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Wat is een demografieplan?

 Om werk « werkbaarder » te maken sloten de sociale partners een 
CAO « demografiefonds » af.

 Budget voor vier jaar= 72 miljoen € voor werkbaar werk. De inning 
gebeurt via RSZ en wordt gestort in het demografiefonds.

 Elk bedrijf in de scheikunde kan zo’ n demografieplan afsluiten voor 
alle arbeiders, bedienden, kaders, leidinggevenden tewerkgesteld in 
de sector.

2

teksten powerpoint/cao financiering demografieplan.docx


MIDDELEN

BUDGET

0,15%            +  0,15% uit vormingsfonds = 0,30% +reserve

Minstens 

1 actie in + 1 of meerdere

in gebied 1           uitgewerkte

(werk) actiegebieden

 Budget voor 4 jaar = € 72 miljoen

 Reserves kunnen aangewend worden als het beheerscomité dit beslist.
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Looptijd van een demografieplan 

 Een demografieplan heeft een looptijd van 4 jaar (2016-2019) 
(2017-2020)

 Andere mogelijkheden: (2018-2019-2020) (2019-2020) (2020)

 Het secretariaat van het demografiefonds wordt verricht door Co-
Valent.
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Wat is een demografieplan?

 Een demografieplan richt zich op iedereen met bijzondere aandacht 
voor ouderen, zware job en ploegen- en nachtarbeid. Maatregelen 
kunnen betrekking hebben op een specifieke doelgroep of op de 
totaliteit van de werknemers.

 Het demografiefonds richt zich op vier actiegebieden waaruit kan 
geselecteerd worden: 

WERK-GEZONDHEID-COMPETENTIES-LOOPBAANBELEID
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TREKKINGSRECHT
 Bedrijfsplan  cascade OR, SD, CPBW. Er moet overleg en goedkeuring 

zijn. In KMO’ s zonder syndicale vertegenwoordiging moet er overleg 

zijn.

 Moet gaan over nieuwe initiatieven.

 Goedgekeurd bedrijfsplan.

 Beheerscomité demografiefonds aanvaard : 

 Betaling 0,15% actiegebied 1: volledig ingevuld

 Bijkomende betaling 0,15%: 2 actiegebieden

 totaal:0,30%

 Nastorting ….% afhankelijk van reserves en indien 
beheerscomité beslist deze reserves aan te wenden.
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CAO-Domein 1: Werk

 De mogelijkheden voor een aanpassing van de arbeids- en verloftijden en 
de arbeidsomstandigheden.

 Overstap faciliteren van zwaar naar lichter werk.

 Overstap faciliteren naar andere ploegensystemen of naar een 
dagfunctie.

 Insourcing van activiteiten in dagjobs.

 Combinatie van een shiftfunctie met een dagfunctie over een bepaalde 
periode.

 Peter en meterschap.
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Mogelijke maatregelen uit de CAO:



Mogelijke maatregelen
uitgewerkt door experten

 Personeelstevredenheid verhogen.

 Sleutelen aan regeling m.b.t overuren.

 Invoeren/sleutelen aan tijds- en plaatsonafhankelijk werken.

 Aanpassingen aan het ploegensysteem en werkrooster.

 Herbalanceren werkbelasting en draagvermogen in de job.

 Verhoging van afwisseling in de job.

 Inzetten op de kwaliteit van jobs.

 Invoeren van systemen van werkoverleg, zelfsturende teams,…
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CAO-domein 2: Gezondheid

 Acties ten voordele van de gezondheid van de werknemer.

 De preventie en het wegwerken van fysieke en psychosociale 
belemmeringen om aan het werk te blijven.

 Medische check-ups vanaf 45 jaar. 

Is een medische check-up wettelijk verplichtend: geen terugbetaling van het demografiefonds
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Mogelijke maatregelen uit de CAO:



Mogelijke maatregelen 
uitgewerkt door experten

 Gezondheidsinformatie- en voorlichting.

 Medische begeleiding en check-ups.

 Stimuleren en faciliteren van BRAVO (meer) bewegen, (stoppen) met 
roken, (matig gebruik van) alcohol, (gezonde) voeding en (voldoende) 
ontspanning.

 Ergonomische werkplekaanpassingen en aanschaf van hulpmiddelen.

 Wegnemen van gezondheidsrisico’s.

 Voorkomen van arbeidsongeschiktheid.

 Investeren in een terugkeerbeleid na (langdurige) ziekte.
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CAO-domein 3: Competenties

 De ontwikkeling en het behoud van de competenties en kwalificaties 
van de werknemers, met inbegrip van de toegang tot opleidingen.

 De loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding binnen de 
onderneming.

 De mogelijkheden om via interne mutatie een functie te verwerven die 
is aangepast aan de evolutie van de mogelijkheden en de competenties 
van de werknemer.

 De systemen van erkenning van verworven competenties.

 Opleidingen in het kader van peter- en meterschappen.
Indien het vormingsfonds Co-Valent subsidieert: geen terugbetaling door het demografiefonds
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Mogelijke maatregelen uit de CAO:



Mogelijke maatregelen 
uitgewerkt door experten

 Investeren in detectie van opleidings- en ontwikkelingsnoden.

 Uittekenen van opleidings- en ontwikkelingsplannen.

 Versterken van het opleidingsaanbod met focus op competentiebehoud 
en vernieuwing.

 Investeren in inzetbaarheid van werknemers.

 Ondersteuning leidinggevenden/mentoren in hun rol van coach.

 Aan de slag gaan met Elders Verworven Competenties op de werkvloer.
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CAO-domein 4: Loopbanen

 Coaching, onder andere van oudere naar jongere werknemers (of 
andersom).

 Levensfasebewust personeelsbeleid.

 Diversiteit op de werkvloer.

 Loopbaanbegeleiding.
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Mogelijke maatregelen uit de CAO:



Mogelijke maatregelen 
uitgewerkt door experten

 Uittekenen van loopbaantrajecten;

 Investeren in loopbaancoaching en loopbaangesprekken;

 Investeren in peter/meter/mentorschappen;

 Versterken van loopbaancompetenties;

 Ondersteunen van leidinggevenden/mentoren in hun rol van 
loopbaanfacilitor;

 Investeren in ‘duurzaam werken’

 Stimuleren horizontale mobiliteit;

 Initiatieven rond interne promotie /demotie;
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Demografiefonds

 Een positief project gedragen door de sociale partners binnen de 
sector en een bewuste keuze om een deel van de marge te 
spenderen aan werkbaarder werk;

 Elk bedrijf (ook kmo’ s) in de sector kunnen een demografieplan 
afsluiten;

 De cao’ s demografieplannen zijn tot stand gekomen na overleg en 
via het vinden van consensus;

 Het afsluiten van een demografieplan is streven naar “win-win” en is 
“geven en nemen” ten einde te kunnen landen;
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Demografiefonds

 In tegenstelling tot plannen cao 104 is er budget om in te zetten op 
aangenamer en werkbaarder werk op de werkvloer. Het budget 
moeten voldoende zijn om werkbaarder werk te organiseren;

 De sociale partners worden op bedrijfsniveau aan het denken gezet 
i.v.m. werkbaarder werk op de werkvloer. 

 Verschillende visies (experten) en academici worden samen 
gebracht via expertengroepvergaderingen. 
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Wat kan niet?

 Wettelijke verplichtingen worden niet terugbetaald door het 
demografiefonds;

 Het moet gaan over ‘nieuwe maatregelen’: 

Deze moeten als nieuwe maatregel goedgekeurd worden in het in de 
onderneming bevoegde overlegorgaan

EN mogen ten vroegste in voege zijn vanaf 01/01/2016
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De paritaire website

https://www.demografiefondsdemographie.be/ 

 Plan van aanpak

https://www.demografiefondsdemographie.be/nl/actualiteit/hoe-
starten-aan-het-overleg-over-een-demografieplan/ 

https://www.demografiefondsdemographie.be/actualites/eodem-
tempore-etiam-hymetii-praeclara-2/
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Goedgekeurde en ingediende 
plannen

 65 ingediende demografieplannen op datum van 10 nov 2017

 Een aangepast demografieplan dat wordt heringediend wordt geteld 
als 1 plan.

 33 goedgekeurde plannen, 4 goedgekeurd met unanieme 
opmerkingen, 1 geweigerd plan met unanieme opmerkingen, 13 
geweigerde plannen met niet-unanieme opmerkingen.

 Overzicht excel: statistieken + projectie goedgekeurde 
maatregelen door het beheerscomité.
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