik-
keling van competenties en talent (De Vos, De 
Hauw, & Van der Heijden, 2011). Anderzijds heb-
ben medewerkers en organisaties er ook baat bij 
dat mensen een zekere stabiliteit ervaren in een 
job die hen het comfort geeft om hun competen-
ties te kunnen benutten en die past binnen hun 
ruimere levenscontext en -fase. Werkbaarheid is 
met andere woorden een belangrijke factor in 
duurzaam loopbaanbeleid, samen met het inzet-
ten van mensen op hun sterktes. De meerderheid 
van de respondenten uit onze werknemersbe-
vraging ervaart dit ook als dusdanig: 83% van de 
medewerkers geeft aan dat hun werk aansluit bij 
hun kennen en kunnen, 78% vindt de lichamelijke 
belasting goed meevallen en 71% de psychische 
belasting. Tegelijk mag er geen exclusieve focus 
zijn op werkbaarheid en sterktes die vandaag tot 
uiting komen en is er balans nodig met uitdaging 
en de ontwikkeling van. Het zijn immers vaak de 
hoge mate van comfort en competentie die een 
gebrek aan interne mobiliteit verklaren. Dit vin-
den we ook terug in de organisatiebevraging, 
waar we een lage frequentie zien van praktijken 
die als doel hebben het loopbaanpotentieel van 
medewerkers in kaart te brengen. Potentieelbe-
paling via development centers of talent reviews, 
bijvoorbeeld, gebeurt eerder selectief voor spe-
cifieke doelgroepen van kritisch talent, voor de 
meerderheid van de medewerkers is dit een wei-
nig geformaliseerd gebeuren. Langs werknemers-
kant vindt 42% van de bevraagden dat zij hun am-
bities niet kunnen waarmaken in de organisatie 
en vindt 34% dat ze nog onvoldoende hun talent 
kunnen ontwikkelen.

Balans tussen reageren op huidige behoeften en 
anticiperen op de toekomst

Het reageren op huidige behoeften of problemen, 
bijvoorbeeld uitdagingen met betrekking tot de uit-
stroom van grote groepen babyboomers, uitdagin-
gen om oudere werknemers langer gemotiveerd aan 
het werk te houden, omgaan met het plotse vertrek 
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van een medewerker of het beantwoorden aan acu-
te vragen van medewerkers omtrent hun loopbaan, 
kunnen een substantieel aandeel vormen van het 
dagelijkse loopbaanbeleid (De Vos & Dries, 2013). 
Het gevaar bestaat echter dat de focus op dit soort 
van maatregelen, die in hoofdzaak als doel hebben 
om een bestaande situatie op te lossen, een meer 
anticiperende en proactieve focus in het loopbaan-
beleid ondermijnen. Proactiviteit impliceert onder 
andere het anticiperen op structurele behoeften, 
wijzigingen op de arbeidsmarkt en in de bedrijfs-
strategie of -omgeving, en de implicaties daarvan 
voor de nood aan menselijk kapitaal. Het omvat ook 
aandacht voor veranderende verwachtingen en at-
titudes van jongere generaties, implicaties van wijzi-
gende gezinssamenstellingen, diversiteit, enzovoort. 
Duurzaam loopbaanbeleid impliceert dat er slim 
wordt omgegaan met het dilemma van aandacht 
voor een langetermijnvisie en het reageren op hui-
dige behoeften door beide tijdsperspectieven met 
elkaar in balans te brengen. Een loopbaanbeleid 
kan vandaag, bijvoorbeeld, veel aandacht geven aan 
inclusie van oudere werknemers. Een duurzaam be-
leid focust zich op de vraag hoe een leefijdsinclusief 
loopbaanbeleid uit te werken en overstijgt daarmee 
de aandacht voor oudere werknemers alleen. Uit 
onze cijfers blijkt dat 41% van de organisaties eerder 
ad hoc reageren op bepaalde behoeften in plaats 
van te anticiperen. Slechts 36% tracht met hun loop-
baanbeleid te anticiperen op toekomstige noden.

Balans tussen een inclusieve benadering en 
maatwerk

Vanuit een strategische benadering lijkt het lo-
gisch dat loopbaanbeleid zich concentreert op het 
zogenaamde kritisch talent binnen de organisatie 
(Lepak & Snell, 2002). Duurzaam loopbaanbeleid 
focust echter niet enkel op die segmenten van 
medewerkers die kritisch zijn voor de organisatie 
bijvoorbeeld omwille van de uniekheid van hun 
competenties, of op groepen die vandaag maat-
regelen nodig hebben zoals oudere werknemers. 
Duurzaam loopbaanbeleid omvat een beleid dat 
zich richt op diverse doelgroepen en vermijdt een-
zijdige aandacht voor enkel een beperkt percen-
tage medewerkers, wat daarvoor ook de redenen 
mogen zijn. Als gevolg van een te selectieve of 
exclusieve focus op een beperkt onderdeel van 
de werknemerspopulatie, in combinatie met een 

eerder reactieve benadering, riskeert er immers een 
kloof te ontstaan tussen vraag en aanbod op de 
interne arbeidsmarkt.

Dergelijke inclusieve aanpak die gericht is op alle 
werknemers schept meer mogelijkheden naar in-
zetbaarheid. Geen enkele medewerker staat im-
mers los van de groep. De loopbaan van de ene 
beïnvloedt ook die van zijn omgeving. En dus is 
het zinvol om het geheel te overschouwen en een 
breed perspectief te handhaven. Het verschuiven 
van een rol of het verplaatsen van een medewerker 
naar een andere werkomgeving heeft steeds impact 
op anderen. Om duurzaam de organisatie te kun-
nen bestaffen, is het dan ook nodig een zicht te 
hebben op alle talenten, hun sterktes en ambities. 
In de realiteit zien we dat heel wat organisaties 
toch nog bepaalde groepen voorrang geven in hun 
loopbaanbeleid, bijvoorbeeld high potentials.

Een inclusieve benadering betekent echter niet 
dat er uniformiteit is in het loopbaanbeleid voor 
iedereen. Eerder het omgekeerde is van toepas-
sing: loopbaanbeleid dat alle medewerkers omvat, 
erkent tegelijkertijd dat die medewerkers zeer di-
vers zijn in hun aspiraties, behoeften en talenten. 
Afhankelijk van hun levensstadium en hun bredere 
levenscontext kunnen deze behoeften ook evolue-
ren (Mainiero, & Sullivan, 2006). Dit vraagt om een 
dynamisch perspectief op loopbanen, eerder dan 
een passief en inflexibel beleid dat de dynamiek 
van loopbanen probeert te capteren in één com-
plex systeem. Dit kan onder andere gaan over het 
faciliteren van individuele afspraken met medewer-
kers over manieren om hun loopbaanbehoeften te 
realiseren. Het betekent dat wordt afgestapt van het 
aanbieden van enkel standaard loopbaanopties die 
voor alle werknemers gelden (denk aan de traditio-
nele loopbaanladders). Het impliceert het faciliteren 
van een ‘n = 1’-benadering vanuit de erkenning dat 
er in een organisatie evenveel loopbanen als mede-
werkers zijn. I-deals vormen daarbij een nuttig in-
strument. I-deals zijn vrijwillige, geïndividualiseerde 
afspraken die niet-standaard in aard zijn en die ge-
maakt worden tussen individuele medewerkers en 
hun werkgever over elementen die zowel de mede-
werker als de organisatie ten goede komen. I-deals 
vormen een manier om om te gaan met de stijgende 
behoefte aan maatwerk en individualisering van di-
verse aspecten van de arbeidsrelatie (Rousseau, Ho, 
& Greenberg, 2006). Bij gemiddeld een derde van 
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de organisaties is maatwerk in de vorm van I-deals 
momenteel mogelijk voor bepaalde doelgroepen zo 
blijkt uit onze bevraging.

Balans tussen loopbaanzelfsturing en 
loopbaanondersteuning

Duurzaam loopbaanbeleid is geen zorgend be-
leid maar erkent de medewerker in zijn/haar ac-
tieve rol als loopbaaneigenaar (bijvoorbeeld Hall, 
2002). Uiteindelijk is het de werknemer die aan 
het stuur zit van de eigen loopbaan. Dit betekent 
dat het faciliteren van zelfbewustzijn en zelfsturing 
intrinsieke en inherente componenten zijn van 
duurzaam loopbaanbeleid. Werknemers moeten 
zelf nadenken over hun loopbaanbehoeften, hun 
competenties, hun loopbaanidentiteit en de dialoog 
aangaan over wat dit betekent gegeven de organi-
satiecontext en -behoeften. Dit impliceert ook dat 
het loopbaanbeleid erkent dat loopbanen niet be-
perkt hoeven te blijven tot de huidige organisatie 
en medewerkers stimuleert om ruimer dan de hui-
dige organisatiecontext te denken. Uit onze werk-
nemers- en organisatiebevraging blijkt hier een re-
latief grote consensus over te bestaan: zowat zeven 
op de tien bevraagde werknemers en organisaties 
geven aan dat de werknemer de eerste verantwoor-
delijke voor de loopbaan is. Bovendien zegt 91% 
van de organisaties dat het in eerste instantie de 
werknemer zelf is (en niet de organisatie) die zich 
goed moet voelen bij zijn loopbaan. Tegelijk erkent 
de helft organisaties dat zij hierbij wel een actieve 
rol dienen te spelen: 52% zegt dat werknemers zelf 
hun weg moeten zoeken in de organisatie om te 
realiseren wat ze wensen in hun loopbaan.

Duurzaam loopbaanbeleid erkent dat zelfbewustzijn 
en meta-competenties niet automatisch bij iedere 
medewerker aanwezig zijn. Medewerkers hebben 
ondersteuning nodig om deze te ontwikkelen en 
ook daadwerkelijk aan het stuur van hun loopbaan 
te gaan zitten. Praktijken die loopbaancompetenties 
ontwikkelen en die werknemers faciliteren in het ma-
ken van hun eigen loopbaanbeslissingen, niet zozeer 
het maken van deze beslissingen in de plaats van de 
medewerker, vormen daarom een belangrijk ingredi-
ent van een duurzaam loopbaanbeleid. Hier is er nog 
progressie mogelijk in heel wat organisaties. Zo geeft 
slechts 10% van de bevraagde organisaties aan dat 
alle medewerkers een loopbaanontwikkelingsplan 

hebben, is professionele loopbaanbegeleiding mo-
gelijk bij 38% en geeft 15% workshops over loop-
baanontwikkeling. Een op de vier geeft aan dat er 
een jaarlijks loopbaangesprek plaatsvindt tussen 
medewerker en leidinggevende. Bij de werknemers-
bevraging geeft 62% te kennen dat ze geen loop-
baangesprek hebben. Bovendien zegt 43% dat hun 
leidinggevende hen onvoldoende kent om uit te ma-
ken welke loopbaan het meest geschikt is voor hen.

Organisaties als hefboom voor 
duurzame loopbanen

Het loopbaanonderzoek leert dat een duurzaam 
loopbaanbeleid contextafhankelijk is. Wat werkt 
voor de ene, werkt niet noodzakelijk voor de ande-
re organisatie. De vijf dimensies die we hierboven 
bespraken, kunnen fungeren als een referentieka-
der waartegen bestaande processen en praktijken 
met betrekking tot loopbanen kunnen worden af-
gezet. De specifieke uitdagingen die op basis daar-
van naar voor komen, zullen variëren naargelang 
de organisatie. Dit blijkt ook uit de resultaten van 
de loopbaanscan die we recent in een volgende 
onderzoeksstap hebben ontwikkeld en die orga-
nisaties kunnen invullen (www.sdworx.be/loop-
banen). Deze scan legt op een snelle manier de 
sterktes, uitdagingen en pijnpunten van het loop-
baanbeleid van organisaties bloot, rekening hou-
dend met de specifieke context, en is gebaseerd 
op het principe van balansdenken: een balans tus-
sen de behoeften van individu en organisatie, tus-
sen loopbaanondersteuning en zelfsturing, tussen 
maatwerk en inclusiviteit en tussen korte termijn 
en lange termijn. De loopbaanscan werd vrij recent 
gratis ter beschikking gesteld van organisaties. Op 
basis van de voorlopige respons van 57 organisaties 
blijkt dat loopbaanbeleid vanuit diverse behoeften 
wordt opgestart en dat er grote verschillen tussen 
organisaties zijn op dat vlak. Zo is de behoefte aan 
betere/meer flexibele inzetbaarheid van personeel 
voor een derde van de organisaties de grootste uit-
daging, voor nog een derde het verbeteren van de 
werkbaarheid om engagement en vitaliteit te ver-
zekeren, en ten slotte voor een derde het inzetten 
op groei via duurzame performantie en potentieel-
ontwikkeling.

In onze inleiding introduceerden we loopbanen 
als een eco-systeem en stelden we dat loopbanen 
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beïnvloed worden door een veelheid van actoren en 
factoren op meerdere niveaus. In deze bijdrage fo-
custen we op het organisatieniveau en schetsten we 
vijf dimensies van duurzaam loopbaanbeleid. Om 
te komen tot duurzame loopbanen is het nodig ook 
de rol van andere actoren die bij dit eco-systeem 
betrokken zijn verder te bekijken alsook hun mo-
gelijke invloed op de mate waarin organisaties van-
daag klaar zijn voor een duurzaam loopbaanbeleid. 
Onze bevraging leert alvast dat loopbaanbeleid nog 
steeds een zaak is voor organisaties en dat ondanks 
een wijzigende arbeidsmarkt, ook interne loopbaan-
dynamieken belangrijk blijven en voor organisaties 
een uitdaging vormen om mee om te gaan.

Ans De Vos 
Tim Gielens 
Antwerp Management School 
Lorenzo Andolfi 
SD Worx kenniscentrum
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