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Inleiding
In navolging van de enquête gevoerd onder DC-bedrijven en ter bekendmaking van de resultaten
van deze bevraging heeft het sectoraal vormingsfonds besloten rondetafelgesprekken te organiseren.
Dit enerzijds om tegemoet te komen aan de gemaakte afspraken met de Vlaamse regering in het
kader van de sectorconvenant en anderzijds om gerichte en kwalitatieve informatie te verkrijgen
over de weg die het sectorfonds , volgens de bedrijven voor wie zij bevoegd is, moet inslaan.
Deze gesprekken vormen, samen met de informatie bekomen uit de enquête, dan ook een
belangrijke basis, een leidraad als het ware, voor toekomstige acties en initiatieven die het
sectorfonds wil ondernemen. De rondetafelgesprekken werden georganiseerd op drie strategische
plaatsen verspreid over Vlaanderen (Gent, Wilrijk en Lummen) opdat elk dienstenchequebedrijf de
kans zou hebben haar mening te uiten over belangrijke themata die een duidelijke invloed hebben
op de werking van de sector. Concreet zijn we dieper ingegaan op volgende onderwerpen:
1. Omkaderingspersoneel
2. Opleiding en competentiebeleid
3. Verloop van werknemers
Het eerste bevraagde thema legt de focus op het ‘omkaderingspersoneel’ werkzaam in de
dienstencheque-ondernemingen. Naast de werknemers vormt het omkaderingspersoneel namelijk
een onontbeerlijke schakel in het goed functioneren van een (dienstencheque)onderneming.
Het opleidings- en competentiebeleid werd het meest uitvoerig bevraagd tijdens de
rondetafelgesprekken naar analogie met de enquête. Opleiding blijft de ‘core business’ van het
sectoraal vormingsfonds.
Het verloop in de dienstencheque-onderneming werd dieper bevraagd onder de noemers “instroom”
en “uitstroom”.
Het rapport zelf bevat een synthese van de resultaten van de rondetafelgesprekken opgedeeld naar
de verschillende themata. De gestelde vragen kan u terugvinden in de bijlage.
Het sectoraal vormingsfonds wenst u alvast veel leesplezier.

1. Omkaderingspersoneel
Het omkaderingspersoneel speelt duidelijk een niet te onderschatten rol in de onderneming. Hoewel
klein in getale, zeker in vergelijking met de arbeiders die zij aansturen en begeleiden, vervult het
omkaderingspersoneel tal van belangrijke en diverse functies in de onderneming, gaande van
(loon)administratie en klachtenbehandeling tot begeleiding en aansturing van de
dienstenchequewerknemers.
Diploma’s en andere relevante werkervaring van het omkaderingspersoneel lopen dan ook enorm
uiteen en hangen in sterke mate af van de organisatie binnen welke zij werkzaam zijn. Essentieel is
dat het omkaderingspersoneel in sterke mate moet beschikken over sociale en communicatieve
vaardigheden, stressbestendigheid, commerciële ingesteldheid en klantgerichtheid. Sommige
ondernemingen geven aan dat ze omkaderingspersoneel o.a. rekruteren uit de pool van (ervaren)
dienstenchequewerknemers.
Opleiding van het omkaderingspersoneel is essentieel voor de goede werking van de onderneming.
Momenteel bestaat er geen algemeen opleidingstraject waarin alle verschillende aspecten aan bod
komen die noodzakelijk zijn om te werken in een dienstenchequeonderneming. Moest er een
dergelijk (allesomvattend) aanbod bestaan dan zou de onderneming wel degelijk hun
omkaderingspersoneel opleiden. Momenteel lossen ze dit op door algemene opleidingen (vb.
opleiding sociaal recht, opleiding boekhouding, etc…) te voorzien voor hun personeel. Deze
opleidingen zijn relatief duur en niet toegespitst op de specifieke situatie in een DCO. De
ondernemingen verkiezen een specificieke opleiding, gericht naar omkaderingspersoneel en
leidinggevenden, die minstens de volgende onderwerpen zou moeten omvatten:
-

Klachtenbehandeling en klantgerichtheid;
(toegepaste) sociale wetgeving en (specifieke) dienstenchequeregelgeving;
Planning en organisatie van een dienstencheque-onderneming;
Financieel-economisch beleid en verzekeringen;
Administratie en invullen van de cheques (specifiek Sodexho)
Coachen en motiveren van werknemers.

De bevraagde bedrijven voelen alleszins de nood om het omkaderingspersoneel op dergelijke
modules te laten intekenen, gegeven dat de prijs niet exuberant hoog ligt en dat het geheel
modulair kan worden aangeboden.
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2. Opleidings- en competentiebeleid
Overlegvormen, jobcoaching en meter/peterschap

Het beleid van de ondernemingen m.b.t. opleidingen en (het verwerven van de nodige)
competenties kan beter. Slechts 1 op 4 heeft een consulteerbaar opleidingsplan en van structurele
inbedding van een degelijk opleidingsbeleid is slechts sporadisch sprake.
Overlegvormen verschillen van type en grootte van het bedrijf en worden zowel ad-hoc gevoerd
(wanneer het nodig is) als gestructureerd (op vaste tijdstippen evaluatie/functioneringsgesprekken).
De meeste gesprekken gaan over absenteïsme. Sommigen organiseren daarnaast ook
tevredenheidsonderzoeken bij het personeel en ondernemen op basis daarvan bepaalde acties ter
verbetering of aanpassing van bepaalde knelpunten.
Jobcoaching en meter/peterschap wordt algemeen gezien als de meest efficiënte manier om
werknemers te ondersteunen maar tegelijkertijd is het de meest arbeidsintensieve en meest
kostelijke ondersteuningsvorm waardoor het weinig zal worden gebruikt binnen de onderneming.
De voorkeur gaat naar train-the-traineropleidingen, interne jobcoaching (door het bedrijf zelf) en
niet naar externe jobcoaching (door bijvoorbeeld andere commerciële organisaties).
De deelnemende bedrijven pasten allemaal jobcoaching toe. Grosso modo gebruikt de onderneming
de jobcoach:
-

Bij aanwerving van een nieuwe werknemer;
Bij opvoling van de werknemers op de werkvloer;
Wanneer er zich een probleem stelt bij een klant;
Wanneer er zich een probleem stelt bij de werknemer bij een klant of in het algemeen
tijdens de uitvoering van de job.

Van het sectoraal vormingsfonds wordt verwacht dat er degelijke opleidingen worden aangeboden
voor het omkaderingspersoneel om onderhandelings- en coachingstechnieken te hanteren zodat de
ondernemingen zelf coaching en/of meterschap intern kunnen aanbieden. De kost van zo’n coach
moet gerecupereerd kunnen worden bij de subsidiërende instanties.

Competenties en vaardigheden: communicatie en gepaste beroepshouding

De motivatie en de algehele attitude van een werknemer is van primordiaal belang in een
dienstencheque-onderneming. Attitudes kan men echter niet zomaar bijbrengen, dit wordt door de
bedrijven meer gezien als een opdracht voor VDAB die de werkzoekenden moet klaarstomen voor
de arbeidsmarkt. Eventueel kan de attitude ook aangescherpt worden door middel van jobcoaching
door een interne begeleider indien zich problemen stellen met een reeds aangeworven werknemer.

Opleiding m.b.t. communicatie is iets dat intern moet kunnen georganiseerd worden volgens de
bedrijven, begeleiding moet gebeuren vanuit de onderneming en niet zozeer door iemand extern.
Dit is echter niet altijd mogelijk dus blijft er wel nood bestaan aan externe opleingen gericht op de
omgang met verschillende types klanten en het (positief) communiceren met de klanten.
Communicatie is heel belangrijk, omdat het een vertrouwensrelatie schept met de klant, die centraal
staat en noodzakelijk is bij de uitvoering van het werk. Het is echter iets “menselijk”. Het kan vanaf
het eerste moment niet klikken tussen de werkneemster en de klant. Het omkaderingspersoneel is
dan verantwoordelijk om hier op in te grijpen en eventueel de werkneemster werk aan te bieden bij
andere klanten.
In de sector wordt er veel gevraagd van de werknemers en het bedrijf. Bedrijven die hun
werknemers goed kunnen “matchen” met klanten, verkrijgen vaak een grotere tevredenheid. De
persoon die de planningen beheert, heeft daar het meeste verantwoordelijkheid in. Een goed
beheer en een goede matching heeft zeker invloed op de motivatie van de werknemer en de
duurzaamheid van de tewerkstelling.
Men wenst vanuit de bedrijven vooral een ondersteuning voor het omkaderingspersoneel bij het
voeren van gesprekken en het algeheel ondersteunen van de werknemers.

Ondernemingsbudget

Bedrijven gaan enkel inzetten op externe vormingen als de technische kennis intern ontbreekt. De
voorkeur gaat duidelijk uit naar interne vormingen of werkbegeleiding maar in realiteit zal het bijna
altijd gaan om een mix van interne en externe opleidingen. Het werd duidelijk dat quasi alle
bedrijven interne opleidingen of werkbegeleiding voorzien zonder hiervoor eerst een aanvraag tot
goedkeuring in te dienen bij het federaal fonds.
De reden hiervoor is dat ze hun volledig budget spenderen aan externe opleiding aangezien dit de
grootste kost vormt en dat het administratief het makkelijkste kan verlopen. De bedrijven vinden het
nutteloos om alle administratieve verplichtingen te overlopen, om hiervoor budgetten te verkrijgen
van het federaal opleidingsfonds. De administratieve verplichtingen zijn te zwaar en wegen niet op
tegen het gebruik die men er van kan maken.
Kleine ondernemingen stellen dat ze met het opleidingsbudget amper 1 opleiding kunnen
organiseren. Sommige deelnemende bedrijven waren zelfs niet op de hoogte van het bestaan van
(de mogelijkheden van) het opleidingsfonds.
Het budget van de federale overheid is ontoereikend om verschillende opleidingen voor de totaliteit
van het personeel te bedienen en niet voldoende om de opleidingsverplichting van 10 collectieve
opleidingsuren per werknemer te vervullen, zoals voorzien in de CAO van 14 juli 2009. Om de
opleidingskost te beperken is er nood aan het opzetten van systemen van interne coaching en aan
“train the trainers” opleidingen zodat ondernemingen zelf intern jobcoaching kunnen voorzien. De
ondernemer en het omkaderingspersoneel moeten zelf genoeg technische bagage verwerven, zodat
zij het personeel beter kunnen vormen en zodoende veel kostenbewuster kunnenwerken.
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De bedrijven vinden wel dat het een taak is van het sectoraal vormingsfonds om hen te
ondersteunen in deze administratieve taken. Het sectoraal vormingsfonds zou deze taken moeten
vereenvoudigen. Een goede ondersteuning en hulp aan bedrijven bij de formulering van de interne
opleiding of de werkbegeleiding blijkt nodig, teneinde de aanvragen tot erkenning bij het federaal
opleidingsfonds te vergemakkelijken.
De ondenemingen zijn eveneens vragende partij om het beroepscompetentieprofiel te kennen en te
weten hoe ze dit kunnen hanteren.
Motivatie en weerstand bij werknemers en klanten

Bedrijfscultuur speelt een essentiele rol bij het motiveren van werknemers om een opleiding te
volgen. De werknemers moeten overtuigd worden aangezien ze doorgaans niet te vinden zijn voor
opleidingen. De bedrijven moeten als het ware de opleiding verkopen aan de werknemers. Vooral
‘oudere’, meer ervaren werknemers zijn moeilijk te overtuigen van het nut hiervan. Heel vaak zorgen
ondernemingen voor 1 op 1 opleidingen voor hun oudere werknemers en houden ze de
groepsopleidingen voor ‘jongere’ werknemers. Opvallend is dat werknemers die een opleiding
hebben gevolgd, er meestal tevreden over zijn ondanks de ‘drempelvrees’ die ze in het begin
voelden.
Klanten zijn te vinden voor opleiding zolang de werkgever ze (tijdig en op voorhand) op een degelijke
manier informeert over het doel en het nut van de opleiding. Klanten hebben het vooral moeilijk als
de huishoudhulp niet op het afgesproken uur komt zonder voorafgaande verwittiging.
Opleidingsplan

Hoewel een consulteerbaar opleidingsplan belangrijk wordt geacht door de deelnemende bedrijven
zijn er slechts enkele die effectief zo’n plan hebben. De dienstencheque-ondernemingen moeten in
de eerste plaats in orde zijn met alle andere aspecten van het dienstenchequegebeuren vooraleer ze
aandacht kunnen schenken aan opleiding.
Er zijn bedrijven die wel een duidelijk pad voor ogen hebben, maar dit nergens formaliseren onder
de vorm van een opleidingsplan.
Er is een duidelijk gebrek aan kennis en tijd om met opleiding, en de administratieve rompslomp die
het met zich meebrengt, rekening te houden. Heel vaak wordt er pas aan opleiding gedacht als er
klachten of opmerkingen komen van de gebruikers of van de werkneemster zelf. Als het
vormingsfonds, in het kader van zo’n opleidingsplan gericht naar zowel werknemers als bedienden,
het geschikte advies en de nodige ondersteuning kan bieden dan zal de onderneming hier effectief
meer gebruik van maken.

3. Verloop van werknemers
Instroom

Een van de grootste uitdagingen voor dienstenchequebedrijven is het vinden van geschikt (en
gemotiveerd) personeel. Motivatie en attitude kan men zeer moeilijk aanleren d.m.v. een opleiding,
de nodige technische kennis daarentegen wel. Daarom gaan de ondernemingen vooral op zoek naar
gemotiveerde mensen die niet noodzakelijk de nodige (technische) kennis hebben. De meeste
bedrijven hebben standaardtesten om nieuw personeel te testen op de nodige compententies maar
uiteindelijk speelt motivatie de meest doorslaggevende rol om tot een aanwerving van een
kandidaat over te gaan.
De grootste problemen i.k.v. de aanwerving van nieuw personeel hebben vooral te maken met het
gebrek aan motivatie van de kandidaat. Ook het negatieve imago en de onderwaardering van de job
door de kandidaten spelen een duidelijke rol. Een grootschalige (positieve) mediacampagne zou
soelaas kunnen brengen. Ook de kennis van de taal vormt een belangrijk element bij de aanwerving
van een kandidaat.
Zo blijft het lage loon een heikel punt terwijl dit, volgens de bedrijven, niet zo laag ligt, zeker niet als
men voltijds werkt in het systeem. Anderzijds blijkt het gebrek aan doorgroeimogelijkheden ook een
belangrijk knelpunt te zijn.
Er wordt heel wat verwacht van de werking van de VDAB, die verantwoordelijk is voor het
aanleveren van geschikte kandidaten. Ook een opleiding voor het plaatsen van betere en
resultaatgerichte vacatures vinden de bedrijven nuttig.
De bedrijven vinden het wenselijk om alle nuttige gegevens van de VDAB (wie is wie, bvb) op een
aparte website terug te vinden. .
Jobkanaal en jobbeurzen zijn niet populair omdat bedrijven er te weinig resultaat uit krijgen. De
meeste bedrijven hebben slechte ervaringen met jobbeurzen. Veel tijd en moeite voor weinig
resultaat. Sociale media worden (nog) niet gebruikt door de ondernemingen, althans niet in kader
van de rekrutering van nieuw personeel. Naar klanten toe worden sociale media wel gebruikt.
Mobiliteit blijft een heikel punt maar is moeilijk op te lossen aangezien alle vormen van collectief
vervoer quasi uitgesloten zijn door de eigenheid van de sector. Men moet m.a.w. over een eigen,
individueel, vervoersmiddel beschikken en liefst van al over een wagen.
De meeste bedrijven houden rekening met deze problemen door gericht klanten en werknemers op
geografische basis te matchen. Dit is in de praktijk echter niet altijd mogelijk. Anderen zetten in op
het aanbieden van goedkope (of volledig gratis) vervoersmiddelen zoals een bedrijfsfiets of
bedrijfsbrommers.
Het halen van het rijbewijs (en de eventuele financiële ondersteuning van het fonds hierin) achten
ze niet wenselijk aangezien de meeste bedrijven en/of werkenemers te weinig financiële middelen
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hebben om auto’s en dergelijk aan te schaffen en te onderhouden. Fietsopleidingen lijken
interessanter, zeker voor allochtonen.
Van het sectoraal vormingsfonds wordt vooral verwacht dat ze alle organisaties die bezig zijn met
werkzoekendenopleidingen in de verschillende regio’s in kaart brengt. De bedrijven wensen op die
manier in contact te komen met opgeleide kandidaten.
Samen met de VDAB moet het sectoraal vormingsfonds ook acties opzetten om geschikte
werkzoekenden toe te leiden naar de bedrijven.

Uitstroom

De belangrijkste indicatoren voor (het voorspellen van de) uitstroom zijn het gebrek aan motivatie,
klachten van gebruikers, absenteïsme, medische, sociale en relationele problemen. Ook hier wordt
coaching en begeleiding door het omkaderingspersoneel als oplossing voorgesteld. Het bedrijf moet
inspelen op deze indicatoren door met de werknemer in dialoog te gaan en samen constructief naar
oplossingen te zoeken.
Sommige zaken kan men oplossen door ervoor open te staan en flexibel te zijn als bedrijf, andere
uiteraard niet (bijvoorbeeld medische problematieken). Zeker bij klachten van de klant moet er als
bedrijf correct gereageerd worden, zowel naar de werknemer als naar de klant zelf. Zo zijn niet alle
klachten van klanten gegrond (denk aan de veeleisende gebruiker) en kan men door een andere
matching (cliënt-werknemer) reeds de problemen opvangen.
De motivatie van werknemers kan men op verschillende manieren hoog houden volgens de
deelnemende bedrijven. Zo organiseren ze quasi allemaal personeelsfeesten en/of
teambuildingmomenten. Ook de klanten worden soms ingeschakeld (en gesensibiliseerd) om de
werknemers te motiveren.

Algemeen
Het concept van de rondetafelgesprekken slaat aan bij de dienstenchequebedrijven. Graag hadden
ze deze gesprekken gecontinueerd met betrekking tot andere interessante themata binnen het
personeels- en opleidingsbeleid. Het netwerken (van elkaar leren) van de verschillende types
dienstenchequebedrijven werd als zeer waardevol ervaren. De organisatie moet wel gebeuren door
een overkoepelende instantie, zoals bijvoorbeeld door Federgon, als patroonsorganisatie, de
vakbonden of door het sectoraal vormingsfonds zelf.
Meermaals werd voorgesteld om een algemene website op te stellen waar alle informatie met
betrekking tot het dienstencheque-gebeuren zou worden gebundeld. Zowel wetgeving,
administratie als opleiding van werkzoekenden, werknemers en omkaderingspersoneel zouden in dit
plaatje passen. De idee is om een allesomvattende, gebruiksvriendelijke website te maken waar alle
(up-to-date)informatie rond dienstencheques op 1 plek is terug te vinden. Momenteel moeten
dienstencheque-ondernemingen te vaak op verschillende plaatsen informatie bijeensprokkelen
waardoor veel informatie verloren gaat.
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Bijlage

1. Omkaderingspersoneel
Begeleidend
en/of
administratief
personeel
waarvan
de
arbeidsovereenkomst enkel voorziet in begeleiding en omkadering voor
de dienstencheque-basiswerknemers. Gemiddeld hebben DC-bedrijven 1
omkaderingslid per 26 werknemers (ratio 3,81 per 100 )

RONDE TAFEL: Omkaderingspersoneel
1) Welke

scholing/vooropleiding

heeft

het

omkaderingspersoneel

genoten?

2) Stel dat er een specifieke opleiding bestaat voor het omkaderingspersoneel/zaakvoerders
van dienstenchequebedrijven. Zou u uw personeel voor dergelijke specifieke opleiding
inschrijven ? Zo ja, welke onderwerpen mogen zeker niet ontbreken in dergelijke opleiding?
(vb. sociale wetgeving, klachtenbehandeling, leren poetsen, coaching,…. en de
dienstenchequeregelgeving)
3) Hoe kan het fonds u ondersteunen bij de opleiding van uw omkaderingspersoneel? Heeft u
als bedrijf hier nood aan?

2. Opleiding en competentiebeleid
Opleiding is het bijbrengen van kennis en vaardigheden voor de
uitoefening van een beroep. Ook overlegvormen situeren we hieronder.
DC-bedrijven maken vooral gebruik van ad-hoc overleg, functioneringsen evaluatiegesprekken. Meterschap en jobcoaching worden het minst
gebruikt.

RONDE TAFEL: Overlegvormen
1) Wanneer beslist een bedrijf om van functionerings- of evaluatiegesprekken gebruik te
maken? Enkel bij problemen met een werknemer of is dit structureel voorzien?

2) Welke overlegvorm levert het beste resultaat af ?
3) Meter en peterschap is een vorm dat vooral gebruikt wordt om (nieuw) personeel op te
leiden en aan werkbegeleiding te doen. Waarom wordt het zo weinig gebruikt ?
4) Ook jobcoaching wordt het minst gebruikt door de DC-bedrijven, hoe komt dit volgens
u?(onbekendheid? moeilijk te organiseren? kostprijs?)
5) Hoe kan het fonds u ondersteunen m.b.t. de overlegvormen?

2. Opleiding en competentiebeleid
Kennis en vaardigheden zijn onontbeerlijk voor de uitoefening van het
beroep. DC-bedrijven hechten vooral belang aan technische
competenties, communicatie, kunnen omgaan met (diverse) klanten en
het beschikken over een gepaste beroepshouding.

RONDE TAFEL: Competenties en Vaardigheden
1) Het sectorfonds biedt nu vooral externe opleidingen aan ter versterking van de technische
competenties van uw werknemer. Stel dat er ook externe opleidingen aangeboden worden
rond “communicatie” , “omgaan met diverse klanten” of meer specifiek opleidingen rond
het verwerven van de nodige beroepsattitudes, zou u hierop werknemers in tekenen?
2) “Communicatie” en “gepaste beroepshouding” zijn termen met een uiteenlopende
betekenis.
Wat
verstaan
jullie,
als
DC-bedrijven,
hieronder?
3) Hoe kan het fonds u hierin ondersteunen? (vb. ontwikkelen en aanbieden van gerichte
opleidingen?)

2. Opleiding en competentiebeleid
Er bestaat in onze sector een opleidingsverplichting. Om hier aan te
voldoen kan een bedrijf vorming op het terrein, interne vorming en
externe vorming aanbieden. Elke vorm van opleiding komt in aanmerking
voor terugbetaling van de opleidingskosten.

RONDE TAFEL: Opleidingen en Personeelsbeleid (1/2)
1) 2 op 3 DC-bedrijven maakt gebruik van een externe opleider voor de vorming van hun
personeel. Waarom maken volgens u zoveel bedrijven gebruik van een externe opleider voor
de opleiding van het personeel? Vindt u dat de meest aangewezen opleidingsvorm. Of vindt
u dat interne vorming en werkbegeleiding (vorming op het terrein) veel interessanter zijn
om werknemers iets bij te brengen? Zo ja, waarom gebruikt men het zo weinig?
2) Aan de terugbetaling van de opleidingskosten zijn enkele administratieve verplichtingen
verbonden. Maakte u reeds gebruik van uw budget bij het federaal opleidingsfonds?
Waarom wel/niet? Voor welke categorie van vorming gebruikt u het budget ?
3) Hoe motiveert u uw werknemers voor een opleiding? Hoe communiceert u over de
organisatie van opleidingen met uw klanten? Ervaart u weerstand? Hoe gaat u ermee om?
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2. Opleiding en competentiebeleid
Er bestaat in onze sector een opleidingsverplichting. Om hier aan te
voldoen kan een bedrijf vorming op het terrein, interne vorming en
externe vorming aanbieden. Elke vorm van opleiding komt in aanmerking
voor terugbetaling van de opleidingskosten.

RONDE TAFEL: Opleidingen en Personeelsbeleid (2/2)
4) Veel ondernemingen geven wel interne opleiding aan hun werknemers maar maken geen
gebruik van het opleidingsbudget. Hoe komt dat volgens u ?
5) Een opleidingsplan is een belangrijk onderdeel in het kader van het voeren van een
duurzaam personeelsbeleid. Slechts 1 op 4 DC-bedrijven heeft een consulteerbaar
opleidingsplan. Waarom is dit zo volgens u?
6) Hoe kan het fonds u beter ondersteunen? (vb. opleiding voor ondernemingen in kader van
de administratieve verplichtingen? Hoe vul ik de nodige dossiers juist in? Advies en
ondersteuning bij het opmaken van een opleidingsplan/duurzaam beleid?)

3. Instroom
Bij de aanwerving van nieuwe werknemers maakt een bedrijf gebruik
van haar rekruteringskanalen. De meeste werknemers stromen in door
kennissen van het personeel, spontane sollicitaties en via VDAB.

RONDE TAFEL: Rekruteringskanalen
1) Het vinden van geschikt personeel verloopt moeizaam. Welke problemen ervaren de
ondernemingen bij het aanwerven van nieuw personeel? Hoe worden de kandidaten getest
op hun kennis en vaardigheden? Doen jullie proeven?
2) Jobbeurzen en jobkanaal worden minder gebruikt als rekruteringskanaal. Hoe komt dit
volgens de ondernemingen? (onbekendheid? te weinig resultaat? kostprijs?)
3) Sociale media en netwerksites worden steeds belangrijker, ook inzake rekrutering. Hoe staan
de ondernemingen hiertegenover? Spelen jullie hierop in?
4) Hoe kan het fonds u hierbij beter ondersteunen? (vb. opleiding in verband met het plaatsen
van betere vacatures? Verspreiden van standaardtesten voor het testen van de kandidaten?)

3. Instroom
De obstakels m.b.t. aanwerving kunnen worden samengevat in drie
categorieën: arbeidsomstandigheden, aard van het werk en de
kenmerken van de kandidaat.

RONDE TAFEL: Obstakels bij aanwerving
1) Bij de arbeidsomstandigheden springen vooral het (lage) loon en de verschillen in
extralegale voordelen in het oog. Hoe gaan jullie hier mee om?
2) Als we de aard van het werk in beschouwing zijn het vooral het zelfstandig werken, de
fysische belasting en het slechte imago van de job die als obstakels worden opgeworpen.
Hoe gaan jullie hier mee om?
3) Als we kijken naar de kenmerken van de kandidaat zien we vooral de werkmotivatie en
de (problematische) mobiliteit als voornaamste obstakels. Hoe gaan jullie hier mee om?
4) Hoe kan het fonds u hierin beter ondersteunen? Probeer voorstellen te formuleren ter
verbetering/oplossing van deze obstakels.

4. Uitstroom
De belangrijkste reden voor het ontslag/vertrek van de werknemers zijn
het gebrek aan motivatie, teveel klachten van de klanten en
ziekteverzuim. 68 % van de werknemers die uitstromen hadden een
gemiddelde anciënniteit van minder dan 1 jaar.

RONDE TAFEL: Indicatoren Uitstroom
1) Welke maatregelen nemen jullie als bedrijf om de motivatie bij de werknemers te verhogen
en het ontslag tegen te gaan ?
2) Met welke klachten van gebruikers worden jullie vaak geconfronteerd? Hoe gaan jullie met
deze klachten om en welke van deze klachten leiden tot ontslag van de werknemer?
3) Het ziekteverzuim en/of absenteïsme komt vaak voor in de sector. Hoe gaan jullie hier mee
om? Welke maatregelen worden er genomen om dit tegen te gaan?
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4. Uitstroom
De belangrijkste reden voor het ontslag van de werknemers zijn het
gebrek aan motivatie, teveel klachten van de klanten en ziekteverzuim.
68 % van de werknemers die uitstromen hadden een gemiddelde
anciënniteit van minder dan 1 jaar.

RONDE TAFEL: Indicatoren Uitstroom
4) Als we het gebrek aan motivatie, de klachten en het ziekteverzuim buiten beschouwing
laten, welke indicatoren spelen nog een rol bij de uitstroom van werknemer en aanziet
u als doorslaggevend om een retentiebeleid (behoud van de werknemer) in uw
onderneming te voeren ?
5) Hoe kan het fonds u hierin beter ondersteunen? Probeer voorstellen te formuleren ter
verbetering/oplossing van deze obstakels.

