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Gemotiveerde medewerkers zijn productieve mede-
werkers. Het is een spijtige vaststelling dat steeds meer 
werkende mensen kampen met demotivatie, stress en 
burn-out. Objectieve taaklast en werkdruk  zijn hierbij 
veel voorkomende triggers. Mijn ervaring leert mij dat 
respect voor het ‘psychologisch contract’ een andere 
belangrijke factor is om enthousiast en ‘in balans’ aan 
het werk te blijven. De samenwerking tussen werknemer 
en werkgever wordt vastgelegd in een arbeidsovereen-
komst. Naast deze formele overeenkomst ontstaat bij de 
start van de tewerkstelling ook een informele overeen-
komst: het psychologisch contract. Dit is de subjectieve 
interpretatie van de wederzijdse verplichtingen in de 
arbeidsrelatie (Rousseau, 1996). Het psychologisch con-
tract is impliciet en is gebaseerd op onuitgesproken of 
onuitgeschreven beloftes, verwachtingen en verplichtin-
gen van de betrokken partijen. Kenmerkend aan het psy-
chologisch contract is de overtuiging van het individu 
dat de overeenkomst wederzijds is. Het is ook dynamisch 
en evolueert in de tijd.

Daar waar vroeger loyaliteit van de werknemer in de balans 
werd gelegd voor werkzekerheid en stabiliteit, evolueerde 
dit in de tweede helft van vorige eeuw naar een band tussen 
presteren en werkzekerheid: als ik hard werk en goed pres-
teer, kan ik aan boord blijven.

De vele herstructureringen, relocaties en fusies hebben ook 
dit impliciet contract verbroken. Hard werken is geen ga-
rantie meer voor behoud van werk. Het psychologisch con-
tract tussen werkgever en werknemer verschuift en vertrekt 
meer en meer vanuit een ander evenwicht: om “werkzeker” 
te zijn moet ik zelf de verantwoordelijkheid voor mijn loop-
baan opnemen. De medewerker wil in zijn werk dan ook 
voldoende ontwikkelings- en groeikansen krijgen om op elk 
moment zijn “tewerkstelbaarheid” te behouden enerzijds 

en anderzijds de ruimte te krijgen om zijn taakinvulling aan 
te passen aan eigen interesses, context, waarden en ambi-
ties om zo langer (toch tot 65) enthousiast en gemotiveerd 
te werken. Werknemers staan nu bewuster stil bij wat ze 
verwachten in ruil voor hun prestaties en zijn sneller bereid 
om van werkgever te veranderen als dit nieuwe of betere 
kansen biedt, als het psychologisch contract geschonden 
wordt.

Vandaag zijn gekwalificeerde en gemotiveerde arbeids-
krachten schaars en hebben werkgevers er alle belang bij 
om oog te hebben voor deze nieuwe elementen in het psy-
chologisch contract.

Velen daarentegen zoeken nog steeds werknemers met de 
‘ideale maat’ zoals David Ducheyne en Frank Vander Sijpe 
het verwoorden in hun boek ‘Mijn werk, maatwerk’. Ze wil-
len medewerkers die netjes passen in de vakjes van het – 
doorgaans erg statische – organigram. Wie er niet of niet 
langer in past, wordt opgeleid, gecoacht en ontwikkeld tot 
de fit er weer is, of wordt ontslagen.

De drang naar efficiëntie, winstgevendheid, productiviteit 
en rendement leverde HR-recepten op die in de vorige 
eeuw dienstbaar bleken om de juiste man op de juiste plaats 
te houden. Denk maar aan functieclassificatiesystemen met 
het daaraan gekoppelde compensatiebeleid, performance 
management en competentiemanagement. Loopbaanpa-
den werden gemodelleerd vanuit een verticale transitie-as. 
Een benadering die vertrekt vanuit een kijk op succesvolle 
loopbanen als een rechte klim naar de top.

Verder werden inzetbaarheid en flexibiliteit centrale be-
grippen, maar vooral vanuit het perspectief van de organi-
satie die de eigen noden en doelstellingen centraal stelde. 
Wie aan boord is, volgt de koers van het schip, zoals de ka-
pitein die heeft uitgetekend.

De actuele uitdagingen op de arbeidsmarkt zoals vergrij-
zing en ontgroening samen met meer zelfbewustzijn bij me-
dewerkers stellen HRM voor de opdracht om HRM-
praktijken te ontwikkelen die helpen om de noden en doel-
stellingen van de organisatie optimaal te verbinden met ver-
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wachtingen, ambities, sterktes en talenten van medewerkers 
en zo bij te dragen aan het bedrijfsresultaat. Met andere 
woorden, processen die passen in het veranderende psy-
chologisch contract, in een beleid voor de 21e eeuw.

Om hier stappen in de goede richting te zetten, zie ik drie 
pistes waar HR een belangrijke bijdrage kan leveren om or-
ganisaties slagkrachtiger en competitiever te maken en te la-
ten groeien, de arbeidsmarkt efficiënter te laten 
functioneren en medewerkers langer actief te houden:
• werken aan medeverantwoordelijkheid voor loopbaan-

zekerheid;
• werken aan een meer wendbare en flexibele arbeidsor-

ganisatie;
• werken aan een multidimensioneel loopbaanmodel.

Werken aan 
medeverantwoordelijkheid  
voor loopbaanzekerheid

Werkgevers hebben er alle belang bij om medewerkers te 
ondersteunen bij het nemen van mede-verantwoordelijk-
heid rond loopbaanzekerheid. Dit is geen louter altruësme, 
maar zal een noodzaak blijken voor de retentie van talent-
volle medewerkers en om de krapte op de arbeidsmarkt op 
een proactieve manier op te vangen.

Jobzekerheid en werkzekerheid kan een werkgever niet 
meer bieden. Wel kan hij medewerkers ondersteunen om er 
zich op elk moment in de loopbaan bewust van te zijn waar 
de eigen sterktes liggen, welke competenties onderbouwd 
zijn door sterke talenten, waarin men moeiteloos kan excel-
leren en om te weten wat voldoening geeft in het werk. Re-
flectie over ambitie en aspiraties en deze kunnen toetsen op 
haalbaarheid aan mogelijkheden en potentieel – ook ver-
borgen potentieel – zal ertoe bijdragen om alle aanwezige 
talenten bij medewerkers aan te spreken en te ontwikkelen. 
En wie in zijn job kan voortbouwen op sterktes, is gemoti-
veerd en haalt voldoening uit zijn werk, iets wat broodnodig 
is als we mensen langer enthousiast aan het werk willen 
houden.

Dit betekent dat HR aan medewerkers tools moet aanreiken 
om competenties en vooral ook talenten, ook deze die nog 
niet ontbolsterden, in kaart te brengen. Competenties zijn 
observeerbare eigenschappen onder de vorm van kennis, 
vaardigheden en attitudes. In tegenstelling tot competenties 
zijn talenten niet steeds zichtbaar. Talent definieer ik als een 
natuurlijke aanleg, het fundament onder competenties. We 
kunnen heel veel zaken leren en als we er onderliggend ta-

lent voor hebben, zullen we dit graag doen en er snel in ex-
celleren; zonder talent zullen we er steeds bewust aandacht 
aan moeten besteden en zal het ons meer energie en in-
spanning vragen om een gemiddeld resultaat te halen.

Werkgevers kunnen zich dan de vraag stellen: ‘Moet ik in-
vesteren in talentmanagement en loopbaanbegeleiding, we-
tende dat dit slapende honden kan wakker maken? Immers, 
misschien ontdekt de medewerker mogelijkheden en ambi-
ties die ik in mijn organisatie onmogelijk kan invullen?’ En 
toch loont het om talenten en aspiraties van medewerkers 

aan de oppervlakte 
te brengen, ook als 
dit op termijn kan 
leiden tot het vertrek 
van deze medewer-
ker. Hen koste wat 
het kost aan boord 
houden, is contra-

productief want als de “match” er niet is tussen de mede-
werkers’ talenten en competenties enerzijds en de 
vastgelegde taken en verantwoordelijkheden anderzijds, zal 
dit vroeg of laat leiden tot demotivatie, onderpresteren, 
frustratie, absenteesme, of erger nog presenteïsme en mis-
schien toch ontslag, al of niet gedwongen.

Als deze mismatch via het functioneringsbeleid bespreek-
baar wordt, kan je anticiperen en werken naar een win-win-
situatie voor zowel werkgever als werknemer. In de gangba-
re procedures voor functioneringsbegeleiding en perfor-
mance management wordt doorgaans wel wat plaats 
ingeruimd voor ‘doelstellingen op langere termijn’. Maar 
als leidinggevende en medewerkers hier het gesprek aan-
gaan, is dit vaak vanuit het zicht dat ze hebben op aanwezi-
ge en gedemonstreerde competenties en op loopbaanstap-
pen die binnen de organisatie gangbaar zijn (en passen in 
het organigram, zie verder).

Waar ik voor wil pleiten, is dat we medewerkers iets dieper 
laten graven en ondersteunen in het ontdekken van wat er 
onder de waterlijn aan mogelijkheden en dromen leeft. Zo-
als we in het ijsbergmodel van McLelland op zoek gaan 
naar de intrinsieke motivatoren. Hier zelfbewustzijn rond 
ontwikkelen, versterkt elke werknemer en wapent hem om 
bewuste keuzes te maken doorheen de loopbaan zodat hij 
langer met plezier en gemotiveerd aan de slag blijft.

De kans bestaat dat de werknemer inderdaad verkiest om 
zijn loopbaan elders verder te zetten, wat op zich dan weer 
kansen creëert voor anderen binnen de organisatie om te 
groeien of kansen om “nieuw bloed” aan te trekken. Even 
goed is het mogelijk dat je binnen de eigen organisatie op-

Jobzekerheid en  
werkzekerheid kan  
een werkgever niet 

meer bieden.
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portuniteiten kan creëren om deze tot nog toe verborgen ta-
lenten te ontwikkelen en in te zetten... 
Om dergelijke benadering reële kansen te geven, hebben we 
nood aan een meer flexibele arbeidsorganisatie.

Werken aan een meer wendbare  
en flexibele arbeidsorganisatie

Vanuit een rigide arbeidsorganisatie, waarbij mensen wor-
den ingezet in een structuur die is opgebouwd vanuit een 
“logische” taakverdeling, zet men niet voluit in op de sterk-
tes van medewerkers. Als we allen langer zullen werken, is 
het niet voldoende dat elkeen weet wat hij kan en wil. Er is 
eveneens nood aan werk waar de aanwezige sterktes, talen-
ten en behoeften van medewerkers aan bod kunnen komen, 
met andere woorden aan meer maatwerk in de organisatie 
van het werk. Actievere, wendbare, slagvaardige organisa-
tievormen dringen zich op. Organisatievormen die resul-
taatgedrevenheid combineren met een mensgerichte 
aanpak!

Het organigram dient een flexibel werkinstrument te wor-
den om taken op een dynamische manier te groeperen tot 
motiverende en uitdagende jobs die bouwen op de talenten 
van medewerkers.

Jobsculpting, jobcarving en jobcrafting zijn begrippen die 
in deze context vaak gebruikt worden. Er leeft grote terug-
houdendheid om met deze nieuwe vormen van werkorga-
nisatie aan de slag te gaan. Voor iedereen een droomjob 
creëren is immers niet realistisch...

Voor het welslagen is het belangrijk dat partijen ervan uit-
gaan dat jobsculpting geen eenrichtingsverkeer is. Zowel de 
sterktes en verwachtingen van de individuele medewerker 
als de noden en doestellingen van de organisatie zijn een 
evenwaardig vertrekpunt bij deze aanpak.

Mijn overtuiging dat we het paradigma van de collectieve 
maatregelen moeten durven vervangen door maatwerk, ge-
richt op het voluit inzetten van ieders talenten, stoot bij 
(grotere) organisaties vaak op argwaan. Hoe moet het dan 
met ons functieclassificatiesysteem? Hoe kunnen we billijk-
heid en fairheid garanderen in ons verloningsbeleid?

Door daadwerkelijk met deze aanpak aan de slag te kunnen 
gaan bij klanten die het gedachtegoed genegen zijn en de 
sprong durfden te wagen, wordt de meerwaarde van de 
aanpak duidelijk en blijkt dat allerlei onheilshypothesen niet 
kloppen.

Een kmo die hoogopgeleide technische profielen tewerk 
stelt, is bezorgd door de ‘war for talent’. Ze staat voor de 
uitdaging om medewerkers én organisatie samen te laten 
groeien om zo de productiviteit te vrijwaren en de concur-
rentiekracht te verhogen. Door het aanwezige talent maxi-
maal te ontwikkelen en gericht in te zetten, tracht men 
waardevolle profielen aan boord te houden, de comple-
mentariteit bij nieuwe aanwervingen te verhogen en Em-
ployee Engagement te realiseren. Dit is nodig in een 
omgeving waar medewerkers wekelijks ‘verleid’ worden 
door jobaanbiedingen van grotere bedrijven die uitpakken 
met aanlokkelijke bonusplannen, extra legale voordelen en 
carrièreperspectieven. Door de unieke sterkten van eenie-
der in kaart te brengen en de jobinhoud hierop af te stem-
men, groeide er een nieuw elan in de onderneming. Een 
researcher bijvoorbeeld, die voordien hoofdzakelijk binnen 
de muren van de onderneming met onderzoekswerk actief 
was, bleek eveneens over sterke commerciële talenten te be-
schikken en had nood om meer extern georiënteerd aan de 
slag te zijn. Deze medewerker was niet helemaal gelukkig in 

de job, zonder echt 
te beseffen waar dit 
aan lag. Zij dacht 
eraan te gaan sollici-
teren bij andere be-
drijven. Na de 
talentenscan kreeg 
zij zicht op wat ze 
miste en werd dit 
bespreekbaar. Zij 

kreeg de verantwoordelijkheid om naast research ook een 
strategisch netwerk uit te bouwen en via seminaries en le-
zingen expertise met anderen te delen. Er werd een aan-
trekkelijk takenpakket samengesteld waarin zowel haar 
uitstekende onderzoeksvaardigheden als haar nood aan 
meer sociale contacten een uitweg vonden. De CEO van 
dat bedrijf, die in hart en nieren een gedegen onderzoeker 
is, besteedde noodgedwongen veel avonden op netwerk-
events om zo de firma op de kaart te zetten. Deze activitei-
ten brachten hem weinig jobsatisfactie en vergden extra 
energie omdat commercialiteit en contactvaardigheid niet 
tot zijn sterktes behoren. De CEO kon dit deel van zijn ver-
antwoordelijkheden delegeren aan bovengenoemde resear-
cher, waardoor hij terug meer tijd had om met technologie 
en wetenschap bezig te zijn. Beiden haalden meer voldoe-
ning uit hun nieuwe activiteiten. De drang om elders een 
beter passende job te vinden, verdween en beiden zetten nu 
in op hun sterktes, waardoor ze met minder inspanningen 
betere resultaten halen.

Maatwerk wordt  
mogelijk door  
functiebeschrijvingen 

op te bouwen als  
modulaire  
puzzelstukken.
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Een bedrijf in de horecasector bracht de talentenprofielen 
van alle medewerkers in kaart. Op basis hiervan kon een ‘fi-
netunig’ gebeuren van de samenstelling van de takenpaket-
ten van de medewerkers. De verantwoordelijke voor 
voorraad- en stockbeheer, preventie en techniek bijvoor-
beeld was aanvankelijk hun patissier. Deze profielen wor-
den ook ter hand genomen als iemand intern solliciteert. 
Maar het gaat verder; zaalbediening is bijvoorbeeld een 
zware job, via het talentenprofiel wordt gekeken naar mo-
gelijke andere jobs als deze fysiek belastende job te zwaar 
wordt. Een medewerker in de bediening van het restaurant 
greep zo zijn kans voor een vacature in de verkoop.

Dit maatwerk wordt mogelijk door functiebeschrijvingen 
op te bouwen als modulaire puzzelstukken die op een dy-
namische manier tot zinvolle en op maat gemaakte jobs 
kunnen samengelegd worden. Belangrijk is dat er voor elke 
taak of deeltaak die in een organisatie moet ingevuld wor-
den om de strategische doelstellingen te realiseren, de no-
dige puzzelstukken bestaan.

Deze aanpak maakt ook het hele inclusieverhaal weer een 
stapje haalbaarder. Voor een vzw die er werk van maakt om 
mensen met een beperking daadwerkelijk kansen te bieden 
op de arbeidsmarkt en dus ook in de eigen organisatie, laat 
deze benadering toe om deeltaken die competenties vergen 
die omwille van een bepaalde beperking niet aanwezig zijn, 
te vervangen door andere die wel passen, en waardoor toch 
een volwaardige, evenwichtige en interessante rol kan wor-
den aangeboden.

Zolang het organigram, met statisch omschreven rollen en 
functievereisten, het vertrekpunt blijft, zal veel potentieel 
onaangeboord blijven, met frustratie en demotivatie als ge-
volg.

Belangrijk is dat er een cultuur kan groeien waar er ruimte 
is om traditionele carrièrepaden te verlaten en creatief de 
match te maken tussen enerzijds competenties, sterktes en 
potentieel van medewerkers en anderzijds de taken die in 
de organisatie moeten worden ingevuld om resultaten te 
halen.

Alle mogelijke carrièretransities, zowel verticaal, horizon-
taal als diagonaal, zullen nodig zijn om op elk moment het 
beste uit medewerkers te kunnen halen en zo langere te-
werkstelbaarheid waar te maken. Een evolutie naar een 
multidimensioneel loopbaanmodel...

Werken aan een  
multidimensioneel loopbaanmodel

De enge focus op opwaartse progressie als maatstaf voor 
een geslaagde carrière dient plaats te maken voor een mul-
tidimensioneel loopbaanmodel. Dit maakt het mogelijk om 
op verschillende momenten in de loopbaan draaglast en 
draagkracht in evenwicht te houden.

En hier schort iets. Men wordt bejubeld als zelfontwikke-
ling en ontplooiing van talenten leidt tot een promotie, een 
beweging omhoog op de traditionele loopbaanladder. Er 
leeft daarentegen een groot taboe rond een stap terug zet-

ten. Als we op be-
paalde momenten 
verantwoordelijkhe-
den willen afbou-
wen of lichter werk 
willen, reageert de 
omgeving met on-
geloof of afkeurend. 
Je had een mooie 

positie, wat deed je verkeerd dat je die nu loslaat/moet los-
laten? Ondernemingen zijn bang dat deze medewerkers 
snel uitgekeken zullen zijn op de nieuwe rol of moeilijk kun-
nen leven met minder impact op het bedrijfsgebeuren, en 
wat met loon- en arbeidsvoorwaarden?

Hoe buigen we demotie om van een motie van wantrouwen 
tot een motie van vertrouwen zoals Fons Leroy het mooi 
verwoordt in het voorwoord van het boek van Tanja Ver-
heyen en Bob Vermeir, “Remotie, een stap terug is een stap 
vooruit”. Als we duurzame loopbanen willen en op elk mo-
ment de juiste man op de passende plaats, is het nodig om 
in het personeelsbeleid elke transitie, zowel ‘pro’motie als 
‘de’motie, als laterale verschuivingen te zien en als een con-
structieve stap in de realisatie van loopbaanzekerheid.

Zo kunnen werknemers wat gas terugnemen als er bijvoor-
beeld kleine kinderen bijkomen en weer wat extra verant-
woordelijkheid opnemen als ze de deur uit zijn. Ook in het 
kader van langer werken stellen veel medewerkers zich de 
vraag hoe de laatste jaren van hun carrière eruit zullen zien 
en leeft bij velen de vrees dat ze het niveau waarop ze van-
daag presteren (niveau van verantwoordelijkheid, werkrit-
me, hoeveelheid werk,...) niet zullen kunnen aanhouden – 
en wat dan? Er is een stijgende groei van het aantal deeltijds 

HR kan betekenisvolle 

stappen zetten in  
het voeden van de  
noodzakelijke  
cultuurshift.
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werkenden onder de 50-plussers; mogelijks een manier 
waarop men deze angst wil keren. Hierdoor vloeien kostba-
re competenties en talenten weg uit ondernemingen. In 
plaats van deze talenten te verkwisten, is het aangewezen 
om ze te stimuleren en te herwaarderen.

In hun boek ‘The Corporate Lattice” promoten Cathleen 
Benko and Molly Anderson zigzag-carrièrestappen, van de 
traditionele ladderstructuur naar een creatief lattenwerk. 
Opmerkelijk is dat in de gebruikte illustratie voor dit multi-
dimensioneel model de neerwaartse pijl ontbreekt. Om le-
venslange loopbaanzekerheid in te bouwen, staan we voor 
de uitdaging om deze lacune in te vullen.

Fig. uit “The Corporate Lattice, a strategic response to the changing 

world of work”, Deloitte review issue 8, 2011

Om dergelijk duurzaam loopbaanmodel in praktijk om te 
zetten, moeten nog een aantal hordes worden genomen. 
Arbeidsrecht en regelgeving rond arbeidsorganisatie, tradi-
ties in loonopbouw (gebaseerd op anciënniteit), maat-
schappelijke opvattingen rond “geslaagde carrière” etc. zijn 
aan herziening toe.

Als we aan de zijlijn blijven wachten tot alle randvoorwaar-
den optimaal ingevuld zijn om loopbaanzekerheid waar te 
maken, is het als wachten op Godot.

HR kan betekenisvolle stappen zetten in het voeden van de 
noodzakelijke cultuurshift. Door medewerkers regelmatig 
te laten stilstaan bij wat hen plezier en voldoening geeft in 
de job, waar hun sterktes liggen, zodat ze meer voeling heb-
ben met wat ze nodig hebben om er voluit voor te gaan. 
Door deze inzichten op een constructieve wijze bespreek-
baar te maken binnen de organisatie en door “experiment-
jes” te durven aangaan om zo aan succesvolle smaakmakers 
te bouwen. Samen met het groeiend zelfbewustzijn van me-
dewerkers kan zo een klimaat ontstaan dat een hefboom is 
naar loopbaanzekerheid en langer enthousiast werken.
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