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Tijdens de voorbije beleidscyclus zette het arbeidsmarktbeleid in 

op het voorzien van de langetermijnrandvoorwaarden die moe-

ten toelaten dat werknemers en bedrijven opportuniteiten zien 

en initiatief nemen in onze huidige veranderende economische 

context. De overheid investeerde in een innovatiecultuur en in 

een waardengedreven beleid ter voorbereiding op de economie 

van morgen. Om dat te verwezenlijken linkte de Vlaamse Rege-

ring een aantal hefbomen aan een reeks kernwaarden (Vlaamse 

Regering, 2014) zoals wendbaarheid, duurzaamheid met een fo-

cus op de lange termijn en op transparantie, responsabilisering 

van individuen en organisaties, klantgerichtheid en zorg voor de 

werknemer en maatwerk. Vanuit eigen onderzoek binnen het Vle-

rick Centre for Excellence in Strategic Rewards gaan we dieper in 

op elk van de vermelde kernwaarden en wat deze betekenen voor 

een beloningsbeleid gericht op het stimuleren van wendbaarheid 

en innovatie binnen bedrijven én bij medewerkers.

redenen waarom de Belgische 
competitiviteit daalt: de producti-
viteit van de bedrijven (groei van 
13% tussen 2000 en 2016) stijgt 
namelijk niet in gelijke tred met 
de loonkost (groei van 45% tus-
sen 2000 en 2016). De loonkost 
in België neemt toe enerzijds door 
de jaarlijkse indexering (dit is de 
automatische koppeling aan de 
levensduurte) en anderzijds door 
een (te) sterke link tussen loon 
en leeftijd (Baeten, Loyens, & De 
Greve, 2017). Dergelijke koppe-
ling groeide historisch, onder meer 
door opgedane beroepservaring 
en trouw aan de onderneming te 
belonen met jaarlijkse verhogin-
gen.

Om de koppeling tussen loon en 
leeftijd te doorbreken, opperde de 
federale regering in het voorbije 

regeerakkoord om een nieuw loopbaanmodel te 
introduceren. Binnen dat loopbaanmodel zouden 
werknemers verloond worden op basis van com-
petenties en productiviteit. Er dienen duidelijk nog 
stappen te worden gezet, aangezien de salarissys-
tematiek gebaseerd op barema’s – dit zijn de auto-
matische jaarlijkse loonsverhogingen – nog steeds 
gangbaar is en tegelijk fel ter discussie staat. Dit 
zien we niet zozeer als een unieke verantwoor-
delijkheid van de overheid, dan wel van de soci-
ale partners, met een grote uitdaging wat betreft 
de modernisering van de sectorbarema’s. Het zijn 
trouwens niet enkel de bestaande baremasystemen 
die problemen veroorzaken, maar ook de ‘traditie’ 
in België om lonen gedurende een lange periode te 

De economie van morgen
Wat met de wendbaarheid van onze werkgevers en werknemers?

Duurzaamheid

Een eerste kernwaarde vooropgesteld door het be-
leid is die van duurzaamheid. Binnen deze categorie 
staan we stil bij twee elementen die bijdragen tot een 
meer duurzaam beleid. Het ene vanuit de insteek van 
concurrentiekracht en financiële haalbaarheid op be-
drijfsniveau, het andere vanuit de insteek van eco-
logische duurzaamheid op maatschappelijk niveau.

Economische duurzaamheid

Peilingen tonen aan dat België inboet aan con-
currentiekracht. Hoewel diverse factoren hiertoe 
bijdragen, is de loonkostenhandicap een van de 
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laten stijgen, los van het feit of deze gebaseerd zijn 
op anciënniteit dan wel op prestatie.

Een bedrijf dat er bewust voor koos om dit feno-
meen te doorbreken is KBC, door enkel automati-
sche stijgingen toe te kennen tot op het moment 
waarop een werknemer een marktconform salaris 
bereikt, om zich nadien te beperken tot discreti-
onaire stijgingen. Andere bedrijven voorzien com-
municerende vaten tussen vast en variabel loon, 
waarbij werknemers die het salarisplafond hebben 
bereikt en goede prestaties leveren, een bonus krij-
gen in plaats van een stijging in vast salaris.

De link tussen loon en leeftijd, of die nu expliciet 
dan wel indirect is, is temeer problematisch gezien 
de verwachte evolutie op demografisch vlak. Cij-
fers tonen aan dat de stijging in het aantal ouderen 
zich reeds vertaalt op de arbeidsmarkt en in het 
personeelsbestand van bedrijven, waarbij voorna-
melijk een toename merkbaar is in de categorie van 
werknemers tussen 55 en 65 jaar. Tegen 2040 zou 
71% van deze leeftijdsgroep actief zijn op de ar-
beidsmarkt tegenover de huidige 50%. (Baeten et 
al., 2017).

Dit alles leidt ertoe dat de loonkost voor bedrij-
ven doorweegt en in de toekomst enkel nog zal 
versterkt worden. Het witboek Het Loonhuis van 
het Toekomst bevestigt dat er momenteel reeds een 
sterke correlatie bestaat tussen leeftijd en salaris. 
Concreet zorgt die ervoor dat binnen hetzelfde 
functieniveau een 55-jarige bediende in België 45% 
meer verdient dan zijn of haar 30-jarige collega 
(Baeten et al., 2017). Dergelijke salarissystematiek, 
of ze nu wordt gekenmerkt door anciënniteitsver-
loning of door prestatieverloning, is onhoudbaar 
en onbetaalbaar op lange termijn, zeker binnen de 
context van de vergrijzende maatschappij en van de 
beslissing omtrent het uitgestelde loopbaaneinde.

Naast de kwestie van salarissystematiek stelt zich 
de vraag of de meerwaarde en productiviteit van 
een werknemer evenredig mee evolueert met diens 
leeftijd of anciënniteit. De Hoge Raad voor de 
Werkgelegenheid meent dat een matiging van de 
loongroei naar het einde van de loopbaan toe aan 
de orde is, parallel met het productiviteitsverloop. 
Naarmate werknemers ervaring opbouwen binnen 
een bepaalde functie, is er sprake van afnemend 
rendement, een tendens die zich weerspiegeld zou 

moeten zien in de loonontwikkeling. Vandaar dat 
de Raad een bovengrens voorstelt voor het aan-
tal baremieke stappen afgestemd op de specifieke 
functie. Het aantal stappen of jaren van automa-
tische stijging hangt samen met de complexiteit 
van de job en wordt sneller bereikt door laag- dan 
hooggeschoolden. We verwijzen in dat kader naar 
onze noorderburen, waar het aantal ‘periodieken’ 
(salarisstappen) reeds wordt beperkt tot vijf à tien 
stappen.

Uit onderzoek rond het Het Loonhuis van de Toe-
komst (Baeten et al., 2017) blijkt dat de grootste 
ontwikkelingsstappen worden gezet tijdens de eer-
ste jaren binnen de nieuwe rol en dat de producti-
viteit niet onbeperkt blijft toenemen. Op het ogen-
blik dat de medewerker zijn of haar functie-inhoud 
beheerst, daalt de leercurve en kan die na verloop 
van tijd zelfs stagneren. Om Mouton (2017) te cite-
ren: “De anciënniteitsbarema’s maken dat op een 
bepaald moment de stijging van de loonkosten niet 
meer spoort met de stijging van de productiviteit 
van een werknemer”.

Vandaar dat Baeten, Loyens en De Greve (2017) 
als oplossing voorstellen om te evolueren naar een 
loonstructuur waarbij de werknemer in de begin-
jaren van een nieuwe rol sterkere loonstijgingen 
krijgt toegekend (met een focus op het vast loon). 
Om nadien, eens de medewerker de functie-inhoud 
beheerst en een marktconform loon ontvangt, het 
basisloon te plafonneren en ruimte te geven voor 
variabele verloning en discretionaire verhogingen. 
Beroepservaring blijft een belangrijke component 
binnen het vast loon tot aan het niveau van ‘com-
petentievolwassenheid’ en tot de werknemer een 
marktconform salaris ontvangt. Nadien verschuift 
het zwaartepunt naar prestatie op individueel en/
of teamniveau.

Daar waar dergelijk idee reeds positief onthaald 
werd door werkgevers, geven ook twee op de drie 
Vlaamse werknemers via het Grote Beloningson-
derzoek (Baeten, De Ruyck, & Vanoost, 2019) aan 
dat hun voorkeur uitgaat naar een systeem van 
prestatieverloning. Hoewel prestatieverloning voor 
de meerderheid van de medewerkers aantrekkelijk 
lijkt, maken we hierbij enkele kanttekeningen. Uit 
onderzoek blijkt dat verloning op basis van indi-
viduele prestaties vooral inwerkt op de motivatie 
op korte termijn en dus aan te raden is binnen 
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een context van duidelijk afgelijnde opdrachten en 
concrete resultaten (bijvoorbeeld in een productie-
omgeving) (De Meulenaere, Boone, & Buyl, 2015). 
Daarenboven werkt het systeem een individualis-
tische cultuur in de hand waarbij minder wordt 
samengewerkt, wat de organisatie als geheel niet 
ondersteunt. Ten slotte kan het onethisch gedrag 
veroorzaken indien men tegenslagen verbergt of 
cijfers manipuleert om bepaalde doelstellingen toch 
te behalen.

Het scenario dat het meeste kans op slagen biedt, 
rekening houdend met de opinies van de werkne-
mers, bestaat uit een hybride loonsysteem, waarbij 
anciënniteitsverloning (beperkt in tijd) gecombi-
neerd wordt met een variabel loon dat kan stijgen 
op basis van prestaties en resultaten. Op die manier 
blijven werknemers gemotiveerd. Dergelijk scena-
rio kan worden aangevuld met een systeem van 
collectieve beloning. Eigen onderzoek toont name-
lijk aan dat binnen het segment van variabele ver-
loning werknemers meer gewicht toekennen aan 
collectieve criteria (60%) dan aan individuele pres-
taties (40%) (Baeten et al., 2019).

Een belangrijke noot hierbij is dat er sprake dient 
te zijn van een aantal essentiële randvoorwaarden, 
willen collectieve bonusplannen doeltreffend zijn. 
In het werk van Lencioni (2002) zien we dat deze 
een positieve impact hebben wanneer de betrok-
kenheid en de inspraak van de medewerkers bij be-
slissingen significant is. In organisaties gekenmerkt 
door participatief management en door vertrouwen 
tussen de medewerker en de leidinggevende werkt 
beloning op collectief niveau prima. Net als in een 
organisatiecultuur waar medewerkers geïnformeerd 
worden over belangrijke topics en veranderingen. 
Voordelen die we in dergelijke context noteren zijn 
de creatie van een stimulerende werkcontext, de 
bevordering van samenwerking, de verhoging van 
het engagement en de betrokkenheid van mede-
werkers.

Bedrijven zijn er dan ook bij gebaat om in te zetten 
op systemen waarbij zowel de individuele als de 
collectieve prestaties een rol spelen, de zogenaam-
de hybride systemen. Beide systemen kennen voor- 
en nadelen, maar door ze te combineren worden 
de mindere aspecten ervan geneutraliseerd. Het is 
dus een positieve zaak dat het beleid reeds een 
aantal initiatieven in het leven riep, zoals de cao 90 

(niet recurrente resultaatsgebonden bonus) en het 
systeem van de winstdeling.

Voegen we nog kort toe dat het inspelen op duur-
zaamheid en innovatie, twee essentiële onderdelen 
van het beleid, idealiter ook wordt uitgeademd door 
de salarissystemen van onze topmanagers. Op heden 
zien we echter bij beursgenoteerde ondernemingen 
in België dat slechts 26% van de bedrijven innova-
tie- en duurzaamheids-KPI’s vooropstellen op korte 
termijn (STI) en slechts 14% op lange termijn (LTI).

Ecologische duurzaamheid

Onze andere insteek met betrekking tot duurzaam-
heid gaat specifiek in op duurzame mobiliteit, die 
vanuit de beloningsstrategie van een bedrijf sterk 
kan worden gestuurd. Hierbij werden door de 
overheid recent concrete stappen gezet, zoals het 
mobiliteitsbudget dat is gericht op multimodaliteit 
van het woon-werkverkeer met de nadruk op een 
groener wagenpark en alternatieve milieuvrien-
delijke vervoersmogelijkheden. Binnen dat kader 
krijgt de werknemer een budget ter beschikking 
dat vrij kan worden gespendeerd binnen drie pij-
lers: de keuze voor een milieuvriendelijke wagen 
(elektrisch of met beperkte CO

2
-uitstoot), de optie 

om te reizen via duurzame vervoersmiddelen (met 
de mogelijkheid tot combinatie) en een (rest)saldo 
dat in cash wordt uitgekeerd.

Het opzet van de wet rond het mobiliteitsbudget 
ligt in lijn met de maatschappelijke en ecologische 
uitdagingen waar we vandaag voor staan. In tegen-
stelling tot veel van de (para)fiscale voordelen die 
door de werkgever worden aangeboden, houdt de 
ingevoerde wetgeving niet enkel rekening met kos-
tenneutraliteit voor de werkgever en loonbehoud 
voor de werknemer, maar is er ook geen negatieve 
budgettaire impact op de sociale zekerheid.

Toch blijft de omschakeling naar een mobiliteits-
budget volgens sommigen (te) vrijblijvend en 
houdt de gunstige fiscaliteit op bedrijfswagens 
stand, waardoor medewerkers niet worden ontra-
den te kiezen voor deze optie. Door het systeem 
te baseren op vrijwilligheid, is er geen sprake van 
penalisering indien bedrijven hun aanbod niet aan-
passen of indien een werknemer niet opteert voor 
een alternatieve oplossing. Daarnaast wordt de kost 
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van parking niet opgenomen in het mobiliteitsbud-
get, terwijl dit past in een visie op de combinatie 
van verschillende vervoersmiddelen voor woon-
werkverkeer. Ten slotte blijft er een spanningsveld 
bestaan tussen de bestaande flexplannen en het 
mobiliteitsbudget, en blijft de cash for car regeling 
naast het mobiliteitsbudget bestaan. Het zou goed 
zijn om tot een eenduidig en helder systeem te ko-
men dat de verschillende aspecten integreert.

Uit het Grote Beloningsonderzoek (Baeten et al., 
2019) blijkt trouwens dat werkgevers vandaag 
hoofdzakelijk bedrijfswagens, (elektrische) fietsen 
en abonnementen voor openbaar vervoer aan-
bieden als ze een mobiliteitsbudget voorzien. Bij 
werknemers wordt de tevredenheid rond mobiliteit 
grotendeels gedreven door de mogelijkheid om te 
opteren voor een bedrijfswagen. Opmerkelijk is dat 
de medewerkerstevredenheid daalt bij een stijging 
in aantal mobiliteitskeuzes en wanneer het aanbod 
te ruim wordt.

Responsabilisering en inzetbaarheid

In de context van responsabilisering staan we stil 
bij (duurzame) inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, 
met oog voor twee specifieke aspecten: het mo-
tiveren van oudere medewerkers en individuele 
ontwikkeling.

Langer werken

Het verhogen van de pensioenleeftijd maakt dat we 
in de toekomst langer zullen werken. Vandaar het 
belang een loonsystematiek uit te werken die zo-
wel betaalbaar is voor organisaties als oudere werk-
nemers motiveert. Het Grote Beloningsonderzoek 
(Baeten et al., 2019) toont echter aan dat ongeveer 
80 procent van de werknemers vroeger wil stop-
pen met werken dan op de wettelijke pensioenleef-
tijd van 65. Er is dus nog een lange weg te gaan. 
Bovendien bestaat er een negatief verband tussen 
leeftijd en salaristevredenheid: medewerkers van 
50 jaar oud zijn pas even tevreden met hun totale 
reward pakket indien ze 74% meer verdienen dan 
hun 30-jarige collega.

Uit het onderzoek komt bovendien naar voor 
dat werknemers sterk vragende partij zijn voor 

zogenaamde ‘landingsbanen’, waarbij men niet 
meteen stopt maar vanaf een bepaalde leeftijd de 
beroepsactiviteit afbouwt door deeltijds te werken. 
Opmerkelijk hierbij is dat hoe ouder de werknemer 
wordt, hoe minder deze bereid is om in te leveren. 
Als men dan al bereid is om afstand te doen van be-
paalde reward aspecten, is dit vooral op niveau van 
de variabele beloning, in mindere mate op de vaste 
beloning en al helemaal niet op het aanvullend 
pensioen. Er zal dus een ernstige omslag moeten 
worden gemaakt in de geesten van de werknemers.

Een opmerkelijke vaststelling in het onderzoek is 
dat werknemers vanaf de leeftijd van 54 jaar tevre-
dener zijn als ze werken onder een systeem van 
merit pay, meer bepaald een beloning op basis 
van individuele prestaties. Ook zij willen nog een 
salarisperspectief. Mogelijke oplossingen bestaan 
erin te opteren voor asymmetrische salarisschalen 
of voor meer variabele verloningen vanaf een be-
paald niveau.

Persoonlijke ontwikkeling

De noodzaak om levenslang te leren via perma-
nente opleiding is sterk gelinkt aan de problema-
tiek van langer werken. Dit komt niet enkel ten 
goede van werkgevers, die hierdoor de producti-
viteit van hun oudere medewerkers zien stijgen, 
maar eveneens van de oudere populatie zelf die 
dankzij nieuwe competenties inzetbaar blijft op de 
arbeidsmarkt.

Enerzijds zijn er inspanningen nodig vanuit het 
werkgelegenheidsbeleid van de overheid en vanuit 
het personeelsbeleid van bedrijven om via oplei-
ding competenties aan te scherpen en mee te la-
ten evolueren met de noden van de arbeidsmarkt. 
Dit houdt eveneens in dat het hr-beleid processen 
aanwendt die rekening houden met een medewer-
kerspopulatie die bestaat uit verschillende genera-
ties met elk hun eigen behoeften. Anderzijds dient 
te worden ingezet op de verantwoordelijkheidszin 
van de medewerker om het roer in eigen handen te 
nemen en ervoor te zorgen dat zijn of haar markt-
waarde behouden blijft. Organisaties zijn namelijk 
steeds minder vaak een employer for life.

Uit het Grote Beloningsonderzoek (Baeten et 
al., 2019) komen we echter tot de gevaarlijke 
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vaststelling dat er bij medewerkers slechts in heel 
beperkte mate animo is om zelf (bijvoorbeeld via 
de bonus) te investeren in opleiding en dat ze het 
de unieke verantwoordelijkheid achten van de or-
ganisatie om in hun ontwikkeling te voorzien. Me-
dewerkers zien het nog niet als hun eigen taak om 
inzetbaar te blijven en staan te weinig stil bij hun 
mobiliteit op de arbeidsmarkt.

Als het gaat over ‘budget voor persoonlijke ontwik-
keling’ als aanwending in een flexibel verlonings-
plan tonen de resultaten van het Grote Belonings-
onderzoek (Baeten et al., 2019) aan dat werkne-
mers met een jobanciënniteit van meer dan vijftien 
jaar minder geneigd zijn om hierin te investeren 
dan meer recent aangeworven werknemers. Man-
nen schatten het eveneens minder belangrijk in dan 
vrouwen. Inzetbaarheid is dus niet top of mind bij 
de gemiddelde medewerker.

Nochtans blijkt onder meer uit The 100-year life 
(Gratton & Scott, 2017) dat naast financiële en vitale 
vermogens (gezondheid, work-life evenwicht, rela-
ties) ook productive (vaardigheden, kennis, netwerk) 
en transformational assets (zelfkennis, vermogen tot 
aanpassing) essentieel zijn willen we de populatie 
(op de werkvloer) blijven motiveren. Zo moeten ou-
dere werknemers bereid zijn om nieuwe kennis op te 
doen en nieuwe competenties te verwerven (gelinkt 
aan self-knowledge) en zullen ze door meer transities 
gaan, wat een nood aan openheid met zich mee-
brengt wat betreft nieuwe ervaringen en wat betreft 
het in vraag stellen van routines en vooroordelen. 
Dergelijke inspanningen zijn een voorwaarde om de 
verlenging van de loopbaan weerspiegeld te zien in 
een effectieve verlenging van de beroepsactiviteit.

Caring employer

Een zorgende werkgever is dat niet alleen naar 
diens klanten toe, maar ook naar diens medewer-
kers, en wordt omschreven als caring employer. 
Eén van de manieren om door de medewerker als 
zorgzaam te worden gepercipieerd is door in te zet-
ten op de core benefits.

Uit een onderzoek met AG Insurance en Vlerick 
Business School (Baeten, De Ruyck, & Loyens, 2018) 
blijkt bijvoorbeeld dat de uitkering van de sociale ze-
kerheid bij langdurige arbeidsongeschiktheid wordt 

overschat. 62% van de respondenten met een salaris 
hoger dan €43 596,79 en 26% van de respondenten 
met een salaris lager dan €43 596,79 overschatte de 
bijdrage van de sociale zekerheid bij langdurige af-
wezigheid. Tegelijk komt uit de bevraging naar voor 
dat 90% van de werknemers het ten zeerste appre-
cieert wanneer de werkgever extralegale voordelen 
rond zorg aanbiedt. Dergelijke vaststelling bevestigt 
een toenemend bewustzijn rond het belang van de 
zogenaamde uitgestelde beloning.

Gelinkt aan de vergrijzingsproblematiek en de 
uitdaging om werknemers langer aan het werk te 
houden, kunnen we stellen dat aandacht voor zorg 
door veel medewerkers wordt geapprecieerd, en 
dat werkgevers tegemoetkomen aan een reële be-
hoefte wanneer ze in dergelijke zorgverzekering of 
aanvullend pensioen voorzien. Bovendien zouden 
de werknemers interessante(re) mogelijkheden 
moeten worden aangeboden om extra stortingen 
te doen in het aanvullend pensioen, eventueel ten 
koste van het vast salaris.

Wat betreft verzekeringen binnen het reward pakket 
van medewerkers, is goede communicatie essentieel. 
Onderzoek met AG Insurance toont aan dat niet zo-
zeer het salarisniveau of het aantal voordelen, maar 
wel de kwaliteit van de communicatie de grootste im-
pact heeft op de tevredenheid van medewerkers met 
hun voordelenpakket (Baeten & Loyens, 2016). We 
zien dan ook een grote uitdaging voor verzekeraars: 
deze houden nu vaak vast aan een verzekeringstech-
nisch jargon, maar zouden beter instrumenten aan-
bieden om de kennis van werknemers te verhogen 
rond deze thematiek en aan sensibilisering doen.

Ten slotte wijst het onderzoek erop dat een total 
reward statement het verschil maakt. Binnen der-
gelijk statement wordt een overzicht geboden van 
alle beloningscomponenten en de bedragen die de 
werkgever erin geïnvesteerd heeft. Het vormt een 
duidelijk onderscheidend kenmerk tussen bedrij-
ven die het goed doen op het vlak van belonings-
communicatie en de anderen.

Maatwerk en flexibiliteit

Bekijken we maatwerk vanuit een verloningsper-
spectief, dan komen we uit bij het vraagstuk rond 
flexibel verlonen. Flexibel verlonen laat toe om te 
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werken op maat van de medewerker. Willen orga-
nisaties inzetten op een duurzame tewerkstelling 
van (oudere) werknemers, dan hebben ze oog voor 
een flexibel gamma aan (extralegale) voordelen, om 
zo tegemoet te komen aan de noden en voorkeu-
ren van een divers werknemersbestand tijdens de 
verschillende levensfases. Hierbij denken we aan 
opties rond gezondheid, welbevinden, flexibiliteit 
in deeltijds werk, jobrotatie, opname van minder 
of meer verantwoordelijkheden, carrièreplanning, 
aanpassingen in de arbeidsomstandigheden, enzo-
voort. Een voorbeeld hiervan vinden we in de auto-
industrie waar ergonomische aanpassingen en/of 
ondersteunende robots het werk van de arbeiders 
verlichten, met lager ziekteverzuim als resultaat.

Vandaag zijn de huidige flex- of cafetariaplannen 
echter sterk geïnspireerd door (para)fiscale optima-
lisatie. Dit is een goede zaak vanuit het perspectief 
van de werkgever, die op een budgetneutrale ma-
nier aan loonoptimalisatie voor de werknemer kan 
doen. Toch stellen we ons vragen bij bepaalde van 
de aangeboden keuzes. Zo kunnen werknemers 
ervoor opteren om een stuk van hun eindejaars-
premie om te zetten in extralegale kinderbijslag. Ei-
genlijk komt dit erop neer dat men cash voor cash 
gaat inwisselen, met als verschil dat er geen sociale 
zekerheid verschuldigd is op extralegale kinder-
bijslag.

We adviseren het toekomstige beleid dan ook om 
een visie uit te bouwen rond opties die beleidsma-
tig belangrijk zijn en een duurzame benadering toe-
laten. In plaats van in te zetten op gunstige (para)
fiscale mogelijkheden bieden de vier elementen 
van duurzame mobiliteit, de mogelijkheid tot het 
investeren in tijd, de nieuwe demografische reali-
teit via pensioenopbouw en de ontwikkeling door 
blijvende tewerkstelling te stimuleren via opleiding, 
veel meer opportuniteiten. Deze elementen spelen 
niet enkel in op de vraag naar meer duurzaamheid, 
maar eveneens naar blijvende inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt. Bij een te sterke gedrevenheid door 
fiscaliteit bestaat namelijk de kans dat het systeem 
niet overeind blijft. Denken we aan de werkkos-
tenregeling in Nederland, waarbij de overheid de 
optimalisatieoefeningen afblokte door alles onder 
één noemer te brengen. De werkkostenregeling of 
onbelaste vergoeding aan werknemers blijft er on-
belast zolang het totale bedrag onder 1,2% blijft van 
de loonsom van alle medewerkers samen.

Uit het Grote Beloningsonderzoek (Baeten et al., 
2019) blijkt dat de voorkeur van de werknemers in-
zake flexibele beloning uitgaat naar de mogelijkheid 
tot het kiezen voor een extra bijdrage aan het pen-
sioenplan, een upgrade van de verzekeringen en 
het opsparen van vakantiedagen (in het kader van 
langere afwezigheid of van vervroegde uittreding).

Wat hebben we geleerd?

De kernwaarden die werden vooropgesteld tijdens 
de vorige beleidsperiode dragen absoluut bij tot 
een meer wendbare economie van morgen. We 
bespraken enkele ervan in detail, uitgaande van 
de bevindingen uit eigen onderzoek. Zo zijn we 
overtuigd van de meerwaarde van een hybride sa-
larissystematiek die steunt op een evolutie in het 
loonverloop van automatische stappen in het begin 
van de carrière, wanneer de leer- en productiviteits-
curve het grootst is, naar een gedifferentieerde en 
variabele verloning toe op basis van merit pay, ge-
koppeld aan winstdeling. Op die manier is het mo-
gelijk op een duurzame manier om te gaan met de 
loonkost, die zich ontwikkelt niet zozeer op grond 
van anciënniteit en/of leeftijd, maar vanuit het be-
lang van (vernieuwende) competenties, prestaties 
en resultaten, dit zowel op individueel als collectief 
niveau. Het ideale scenario bestaat erin een balans 
te vinden tussen individuele en collectieve (indien 
mogelijk ook op teamniveau) criteria gekoppeld 
aan financiële en niet-financiële objectieven.

Duurzaamheid vanuit een ecologisch standpunt 
kan dan weer worden geoptimaliseerd door de 
recent ingevoerde wet rond mobiliteitsbudget aan 
te vullen en verder te implementeren in bestaande 
systemen. Willen we een inzetbare medewerkers-
populatie promoten, dan dienen zowel het beleid, 
de bedrijven en de medewerkers zelf de noodzaak 
in te zien van levenslang leren. Enkel op die manier 
behouden oudere werknemers hun ‘marktwaarde’ 
en inzetbare positie op de arbeidsmarkt. Inspelend 
op de vergrijzende maatschappij en de wens van 
veel bedrijven om te worden gepercipieerd als 
caring employer, is het belangrijk om rekening te 
houden met de noden en voorkeuren van een mul-
ti-generationele medewerkerspopulatie, ook bin-
nen hun (variabel) loonpakket. Inzetten op extra 
zorgverzekering en op aanvullend pensioen lijken 
in dat opzicht alvast een juiste en duurzame keuze.
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Dit leidt ons naadloos tot het laatste aspect van 
maatwerk, dat moet toelaten een duurzame visie 
uit te bouwen rond flexibel belonen, met een fo-
cus op milieuvriendelijke mobiliteit, tijd, pensioen-
opbouw en persoonlijke ontwikkeling. Dergelijke 
visie wordt idealiter doorgetrokken in de strategie 
rond executive pay, waarbij KPI’s rond innovatie 
en duurzaamheid worden opgenomen. Nemen we 
deze aspecten rond het loonhuis van de toekomst 
in acht, dan zetten we zonder twijfel belangrijke 
stappen in de richting naar een wendbare en in-
novatieve economie van morgen.

Angie Van Steerthem 
Xavier Baeten 
Vlerick Business School
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