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Inleiding 

Doel en beperkingen van dit informatiedossier 

Op vraag van de Vlaamse sociale partners verzamelde STV-Innovatie & Arbeid empirisch 
materiaal dat relevant is voor het schetsen van de kennis over het fenomeen ‘externe 
arbeidsmobiliteit’ binnen Vlaanderen. In dit informatiedossier wordt dit materiaal gebundeld. 
Dit informatiedossier ontsnapt niet aan een aantal beperkingen: 
 inhoudelijk was de vraag toegespitst op de externe arbeidsmobiliteit binnen de grenzen van 

het Vlaamse Gewest, met andere woorden, de in- en uitstroom van werknemers van en 
naar het buitenland (inclusief Wallonië) komt niet ter sprake. Ook andere transities op de 
arbeidsmarkt, zoals naar of uit de werkloosheid, komen niet aan bod; 

 methodologisch werd het opzoekwerk beperkt tot bestaand empirisch materiaal, er werden 
dus geen nieuwe data verzameld. Empirische onderzoeken die een beeld kunnen schetsen 
van hetzelfde fenomeen in het buitenland worden wel opgenomen; 

 het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om een overzicht te geven van ideologische 
stellingnames over het al dan niet gewenst zijn van externe arbeidsmobiliteit; noch van het 
suggereren van beleidsconclusies; 

 wat paradoxaal met de hooggespannen verwachtingen ten aanzien van externe mobiliteit 
(zoals afgebakend in dit project) is ook de hoeveelheid en vooral de aard van het 
beschikbare materiaal nogal beperkt. 

Externe arbeidsmobiliteit is een complex fenomeen dat onderzoeksmatig vooral op macro-niveau 
wordt benaderd. Het kent een groot aantal facetten die in heel wat gevallen tot tegenstrijdige of 
weinig eenduidige resultaten leiden. Het is een grote puzzel waarin geen duidelijk patroon is te 
herkennen, de verschillende discours lopen door elkaar.  
 
In dit informatiedossier worden een aantal van deze puzzelstukken geschetst. 
 

Wat is arbeidsmobiliteit? 

Arbeidsmobiliteit is het fenomeen waarbij werknemers van job veranderen. Dat kan binnen 
dezelfde onderneming gebeuren, dan is er sprake van interne arbeidsmobiliteit. Als de werknemer 
van werkgever verandert is er externe arbeidsmobiliteit. 
 
Daarnaast is er ook geografische arbeidsmobiliteit. Daarvan is sprake wanneer werknemers een 
job in een ander land opnemen. 
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In deze studie gaat het enkel over externe arbeidsmobiliteit: werknemers die een job bij een andere 
werkgever opnemen, maar wel binnen Vlaanderen. 

Tegenstellingen 

In het discours rond arbeidsmobiliteit worden we vaak met tegenstellingen geconfronteerd. In 
sommige situaties wordt gepleit voor meer externe arbeidsmobiliteit, in andere voor minder. Er is 
echter geen duidelijke scheidslijn te trekken met argumenten pro aan de ene kant en contra aan de 
andere. Veel argumenten wisselen van pro naar contra naargelang de situatie en de context. In dit 
informatiedossier wordt een overzicht gegeven van veel voorkomende argumenten. 
 

Het belang van arbeidsmobiliteit 

Er is vandaag veel belangstelling voor arbeidsmobiliteit. Dat blijkt onder meer uit de 
‘Lissabonstrategie’ die de lidstaten van de EU hebben onderschreven in 2000: 
 

Om de geografische en beroepsmobiliteit te vergemakkelijken en de uit een pan-
Europese arbeidsmarkt voortvloeiende werkgelegenheidskansen te kunnen benutten zal de 
Commissie de belemmeringen voor de arbeidsmobiliteit uit de weg ruimen. De Commissie 
zal maatregelen nemen naar aanleiding van de goedkeuring van de richtlijn inzake de 
erkenning van beroepskwalificaties en een Europees kader voor kwalificaties voorstellen dat 
de erkenning van kwalificaties en vaardigheden ondersteunt door de voorwaarden voor 
transparantie en wederzijds vertrouwen te creëren. De academische en beroepsmobiliteit 
kan zo worden vergemakkelijkt in een kader dat de gereglementeerde beroepen overstijgt. 
(Lissabonstrategie, p. 10) 

 
Hierbij wordt echter voornamelijk de nadruk gelegd op de geografische mobiliteit tussen de EU-
lidstaten, een focus die ook tijdens het Jaar van de Mobiliteit (2006) wordt gelegd en waarbij de 
arbeidsmobiliteit zoals die hier bestudeerd wordt slechts een bijrol wordt toegekend. 
 
Het belang van de onderzoekers en hun mobiliteit wordt in de verf gezet in het Vlaams 
Innovatiebeleidsplan 2005-20101. Krachtlijn 6 in dit plan handelt onder meer over de noodzaak om 
meer mobiliteit van onderzoekers tussen instellingen te krijgen maar ook staat er dat de 
intersectoriële mobiliteit tussen de academische en de bedrijfswereld moet worden versterkt. De 
Vlaamse Regering gaat daarmee in op een suggestie van de Vlaamse Raad voor het 
Wetenschapsbeleid die in haar aanbeveling2 stelt dat er een betere doorstroming van doctores 
naar het bedrijfsleven moet komen. Hier gaat het echter om de specifieke situatie van de mobiliteit 
van onderzoekers tussen onderzoekscentra en het bedrijfsleven, wat niet echt hetzelfde is als de 
externe arbeidsmobiliteit tussen verschillende ‘gewone’ werkgevers. 

                                                           
1  Vlaamse Regering: Vlaams Innovatiebeleidsplan: Negen Krachtlijnen voor een Geïntegreerde Aanpak 2005-2010. 
2  VRWB: Advies 100, Het Vlaams Innovatiebeleidsplan 2005-2010, Negen krachtlijnen voor een geïntegreerde 

aanpak. 30 maart 2006. Aanbeveling 1.27 
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Ook in de ‘Competentieagenda 2010’ wordt het belang van externe arbeidsmobiliteit onderstreept. 
Er worden meteen ook veronderstelde effecten aan gekoppeld: 
 

Intersectorale mobiliteit bevorderen. Veel oudere werknemers willen wel doorwerken, maar 
kunnen hun functie niet meer uitvoeren door bijv. fysieke klachten. De overstap naar een 
andere job kan een oplossing bieden. Zulke overstap kan ook ervaringsconcentratie 
verminderen. In Nederland lopen momenteel pilootprojecten die de mobiliteit tussen 
sectoren moeten bevorderen. Via projectsubsidie worden initiatieven gesteund die op zoek 
gaan naar manieren om intersectorale mobiliteit te bevorderen. Dit kan ook de transitie van 
tanende naar groeiende sectoren bevorderen. (Competentieagenda, starttekst, p.47) 
 

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid besteedt in haar verslag over 2006 ruim aandacht aan 
het fenomeen arbeidsmobiliteit (Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, Verslag 2006, pp.21-24 en 
pp.79-97). De beleidsbelangstelling blijkt ook uit de recente toespraak van de Minister van Werk, 
Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke (Vandenbroucke, Frank, 2007). 
 

Beschikbaar materiaal 

Gegeven de complexiteit van het onderwerp en de brede context waarin het zich bevindt zal het 
niet verbazen dat het moeilijk is om eenduidige, gerichte cijfergegevens te vinden. Ook de Hoge 
Raad voor de Werkgelegenheid komt tot deze vaststelling: 
 

Ondanks de inspanningen van zowel de federale als de regionale autoriteiten om de 
kwaliteit en de verspreiding van de arbeidsmarktstatistieken te verbeteren, bijvoorbeeld in 
het kader van het Agora-programma, en hoewel universitaire teams regelmatig worden 
betrokken bij de evaluatiestudies en aldus een inbreng leveren van hoogwaardige 
technische competenties, wetenschappelijke nauwkeurigheid en onafhankelijkheid, stelt de 
Raad vast dat bepaalde gegevens pas na zekere tijd beschikbaar zijn en dus geen inzicht 
kunnen verschaffen in de recente ontwikkeling van de beroepstrajecten in België. (Hoge 
Raad voor de Werkgelegenheid, Verslag 2006, p. 17) 

 

Arbeidsmarktsurveys en werknemersurveys 
Er kunnen redelijk wat gegevens gehaald worden uit arbeidsmarktsurveys. Een voorbeeld hiervan 
is de Enquête naar de ArbeidsKrachten (EAK) van het NIS. Ook het PASO-panel levert gegevens 
op basis van een survey. Surveys kunnen gegevens leveren die soms betrouwbaarder zijn dan 
administratieve data. Sommige gegevens kunnen enkel via een survey opgehaald worden, zoals 
de motivatie van werknemers om van werk te veranderen. 
 
Het nadeel aan de surveys zoals die tot nu toe beschikbaar zijn, is dat er geen koppeling kan 
gemaakt worden tussen verschillende populaties. Gegevens op werkgeversniveau kunnen niet 
gekoppeld worden aan gegevens op werknemersniveau. 
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Een ander nadeel is dat surveys vaak op dermate veel aspecten verschillen dat hun gegevens niet 
goed vergelijkbaar zijn. De definitie van de onderzochte feiten is verschillend, de methodologie is 
anders, afbakeningen van sectoren of populaties liggen anders. Dat maakt het meestal onmogelijk 
om bijvoorbeeld internationale vergelijkingen te doen. 
 

Administratieve data 
Administratieve data zijn gegevens die door een overheid worden verzameld op basis van wettelijk 
verplichte aangifte. Een belangrijk voordeel van de administratieve data is dat er tegenwoordig een 
uniek identificatienummer wordt gebruikt, dat in verschillende databanken is op geslagen; dat 
maakt het mogelijk koppelingen te maken. Helaas blijven er problemen met de zuiverheid van de 
administratieve data. 
 
In België is er de Kruispuntenbank van de Sociale Zekerheid, die de koppeling van data mogelijk 
maakt. Het gebruik ervan voor wetenschappelijke doeleinden is in het kader van de 
privacywetgeving strikt beperkt. 
 

Geaggregeerde gegevens 
In sommige onderzoeken wordt getracht de problematiek van de kruising van verschillende 
contexten en gegevens op te lossen door combinaties te zoeken op een geaggregeerd niveau3. Zo 
kan er dan een koppeling gemaakt worden tussen verschillende types van gegevens en 
verschillende onafhankelijke bronnen. Vaak worden dan totaalgegevens van landen vergeleken, 
bijvoorbeeld administratieve data over bevolking of productiviteit, en gegevens uit 
werknemersurveys. Om dan toch verbanden te kunnen zien worden situaties tussen verschillende 
landen in een statistische analyse gegoten. De onderzoeken van de OESO zijn hiervan de 
belangrijkste voorbeelden. 
 
Hoewel er vaak niets anders op zit dan op dit niveau te aggregeren blijft de vraag of op zo’n niveau 
conclusies kunnen getrokken worden die voldoende beleidsrelevant zijn voor een plaatselijke 
context. Wat België betreft wordt er bijvoorbeeld nooit rekeningen gehouden met de verschillen 
tussen de gewesten terwijl een aanzienlijk deel van de bevoegdheden bij de gewesten ligt en de 
economische realiteit op een aantal aspecten sterk verschilt.4 

                                                           
3  Op een geaggregeerd niveau worden gegevens samengevoegd in grotere categorieën, zonder dat de 

oorspronkelijke indeling nog kan hersteld worden. Dit kan gebeuren voor de bescherming van privacy, zodat 
individuele gevallen niet opgespoord kunnen worden. Soms zijn gegevens enkel op deze manier beschikbaar omdat 
publicatie op een individueel niveau zinloos of niet te lezen zou zijn. Economische gegevens worden vaak 
geaggregeerd over een groep bedrijven of over een land of regio. 

4  De arbeidsbeschermingwetgeving is federale materie. 
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Specifiek voor HRST’s 
Human Resources in Science and Technology (HRST’s) zijn een specifieke populatie die door de 
OESO is afgebakend. Het gaat om mensen werkzaam in onderzoek en ontwikkeling, of met een 
diploma dat er toegang tot geeft. Om er internationaal vergelijkend onderzoek over te kunnen doen 
heeft de OESO met Eurostat de ‘Canberra Manual’ opgesteld, die een statistisch raamwerk 
definieert. In de praktijk van het onderzoek bleef de toepassing beperkt tot personen werkzaam in 
Onderzoek & Ontwikkeling terwijl het breder werd gezien. De kern van deze data is de koppeling 
van werkgevers- en werknemersdata van administratieve oorsprong, voor zover beschikbaar. 
 

Opbouw van dit dossier 
In deel 1 wordt een beschrijving gegeven van de externe arbeidsmobiliteit in Vlaanderen. Hoeveel 
mensen zijn extern arbeidsmobiel en wat is hun profiel? We vergelijken ook met Nederland en 
geven de beschikbare cijfers voor de EU. Dit deel is gebaseerd op administratieve data voor 
Vlaanderen en voor Nederland op paneldata. 
 
In het 2de deel wordt een overzicht gegeven van de motieven van werknemers die van job zijn 
veranderd. Waarom doen ze het? Is het vrijwillig of niet? Hiervoor baseren we ons op surveys bij 
werkgevers. Voor Nederland is er ook materiaal beschikbaar over het effect van de verandering op 
de jobkenmerken op basis van een panel bij werknemers. 
 
In de volgende delen komen enkel de onderwerpen vanuit een macro-economische en 
bedrijfseconomische hoek aan bod. 
 
In deel 3 wordt de band tussen arbeidsmobiliteit en kennis bekeken. Zorgt externe arbeidsmobiliteit 
voor een betere verspreiding van kennis en komt dit dan de innovatiekracht van de ondernemingen 
ten goede? Hiervoor worden diverse surveys gehanteerd. 
 
In deel 4 wordt nagegaan wat het effect is van externe arbeidsmobiliteit op economische 
performantie. Er zijn twee invalshoeken. De eerste is de vraag of een economie beter presteert 
naarmate de arbeidsbeschermingswetgeving strikter is – en dus minder externe arbeidsmobiliteit 
zou toelaten. De tweede is de vraag of ervaring, uitgedrukt in anciënniteit, na verloop van tijd nog 
loont. Dit deel is gebaseerd op macro-economisch onderzoek van de OESO en het ILO. 
 
In deel 5 wordt bekeken in welke mate een flankerend arbeidsmarktbeleid arbeidsmobiliteit al dan 
niet bevordert. De invalshoek wordt hier geleverd door de flexicurity-hypothese. Ook hier wordt van 
OESO-materiaal gebruik gemaakt en van onderzoek op het Europese Panel van Huishoudens. 
 
In het 6de deel wordt een oefening gemaakt op de gegevens van de TOA-enquête. 
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In het 7de deel wordt een beknopt verslag gegeven van de gesprekken met verschillende 
deskundigen. 
 
Tenslotte wordt een besluit geformuleerd.  
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1.  Beschri jv ing van de externe arbeidsmobi l i te i t  

Hoeveel mensen veranderen er van job? Wat is hun profiel? Kennis van de kenmerken en de 
omvang van de extern arbeidsmobiele populatie kan ons meer inzicht geven in het hoe en waarom 
van de huidige externe arbeidsmobiliteit. 

1 . 1  S t a t i s t i e k e n  v o o r  V l a a n d e re n  

De voornaamste bron van gegevens voor de situatie in Vlaanderen vinden we in het Jaarboek van 
het Steunpunt WAV, editie 2003. Daar zijn een aantal gegevens samengebracht die gebaseerd zijn 
op de EAK en de administratieve gegevens via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. 
 
Arbeidsmobiliteit wordt er omschreven als ‘jobhoppers’, het aandeel van de werkende bevolking op 
arbeidsleeftijd in 2001 dat zich in 2002 in een andere job bevindt, wat betekent van werkgever 
veranderd is. Het gaat dus enkel om externe arbeidsmobiliteit. 
 

Figuur 1: Jobmobiliteitsgraad naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau 

 
Bron: Steunpunt WAV op gegevens van EAK, Jaarboek Arbeidsmarkt 2003, p. 120 

 
In het Vlaams Gewest bleek 6,5% van de personen die aan het werk waren in 2001 van werkgever 
veranderd in 2002. Dat cijfer ligt veel lager in het Waalse Gewest: 3,6%. In Brussel ligt het op 6,3% 
en voor het ganse land op 5,6%. Bij internationale vergelijkingen moeten we er dus rekening mee 
houden dat de arbeidsmobiliteit in Vlaanderen bijna dubbel zo hoog ligt als in Wallonië. 
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Verder is mobiliteit vooral een zaak van jongeren. In het Vlaams Gewest ligt de arbeidsmobiliteit 
van 15 tot 24-jarigen op 18%, die van 25-34-jarigen op 10%, van 35-44-jarigen op 5% en tenslotte 
die van 45+ op 2%. Mobiliteit lijkt daarmee vooral een zaak te zijn van jongeren op zoek naar een 
passende job en in slechts geringe mate een fenomeen waarbij ervaren werknemers hun kennis 
meenemen naar een andere werkomgeving (zie ook Tielens, p. 120). Dit wordt bevestigd door de 
iets mindere mobiliteit van hooggeschoolden. 
 
De hogere mobiliteit van jongeren is niet eenvoudig te interpreteren. Naar aanleiding van de 
vaststelling dat ook voor gans Europa de mobiliteit van jongeren hoger ligt schrijven Coppin & 
Vandenbrande (2006): 
 

Younger cohorts are more mobile, but we cannot predict whether these younger people will 
remain mobile throughout their career or whether they will settle in a satisfactory job during 
the later stages of their career. In the former case, overall job mobility would be on the rise 
and future job mobility rates should be higher than the current ones; in the latter case, job 
mobility is expected to remain at the current level, all other things being equal. (p. 15) 
 

De mobiliteit van mannen ligt een beetje hoger dan die van vrouwen (6,5% tegenover 6,4%). 
Opmerkelijk is dat middengeschoolden het meest mobiel zijn: 7,3% tegenover 5,2% van de 
laaggeschoolden en 6,6% van de hooggeschoolden.  
 
Tielens ziet een licht verband met de conjunctuur: 
 

De laatste jaren schommelt deze jobmobiliteitsgraad telkens rond 7%: in 1999 kende 
Vlaanderen eenzelfde jobmobiliteitsgraad als in 2002 (6,5%), in 2000 was dat 7,4% en 2001 
was een hoogtepunt met 7,7% jobmobiele werkenden. Er lijkt dus een lichte correlatie te zijn 
met de conjunctuurschommelingen. (Tielens, 121) 
 

Tielens geeft een omstandig overzicht (Figuur 2) van de mobiliteit volgens sector, en zelfs van 
waar de jobmobielen komen en waar ze heen gaan. 
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Figuur 2: Jobmobiliteitsgraad naar sector 
 

 
Bron: WAV op gegevens van EAK, Jaarboek Arbeidsmarkt 2003, p. 122. 
Per sector wordt weergegeven: een sectorcode, de omschrijving van de sector, de jobmobiliteitsgraad in die 
sector, het percentage van jobmobiliteit dat zich binnen de sector afspeelt, de sectoren waar een belangrijk 
gedeelte van de jobmobielen naar vertrekt (op basis van de sectorcodes in de eerste kolom) en tenslotte de 
sectoren waar jobmobielen uit ontvangen worden. 

De jobmobiliteit is het grootst in de horeca. De auteurs wijzen voor een verklaring op de specifieke 
werkomstandigheden en het groot aantal falingen in de horeca waardoor de sector een groot 
verloop kent. (Tielens, p. 121) Nochtans springt de horeca er niet uit wanneer de sector van vertrek 
en aankomst wordt vergeleken.  
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Ook de bouwsector scoort hoog op de mobiliteitsladder. Ook hier verwijst men wel eens naar de 
specifieke werkomstandigheden al blijven werknemers uit de bouwsector in meer dan gemiddelde 
mate binnen de eigen sector werken5. 
 
Tenslotte springen nog Informatica, advies en bijstand aan ondernemingen, overige diensten aan 
personen in het oog met een hoger dan gemiddeld niveau van mobiliteit. 
 
Het minst mobiliteit valt er te noteren in de quartaire en non-profit sectoren. Bij de overheid is de 
mobiliteit het laagste (2,7% in de openbare besturen, slechts 1,4% bij ‘justitie, defensie en 
openbare veiligheid’). Uitzondering op de regel zijn ‘recreatie, cultuur en sport’ en afvalverwerking, 
die respectievelijk 12,9% en 11,4% scoren. 
 
42% van de mobielen blijft in zijn eigen sector. Meer dan de helft vertrekt dus naar een andere 
sector. Deze bewegingen zijn moeilijk te interpreteren: de sectoren waar velen naar toe gaan, zijn 
ook deze waar er vele uit vertrekken. De meeste activiteit is er rond de metaalsector, groothandel 
en handelsbemiddeling, advies en bijstand aan ondernemingen. In het algemeen blijft men meestal 
binnen de secundaire, tertiaire of quartaire sector. (Tielens, p. 123-124) 

1 . 2  A r b e i d s m o b i l i t e i t  u i t g e d r u k t  a l s  ‘ t u r b u l e n t i e ’  i n  s u r v e y s  

Uit onderzoek dat is verricht op data van het PASO-panel (gegevens 2002) wordt de ‘turbulentie’ 
berekend: de som van het percentage van het totaal aantal werknemers in een onderneming dat is 
ingestroomd en uitgestroomd. 
 
Deze ‘turbulentie’ is echter niet hetzelfde als arbeidsmobiliteit. Bij het berekenen van de 
‘turbulentie’ wordt de som gemaakt van de instroom in ondernemingen en de uitstroom. Wat we 
niet weten is in welke mate de in- en uitstroom van of naar een andere werkgever zijn dan wel van 
of naar een niet-werksituatie.  
 
In dezelfde logica moeten we er van uit gaan dat de instroom in de ene onderneming allicht 
overlapt met de uitstroom in een andere onderneming: een werknemer die van de ene werkgever 
naar de andere gaat zal bij de werkgever waar hij vertrekt als uitstroom opgegeven worden en 
waar hij aankomt als instroom. Zo is er in het perspectief van de externe arbeidsmobiliteit een 
dubbeltelling. De gegevens zijn op werkgeversniveau opgevraagd. Deze ‘aggregatie’ kan dus niet 
ongedaan worden gemaakt, zodat een meer precieze berekening niet mogelijk is. 

                                                           
5  Dit wordt bevestigd door resultaten van onderzoek van STV Innovatie & Arbeid. Bij ondernemingen in de bouwsector 

komt 44% van de gerekruteerde bouwvakkers uit een ander bouwbedrijf, slechts 13% komt een niet-bouwbedrijf. 
(ROELANDT, Patrick, Steen voor steen… rekrutering en opleiding in de bouwsector. Brussel, SERV/STV Innovatie & 
Arbeid, 31p. blz. 8.) 
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Dit gezegd zijnde geeft het begrip ‘turbulentie’ wel een idee van de intensiteit van wissels op de 
arbeidsmarkt. 
 
Bij ondernemingen met meer dan 10 werknemers ligt de ‘turbulentie’ op 30,3%, de som van 16,4% 
ingestroomde werknemers en 13,9% uitgestroomde. Opmerkelijk is dat ook organisaties die een 
stabiel aantal werknemers kennen (toename- of afname met maximaal 2%) er redelijk wat 
turbulentie is: 14,1% instroom en 14,2% uitstroom of een turbulentie van 28,3%. 
 
De auteurs schatten de op deze wijze berekende mobiliteit groot in: 
 

“De jaarlijkse werknemersstromen zijn veel groter dan de geobserveerde veranderingen in 
het aantal jobs (p. 53). De in- en uitstroomcijfers zijn ongeveer het drievoudige van de 
jobcreatie- en destructiegraden.“ “Dit betekent dat de meerderheid van de 
werknemersbewegingen verband houdt met de vervanging van personeel.” (Peeters & 
Gevers, 2004, p.55) 
 

In 2006 werd op basis van een onderzoek bij 1500 werkgevers met minstens 10 werknemers voor 
Federgon door dezelfde auteurs6 opnieuw de turbulentie berekend. Het gaat om een enquête bij 
private ondernemingen in België. De instroom bij deze populatie bedraagt 4,9% voor de eerste 
jaarhelft van 2005, de uitstroom was dan 5,5%. Dat leidt tot een ‘turbulentie’ die als 
arbeidsmobiliteit wordt vertaald van 10,4% (p.57). Geëxtrapoleerd betekent dat volgens de auteurs 
dat in de eerste helft van 2005 ongeveer 200.000 mensen van werkgever zijn veranderd. De 
auteurs merken op dat als de  tweede helft van het jaar hetzelfde patroon zou vertoond hebben, de 
turbulentie dan dubbel zo hoog zou liggen (20,8%, p.57). Dat is bijna 10% minder dan op basis van 
de PASO-gegevens voor 2004. 
 
Het rapport geeft deze cijfers (weliswaar in een andere context) ook voor de gewesten, 
bedrijfsomvang en sector. De grafieken worden hieronder overgenomen. Om de turbulentie te 
berekenen, en dus de arbeidsmobiliteit, dienen de instroom- en uitstroompercentages opgeteld te 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6  GEVERS, Ann & PEETERS, Anneleen: Wervingsbeleid en werknemersstromen in beeld. Eindrapport.  Brussel, 

IDEA Consult in opdracht van Federgon, februari 2006, 97 p. 
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Figuur 3: In- en uitstroom in de eerste helft van 2005 naar regio 
 

 
Bron: FEDERGON/IDEA Consult 2006 

 
 
De arbeidsmobiliteit, uitgedrukt als ‘turbulentie’, ligt het hoogste in Brussel (7,6 + 7,1 = 14,7%). 
Daarna volgt Vlaanderen (10,1%) en tenslotte Wallonië (8,8%). Het verschil tussen Vlaanderen en 
Wallonië is hier duidelijk kleiner dan wat werd vastgesteld op basis van de werknemersgegevens 
van het NIS en de EAK (zie hoger). Sowieso ligt de arbeidsmobiliteit op basis van die cijfers veel 
lager dan op basis van de hier gemeten ‘turbulentie’ (5,6% tegenover 10,4 of 20,8%).  
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Figuur 4: In- en uitstroom in de eerste helft van 2005 naar bedrijfsomvang 
 

 
Bron: FEDERGON/IDEA Consult 2006 

 
 
De turbulentie ligt aanzienlijk veel hoger in de kleine dan in de grote ondernemingen. 
Ondernemingen van 10-49 werknemers kenden in de eerste jaarhelft van 2005 een turbulentie van 
12,8%, de grootste een turbulentie van 6,4%. 
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Figuur 5: In- en uitstroom in de eerste helft van 2005 naar sector 
 

 
 
Bron: FEDERGON/IDEA Consult 2006 

 
De turbulentie in de eerste jaarhelft ligt het hoogste in de sector ‘overige diensten’ (8,1 + 8,6 = 
16,7%) gevolgd door de horeca (15,1%). Deze twee sectoren springen er toch wat uit. De 
turbulentie is dan weer het laagst in de ‘textiel- en meubelindustrie’ (6,1%) metaal (6,4%) en 
‘overige industrie’ (6,2%). Deze rangorde ligt in dezelfde lijn als wat het Steunpunt berekende (zie 
hoger). 

1 . 3  N e d e r l a n d  

In Nederland heeft men in grote lijnen dezelfde vaststellingen gedaan op basis van een onderzoek 
op administratieve gegevens (Gesthuizen & Dagevos, 2005, p13-16): 
 mobiliteit is het domein van jongeren, vooral de externe mobiliteit; 
 vrouwen veranderen vaker van werkgever (verschilt wel met Vlaanderen); 
 sectorverschillen zijn niet groot (p16). 
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1 . 4  E u r o p e s e  c i j f e r s  i n  d e  E u ro b a r o m e te r  

De recentste gegevens komen van de Eurobarometer7, een onderzoek dat op permanente basis 
loopt in opdracht van de Europese Commissie over een brede waaier aan onderwerpen. Naar 
aanleiding van het Jaar van de Mobiliteit dat de Commissie heeft afgekondigd in 2005 is er ook een 
editie van de Eurobarometer aan de jobmobiliteit gewijd. Weliswaar gaat deze in de eerste plaats 
(net zoals het Jaar van de Mobiliteit) over geografische mobiliteit, vooral dan in de EU, toch zijn er 
in de marge een aantal unieke gegevens verzameld over externe jobmobilteit. 
 
Jobmobiliteit wordt gedefinieerd als ‘veranderd zijn van werkgever in het voorbije jaar’. De 
onderzoekers vinden de jobmobiliteit in de EU laag: zelden is er meer dan 10% van de werknemers 
in het afgelopen jaar van werkgever veranderd. Er zijn voorlopig nog geen gegevens op het niveau 
van België of Vlaanderen vrijgegeven en geen vergelijkbare gegevens van buiten de unie. 
 
Daarnaast zijn er nog enkele andere verwante cijfers verzameld: de gemiddelde anciënniteit is 10,6 
jaar in EU (25 landen) terwijl die op 6,7 jaar ligt  in USA en 12,2 jaar in Japan. Nog volgens de 
survey hadden de werknemers in de EU gemiddeld 4 jobs in hun loopbaan tot nu toe. Voor België 
ligt dat wat lager, op ongeveer 3,2 jobs (Figuur 6).  
 

Figuur 6: Gemiddeld aantal jobs per werknemer volgens land in 2005 
 

 
Bron: Eurobarometer 64.1 

 
De veranderingen van job lijken geconcentreerd te zijn in de eerste jaren van de loopbaan. De 
onderzoekers verklaren dat door enerzijds de grotere mobiliteit bij jongeren vandaag en de lagere 
mobiliteit die de huidige oudere werknemers hadden toen zij jong waren (Figuur 7) Het omslagpunt 
ligt bij de groep van 35-44 jarigen. 

                                                           
7 Bron: EUROPESE COMMISSIE: Europeans and mobility: First results of an EU-wide survey. Eurobarometer survey 

on geographic and labour market mobility. Europese Gemeenschap, 2006, 8p. 
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Figuur 7: Gemiddeld aantal jobs volgens leeftijdscategorie in de EU-25 
 

 
Bron: Eurobarometer 64.1 

 
In een studie van Coppin & Vandenbrande op hetzelfde materiaal wordt een verdeling gemaakt 
van de beroepsbevolking in de Europese landen volgens het aantal transities die ze hebben 
gemaakt. Er is een groepering gemaakt volgens het al dan niet arbeidsmobiel geweest zijn in de 
voorbije 10, 5 en 1 jaar. Transities zijn hier echter niet enkel veranderingen van werkgever, maar 
ook alle andere externe transities op de arbeidsmarkt, zoals van job naar werkloosheid (zie voor 
meer toelichting p. 27) 
 

Figuur 8: Arbeidsmobiliteit in de voorbije 10 jaar volgens land 
 

 
Bron: Coppin & Vandenbrande, 2006 

1 . 5  G e g e v e n s  v o o r  E u r o p e s e  l a n d e n  o p  b a s i s  v a n  h e t  E C H P  

Ook Gesthuizen & Dagevos (2005, 2, p17) hebben vanuit hun Nederlands perspectief een 
internationale vergelijking gemaakt op basis van gegevens van het Europese huishoudpanel 
(ECHP, European Community Household Panel) en stellen het volgende vast: 
 Groot-Brittannië, Ierland en Spanje staan op respectievelijk de 1ste, 2de en 3de plaats 
 Nederland kent een hoge mate van externe mobiliteit (in 2001 op 6de plaats met 20,1%) 
 België staat 9de met 10,6% (in 2001), een cijfer dat verschilt van dat op basis van de EAK; 
 Griekenland scoort met 8,2% het laagst (12de plaats). 
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Tabel 1: Externe mobiliteit in diverse Europese landen, 1994-2001 (in procenten) 
 

land Rang
orde 
1994-
2001 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Rang
orde 
2001 

Nederland (6) 6,7 11,0 12,0 12,8 15,6 17,3 19,6 20,1 (5) 
Groot-
Brittannië 

(1) 25,9 33,9 34,6 15,5 24,0 27,1 15,5 24,0 (1) 

Denemarken (2) 13,6 19,0 20,6 22,5 22,3 21,5 21,6 21,0 (4) 
België (10) 5,2 7,0 8,5 8,4 9,9 11,2 11,4 10,6 (9) 
Ierland (3) 11,6 15,7 16,9 19,1 23,2 23,0 20,5 23,4 (2) 
Italië (12) 4,2 5,8 3,8 6,9 7,3 7,7 8,2 8,8 (11) 
Griekenland (9) 7,2 8,5 9,4 14,1 8,3 9,0 9,1 8,2 (12) 
Spanje (4) 7,6 10,5 10,8 12,3 17,8 20,5 20,7 21,8 (3) 
Portugal (7) 6,6 8,3 9,4 11,0 11,7 12,2 13,0 13,3 (7) 
Oostenrijk (8) – 8,7 9,8 9,8 10,6 10,4 10,4 11,2 (8) 
Finland (5) – – 7,7 12,5 14,8 17,3 18,9 20,0 (6) 
Duitsland (10) 5,8 8,9 9,7 9,5 9,0 9,2 9,7 9,3 (10) 

– Gegevens ontbreken 
De cijfers geven het percentage werknemers aan dat van werkgever is veranderd. 
Bron: ECHP 1994-2001, geciteerd in Gesthuizen & Dagevos als Tabel 2.4, p. 17 

 
De auteurs wijzen op de vanzelfsprekende hoge positie van VK, IE, DK omwille van hun soepele 
wetgeving. Spanje daarentegen kent geen soepele wetgeving en scoort toch zeer hoog. Alle 
andere landen liggen met hun cijfers dicht bij elkaar. De auteurs hebben wat twijfels bij de 
gegevens omdat ze afwijken van wat ze zelf uit hun OSA-panel halen en omdat er merkwaardige 
schommelingen zijn in Groot-Brittannië. 
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2.  Motieven van werknemers voor 
arbeidsmobi l i te i t  

Waarom wil iemand van werkgever veranderen? Het antwoord op deze vraag kan belangrijk zijn 
om het fenomeen van de arbeidsmobiliteit te begrijpen en in het bijzonder het aspect 
‘wenselijkheid’ van meer of minder arbeidsmobiliteit: sluit dat aan bij een wens van een grote groep 
werknemers die nu al dan niet kan voldaan worden? Vooral het aspect van de vrijwilligheid is 
cruciaal: hoeveel werknemers willen er uit eigenbeweging veranderen? 
 
Er zijn ook enkele gegevens over het effect van arbeidsmobiliteit. Bevindt de (extern) 
arbeidsmobiele werknemer zich na zijn transitie in een gunstiger situatie dan waar hij of zij uit 
vertrok? 

2 . 1  V l a a n d e re n  

Het Steunpunt WAV (Tielens 2003) stelt op basis van de EAK-gegevens vast dat 45% van de 
jobmobielen vrijwillig van werk is veranderd (dat komt neer op 4,91% van de volledige populatie), 
24% expliciet onvrijwillig, 17% omdat hun contract ten einde liep. Voor de resterende 14% is er 
geen motief bekend. 
 
Mannen veranderen vaker vrijwillig van job dan vrouwen. Ze zien daarbij een verband met het 
hoger aantal mobielen in de secundaire sector waar meer mannen werken. Ouderen veranderen 
vaker onvrijwillig dan jongeren; de meeste vrijwillige veranderingen vindt men in de groep 25-34j. 
Ook hogergeschoolden veranderen meer vrijwillig. 
 
Deze vaststellingen liggen in de lijn die bleek uit het profiel van de jobmobielen: een groot aandeel 
van jongeren die op zoek zijn naar een betere job. 
 
Bij Peeters & Gevers (2004, Tabel 2.6 p17 en Tabel B1.1, p. 61) vinden we op basis van de 
PASO-werkgeversbevraging de volgende motieven voor ontslag: 
 
 Vrijwillig ontslag is de belangrijkste reden om een werkgever te verlaten; maar liefst 38,6% 

van de uitstroom wordt er door verklaard; 
 Daartegenover staat dat maar 9,3% uitstroomt op basis van het niet verlengen van een 

tijdelijk contract; de uitstroom die rechtstreeks het gevolg is van de toepassing van een 
flexibiliteitmaatregel heeft blijkbaar maar een beperkt aandeel in de uitstroom; 

 De tweede belangrijkste reden voor uitstroom is ontslag wegens slecht functioneren 
(18,6%). 
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Deze cijfers liggen in de lijn van de EAK gegevens die door het Steunpunt WAV zijn verwerkt; 
 Vrijwillig vertrek komt vaker voor in kleinere ondernemingen, meer in de diensten en dan 

vooral Financiële en zakelijke dienstverlening; 
 
Dezelfde Peeters & Gevers (2006) hebben voor hun onderzoek in opdracht van Federgon bij de 
werkgevers ook gevraagd naar de redenen voor het vertrek van de werknemers die hun 
onderneming hebben verlaten in de eerste jaarhelft van 2005. 
 

Figuur 9: Uitstroom naar reden, gemiddeld percentage per organisatie 
 

 
Bron: FEDERGON/IDEA Consult 2006 

 
56,3% van de uitstroom in een organisatie is het gevolg van vrijwillig vertrek. Drie motieven vallen 
te begrijpen als ‘onvrijwillig vertrek’: 19,8% is het gevolg van ontslag omwille van slecht 
functioneren, 5,2% van het einde van een tijdelijk contract en evenveel van gedwongen ontslag bij 
een herstructurering. Deze drie maken samen 30,2% van de redenen voor uitstroom uit. Ook hier 
kunnen we niet met zekerheid stellen dat deze gegevens overzetbaar zijn naar ons begrip van 
arbeidsmobiliteit, gezien we niet weten waar de uitstroom heen gaat. Niettemin liggen ook deze 
cijfers in de lijn van wat in het PASO-onderzoek en de gegevens van het Steunpunt te lezen viel. 
De gegevens laten ook niet toe om een onderscheid te maken tussen het beëindigen van een 
contract van bepaalde duur of een uitzendcontract in het kader van rekrutering en selectie of voor 
het beëindigen van een toestand waarin de tijdelijke arbeid nodig was. 
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Wanneer we de cijfers volgens bedrijfsomvang (Figuur 10) bekijken lezen we dat de verschillen niet 
erg groot zijn. Wel ligt in grotere ondernemingen het ontslag omwille van slecht functioneren en het 
vrijwillig ontslag lager, ontslag omwille van het einde van een tijdelijk contract en 
eindeloopbaansituaties liggen er hoger. 
 
Volgens sector (Figuur 11) zien we een wat hoger aandeel ‘herstructurering’ bij de metaal, meer 
vrijwillig ontslag in de transportsector en in mindere mate in de financiële en zakelijke diensten. Het 
einde van een tijdelijk contract komt vaker voor als reden in de overige diensten. 
 

Figuur 10: Uitstroomredenen naar bedrijfsomvang 
 

 
 
Bron: FEDERGON/IDEA Consult 2006 
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Figuur 11: Uitstroomredenen naar sector 
 

 
 
Bron: FEDERGON/IDEA Consult 2006 
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2 . 2  N e d e r l a n d  

Gesthuizen & Dagevos hebben voor Nederland de volgende vaststellingen gedaan (2005, p13-
16) op basis van een analyse op de gegevens van het OSA-panel: 
 

 “Het blijkt dat ervaren discrepanties tussen wat men wenst in het werk en wat men feitelijk 
heeft, belangrijke voorspellers zijn voor het zoeken naar een andere werkbetrekking.” (p. 
40) Meer bepaald “aansluiting tussen werk en opleiding, de gewerkte uren en de beloning” 
zetten aan tot zoekgedrag. p. 40 “Na toevoeging van baantevredenheid blijkt evenwel dat 
de sterkte van de voornoemde relaties afneemt. Dit betekent dat, ceteris paribus, de drie 
concrete discrepanties ieder afzonderlijk bijdragen aan een algemeen gevoel van 
ontevredenheid, en dat deze algemene ontevredenheid vervolgens de kans op het zoeken 
naar een andere baan in belangrijke mate bepaalt.” P. 40-41, cursief auteurs.  En: “Alle 
discrepanties, waaronder algemene baantevredenheid, behouden echter wel hun 
significantie. Dit betekent dat het ook deels op zichzelf staande factoren zijn, die de kans op 
zoeken naar een andere baan onafhankelijk beïnvloeden.” P. 41. 
 

Er zijn echter nog meer discrepanties die significant de kans op zoekgedrag verhogen: 
 

“type arbeidscontract, tevredenheid over de arbeidsinhoud, de mate van ervaren waardering 
en de mate van ervaren loopbaanperspectieven. Ook onvrede over het aantal arbeidsuren 
en over de beloning zet aan tot zoekgedrag, zij het dat de effecten minder sterk zijn in (de 
langere meetperiode).” 
“De aansluiting tussen kennis en werk blijkt in de analyse van de periode 2000-2002 geen 
voorspellende waarde te hebben”. (!) (p. 42) en “Cursussen bevorderen zoekgedrag vanuit 
ongunstige situaties”. (p. 43) 
 

Uit een analyse op basis van een typologie blijkt dat vooral hoogopgeleiden in een gunstige positie 
zitten en toch uitkijken naar een andere baan. Meestal gaat het om relatief jonge mannen. (p. 45) 
Dat staat in tegenspraak met de vaststellingen omtrent de feitelijke externe mobiliteit (zie bladzijde 
11), mogelijk omdat het in dit onderzoek om louter vrijwillige arbeidsmobiliteit gaat. Er zijn ook een 
aantal persoons- en gezinskenmerken die het zoeken naar een andere baan beïnvloeden: vooral 
een partner hebben of kinderen blijkt in deze context het zoeken te temperen. (p. 45) 
 
Laagopgeleiden hebben vaker te maken met gedwongen mobiliteit en dat terwijl ze vaker 
discrepanties ervaren, minder zoeken en minder mobiel zijn (p. 48). Hoog opgeleiden die 
bovendien een cursus volgen hebben meer kans op succes wanneer ze zoeken (p. 49). 
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2 . 3  E u r o p e s e  c i j f e r s  

Volgens de Eurobarometer8 zegt 54% van de werknemers in de 25 EU-landen dat ze niet van 
plan zijn om in de volgende vijf jaar van job te veranderen. De beperkte arbeidsmobiliteit wordt ten 
dele verklaard door de tevredenheid die de Europese werknemers uiten over hun huidige job. Van 
zij die wel denken te veranderen doet meer dan de helft het voor wat de onderzoekers positieve 
redenen noemen: 40% omdat ze een betere job denken te vinden, 13% omdat ze graag 
veranderen en 8% omdat ze plannen te verhuizen. Daarnaast is er 8% die vreest dat ze zullen 
moeten veranderen en 11% die zijn contract beëindigd weet. Hierover zijn nog geen 
landenspecifieke cijfers beschikbaar. 
 
Coppin & Vandenbrande9 hebben op hetzelfde materiaal een aantal analyses verricht die onder 
meer inzicht geven in de motieven van de Europese werknemers. Er zijn geen aparte gegevens 
volgens land gepubliceerd. Helaas is de gehanteerde definitie van arbeidsmobiliteit uitgebreider 
dan de ‘verandering van werkgever’: ook het verlaten van de arbeidsmarkt voor gelijk welke reden 
wordt er in opgenomen, zoals blijkt uit het onderscheid dat ze maken tussen vrijwillige en 
onvrijwillige arbeidsmobiliteit. Vrijwillige arbeidsmobiliteit wordt omschreven als ontslagen worden, 
einde van een arbeidscontract of het verlaten van de job om gezondheidsredenen. Vrijwillige 
arbeidsmobiliteit omvat het verlaten van de job voor een andere omdat men een betere gevonden 
heeft of de vorige niet goed vond, het starten van een eigen zaak, het verlaten van de arbeidsmarkt 
om zorgtaken op te nemen of thuis te blijven. Ook terug gaan studeren, de wens om niet meer te 
werken en het verlaten van een werkgever omdat men verhuist worden als vrijwillige motieven 
beschouwd. Op basis van deze indeling presenteren ze de cijfers in Figuur 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Bron: EUROPESE COMMISSIE: Europeans and mobility: First results of an EU-wide survey. Eurobarometer survey 

on geographic and labour market mobility. Europese Gemeenschap, 2006, 8p. 
9 COPPIN, Laura & VAN DENBRANDE, Tom: Job mobility in the career of European workers. In: Over.Werk, Leuven, 

Acco, Jg 2006 nr 3, pp. 15-21 
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Figuur 12: Vrijwillige versus onvrijwillige arbeidsmobiliteit volgens gender, leeftijs, 
opleiding, huishoudstructuur en land van oorsprong in de EU 

 

 
Bron: Coppin & Vandenbrande 2006. Meerdere antwoorden waren mogelijk, waarbij antwoorden zowel in 

de categorie ‘vrijwillig’ als de categorie ‘onvrijwillig’ kunnen terecht komen. De sommen van de 
percentages kunnen daardoor op meer dan 100% uitkomen. 

 
Op deze manier gedefinieerd (wat dus moeilijk vergelijkbaar is met de eerdere cijfers voor 
Vlaanderen) is 65% van de arbeidsmobiliteit op vrijwillige basis en 38% op onvrijwillige. De cijfers 
hebben betrekking op de laatste verandering. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn ook 
hier eerder beperkt, wat opmerkelijk is gezien er veel niet-genderneutrale motieven in aanmerking 
zijn genomen. Hetzelfde blijkt bij de huishoudelijke situatie. De waar te nemen effecten, zoals een 
hogere mate van gedwongen arbeidsmobiliteit bij werknemers met een partner maar zonder 
kinderen schrijven ze toe aan een leeftijdseffect. 
 
De auteurs merken een U-vormig patroon in de verhouding leeftijd – vrijwilligheid. Jongeren (15 tot 
24-jarigen) en wat ouderen vanaf 44 jaar blijken vaker gedwongen dan vrijwillig arbeidsmobiel, de 
categorieën daar tussen zijn vaker vrijwillig mobiel. De onderzoekers verklaren dit voor een 
gedeelte door te wijzen op een groter aandeel ‘ontslag’ en ‘gezondheidsredenen’, voor de jongeren 
gaat het om een groter aandeel ‘einde contract’. 
 
Wat opleiding betreft is de groep die afstudeerde tussen hun 16de tot 19de het slechtste af, ze 
hebben het grootste aandeel gedwongen mobiliteit. De onderzoekers brengen dit in verband met 
de ‘human capital’ theorie, waarin gesteld wordt dat hoe meer ‘human capital’ een persoon 
meedraagt, hoe meer kans hij heeft om naar een betere job over te stappen. 
 
Tenslotte is er ook de afkomst. Dan blijkt dat werknemers afkomstig uit een niet-EU land meer 
gedwongen arbeidsmobiliteit ervaren. 
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2 . 4  E f f e c t  v a n  m o b i l i t e i t  v o o r  d e  j o b m o b i e l e  w e r k n e m e r s  

Zijn jobmobiele werknemers beter af na hun wissel van werkgever? Het enige uitvoerige onderzoek 
daarover is uitgevoerd in Nederland door Gesthuizen & Dagevos10. Ze hebben er gewerkt op de 
gegevens van het OSA-panel bij werknemers in Nederland. 
 
Ze stellen vast dat er veel tegenstrijdige effecten zijn, zoals: 
 

“Vooral vrijwillige externe mobiliteit leidt vaak tot een verbetering van de (gepercipieerde) 
situatie; maar ook gedwongen mobiliteit leidt vaak tot een verhoogde tevredenheid, zij het 
niet in dezelfde mate; met deze kanttekening dat het in deze studie enkel gaat om mobiliteit 
tussen jobs, niet naar of vanuit werkloosheid” (p. 64) 

                                                           
10  GESTHUIZEN Maurice, DAGEVOS Jaco: Arbeidsmobiliteit in goede banen. Oorzaken van baan- en 

functiewisselingen en gevolgen voor de kenmerken van het werk. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, juni 
2005, 135p 
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Tabel 2: De gevolgen van mobiliteit voor veranderingen in baankenmerken, 
samenvattend overzicht 

 
 intern vrijwillig extern vrijwillig intern 

gedwongen 
extern 

gedwongen 
Inkomen neemt toe verandert niet verandert niet neemt af 
beroepsstatus neemt toe neemt toe neemt toe verandert niet 
tevredenheid baan algemeen neemt toe neemt toe verandert niet neemt toe 
tevredenheid inkomen neemt toe neemt toe verandert niet neemt af 
tevredenheid aansluiting verandert niet verandert niet neemt af neemt af 
tevredenheid gewerkte uren verandert niet verandert niet verandert niet verandert niet 
tevredenheid inhoud werk neemt toe neemt toe verandert niet neemt toe 
hinder van repetitieve 
werkzaamheden 

verandert niet verandert niet verandert niet verandert niet 

hinder van geestelijk zware 
werkomstandigheden 

neemt toe neemt af verandert niet verandert niet 

hinder van fysiek zware 
werkomstandigheden 

verandert niet neemt af verandert niet verandert niet 

hinder van onregelmatige 
werktijden 

verandert niet verandert niet verandert niet verandert niet 

hinder van het type contract verandert niet neemt toe verandert niet neemt toe 
mate van ervaren autonomie verandert niet verandert niet neemt af verandert niet 
mate van ervaren werkdruk verandert niet neemt af verandert niet neemt af 
mate van ervaren burn-
outklachten 

verandert niet neemt af verandert niet neemt af 

mate van ervaren waardering verandert niet neemt toe verandert niet neemt toe 
mate van ervaren loopbaan-
perspectieven 

neemt toe neemt toe verandert niet neemt toe 

Bron: OSA (Arbeidsaanbodpanel 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000 en 2002) 

 
 
Ondanks de vele tegenstrijdige effecten besluiten de auteurs toch dat er een toegenomen 
arbeidstevredenheid is voor de mobiele werknemers, ongeacht of hun wissel vrijwillig was of niet. 
Op zich hoeft dit niet te verwonderen. Wanneer men vrijwillig vertrekt, ligt het voor de hand dat men 
naar een betere situatie vertrekt, wanneer men niet vrijwillig vertrekt, laat men allicht een situatie 
van onzekerheid achter zich. 
 
De auteurs stellen zich aansluitend vragen over wat een werkgever heeft aan de aanzienlijke groep 
van niet-mobielen die niet tevreden zijn maar ook geen aanstalten maken om iets anders te gaan 
zoeken. Vaak zijn dat ouderen en laag opgeleiden. 
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In het reeds eerder besproken onderzoek van Coppin & Vandenbrande op de gegevens van het 
Eurobarometer11 werd voor een steekproef van werknemers in Europa de relatie onderzocht tussen 
het aantal jobwissels en de aard van de laatste uit de reeks: was die vrijwillig of onvrijwillig? 
 

Figuur 13: Vrijwillige versus onvrijwillige arbeidsmobiliteit volgens aantal transities en 
periodes van werkloosheid 

 

 
Bron: Coppin & Vandenbrande 

 
Uit Figuur 15 blijkt volgens de auteurs dat hoe groter het aantal jobhops, hoe groter de kans dat de 
laatste verandering onvrijwillig was. Veel arbeidsmobiliteit zou dan niet gunstig zijn voor de positie 
op de arbeidsmarkt. Ook het aantal periodes van werkloosheid (‘employment spell’ in de grafiek) 
houdt positief verband met de kans op onvrijwillige arbeidsmobiliteit. Wanneer arbeidsmobiliteit 
werkloosheid als tussenstation heeft zijn de gevolgen niet positief. 
 

                                                           
11  COPPIN, Laura & VAN DENBRANDE, Tom: Job mobility in the career of European workers. In: Over.Werk, Leuven, 

Acco, Jg 2006 nr 3, pp. 15-21 
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3.  Kennisoverdracht  

Een verondersteld gunstig effect op de innovatiekracht van ondernemingen - en bij gevolg de 
ganse economie - is een courant argument pro externe arbeidsmobiliteit. Om kennis efficiënt te 
verspreiden moeten de dragers ervan meegaan. Anderzijds is daar ook een limiet aan. 
Werknemers met een cruciale kennis wil men graag binnen de onderneming houden. 
 
Een belangrijk deel van de discussie omtrent kennis en het verkeer van werknemers heeft 
betrekking op het beschermen van de kennis op zichzelf. Het gaat dan om patenten, octrooien en 
de wetgeving daaromtrent. Ook de transfer van onderzoekers van onderzoekscentra naar private 
ondernemingen is een veelbesproken issue. Deze thema’s gaan echter het bereik van dit 
informatiedossier te buiten. De publicaties van de Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid 
hebben deze thema’s uitvoerig gedocumenteerd12. 

3 . 1  A r b e i d s m o b i l i t e i t  e n  O p e n  I n n o v a t i e  

“Open Innovatie” is de term waarmee een bepaald type van innovatieproces wordt omschreven. 
Open innovatie staat tegenover de “gesloten innovatie”, waarbij kennis en producten ontwikkeld 
worden binnen de muren van een onderneming, van idee tot distributie. Vandaag zouden de 
ontwikkeling van kennis en de markten zo snel gaan dat een onderneming niet meer in staat is om 
dat zonder contact met de buitenwereld te doen. Zowel het ontwikkelen van kennis, als het 
omzetten van een idee in een product, moet nu gebeuren in intensieve samenwerking met andere 
ondernemingen.13 
 
Een dergelijke open innovatie kan maar ontstaan als er voldoende vrij verkeer is van werknemers 
tussen verschillende ondernemingen, zodat kennis die is opgebouwd rond een bepaalde innovatie 
elders kan ingezet worden. Werknemers moeten mee kunnen verhuizen naar waar hun kennis 
nodig is, zoniet kan de toepassing van de innovatie zelf mogelijk vertragen of onmogelijk worden. 
 
Daar tegenover staat dan wel dat voor sommige werkgevers de externe arbeidsmobiliteit van 
werknemers nu ook niet té groot moet worden, omdat ze cruciale kennis dragen. Bij hen wordt er 
dan doorgaans een vorm van concurrentiebeding toegepast, waarbij ze hun specifieke kennis niet 
bij een concurrent kunnen inzetten gedurende een bepaalde tijd.  

                                                           
12 Onder meer: SAELEN, Pierre: Biotechnologische uitvindingen, octrooien en informed consent. Brussel, VRWB, 

2002, 407p. en COOLSAET, Stefan: Samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven inzake 
onderzoek(sresultaten): intellectuele eigendomsrechten, conflicten en interfaces. Brussel, VRWB, 2003, 705p. 

13 VANHAVERBEKE, Wim: Open & collaborative innovation: researching a new paradigm. Uiteenzetting in het kader 
van de reeks ‘IWT Vooruitzichten’, Brussel, 15 februari 2006. 
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Dergelijke bescherming kan nodig zijn om de ontwikkelende ondernemingen garanties te bieden 
dat hun innovaties niet te snel ter beschikking zijn van anderen. 
 
In dezelfde zin, maar dan minder scherp op innovatie gericht, vinden we in de Starttekst voor de 
Competentieagenda 2010 een verwijzing naar mobiliteit als mogelijkheid om de 
ervaringsconcentratie te verminderen.14 

3 . 2  K e n n i s  e n  v e r t r o u w e n  

High-trust werkomgeving 

Nieuwe vormen van arbeidsorganisatie gaan soms samen met nieuwe vormen van 
arbeidsverhoudingen. Wanneer werknemers meer verantwoordelijkheden gedelegeerd krijgen, wat 
welhaast noodzakelijk is voor kenniswerkers, moet er een ander soort arbeidsverhouding zijn dan 
wanneer de werknemers louter uitvoerende taken krijgen toebedeeld. Storm & Naastepad hebben 
het over een ‘high trust’ werkomgeving: 
 

In een ‘high-trust’ werkomgeving is er sprake van “substantiële medezeggenschap en 
participatie in strategische bedrijfsbeslissingen door werknemers, relatieve autonomie in de 
uitvoering van taken, beperkte loondifferentiatie, coöperatieve arbeidsverhoudingen en 
baanzekerheid” (Storm & Naastepad, 2004 p. 87). 
 

Deze vorm van arbeidsorganisatie is typisch voor innovatieve, vooruitstrevende ondernemingen en 
sluit aan bij de evolutie naar meer competentiegericht ondernemen. In een omgeving waar mensen 
gemakkelijk ontslaan kunnen worden zou het dan moeilijk zijn om een nauwe betrokkenheid van de 
werknemers te verwachten, ‘baanzekerheid’ is daarom een essentieel onderdeel van dergelijke 
werkomgeving. 
 
Daartegenover staat dat er ook een soort gijzeling kan ontstaan wanneer de onderneming te 
afhankelijk is van de betrokkenheid van de werknemers. Dezelfde auteurs (Storm & Naastepad, 
2005) wijzen op wat ze noemen een hold-up probleem: werknemers (met name deze in 
innoverende ondernemingen of ondernemingen waar de ‘tacit knowledge’ of ervaringskennis erg 
belangrijk is) hebben een sterke onderhandelingspositie die hen toestaat bijvoorbeeld een deel van 
de winsten op te eisen, bijvoorbeeld door loonsverhoging, of te weigeren mee te stappen in een 
reorganisatie van de arbeid. De auteurs verwijzen naar een situatie in de metaalverwerkende 
nijverheid in de Verenigde Staten in de jaren ’80. De toen opkomende automatisering vereiste dat 
werknemers een belangrijk deel van hun kennis prijs gaven. Werknemers willen dat niet als ze 
vrezen dat ze daarna, mede door het prijsgeven van hun kennis, ontslagen zullen worden.  

                                                           
14  Starttekst Competentie agenda 2010, p. 47 (reeds eerder geciteerd) 
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Het hold-up probleem is dus te begrijpen als een vertrouwensprobleem. Hoe beter beschermd, hoe 
meer vertrouwen en hoe meer mogelijkheden tot groei. 
 
Op een andere variante van dit probleem wordt gewezen door Anders Ekeland15. In een situatie 
waarbij een bepaald profiel van (hoog gekwalificeerde) werknemers schaars blijkt, is het te 
verwachten dat hun looneisen zullen toenemen en dat er een door de ondernemingen ongewenste 
hoge mate van externe arbeidsmobiliteit ontstaat. 
 
De mate waarin de kennis van een werknemer uniek of cruciaal is zal zijn positie in de 
onderneming in sterke mate beïnvloeden.  
 

‘Tacit knowledge’ 

‘Tacit Knowledge’ is de nauwelijks te vertalen term voor moeilijk neer te schrijven kennis, een mix 
van feitelijke kennis, ervaringskennis en de kennis van een bepaalde context. Omdat ze moeilijk 
neer te schrijven of door te geven is levert ze de werknemer een aanzienlijke meerwaarde op, ook 
al zou volgens sommigen het belang van gecodificeerde kennis met de huidige stand van techniek 
en innovatie veel groter zijn.16 In het kader van competentiemanagement wordt meer aandacht en 
waarde gehecht aan andere dan gecodificeerde vakkennis. 
 
De kwestie is relevant in het kader van de externe arbeidsmobiliteit. Wanneer men veronderstelt 
dat bepaalde belangrijke kennis in een onderneming een ‘eigenschap’ van een werknemer is, dan 
is externe arbeidsmobiliteit de enige manier om die kennis van de ene naar de andere 
onderneming te krijgen, wat dan zowel een argument pro als contra externe arbeidsmobiliteit kan 
zijn. 
 

Tegenstelling 

Hier ontstaat een eerste belangrijke tegenstelling: om de al dan niet ‘tacit’ kennis te verspreiden 
over de ruimere economie zou er meer nood aan arbeidsmobiliteit zijn. Daartegenover staat dat 
ondernemingen niet graag hun HR-investeringen in bijvoorbeeld opleiding zien vertrekken. Het 
gaat immers om een vorm van ‘bedrijfsspecifiek kapitaal’. Ook de Hoge Raad voor de 
Werkgelegenheid beschrijft expliciet deze tegenstelling (Verslag 2006, p. 80, geciteerd in dit 
dossier op p. 68) 

                                                           
15 EKELAND, Anders: Reflections on mobility in the New Economy. Presentatie op de STILE conferentie, Brussel, 

September 2004. 
16  SMITH, Keith, Human Resources, mobility and the systems approach to innovation. In: Innovative People, Mobility of 

skilled personnel in National Innovation Systems. OECD, Parijs, 2001 p. 7-13 
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3 . 3  B e s c h e rm i n g  v a n  k e n n i s  

De kennis die werknemers opgedaan hebben tijdens hun werk voor een bepaalde werkgever kan 
door een concurrentiebeding17 (vaak ook niet-concurrentiebeding genoemd) beschermd worden. 
Een concurrentiebeding is een clausule in de arbeidsovereenkomst waarin staat dat bij het 
beëindigen van het contract de werknemer niet mag gaan werken in een soortgelijke activiteit, ook 
niet als zelfstandige. Doorgaans gaat dit met een vergoeding gepaard. De mogelijkheid om zo’n 
beding in het contract te zetten is beperkt door het loon (minstens €26000 per jaar) en mogelijk 
door voorwaarden in de CAO’s. Hoeveel werknemers een dergelijke clausule in hun contract 
hebben is niet bekend. 

3 . 4  O n d e r z o e k s g e g e v e n s  

Kennisintensieve ondernemingen zouden in de huidige economische context de belangrijkste 
trekkers van de groei zijn. Indien dat werkelijk zo is, kan dat een belangrijk oriëntatiepunt zijn 
wanneer men doelgroepen wil onderscheiden van wie de arbeidsmobiliteit mogelijk dient vergroot 
te worden. 
 
Peeters & Gevers (2004)18 besluiten op basis van gegevens uit de PASO-panelsurvey bij 
werkgevers dat: 
  

”Kennisintensieve bedrijven [groeien] veel sterker in termen van werkgelegenheid in 
vergelijking met minder kennisintensieve bedrijven.” (p.57) 
 

Bovendien:  
 

“Verbetering van bestaande producten of de ontwikkeling van nieuwe producten geven 
aanleiding tot een positief significant effect op de netto werkgelegenheidsgroei. 
Beleidsmatig is het interessant vast te stellen dat het positief werkgelegenheidseffect niet 
beperkt blijft tot de kennisintensieve sectoren. (p.57) 

 
Daarnaast blijkt uit een studie van het IWT bij de ondernemingen die ze hebben ondersteund19 dat: 
 

 “Een groot aantal bedrijven heeft duidelijk een tekort aan beschikbare capaciteit. Het huidig 
gebrek aan technisch geschoolden op de arbeidsmarkt en de tanende belangstelling voor 
technische opleidingen zal dit probleem in de toekomst nog vergroten.” P22 (Figuur 16: 
hebben onze bedrijven genoeg mensen om te innoveren?, overgenomen als Tabel 3) 

                                                           
17  Meer informatie onder meer op http://mineco.fgov.be/enterprises/vademecum/Vade15_nl-01.htm 
18  PEETERS, Annelaan, GEVERS, Ann: Dynamiek op de Vlaamse Arbeidsmarkt. Vlerick Leuven Gent Management 

School – KU Leuven, 2004. 
19  CARCHON e.a, Wie zijn onze klanten? Het innovatieprofiel, een bron van inspiratie. Brussel, 2006, IWT, 67p. 
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Tabel 3: “Hebben onze bedrijven voldoende mensen om te innoveren” 
 

Type innovator Beschikbaar 
gekwalificeerd 
personeel 

Geen 
innovator 

Twijfelende 
vernieuwer 

Voor-
zichtige 

vernieuwer 

Opportu-
nistische 
innovator 

Echte 
innovator Totaal  

Geen  34,0% 4,0% ,7%     4,7% 
Te kort  18,9% 21,3% 15,6% 9,5% 10,8% 14,6% 
beperkingen  22,6% 42,7% 57,1% 46,0% 32,3% 44,4% 
Voldoende 24,5% 32,0% 26,5% 44,4% 53,8% 35,8% 
ruim voldoende          3,1% ,4% 
Totaal  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Bron: IWT 2006, gegevens op basis van onderzoek bij de door het IWT begeleide ondernemingen. Eigen 
omzetting van grafiek naar Tabel, eigen percentering. N = 466. X²: p = ,000 

 
Er is een duidelijk verband tussen de beschikbaarheid van ‘mensen en kunde’ bij de door het IWT 
begeleide ondernemingen en de mate waarin ze effectief innoveren. Hoe meer beschikbaar 
personeel, hoe meer en actiever de ondernemingen te blijken innoveren. In welke richting de relatie 
gaat is echter moeilijk vast te stellen, we kunnen niet zien of een beperking aan personeel de 
oorzaak is van het niet innoveren dan wel of het innovatiegedrag zelf ervoor zorgt dat er ook 
voldoende personeel wordt aangetrokken. 
 
Lundvall (2004)20 beschrijft op basis van een langetermijn onderzoek in Denemarken (op basis 
van een steekproef in 1992, opgevolgd tot in 1997) hoe ondernemingen die nieuwe vormen van 
werkorganisatie21 hanteren en nieuwe producten op de markt brengen zowel een grotere toename 
in werkgelegenheid kenden als een groter aandeel van hun personeel in vaste dienst hebben en 
houden (“core workforce”) (Lundvall 2004, p. 7)22. De auteur wijst er wel op dat dit effect pas 
duidelijk wordt over een aantal jaren heen. Deze ‘dynamische’ ondernemingen hebben een minder 
cyclisch patroon in hun personeelsbestand.  
Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat ondernemingen die geen organisatorische veranderingen 
hebben doorgevoerd of die niet geïnnoveerd hebben, een sterker verlies aan banen kennen dan 
deze die beide veranderingen hebben doorgevoerd wanneer de competitie toeneemt. 

                                                           
20  LUNDVALL, Bengt-Åke: Why the new economy is a learning economy. Aalborg, Aalborg University, Danish 

Research Unit for Industrial Dynamics, (2004), Working paper Nr. 04-01, 11p. 
21  Lundvall noemt dit ‘dynamische ondernemingen’ in tegenstelling tot ‘statische’. Helaas is de definitie beperkt tot: 

“Dynamic firms are characterised by the fact that they combine more advanced organisational traits with market 
related innovations. The static firms are characterised by traditional form of organisation and low activity in terms of 
market related innovation. The firms have been characterised on the basis of data from 1993-95.” (p.8) 

22 Op basis van een oefening op de gegevens van het TOA-onderzoek kan dit niet bevestigd worden (zie 6., pag.113 
e.v.) 
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3 . 5  W e t e n s c h a p p e r s  e n  o n d e rz o e k e r s  (H R S T ’ s )  

Wat zijn HRST’s? 

HRST’s of Human Resources in Science and Technology zijn hoog geschoolde werknemers die in 
het onderzoek werken of er, gezien hun scholing, zouden kunnen werken. Meer bepaald bedoelt 
de OESO afgestudeerden aan universiteit (ba-ma), of werknemers in een functie in onderzoek of 
technologie die een dergelijk diploma veronderstelt. Dit is de groep waarvan men veronderstelt dat 
ze de meest waardevolle kennis hebben en waarvan het duidelijker zou moeten zijn dan bij andere 
groepen dat hun mobiliteit zoveel mogelijk moet gestimuleerd worden. Met name de OESO heeft in 
het kader van de werking rond NIS (National Innovation Systems) veel aandacht voor de HRST’s. 
In de inleiding van een omvangrijke studie waar de positie van deze groep in verschillende landen 
wordt voorgesteld klinkt het als volgt: 
 

“This publication confirms the importance of human resource mobility, among and between 
the private and public sectors, as a carrier for the diffusion of tacit knowledge, at both 
national and global levels. Based on new empirical evidence, it compares the rates and 
patterns of mobility of high-skilled labour in a sample of OECD-countries, and documents 
the rapid internationalisation of this form of knowledge flows. It provides, guidance for the 
improvement of a still-fragile statistical basis given the need for further comparative analysis 
and policy assessment of this increasingly important factor of innovation performance.”23 

 
In dit stukje geeft de OESO aan dat ook voor hen de kennis van hoog opgeleide werknemers in 
onderzoek en technologie een belangrijke component aan ‘tacit knowledge’ heeft, dat de 
arbeidsmobiliteit het beste over landelijke en sectorale grenzen heen kan gaan en dat het nodig is 
om er verder onderzoek over te doen, waarvoor de ‘Canberra Manual’ is opgesteld (zie verder). 
 
De gehanteerde definitie van de HRST’s is allicht inhoudelijk relevant maar stelt een aantal 
moeilijkheden. Een probleem met het uitvoeren van deze selectie is de vraag wat men doet met 
werkzoekenden; die zitten namelijk wel in de groep op basis van diploma maar niet in de groep op 
basis van functie. Een persoon die in de functiegroep werd geteld maar nu zonder werk zit zal dan 
niet op basis van zijn diploma geteld worden. Verschillende landen blijken dit op verschillende 
manieren op te lossen waardoor effecten van de economische cyclus voor bokkensprongen zou 
kunnen zorgen. 
 
Er is een specifieke doelgroep die duidelijk apart staat in het mobiliteitsdebat: de onderzoekers en 
personeelsleden op onderzoeksafdelingen. Die groep wordt door de OESO omschreven als de 
Human Resources in Science and Technology.  
 
                                                           
23  OECD, Innovative People. Mobility of skilled personnel in National Innovations systems. OECD Science and 

Innovation, Paris, 2001, p. 7 
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Onderzoek naar innovatie en de externe jobmobiliteit van HRST’s 

Onderzoek op basis van de Canberra Manual 
 
Op basis van deze definities is een handleiding opgesteld, de zogenaamde ‘Canberra Manual’. 
Daarin staat in detail beschreven hoe de definitie HRST’s in de praktijk in de statistieken moet 
gebruikt worden. Deze handleiding is opgesteld door de OESO en Eurostat in 1995. De OESO 
heeft op basis daarvan in een aantal landen onderzoekers aan het werk gezet om de positie en de 
loopbaan van de HRST’s te bestuderen. Ook in België is een dergelijk onderzoek gebeurd. Al deze 
onderzoeken zijn gebundeld in een lijvig rapport24 dat werd gepubliceerd in 2001. 
 

Waarom HRST’s? 
 
Waarom men de HRST’s belangrijk vindt wordt uitvoerig beschreven in het OESO rapport, meer 
bepaald in het hoofdstuk dat  door Tomlinson werd geschreven25. 
 
Vertrekpunt zijn de NIS, National Innovation Systems, waarbij institutionele factoren geïntegreerd 
worden in de verklaring van de verschillen in innovatiekracht en competitiviteit van verschillende 
landen. Er zijn twee onderzoekstradities hierin: de ene, uit de VS, legt de nadruk op het effect van 
het innovatiebeleid, de andere, uit Denemarken, legt meer nadruk op de efficiëntie van de interactie 
tussen ondernemingen en veronderstelt daarbij dat er een grote proportie kennis van ‘tacit’ aard is. 
 
Tegenwoordig wordt ook steeds meer de nadruk gelegd op de competentieopbouw in NIS’en, meer 
bepaald gaat het dan over onderwijs en opleiding, gezondheidszorg en arbeidsmarktinstituties. 
Daarbij zien de Denen een discrepantie tussen de geglobaliseerde wetenschappelijke zijde van 
NIS’en en de nationaal georiënteerde onderwijs- en arbeidsmarktsystemen. 
 
Het onderzoek naar de geïntegreerde NIS en arbeidsmarktcombinaties heeft met drie problemen af 
te rekenen. Eerste probleem: gebrek aan multidisciplinaire aanpak, waarbij de moeilijke 
communicatie tussen sociologen en economen wordt vernoemd: 
 

“For instance, many of the problems associated with occupational mobility, employee 
characteristics and skills that are familiar to sociologists are often missing from economic 
accounts of growth and competitiveness, etc. […] The reverse is equally true: sociologists 
tend to have little time for economics. In terms of occupational mobility, sociologists have 
shown more interesting “origins and destinations” and class mobility patterns which have 
little economic relevance.” p. 35-36. 

                                                           
24 OECD, Innovative People. Mobility of skilled personnel in National Innovations systems. OECD Science and 

Innovation, Paris, 2001 
25 TOMLINSON, Mark: Employment growth, social capability and human mobility. In: Innovative People, Mobility of 

skilled personnel in National Innovation Systems. OECD, Parijs, 2001 p. 33-44 
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Tweede probleem: de data en de methodologie die nodig zijn om er een cijfermatig inzicht in te 
krijgen is erg complex en er is te weinig betrouwbaar materiaal voorhanden. Data over loopbanen 
bijvoorbeeld zijn zo goed als onvindbaar; men moet altijd met een omweg werken. De onderzoeken 
daarover roepen daarom nog altijd meer vragen op dan ze beantwoorden. (p.37) 
 
Het derde probleem is dat er onvoldoende theoretisch werk is verricht waardoor het moeilijk is om 
arbeidsmarktgegevens in het NIS onderzoek te verwerken. (p. 37) 
 

De band tussen arbeidsmobiliteit, innovatie en economische groei 
 
Het vinden van een ondubbelzinnige band tussen arbeidsmobiliteit, innovatie en economische 
groei was de doelstelling van dit OESO-onderzoek. Echter: 
 

“It will be shown that things are not as simple as they seem once the “black box” of 
employee characteristics is opened up. The current emphasis of study in the OECD focus 
group has been on the mobility of personnel, concentrating on what might be termed 
“knowledge workers” (i.e. highly skilled and well-trained employees). It will be shown that 
there are problems with this narrow concentration: a systemic approach requires that all 
levels of mobility be taken into consideration, not just that of the highly skilled.” (p.37) 
 

Werkgelegenheidsgroei en economische groei 
 
De band tussen economische groei en groei in de werkgelegenheid staat buiten discussie. Het is 
ook duidelijk dat een werkgelegenheidsgroei niet kan plaatsvinden zonder een minimum aan 
arbeidsmobiliteit. De vraag is nu hoe arbeidsmobiliteit in een NIS past. 
 
De volgende analyse gebeurt op basis van data van de USA, waarbij dus enige voorzichtigheid is 
geboden omwille van de verschillende arbeidsmarktcondities. Het gaat om data van een aantal 
industriële sectoren in de periode 1973-1996. 
 
Merkwaardig genoeg vindt men dat outputgroei licht negatief correleert met de 
werkgelegenheidsgroei voor hooggeschoolden en positief met die voor laaggeschoolden. Men gaat 
er van uit dat dit betekent dat er een vertraging is tussen de groei en de arbeidsmarkteffecten voor 
hooggeschoolden. (p. 43-40) Een hypothese om dit te verklaren is dat er eerst een periode is van 
innovatieontwikkeling waarbij er hooggeschoolden worden aangetrokken en mogelijk 
laaggeschoolden uitgestoten. Na de implementatie zijn er dan weer vooral laaggeschoolden nodig. 
 
Wanneer men er, zoals in de NIS-literatuur, van uitgaat dat een economie innovatiegedreven is, 
dan zal men er voor moeten zorgen dat er voldoende arbeidsmobiliteit is om te kunnen voldoen 
aan de steeds veranderende eisen die aan arbeid gesteld worden.  
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Laaggeschoolden in een vertragende sector moeten dan kunnen verhuizen naar een sector die 
door innovatie groeit. Hoe succesvol een NIS is zal dan in grote mate afhangen van hoe goed het 
de veranderende arbeidsvraag kan beantwoorden door de mobiliteit van werknemers en door de 
opbouw en onderhoud van competenties, ook voor de werknemers die van de ene naar de andere 
sector verhuizen en andere competenties nodig hebben. 
 
Dit model wordt verder helaas niet door empirisch materiaal ondersteund. 
 

De black box: Totale Factor Productiviteit 
 
Economische groei kan maar ten dele verklaard worden door de band tussen kapitaalinput en 
arbeidsinput. Er is een restfactor – die men ontdekt door internationale vergelijkingen – die 
omschreven wordt als de Totale Factor Productiviteit (TFP). TFP is dus eigenlijk een residu, wat 
verklaard dient te worden. Doorgaans verwijst men naar technische kennis, niveau van kennis en 
innovatiekracht. Kennis en kennisverspreiding kunnen een omgeving creëren waarin een hogere 
economische groei mogelijk is met dezelfde input van kapitaal en arbeid (zie onder meer Krogh 
Graversen & Friis-Jensen, p. 46-4726). Dit is echter nooit empirisch bewezen (idem, p.46; 2de al. 
voor overzicht) en enkel beargumenteerd. Er zijn blijkbaar wel studies waaruit blijkt dat op het 
maatschappelijke niveau de input van kennis op basis van afgestudeerden aan publiek 
gefinancierde universiteiten een grote economische waarde hebben die door private financiering 
niet bereikt zou worden (p. 46). Daarom is het belangrijk dat er voldoende arbeidsmobiliteit is voor 
deze groep om de ‘publieke’ kennis te verspreiden.  
 

HRST’s in België 

De Canberra Manual kan hoge verwachtingen scheppen omtrent het statistisch materiaal dat 
hieruit zou kunnen voortvloeien. Echter de beschikbaarheid van data laat veel te wensen over. Om 
aan de voorschriften van de Canberra Manual te voldoen moeten onderzoekers de loopbaan van 
een specifieke doelgroep kunnen opvolgen. Onder meer in België is dit gebeurd door Tom 
Vandenbrande27. Daar is men echter moeten vertrekken van de volkstelling van 1991. De groep 
die daaruit werd geselecteerd werd dan via koppeling aan de kruispuntbank in hun loopbaan 
gevolgd tot aan het jaar van publicatie (1999). Er zijn een aantal moeilijkheden hierbij. 
 
 
 
                                                           
26  KROGH GRAVERSEN, Ebbe & FRIIS-JENSEN, Kenny: Job mobility implications of the first HRST definition: 

illustrated by empirical numbers from register data. In: In: Innovative People, Mobility of skilled personnel in National 
Innovation Systems. OECD, Parijs, 2001 p. 45-58 

27  VANDENBRANDE, Tom: First exploration of the Belgian HRST data. Paper voor de OESO Focus Group on Mobility, 
Meeting 15-169 juni 2000, Rome. Leuven, Steunpunt WAV, 19p. 
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Vooreerst kan niet aan de ‘of-of’ definitie voldaan worden van de Canberra Manual, enkel de ‘en-
en’ groep kan teruggevonden worden (met name de groep die het bedoelde diploma heeft én werkt 
in de bedoelde sectoren). Bovendien kan enkel gewerkt worden met deze groep zoals ze 
afgebakend werd in 1991. Een tweede probleem is dat de afbakening van sectoren niet zo 
gedetailleerd kan gebeuren als voorgeschreven. 
 
Niettemin betreft het een populatie van 202640 personen. Op basis van vijf ‘observaties’ (koppeling 
van data op een bepaalde dag voor 1993, 1994, 1995, 1996 en 1997) kunnen een aantal loopbaan 
gegevens worden opgevolgd. Dit geeft volgend algemeen beeld: 
 

Figuur 14: Typologie van arbeidsmobiliteit van HRST’s 
 

 
Bron: Vandenbrande, 1999 

De auteurs lezen dit in de tabel:  
 

Out of the 200 000 persons on the labour market, 38 600 or 19% has been mobile between 
1993 and 1997 in the narrowest sense of the definition (I). They have at least once changed 
between firms. When we broaden the definition to all transitions that have been made by 
working people (II), mobility rises to 28% of the population of HRST. When we add the 
movements to and from work in our mobility definition (III), we consider almost 40% of all 
active HRST as mobile. (p.10) 
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Figuur 15: Arbeidsmobiliteit van HRST’s volgens regio, sector, leeftijd, opleiding en gender 
 

 
Bron: Vandenbrande, 1999 
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Differences between Belgian regions and qualification level are small. Technician level 
HRST seem to undergo more transitions than university level HRST, but differences 
between the mobility level of these two groups are limited. Patterns of mobility show more 
differences by gender. In the narrow sense of the word, HRST men are more mobile on the 
labour market than women. When we count only the changes between various firms (I) as 
transitions on the labour market, mobility looks like a men’s affair. The jobhopper has a male 
profile. When we broaden our mobility definition with other transition within the group at work 
(II) and/or in/out work (III), this profile becomes more and more female. This is explained by 
the high number of women that shorten the working time and/or interrupt the career to 
facilitate the family-and-work-combination. There is also an important difference in the 
mobility patterns of the HRST by age. In the most rigid sense of mobility (I), the young 
undergo more transitions than the old. When we enlarge the definition of mobility to the 
mobility type II, mobility is still a phenomenon of young people. One seems to change the 
career more easily on a younger stage, especially by changing between different employers, 
but also by e.g. starting a business on ones own. At an older stage in the career, this 
seldom happens. The transitions of the older group have a different character. People of 
over 50 years of age register more outflow movements (III) and ‘other’ mobility (IV). At the 
end of the career, it is more convenient to take the step to an early retirement (an example 
of mobility type III) and in a second fase to leave the labour market definitely by swapping 
the early retirement with (regular) pension (an example of mobility type IV) (p. 15). 
 

Het algemene patroon wat we hier kunnen zien lijkt goed op het algemeen patroon van de 
arbeidsmobiliteit in het algemeen: voornamelijk jongeren en mannen. Ouderen kennen vaker een 
mobiliteit richting non-actief. 
 
De gegevens met betrekking tot sector (of andere posities op de arbeidsmarkt) zijn beperkt. Niet 
alle personen in de populatie konden voor alle jaren gevolgd worden wat de sectorveranderingen 
betreft. Het gaat enkel over de hoogst geschoolden en de periode 1995-1996. Daarvoor stelde men 
een groot vertrek uit de arbeidsmarkt vast. 31,2% van de werkenden werkte niet meer in 1996. 
Slechts 17% bleek werkloos, 30% is als zelfstandige begonnen, en een nog grotere groep vrouwen 
is inactief. De intersectorale verschuivingen zijn belangrijk; vooral in de sectoren ‘werktuigen en 
bouw’ en ‘O&O’. Als mensen uit de O&O overstappen naar een andere sector, dan is dat 
voornamelijk naar onderwijsinstellingen. Uit de diensten aan ondernemingen vertrekken 
voornamelijk mobiele werknemers naar de industrie en handel. 
 
De auteurs vermelden tenslotte dat de vergelijking met andere landen zeer moeilijk is, omwille van 
de verschillende definities van mobiliteit die noodzakelijk werden gehanteerd en de daardoor ook 
verschillende afbakeningen van de populatie… (p. 17). 
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4.  Economische performant ie  en 
arbeidsbeschermingswetgeving 

De arbeidsbeschermingswetgeving is de meest concrete determinant van arbeidsmobiliteit. Gezien 
het ook een veranderbaar gegeven is wordt het vaak beschouwd als een van de belangrijkste 
beleidsinstrumenten in het kader van arbeidsmobiliteit. 

4 . 1  A r b e i d s b e s c h e r m in g s w e t g e v i n g  

Een strikte arbeidsbeschermingswetgeving28 maakt het moeilijker voor werkgevers om een 
werknemer te ontslaan. Het gaat dan om regelingen als opzegtermijnen, ontslagvergoedingen, de 
redenen waarvoor men iemand kan of mag ontslaan, de bescherming van bepaalde categorieën 
van werknemers die moeilijk of niet ontslaan kunnen worden, enzovoort. De striktheid van die 
wetgeving is vaak de inzet van discussie. 
 
Een uitgebouwde arbeidsbescherming zorgt voor werkzekerheid en daardoor ook voor een hoger 
niveau van consumentenvertrouwen. Zo bereikt men de stabiele basis die een economie nodig 
heeft om de groei van de koopkracht te verzekeren die voor een permanente vraagstijging zorgt. 
 
Daartegenover staat dat een strikte arbeidsbeschermingswetgeving de drempel voor werkgevers 
voor het aanwerven van extra personeel hoger kan leggen. Wanneer de aanwerving op een 
bepaald moment dan toch niet nodig bleek is de uitstap veel moeilijker. Hoe hoger de prijs die 
betaald moet worden voor een verkeerde inschatting, hoe voorzichtiger men zal schatten. Op een 
bepaald punt zou de inschatting in het algemeen zodanig voorzichtig worden dat dit de groei 
schaadt, omdat vele werkgevers in een periode van onzekere groei dan toch niet zouden 
aanwerven. Dit zou dan een negatief effect op de economische ontwikkeling hebben. 
 
Hier hebben we dan te maken met een van de voornaamste tegenstellingen: een 
arbeidsbeschermingswetgeving zou strikt genoeg moeten zijn om een voldoende hoog niveau van 
werkzekerheid te bereiken, maar niet zo hoog dat werkgevers er te vaak voor terugschrikken 
personeel aan te werven. 
 

                                                           
28  In het Engels is dat Employment Protection Legislation. Meestal gebruikt men de afkorting ‘EPL’. 
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Vrijwillige arbeidsmobiliteit 

Vaak gaat een discours rond arbeidsmobiliteit uit van een situatie waarin werknemers eigenlijk niet 
van job willen veranderen. De werkzekere job met een contract van onbepaalde duur zou het 
ideaal zijn. Een aantal werknemers is zelf echter geïnteresseerd in het veranderen van werk. Voor 
hen ziet de discussie over arbeidsmobiliteit er anders uit: men mag veronderstellen dat voor hen de 
arbeidsbeschermingswetgeving in die mate soepel zal moeten zijn dat ze zelf zonder al te veel 
beperkingen van werkgever kunnen veranderen. Het aandeel ‘vrijwillig vertrek’ – voor zover dit 
zuiver kan afgebakend worden – blijkt op ongeveer 56% te liggen van de werknemers die hun 
werkgever verlaten (Figuur 9 op p.23). 
 

Hire-and-fire beslissingen 

Hoe verloopt het beslissingsproces van een werkgever wanneer hij overweegt iemand aan te 
werven (‘hire’) of te ontslaan (‘fire’)? Over de precieze manier waarop deze beslissingen tot stand 
komen is weinig geweten. Ook in de discussie omtrent arbeidsmobiliteit wordt deze beslissing vaak 
vereenvoudigd tot een wens om aan te werven waartegenover een risico op een bepaalde kost 
staat wanneer deze aanwerving niet terecht bleek. Ongetwijfeld is de beslissingsgrond complexer 
dan dat. 
 
Sommige auteurs wijzen ook op de nood aan stabiele arbeidsrelaties om een productieapparaat 
rustig te kunnen laten draaien. Auer, Berg & Coulibaly (2005) verwijzen bijvoorbeeld naar een de 
geschiedenis van de staalindustrie in de USA waar in de jaren ’80 gebleken is dat jobonzekerheid 
een grotere kans geeft op ‘downtime’. 
 
Op die manier zou een versoepeling van de arbeidsbeschermingswetgeving mogelijk zijn zonder 
de feitelijke of ervaren werkzekerheid van de werknemers in het gedrang te brengen.  
 

De Wet van Verdoorn 

Naast deze dualiteit is er ook het vraagstuk van de volatiliteit van de arbeidsmarkt. Economische 
groei veronderstelt dat er regelmatig kan aangeworven worden. Daarvoor is een arbeidsmarkt 
nodig waarop voldoende beweging mogelijk is. Soms wordt zelfs verondersteld dat een 
beweeglijke arbeidsmarkt er voor kan zorgen dat personeel vanzelf zal wegstromen uit 
ondernemingen waar het minder goed gaat en overstappen naar groeibedrijven waar meer 
personeel nodig is. Het netto-effect voor de economie zou dan gunstig zijn. Een te strikte 
arbeidsbeschermingswetgeving zou er voor zorgen dat werknemers zich te gemakkelijk nestelen in 
een job waar op termijn geen toekomst meer in zit. 
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Arbeidsmobiliteit wordt soms ook gezien als een logisch gevolg van economische groei. Daarbij 
vertrekt men van “De Wet Van Verdoorn”, zoals Tomlinson (2001): 
 

“One of the interesting issues surrounding economic growth is that employment, productivity 
and output growth tend to be highly and positively correlated with each other (Verdoorn’s 
law). Hence, it is believed by some that increasing returns and economies of scale must 
take place.” 

 
En verder wordt dan verondersteld: 
 

“One cannot actually have the employment growth accompanying output growth without 
some form of labour mobility.” 

 
Daartegenover staat dat een hoge mate van externe arbeidsmobiliteit bij (voornamelijk) jongeren 
kan leiden tot het verdwijnen van de aansporing om op te leiden en hoge transactiekosten29. 

4 . 2  O E S O - o n d e r z o e k  n a a r  h e t  e f f e c t  v a n  
a r b e i d s b e s c h e r m in g s w e t g e v i n g  

Omschrijving en codering van arbeidsbescherming 

De arbeidsbescherming wordt in de studies van de OESO gedefinieerd op basis van drie 
indicatoren: de bescherming van individuele werknemers tegen ontslag, de regelingen voor 
collectief ontslag en de regelingen voor tijdelijk werk. 
 
Voor het luik bescherming van individuele werknemers tegen ontslag, die het zwaarste doorweegt 
in de index, zijn er drie onderdelen. Het eerste is de moeilijkheid om te ontslaan, meer bepaald de 
definitie van wat een gerechtvaardigd ontslag is. Het tweede gaat over de procedure van het 
inzetten van een ontslag. Zijn die onpraktisch of niet (“procedural inconveniences”). Het derde 
tenslotte heeft betrekking op de vooropzegtijd en de ontslagvergoedingen. 
 
De regelingen met betrekking tot collectief ontslag vertrekt de OESO van het principe dat een 
wetgeving strikter is naarmate er meer voorwaarden worden opgelegd dan bij het individueel 
ontslag. Daarom zal een strikte regeling voor collectief ontslag meestal gepaard gaan met een 
evenzeer strikte regeling voor individueel ontslag en dus geen extra hoge score opleveren. 
 
 
 
                                                           
29  EKELAND, Anders: Reflections on mobility in the New Economy. Presentatie op de STILE conferentie, Brussel, 

September 2004. 



Externe  Arbeidsmobiliteit in Vlaanderen 
 

47 

Tenslotte zijn er de regelingen voor tijdelijke arbeid. Hier bekijkt men de beperkingen naar het type 
werk dat is toegelaten en de duur van de contracten. 
 
In het rapport wordt ook uitgebreid ingegaan op de juridische praktijk. Volgens de onderzoekers is 
de looptijd van gerechtszaken bijvoorbeeld een belangrijk element van de arbeidsbescherming, 
omdat in geval van twijfel een lange looptijd als nadelig voor de ondernemer wordt gezien en dit 
zijn beslissing kan beïnvloeden. Ook de richting van de uitspraken van de rechters hebben daarin 
een groot belang. Men had echter onvoldoende data om dit ook in de index te steken. 
 

Resultaten van het onderzoek 

De index 
 
Het belangrijkste OESO-onderzoek is meteen ook het recentste en werd gepubliceerd in 200430. 
De scores op de index worden hier overgenomen in Figuur 16. België scoort 2.5 op een schaal van 
0-6 voor arbeidsbescherming31. (Grafiek 2.1) Dat is een score die zeer vergelijkbaar is met Italië en 
Duitsland. Nederland scoort wat lager, Noorwegen en Zweden wat hoger. Frankrijk, Griekenland, 
Spanje en Portugal zijn de Europese landen die duidelijk hoger scoren. Men kan eigenlijk stellen 
dat België een middenpositie inneemt in de ons omringende landen en de voornaamste landen in 
de EU. De laagste scores op EPL vindt men terug in de Angelsaksische gebieden. De stand van de 
index voor België wordt verder gekenmerkt door een relatief hoge score op het deel dat betrekking 
heeft op tijdelijke arbeid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30  OECD: Employment Protection Regulation and Labour Market Performance. In: OECD Employment Outlook 2004, 

Parijs, 2004, pp. 61-125 
31  De precieze berekening van de index wordt gedetailleerd weergegeven in het rapport vanaf bladzijde 102. 
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Figuur 16: De algemene samenvattende index van striktheid van arbeidsbescherming in de 
OESO-landen in 2003 

 

 
Bron: OESO 2004 

 
De onderzoekers merken op dat er een convergentie heeft plaatsgevonden sinds de jaren ’80. In 
de periode ’80-’90 was er voornamelijk een deregulering in de landen die dan het hoogste 
scoorden. In de periode sinds ’90 was er vooral een versoepeling in het gebruik van tijdelijk werk. 
België is een van de landen waar de versoepeling voor tijdelijk werk in de periode ’80-’90 het 
grootste was. Ook in de periode ’90-2003 was er een belangrijke versoepeling in vergelijking met 
de andere landen. Deze evoluties, die door de OESO zelf in de verf worden gezet, hebben 
blijkbaar niet veel kunnen veranderen aan de score van België op de index. 
 
De mate waarin men een correlatie kan vinden tussen arbeidsbescherming, arbeidsmarktdynamiek 
en langdurige werkloosheid blijkt nogal beperkt. De auteurs vinden slechts voor een van hun drie 
hypothesen een significante correlatie, en geven zelf aan dat in andere studies gelijkaardige 
correlaties er helemaal anders konden uitzien naargelang de berekeningswijze, bijvoorbeeld het 
werken met kwartaalgegevens in de plaats van jaargegevens. Zo vindt men ook een negatief effect 
van EPL op tewerkstellingsgraad, maar niet op werkloosheidsgraad. 
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En passant wijzen de onderzoekers er op dat theoretische modellen geen oplossing kunnen 
bieden. Er worden veel complexe effecten op theoretische wijze met elkaar in verband gebracht 
(bijvoorbeeld de macht die goed beschermde werknemers kunnen hebben in 
loonsonderhandelingen, de mate waarin vakbonden opkomen voor de looneisen van tijdelijke 
werknemers, enz.) maar het eindeffect kan alleen empirisch berekend worden. (p. 80) 
 
Effecten 
 
De auteurs hebben onderzocht in welke mate een strikte bescherming van vaste contracten (het 
eerste deel van de index) verband houdt met enerzijds de mate waarin op tijdelijke contracten een 
beroep wordt gedaan en anderzijds de mate waarin men doorstroomt van tijdelijke naar vaste 
arbeid. Er blijkt vooreerst een positief verband (Figuur 17) tussen strikte EPL voor vaste contracten 
en de mate waarin tijdelijke arbeid wordt toegepast. Voor België is dat verband minder sterk. 
Misschien heeft dat te maken met de strikte wetgeving op tijdelijke contracten. De doorstroming 
van tijdelijke contracten naar vaste blijkt dan weer negatief te correleren met een striktere EPL voor 
vaste contracten. 
 

Figuur 17: Striktheid van de arbeidsbeschermingswetgeving en het toepassen van tijdelijk 
werk en de transitie van tijdelijk naar vast werk 

 

 
Bron: OESO 2004 

 
De onderzoekers van de OESO hebben ook een verband bekeken tussen enerzijds de striktheid 
van de arbeidsbescherming en het gevoel van werkzekerheid. Daarnaast plaatsen ze een verband 
tussen de hoogte van de werkloosheidsvergoeding en hetzelfde gevoel van werkzekerheid. 
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Voor de gegevens omtrent werkzekerheid baseren ze zich op data uit 1997 van het International 
Social Survey Programme waarin de vraag werd gesteld “maakt u zich zorgen over het mogelijk 
verlies van uw job?” met een vierpuntenschaal. 
 
Uit de analyses, weergegeven in Figuur 18, blijkt dat een striktere arbeidsbeschermingswetgeving 
negatief correleert met het gevoel van werkzekerheid (hoe strikter, hoe minder 
werkzekerheidsgevoel) en dat een hoge werkloosheidsuitkering daarentegen positief correleert met 
het werkzekerheidsgevoel. Uit een analyse van hetzelfde werkzekerheidsgevoel met de mate 
waarin landen een actief arbeidsmarktbeleid voeren blijkt verder dat een actief arbeidsmarktbeleid 
positief correleert met het werkzekerheidsgevoel (zie Figuur 19). Deze vaststellingen sluiten 
naadloos aan bij het flexicurity-pleidooi (zie paragraaf 5.1).32 
 
Er zijn voor deze laatste analyses geen gegevens voor België. 
 

Figuur 18: Mate van werkonzekerheid volgens striktheid van 
arbeidsbeschermingswetgeving en volgens aandeel tijdelijke contracten 

 

 
Bron: OESO 2004 

                                                           
32  Ze worden ook bevestigd door onder meer Auer, Berg & Coulibaly (2005). Zij stelden vast dat een gevoel van 

jobzekerheid niet noodzakelijk overeenstemt met de objectieve jobzekerheid uitgedrukt in gemiddelde anciënniteit; 
hoe groter het aandeel werknemers met korte anciënniteit in de bevolking hoe hoger de werkgelegenheidsgraad 
waaruit men besluit dat meer flexibiliteit bijdraagt tot meer tewerkstelling maar negatief is voor de productiviteit. 
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Figuur 19: Activiteit in arbeidsmarktbeleid en gepercipieerde werkzekerheid 
 

 
Bron: OESO 2004 

 

Besluiten van het onderzoek 

EPL heeft twee effecten op de arbeidsmarktdynamiek: het beperkt de uitstroom naar werkloosheid, 
maar het beperkt ook de instroom naar werk, vooral voor werklozen. 
 
Het netto resultaat van de EPL op de werkloosheid is daarom ambigu en kan enkel door empirisch 
onderzoek bestudeerd worden. De verschillende empirische studies echter die in dit artikel worden 
belicht spreken elkaar tegen en hun “robustness” kan in vraag gesteld worden. Verschillende 
studies lijken te suggereren dat een strikte EPL een negatief effect heeft op de 
tewerkstellingsgraad van jongeren en vrouwen van middelbare leeftijd en een positief op andere 
groepen.  
 
De verschillen in striktheid voor het toepassen van tijdelijk werk kunnen een verklaring zijn in het 
toenemen van uitzendarbeid voor laaggeschoolden en jongeren. Tijdelijk werk vergemakkelijken en 
tegelijk de vaste tewerkstelling onaangeroerd laten zou daardoor de dualiteit op de arbeidsmarkt 
kunnen vergroten, onder meer doordat men moeilijk uit het tijdelijk werk zou kunnen ontsnappen. 
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Bij het beoordelen van de wenselijkheid om de EPL al dan niet te versoepelen moet er een 
duidelijke afweging gemaakt worden tussen de kosten en de baten. EPL bevordert lange-termijn 
arbeidsrelaties, waardoor de bereidheid van werknemers om mee te werken, opleiding te volgen en 
hun inzet bevorderd worden. Bovendien kan een redelijk niveau van EPL economische stabiliteit 
bevorderen. Er moet een balans zijn tussen werkzekerheid en arbeidsmarktdynamiek. Recente 
studies suggereren dat een optimaal beleid een zeker niveau van EPL combineert met effectieve 
herintegratiemaatregelen en een actief arbeidsmarktbeleid dat er op gericht is de negatieve 
effecten van EPL op de aanwervingbeslissingen te counteren. 
 
De precieze balans tussen de verschillende beleidsdomeinen (EPL, werkloosheidsuitkeringen en 
actief arbeidsmarktbeleid) is verschillend voor elk land. 

4 . 3  O E S O - d a t a  h e r b e k e k e n  ( 1 )  

In een opmerkelijk artikel in de Economisch Sociale Berichten hebben de Nederlandse economen 
Storm & Naastepad33 de OESO-data herbekeken. Volgens de auteurs kan de EPL-index van de 
OESO gezien worden als een indicator van high- of lowtrust arbeidsverhoudingen. Ze hebben 
daarvoor vier argumenten. 
 
Ten eerste gaat een hoge EPL-index samen met een lage managementsratio, dat is het aandeel in 
de beroepsbevolking dat manager of bestuurder is. Hoe meer managers, hoe minder vertrouwen 
de bedrijfsleiding heeft in de werknemers en hoe meer supervisie ze organiseren. 
 
Ten tweede gaat een hoge EPL-index samen met minder loonongelijkheid. Hoe meer 
loongelijkheid, hoe meer werknemers geneigd zullen zijn hun loon als onrechtvaardig te zien of als 
een billijke verdeling van de opbrengsten en dus hoe minder vertrouwen er heerst. 
 
Ten derde stellen ze vast dat de arbeidsverhoudingen in landen met een hoge EPL-index minder 
coöperatief zijn. Dat besluiten ze op basis van een door Buchele en Christiansen ontwikkelde 
indicator. 
 
Ten vierde stellen ze vast dat hoe hoger de EPL-index is, hoe hoger de uitgaven voor de sociale 
zekerheid blijkt te zijn. Daaruit besluiten ze dat een hoge EPL-index samengaat met een uitgebreid 
stelsel van sociale zekerheid wat opnieuw duidt op een lage mate van vertrouwen. 
 

                                                           
33 STORM, S. & NAASTEPAD, C.W.M., De schaduwzijde van de arbeidsmarktflexibilisering. In: Economisch Sociale 

Berichten (ESB), 25 februari 2005, pp. 86-89. 
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Uit dit geheel leiden ze af dat de score op de EPL-index als indicator kan dienen voor high- of 
lowtrust arbeidsverhoudingen: een hoge EPL-score wijst dan op een hoge mate van vertrouwen of 
high-trust arbeidsverhoudingen, wat ze ook omschrijven als ‘coöperatief’. 
Op basis van deze vooronderstellingen gaan ze hun hypothese toetsen die stelt dat er een positief 
verband is tussen de groei van de arbeidsproductiviteit en de mate waarin arbeidsverhoudingen als 
coöperatief kunnen beschouwd worden. Daarvoor zullen ze moeten vaststellen dat een hoge score 
op de EPL-index samen gaat met een grotere groei van de arbeidsproductiviteit. Ze stellen 
inderdaad een positief verband tussen beide (waarbij ze gecontroleerd hebben op de kapitall-
arbeidssubstitutie- en Verdoorn-effecten). Ze concluderen dat (voor de periode 1984-1997): 
 

“landen met een relatief rigide arbeidsmarkten een hogere groei van de arbeidsproductiviteit 
realiseerden dan landen met flexibele arbeidsmarkten.” (p. 88) 
 

Ze onderzoeken daarnaast ook of de EPL-index samengaat met een grotere TFP-groei (Totale 
Factor Productiviteit): 
 

“In afwijking van het onderzoek op bedrijfstakniveau van de OESO (2003) vinden we op 
macro-economisch niveau een statistisch significant (op 5%) positief verband tussen TFP-
groei en de EPL-index. Dat betekent dat de TFP-groei hoger is in landen met relatief 
coöperatieve arbeidsverhoudingen dan in landen met een meer conflictueus arbeidsbestel.” 
(p.88) 
 

Ze trekken uit al het voorgaande de volgende conclusie: 
 

“Arbeidsmarktflexibiliteit wordt door de meeste beleidsmakers en economen gezien als 
panacee voor zowel de lage arbeidsproductiviteitsgroei als de hoge werkloosheid in West-
Europa. Onze macro-economische analyse voor twintig OESO-landen laat zien dat 
arbeidsmarktflexibilisering zoals die tot uiting komt in een lagere EPL-index samengaat met 
low-trust-arbeidsverhoudingen. Uit onze econometrische cross-country analyse blijkt dat 
high-trust coöperatieve arbeidsverhoudingen een positieve invloed hebben op zowel de 
groei van de arbeidsproductiviteit als de TFP-groei.” (p. 88) 
 

De (niet door analyse ondersteunde) verklaring die ze hiervoor geven is dat… 
 

“[…] werknemers meer gemotiveerd zijn om hun kennis en vaardigheden aan te wenden ten 
bate van de onderneming, als ze in voldoende mate door het arbeidsbestel worden 
beschermd. Naar onze mening zal het belang van dergelijk positief gemotiveerde 
werknemers voor de prestaties van de onderneming in de toekomst alleen maar toenemen 
met de groeiende kennisintensiteit van het productieproces. (p. 89) 
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Een dergelijk resultaat van een analyse op gegevens van de OESO is vrij pittig. Bij het artikel werd 
ook meteen een antwoord gepubliceerd van een OESO-econoom, Dirk Pilat34. Hij plaatst 
kanttekeningen bij de analyse van Storm & Naastepad. 
 
Vooreerst wijst hij er op dat er tegengestelde resultaten gelezen worden in de OESO-rapporten wat 
het effect op de arbeidsmarkt betreft. Er is enerzijds een verminderde uitstroom van werknemers 
met een vaste baan bij een hoge EPL, maar anderzijds ook een lage instroom van werkloosheid 
naar werkgelegenheid. Volgens Pilat is het totale effect van EPL op de werkgelegenheid daardoor 
moeilijk in te schatten, al is het wel duidelijk dat de zwakste groepen op de arbeidsmarkt, jongeren 
en herintredende vrouwen nadeel ondervinden van een hoge mate van arbeidsbescherming. 
 
Ten tweede wijst hij er op dat de introductie van een ‘verstorende technologie’, zoals ICT, die 
gepaard gaat met reorganisatie en investeringen, geremd kan worden door een hoge EPL. 
Bedrijven zouden tijdens zo’n introductie in een land met een hoge EPL moeite hebben om de 
reorganisatie door te voeren, ook al omdat zo’n investeringen vaak een groot risico meedragen.  
Ten derde vindt hij de veronderstelling dat hoge uitgaven voor het sociale zekerheidsbestel niet als 
indicator mag gezien worden voor een ‘goed’ stelsel. Het zou immers kunnen dat het stelsel niet 
goed werkt en daardoor teveel kost. 
 
Hij wijst er tenslotte in zijn besluit op dat hoge EPL niet noodzakelijk moet samengaan met hoge 
werkloosheid van bepaalde groepen, omdat is gebleken dat die door gerichte beleidsmaatregelen 
kunnen geactiveerd worden. Hij wijst daarmee de weg naar het flexicurity-debat. 

4 . 4  O E S O - d a t a  h e r b e k e k e n  ( 2 )  

In een tweede, recenter artikel in ESB35 linken Kleinfeld, Storm & Naastepad opnieuw OESO-
gegevens over de arbeidsbeschermingswetgeving aan economische performantie. De redenering 
in dit artikel is dat een hoge arbeidsmobiliteit een aantal verborgen kosten met zich meebrengt die 
op de productiviteit wegen. 
 
Het vertrekpunt is de ‘managersratio’: het percentage managers in de (niet-agrarische) 
beroepsbevolking, zoals door de ILO is berekend. Die ratio verschilt sterk van land tot land en 
varieert tussen ongeveer 2 en 13,5%. Voor België is het cijfer bij benadering 3,6%.  

                                                           
34 PILAT, Dirk, Arbeidsmarktregulering en economische dynamiek. In: Economisch Sociale Berichten (ESB), 25 

februari 2005, pp. 90-91 
35 KLEINKNECHT, Alfred, NAASTEPAD, Ro & STORM, Servaas: Overdaad schaadt: meer management, minder 

productiviteitsgroei. In: ESB, 8 september 2006, pp 437-440. 
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Ze stellen daarbij vast (p. 437) dat de managementratio veel groter is in de vier Angelsaksische 
landen dan in de overige OESO-landen. Dat is volgens de auteurs het gevolg van verschillen in 
arbeidsverhoudingen: 
 

“In die landen waar de managementbureaucratie het grootst is, zijn de arbeidsmarkten het 
meest flexibel (het minst gereguleerd): het is er gemakkelijk en goedkoop om werknemers 
te ontslaan, de vakbeweging is zwak, de loononderhandelingen vinden er veelal decentraal 
en ongecoördineerd plaats, de werkloosheidsuitkeringen zijn er relatief laag en van korte 
duur, en de loonongelijkheid is er groot. Daarentegen zijn de arbeidsmarkten in landen waar 
de managementratio laag is, juist ‘rigide’ (sterk gereguleerd): het ontslagrecht is er ‘star’, de 
gemiddelde duur van de arbeidsrelatie is er relatief lang, de vakbeweging is relatief sterk, de 
lonen komen centraal en gecoördineerd tot stand, de werkloosheidsuitkeringen zijn hoger 
en van langere duur, en de loonongelijkheid is er lager dan in de Angelsaksische landen.” 
(p. 437-438) 
 

Ze koppelen de managementratio vervolgens aan een resem indicatoren van rigiditeit van de 
arbeidsmarkt én aan de EPL-index van de OESO (Figuur 20). Ze leiden uit hun analyse af dat de 
managementsratio sterk negatief correleert met de score op de EPL-index en verder ook met alle 
‘rigiditeiten’. Enkel met de organisatiegraad van de vakbeweging en de loonongelijkheid is er een 
positief verband.  
 

Figuur 20: Managementsratio en indicatoren van arbeidsverhoudingen 
 

 
Bron: KLEINFELD, NAASTEPAD & STORM, p. 438 

Ze concluderen daaruit: 
 

“In landen met veel managers is de arbeidsmarkt dus weinig gereguleerd, zijn de sociale 
voorzieningen relatief karig en blijven werknemers relatief kort bij één bedrijf. Verschillen in 
de managementratio zijn dus sterk gerelateerd aan verschillen in arbeidsverhoudingen (p. 
438). 
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In een tweede stap onderzoeken ze de hypothese dat het verband tussen managementsratio en de 
aard van de arbeidsverhoudingen niet toevallig is. Ze formuleren het als volgt: 
 

“De samenhang tussen een hoge mate van loonongelijkheid en een hoge managementratio 
kan bijvoorbeeld worden verklaard uit de efficiency-wage theorie: ongelijkheid demotiveert 
werknemers; nadelige effecten hiervan op de productiviteit kunnen alleen worden 
voorkomen door meer supervisie en controle, dus méér managers (Gordon, 1994). Ook de 
samenhang tussen relatief coöperatieve arbeidsverhoudingen en een hoge mate van 
ontslagbescherming enerzijds en een lage managementratio anderzijds hoeft geen 
verbazing te wekken. Naarmate het moeilijker is om werknemers te ontslaan, wordt het voor 
bedrijven belangrijker om het maximum uit hun werknemers te halen; bij gebrek aan 
dreigmiddelen (ontslag) nemen bedrijven hun toevlucht tot meer coöperatieve methoden 
(bijvoorbeeld meer werknemersinvloed en -verantwoordelijkheid); er is dan minder 
noodzaak voor controle en managementbureaucratie”. (p. 438) 
 

In een tweede stap leggen ze de link tussen de managementsratio en de economische 
performantie. De resultaten worden weergegeven in Figuur 21 (hun Tabel 3). 
 

Figuur 21: Managementsratio en performantie 
 

 
Bron: KLEINFELD, NAASTEPAD & STORM, p. 438 

Ze trekken hieruit de volgende conclusie:  
 

Uit de regressie-analyse in Tabel 3 blijkt dat er een statistisch significant negatief verband 
bestaat tussen de hoogte van de managementratio en de groei van de arbeidsproductiviteit 
(op vijf procent) en van de totale factorproductiviteit (TFP) (op één procent). We 
benadrukken dat we deze effecten vinden terwijl we controleren voor andere mogelijke 
invloeden op de productiviteitsgroei en de TFP-groei. (p. 439) 
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De overige variabelen in de figuur zijn controle-variabelen, die de stelling volgens de auteurs 
ondersteunen. 
 

Rekening houdend met de invloeden van deze controlevariabelen vinden we dus dat landen 
met een relatief lage managementbureaucratie een hogere groei van de 
arbeidsproductiviteit en snellere technologische vooruitgang realiseerden dan landen met 
meer managers. (p.439) 
 

Als een groter aandeel managers negatief is voor de groei, zo vragen de auteurs zich af, waarom 
zijn er dan steeds meer? In hun antwoord zijn ze relatief scherp: 
 

De reden is dat er onvermijdelijk meer managers nodig zijn, wanneer (zoals het geval is) de 
arbeidsmarkt wordt gedereguleerd. Naarmate het arbeidsbestel flexibeler wordt, neemt 
zowel de committering van bedrijven aan hun werknemers als de loyaliteit van werknemers 
aan hun onderneming af; dientengevolge zijn er meer leidinggevenden nodig om de 
werknemers in het gareel te houden (Gordon, 1994; Gordon, 1996; Buchele & Christiansen, 
1999). Een groeiende managementbureaucratie is dus de keerzijde van 
arbeidsmarktderegulering. (p.439) 

4 . 5  I L O - o n d er z o e k  n aa r  h e t  e f f e c t  v a n  a n c i ë n n i t e i t  

Los van de veronderstelde effecten van arbeidsbeschermingswetgeving wordt soms ook 
verondersteld dat wie te lang in dezelfde job blijft zitten na verloop van tijd niet meer productief zou 
zijn. Vaak van job veranderen zou ten gunste komen van de individuele productiviteit en ipso facto 
van de productiviteit van de gehele economie. 
 
In een uitgebreid onderzoek dat werd uitgevoerd voor het I.L.O. hebben Auer, Berg & Coulibaly36 
de band onderzocht tussen anciënniteit van werknemers en de productiviteit. Het gaat om een 
internationale vergelijking gemaakt op basis van productiviteitscijfers37 van de grote sectoren die de 
volledige economie omvatten38 in 13 Europese landen in de periode 1992 tot 2002. Per land en 
sector werd de gemiddelde anciënniteit berekend en de productiviteit waarna het geheel voor de 
verschillende jaren in een regressieanalyse werd gebracht. Er werd gecontroleerd op 
conjunctuureffecten. 
 
 

                                                           
36  AUER, Peter, BERG, Janine & COULIBALY, Ibrahim:Is a stable workforce good for productivity? In: International 

Labour Review, Vol. 144 (2005), Nr. 3, pp. 319-343 
37 Berekend als toegevoegde waarde per sector gedeeld door het aantal gewerkte uren in die sector op basis van 

Eurostat gegevens. 
38 Landbouw, industrie (inclusief mijnbouw, elektriciteit, gas en water), bouw, handel, transport & communicatie, 

zakelijke diensten, openbare sector en non-proft. 
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Uit de regressieanalyse blijkt dat een stijging van de anciënniteit met 1% overeenkomt met een 
stijging van 0,16% in productiviteit. Hoe meer anciënniteit, hoe productiever, maar dat slechts tot 
een niveau van 13,6 jaar, daarna neemt de productiviteit af. De productiviteit is overigens  het 
laagste in het eerste jaar. 
 
De auteurs stellen dat er in theorie een ‘optimum’ kan berekend worden (het punt waarop 
anciënniteit, en het bijbehorende gestegen loon, in evenwicht zijn), maar niet precies. Er zijn teveel 
andere omstandigheden die een effect hebben. Niettemin is een anciënniteit van minder dan een 
jaar en een van 15 tot 20 jaar duidelijk negatief voor de productiviteit. Echter, pas na een 
anciënniteit van 27,3 jaar zouden de toenemende loonkosten niet meer in verhouding staan tot de 
veronderstelde toegenomen productiviteit (die in feite een afname is). Maar zo berekent men, 
gezien de gemiddelde anciënniteit 10,6 jaar bedraagt is er geen sprake van een economisch 
probleem. 
 
De auteurs besluiten op basis van dit cijfer en een aantal oefeningen er op dat:  
 

“…overall, the present study and the secondary literature find a positive and beneficial effect 
of tenure on productivity, with intermediate levels of tenure exhibiting the greatest returns to 
productivity, decreasing but positive returns for extended tenure, and a negative productivity 
effect from workers with shorter tenure”. (p. 327) 
 

De auteurs geven zelf aan dat het moeilijk is om een ideaal punt te bepalen waarop het eigenlijk 
beter zou zijn voor de productiviteit om een werknemer te laten gaan. Ze wijzen ook op de 
mogelijke negatieve effecten op het loopbaanperspectief en het vertrouwen in de onderneming 
wanneer men werknemers met een bepaalde anciënniteit zou laten gaan omwille van een 
veronderstelde negatieve marginale opbrengst van hun stijgende loon. 
 
De statistische oefening die hier werd gemaakt is ongetwijfeld verdienstelijk, al kunnen er vragen 
bij gesteld worden. De belangrijkste is of het geoorloofd is om van een verband tussen 
geaggregeerde gegevens een conclusie te trekken op het niveau van individuen. Verder is het ook 
niet duidelijk in welke mate er een oorzakelijk verband is. Men kan namelijk veronderstellen dat in 
een periode van groei de productiviteit vanzelf stijgt en dat er dan aangeworven wordt, waardoor 
de anciënniteit automatisch korter is. 
 
Een vraag die niet in de studie beantwoord wordt is de mate waarin werknemers met een langere 
anciënniteit een effect hebben op de productiviteit van collega’s met een kortere anciënniteit. Kan 
een onderneming productief zijn met enkel werknemers die er maximaal 10 of 11 jaar werken? 
Hoewel de studie duidelijk aangeeft dat de productiviteit er bij gebaat is wanneer werknemers niet 
te lang in eenzelfde job blijven, zijn er weinig werkbare aanwijzingen over hoe dat moet gebeuren. 
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De geaggregeerde gegevens waarop dit onderzoek is uitgevoerd laten verder ook niet toe om een 
onderscheid te maken naar functieprofielen. Zo zouden leidinggevenden, waarvan men kan 
veronderstellen dat ze een hoge anciënniteit hebben, een lagere productiviteit kunnen hebben 
omdat ze minder productieve taken uitvoeren. 
 

Tabel 4: Gemiddelde job-anciënniteit in jaren, OESO-landen 
Land 1992 1997 2002 Verschil 1992-

2002 

België 11.0 11.4 11.6 0.6 

Denemarken 8.8 8.5 8.4 -0.4 

Finland -- 10.4 10.3 -- 

Frankrijk 10.4 10.9 11.3 0.9 

Duitsland 10.7 10.1 10.7 0.0 

Griekenland 13.5 13.6 13.2 -0.3 

Ierland 11.1 10.2 10.0 -1.1 

Italië 11.9 12.0 12.1 0.2 

Luxemburg 10.1 10.5 11.3 1.2 

Nederland 8.9 9.8 9.9 1.0 

Portugal 11.1 12.4 11.7 0.6 

Spanje 9.9 10.0 9.9 0.0 

Zweden -- 11.5 10.5 -- 

Verenigd Koninkrijk 8.1 8.0 8.1 0.0 

EU-14 (1) 10.5 10.7 10.6 0.2 

Japan (2) 10.9 -- 12.2 1.3 

U.S.A.(3) 6.7 6.6 -- -- 

Gemiddelde 10.2 10.4 10.8 0.5 

Standaardafwijking 1.7 1.8 1.4 -0.3 

Bron: Oorspronkelijke bron is Auer & Cazes (2003), deze tabel is een geupdate versie op basis van Eurostat 
en nationale gegevens, bewerking AUER 1 BERG, Tabel 1 op blz. 322 
(1) Zonder Oostenrijk; (2) data van 2001 ipv 2002 (3) data van 1991 en 1998 
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De auteurs voegen er aan toe dat een gevoel van jobzekerheid niet noodzakelijk overeenstemt met 
de objectieve jobzekerheid uitgedrukt in gemiddelde anciënniteit; hoe groter het aandeel 
werknemers met korte anciënniteit in de bevolking hoe hoger de werkgelegenheidsgraad waaruit 
men besluit dat meer flexibiliteit bijdraagt tot meer tewerkstelling maar negatief is voor de 
productiviteit. 

4 . 6  O E S O - o n d e r z o e k  n a a r  h e t  e f f e c t  v a n  a n c i ë n n i t e i t  

In een paper voor de OESO onderzoeken Arnal, Ok & Torres39 een aantal onderwerpen die de 
economische groei al dan niet kunnen ondersteunen, waaronder anciënniteit. Hun uitgangspunt is 
de paradox van de anciënniteit, waarbij ze stellen dat een korte anciënniteit wijst op een hoge 
mobiliteit op de arbeidsmarkt die het de ondernemingen mogelijk maakt om snel op veranderingen 
in te spelen maar er aan de andere kant een voldoende lange anciënniteit moet zijn om een 
vertrouwensrelatie tussen werkgever en werknemer op te bouwen en het mogelijk te maken te 
investeren in opleiding. 
 
Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van Eurostat. 
 
Ze stellen vast dat de gemiddelde anciënniteit sinds de jaren 90 in het algemeen niet sterk is 
veranderd. In een aantal landen, waaronder België, is ze wat toegenomen. Deze vaststelling 
nuanceren ze meteen. De relatieve status-quo verbergt een evolutie waarin de anciënniteit van 
geschoolde werknemers stijgt en die van ongeschoolden daalt (Figuur 22). Ook volgens geslacht 
zijn er verschillen: de anciënniteit van vrouwelijke werknemers stijgt, die van mannelijke daalt40. De 
auteurs wijzen er wel op dat de veranderende leeftijdsstructuur van de werkende bevolking in 
rekening moet worden gebracht. Oudere werknemers hebben per definitie meer kans op een 
langere anciënniteit. Als de gemiddelde leeftijd van de werkende bevolking toeneemt zal ook de 
gemiddelde anciënniteit toenemen. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
39  ARNAL, Elena, WOOSEOK, Ok & TORRES, Raymond: Knowledge, Work Organisation and Economic Growth. 

OESO Labour Market & Social Policy – Occasional Paper n° 50, Parijs, 2001, 80p. 
40  Of er een verband is met de toegenomen scholingsgraad van vrouwen waardoor ze in verhouding vanker in 

geschoolde jobs terecht zouden kunnen komen is niet onderzocht. 
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Figuur 22: Verandering in gemiddelde anciënniteit voor hooggekwalificeerde en 
laaggekwalificeerde beroepen in de V.S., Canada, Europa en Korea 

 

 
Bron: OESO / Arnal, Ok & Torres 
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De vraag die dan gesteld wordt is of anciënniteit belangrijk is voor groei. De auteurs stellen vast dat 
landen met een lage gemiddelde anciënniteit een snellere productiviteitsgroei hebben gekend in de 
voorbije jaren (Figuur 24). Bovendien, stellen ze, lijkt het er op dat een lage anciënniteit gepaard 
gaat met een grotere graad van jobcreatie. De auteurs geven als mogelijke verklaring dat landen 
die een economische kansen kennen en waar de arbeidsbeschermingswetgeving soepeler is beter 
in staat zijn om de nieuwe kansen in effectieve groei om te zetten.41 
 
De auteurs stellen op basis van ander survey onderzoek (gegevens van ‘International Survey 
Research’) dat de door werknemers gepercipieerde jobonzekerheid is toegenomen in de voorbije 
jaren en op een hoog niveau ligt. Dit baart de auteurs enige zorgen, vooral gezien er geen 
objectieve aanwijzingen zijn dat de effectieve anciënniteit gedaald zou zijn.  

                                                           
41  Het eerder besproken onderzoek van de ILO laat echter zien dat de productiviteit tot een anciënniteit van 10 jaar 

toeneemt. Het onderzoek van de OESO heeft betrekking op de periode ‘92-’98, een termijn van zes jaar. Men kan 
zich ook afvragen of een kortere gemiddelde anciënniteit het gevolg is van een grote creatie van nieuwe jobs, of dat 
de voorwaarden voor een korte anciënniteit dat zijn. 
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Figuur 23: Recente ontwikkelingen in jobonzekerheid in OESO-landen 
 

 
Bron: OESO / Arnal, Ok & Torres 
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Figuur 24: Veranderingen in gemiddelde anciënniteiten productiviteitsgroei 
 

 
Bron: OESO / Arnal, Ok & Torres 

4 . 7  C o m m e n ta a r  o p  d e  a n c i ë n n i t e i t s g e g e v e n s  

Anciënniteit is een interessante maatstaf voor arbeidsmobiliteit, maar slechts een indirecte. De 
auteurs van het ILO-onderzoek drukken de nood aan een voorzichtige interpretatie uit, net zoals 
ook de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid: 
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Er mogen uiteraard geen overhaaste conclusies worden getrokken. Anciënniteit hangt af 
van verschillende factoren, waaronder culturele. De kenmerken van de job zelf (werkrooster, 
arbeidsstelsel en arbeidsovereenkomst), die van het bedrijf (onder meer de grootte en de 
bedrijfstak), maar ook die van de samenstelling en de scholingsgraad van de 
beroepsbevolking zijn cruciaal. Ook de arbeidsmarktinstellingen, met name op het gebied 
van loonvorming en arbeidsbescherming spelen een rol. Anciënniteit staat evenmin los van 
de stelsels van sociale bescherming en begeleiding van werkzoekenden. Ook de macro-
economische context mag niet over het hoofd worden gezien; zo stimuleert een gunstige 
conjunctuur de arbeidsmarkt en veranderingen van werkgever, aangezien er 
verhoudingsgewijs meer arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Het verband tussen de 
anciënniteit en de relatieve arbeidsmarktprestaties is dus zeer complex. (Hoge Raad voor 
de Werkgelegenheid, p. 22) 
 

De Hoge Raad trekt dan toch de volgende conclusie: 
 

Toch wordt vastgesteld dat de inzake werkgelegenheid best presterende landen de grootste 
beroepsmobiliteit kennen. Er moet dan ook worden op toegezien dat de geldende 
reglementeringen en, a fortiori, nieuwe maatregelen de arbeidsmobiliteit niet belemmeren. 
Zo kunnen de anciënniteitcriteria die in vele bedrijven voor de loonvorming worden 
gehanteerd, remmend werken, terwijl de mogelijkheden om vroegere jaren ervaring te 
valoriseren, de mobiliteit eerder bevorderen, zoals ook het behoud van bepaalde sociale 
rechten wanneer men een deeltijdse of lager betaalde job aanvaardt of de 
meeneembaarheid van verworven rechten inzake aanvullend pensioen of 
werkloosheidsverzekering. De administratieve aanwervingprocedures, meer bepaald voor 
de bijzondere arbeidsregelingen, moeten ook zoveel mogelijk lichter worden gemaakt om de 
eraan verbonden kosten voor de ondernemingen te verminderen. 
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5.  Arbeidsmarktbeleid 

Kan men door een bepaald beleid op de arbeidsmarkt werknemers stimuleren tot arbeidsmobiliteit? 
Heeft de manier waarop de overheid de arbeidsmarkt reguleert een effect op de mate van 
arbeidsmobiliteit? In dit kader wordt arbeidsmarktbeleid zeer ruim gezien: opleiding, 
personeelsbeleid, mogelijkheden voor flexibiliteit. Soms wordt een ingreep in het 
arbeidsmarktbeleid als een meer realistische doelstelling gezien dan een verandering in de 
arbeidsbeschermingswetgeving, omdat de materie maatschappelijk minder gevoelig ligt. 

5 . 1  F l e x i c u r i t y :  d e  g u l d e n  m i d d e n w eg ?  

Werkzekerheid als kenmerk van de werknemer, niet van de job 

De flexicurity (samentrekking van het Engelse ‘fexibility’ en ‘security’, flexibiliteit en zekerheid) 
benadering kent de laatste jaren een sterke opgang in het discours. De oorsprong ervan ligt in 
Denemarken en Nederland. De flexicurity benadering tracht de visie op werkzekerheid op een 
totaal andere leest te schoeien. Men veronderstelt dat een effectief ingrijpen op de arbeidsmarkt 
mogelijk is (in tegenstelling tot een louter economische benadering van deze ‘markt’) en dat door 
het activeren van zowel werknemers als werkgevers een betere afstemming tussen vraag en 
aanbod mogelijk is. In de praktijk zal men zich dan vooral richten op programma’s die de 
employability verhogen en dus ook hun flexibility, kansen of mogelijkheden om van job te 
veranderen. Zo kan men een hoge mate van werkzekerheid koppelen aan een hoge mate van 
flexibiliteit door over de grenzen van een enkele onderneming of job te kijken. Op die manier wordt 
werkzekerheid een eigenschap die de werknemer voor zichzelf verwerft, op basis van een 
voldoende groot pakket aan vaardigheden en kennis om zich van een job te verzekeren, en niet 
meer een eigenschap van een job die door wetgeving zeker wordt gemaakt. Bovendien zou op 
deze manier de ‘transitionele arbeidsmarkt’, waarbij werknemers veelvuldig wisselen tussen een 
groeiend aantal mogelijke posities op de arbeidsmarkt, gefaciliteerd en ondersteund worden. 
 

Personeelsbeleid gericht op ‘Employability’ 

Employability is een kernbegrip in de flexicurity visie. Het begrip wijst op de inzetbaarheid van 
werknemers voor verschillende functies of jobs. In de Starttekst van de Competentieagenda wordt 
employability rechtstreeks in verband gebracht met externe arbeidsmobiliteit. Men wijst er op dat 
inspanningen van ondernemers gericht op de verhoging van de inzetbaarheid beperkt blijven en 
dan veelal een interne inzetbaarheid beogen.  
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Dat de bereidheid van werkgevers om hun personeel op te leiden zodat ze ergens anders 
gemakkelijker werk vinden beperkt is vinden de auteurs vanzelfsprekend: 
 

In de employabilityliteratuur wordt steevast uitgegaan van de veronderstelling dat  de 
arbeidsruil fundamenteel veranderd is: vroeger salaris en werkzekerheid tegen prestaties en 
loyaliteit; vandaag salaris en kansen voor versterking van inzetbaarheid tegen inzet en 
flexibiliteit. Het klinkt mooi, maar deze ‘new deal’ blijkt in praktijk moeilijk te realiseren. 
Vooreerst zijn bedrijven nogal selectief in hun competentiebeleid. Investeringen in 
ondersteunend loopbaanmanagement dat voldoende oog heeft voor individuele 
competentieontwikkeling, zijn vaak selectief gericht op ‘waardevolle’ medewerkers (high 
potentials). De kansen zijn beduidend kleiner voor laaggeschoolden, ouderen, flexibele 
werknemers en werknemers in kleinere organisaties (de Feyter et al., 2001; Verbruggen et 
al., 2005). Bovendien zijn competentiemanagement en loopbaanondersteuning binnen 
organisaties weinig gericht op het verhogen van externe inzetbaarheid. Sterker nog, 
competentie- en loopbaanmanagement zijn veelal sterk gericht op binding van werknemers. 
Dat is overigens begrijpelijk. Bij investeringen in algemeen inzetbare competenties lopen 
werkgevers het risico dat hun werknemers aantrekkelijker worden voor andere werkgevers 
en de organisatie verlaten. Wat we vandaag competentiemanagement noemen, is dan ook 
doorgaans niet zo sterk op verruiming van employability gericht, wél op het binden van 
inzetbare en loslaten van niet meer inzetbare medewerkers. (Starttekst 
Competentieagenda, p. 22) 
 

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid ziet het verband tussen arbeidsmobiliteit en 
werkzekerheid als volgt: 
 

Een hoge personeelsrotatie die algemeen verspreid is over alle ondernemingen, kan de 
werknemers er evenwel toe brengen een eventueel ontslag met een relatieve sereniteit 
tegemoet te zien, aangezien zij in dat geval vrij makkelijk een andere betrekking kunnen 
vinden. Een verandering van baan is dan niet meer stigmatiserend. Maar zelfs indien hij 
zich wellicht zou kunnen verbeteren, heeft de werknemer evenwel geen enkele waarborg 
omtrent de kwaliteit van de nieuwe betrekking in termen van bezoldiging, arbeidstijd en -
organisatie of werkomgeving. Deze onzekerheid kan moeilijk liggen als men bovendien het 
beroepsleven moet verzoenen met gezinsverantwoordelijkheden. Het gevoel van 
onzekerheid ten aanzien van een verandering van betrekking zal daarnaast ook afhankelijk 
zijn van het socialezekerheidsstelsel, bijvoorbeeld wat betreft het niveau en de duur van de 
werkloosheidsvergoeding, de efficiëntie van de begeleidingsprocedures voor het zoeken 
naar een baan, of de toegang van de werkzoekenden tot opleiding. (Hoge Raad voor de 
Werkgelegenheid, p. 80) 
 

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid legt in het Verslag 2006 eveneens de link met 
personeelsbeleid. De Hoge Raad is van oordeel dat ondernemingen in zekere mate zelf de 
hefbomen in handen hebben om de mobiliteit binnen hun onderneming te vergroten (functionele 
flexibiliteit, wat ze koppelt aan de employability- en eindeloopbaanproblematiek42, maar ook de 
toegang tot opleidingen en de transactiekost bij externe arbeidsmobiliteit: 
 

                                                           
42  HOGE RAAD VOOR DE WERKGELEGENHEID, Verslag 2006, p.21 
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Op economisch vlak moeten de voordelen van een aanpassing van de personeelssterkte 
aan de productiebehoeften worden afgewogen tegen de kosten voor aanwerving en 
opleiding van de nieuwe werknemers, waarvan de productiviteit aanvankelijk lager is. Deze 
kan overigens nog lager zijn als het om een precaire job gaat; in dat geval kunnen de 
motivering van de werknemers en hun toewijding aan het bedrijf immers zeer gering blijken. 
In een gunstige conjunctuur daarentegen, wanneer arbeidsplaatsen die in een tanende 
bedrijfstak verloren gaan, worden gecompenseerd door de creatie van arbeidsplaatsen in 
groeiende bedrijfstakken, kan een hogere personeelsrotatie in alle bedrijven ervoor zorgen 
dat de mogelijkheid van een tijdelijke job of zelfs een ontslag wordt gerelativeerd, vermits de 
kans om snel werk te vinden, toeneemt. Uiteraard kunnen de voorwaarden van de nieuwe 
job niet worden gewaarborgd, noch op het vlak van het loon, de arbeidstijd, de 
arbeidsorganisatie als de werkomgeving. 
De Raad acht het van wezenlijk belang dat zowel de werkenden als de werkzoekenden 
toegang hebben tot beroepsopleidingen, waardoor zij hun competenties op peil kunnen 
houden of er nieuwe kunnen verwerven, teneinde hun inzetbaarheid te verhogen. (Hoge 
Raad voor de Werkgelegenheid, p. 23-24) 

5 . 2  O n d e r z o e k  n a a r  d e  b a n d  t u s s e n  f l e x i b i l i t e i t  e n  
p r o d u c t i v i t e i t  

Een band tussen arbeidsmobiliteit en productiviteit wordt vaak gezocht, maar de verhouding is 
complex. Dat stelt ook de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid vast: 
 

Voor de werkgever zorgt de personeelsrotatie voor flexibiliteit in de aanpassing van het 
personeelsbestand - en zodoende van de productie -, en dit zowel op kwantitatief als op 
kwalitatief vlak. De ermee gepaard gaande kosten zijn echter niet te verwaarlozen. Zo zijn 
met name de aanwervingprocedures per definitie een dure aangelegenheid. Bovendien 
noodzaakt de aanwerving van een nieuwe werknemer vaak een periode van aanpassing 
van zijn competenties aan de productievereisten, wat soms een investering in opleiding 
vergt. Gedurende deze periode is de nieuwe werknemer niet volledig beschikbaar voor de 
productie, of is zijn productiviteit lager. Daarnaast gaat deze investering deels verloren ten 
voordele van een concurrent wanneer de werknemer zijn baan opgeeft om naar een andere 
onderneming over te stappen. Als gevolg van dit aanpassingsproces kunnen de kwantiteit 
en de kwaliteit van de productie tijdelijk worden beïnvloed door de aanwerving van een 
nieuwe werknemer, vooral als deze een ervaren persoon vervangt. Overigens zullen de 
motivatie en de bedrijfsloyauteit van de werknemers in geval van een hoge 
personeelsrotatie geringer zijn, vooral als de onderneming weinig in hen investeert en als ze 
vrezen dat hun tewerkstelling onzeker is. (Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, p.80) 
 

Naast de macro-economische analyses van de OESO zijn er ook een aantal onderzoeken die 
trachten om de band tussen productiviteit en HR-beleid te beschrijven.  
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Het meest geciteerde onderzoek is dat van Michie & Sheehan43, op basis van gegevens van een 
telefonische enquête bij 242 ondernemingen in de Britse industrie. Ze stellen een negatief verband 
vast tussen de productiviteit en het gebruik van externe flexibiliteit: 
 

“The use of externally flexible labour is negatively and significantly correlated to sales 
growth and labour productivity for innovator/quality enhancer firms. For cost-reducer and 
other firms this correlation is positive, but not significant, for all performance variables. When 
interacted with the HR index, the use of external labour reduces the positive correlation 
found between the HR and the performance measures for all categories of firms and for all 
measures of performance.” 
The effect on performance of the use of external labour is also strongly contingent on the 
type of strategy being pursued (Hypothesis 3b). The negative correlation between pursuing 
an innovator/quality approach and the use of external labour, in addition to the nature of its 
interaction with the HR index in general, suggests that the use of this type of labour is a 
barrier to competitive success for these firms. This is not surprising. While ‘external 
flexibility’ may include some examples of what might be termed ‘high road’ practices, 
consistent with investing in HR – for example where skilled employees choose to work on 
fixed-term contracts – much of this type of ‘labour flexibility’ will be of the ‘low road’, hire-
and-fire type. Reliance on this type of externally flexible labour is usually associated with the 
sort of cost control that we found led to HR having no positive effect on performance. 
Moreover, since the use of external labour reduces the positive correlation between HR and 
performance, it is lowering the return associated with HR investment in terms of 
performance outcomes. (p. 15) 
 

Probleem met dit onderzoek is de steekproef, die is niet zo heel erg groot maar is vooral niet goed 
gebalanceerd naar grootte. 

5 . 3  O n d e r z o e k  n a a r  t y p e s  v a n  s o c i a a l - e c o n o m i s c h  b e s t e l  

Muffels & Luijkx44 hebben getracht om twee hypotheses te toetsen: de ‘trade-off’ hypothese en de 
‘flexicurity’ hypothese. In de ‘trade-off hypothese wordt verondersteld dat een verhoogde 
arbeidsmarktflexibiliteit hand in hand gaat met een vermindering van werkzekerheid voor bepaalde 
groepen op de arbeidsmarkt. Meer bepaald zou door de evolutie naar een kennismaatschappij de 
vraag naar het werk van kortgeschoolden dalen. Door de dalende vraag zou de prijs of loonkost 
ook dalen, maar nooit onder het niveau van het minimumloon, waardoor de arbeid van de 
kortgeschoolden in verhouding te duur wordt en de ondernemingen die zoveel mogelijk willen 
uitstoten.  

                                                           
43 MICHIE, J. & SHEEHAN, M., Business Strategy, human resources, labour market flexibility and competitive 

advantage, Working Paper 03-04. Londen, 2003, Birbeck University London, School of Management and 
Organisational Psychology. 

44 MUFFELS, J.A., LUIJKX, Ruud: Job mobility and employment patterns across European welfare states. Is there a 
‘trade off’ or a ‘double bind’ between flexibility and security? Paper for the TLM.net conference, Amsterdam, 25-26 
november 2004 
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Daartegenover staat de flexicurity hypothese (zie hoger) waarin verondersteld wordt dat een 
arbeidsmarktbeleid gericht op het versterken van de arbeidsmarktpositie van de werknemers het 
niveau van arbeidsbescherming kan dalen, waardoor er meer mobiliteit zal ontstaat en tegelijk een 
sterkere economische groei. 
 
De auteurs gaan beide hypothesen toetsen door een groot aantal landen te plaatsen op twee 
assen, op de eerste de mate van externe arbeidsmobiliteit, op de andere de mate van 
werkzekerheid en inkomenszekerheid gecombineerd. Ze veronderstellen daarmee dat landen 
substantieel verschillen in hun arbeidswetgeving en sociale zekerheidssystemen en dus een 
andere balans handhaven tussen flexibiliteit en zekerheid. Om dit te kunnen onderzoeken worden 
de regimes geklasseerd in een vierdeling die ontleend is aan Esping & Andersen (“the three worlds 
of welfare capitalism”45, aangevuld met de “standaard” situatie). De onderzochte landen worden als 
volgt geklasseerd: 
 
 Sociaal-democratisch: Denemarken, Nederland, Finland 

Gemiddeld niveau van arbeidsbescherming, redelijk veel flexibele contracten (actief 
arbeidsmarktbeleid, weinig verloop); 

 Liberaal: Ierland, Verenigd Koninkrijk 
Veel flexibiliteit, weinig zekerheid (geen of weinig arbeidsmarktbeleid en veel verloop); 

 Corporatistisch: België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk 
Weinig flexibiliteit, veel bescherming maar actief arbeidsmarktbeleid 

 Zuidelijk: Griekenland, Spanje, Italië, Portugal 
Weinig flexibiliteit, gesegmenteerde arbeidsmarkt met weinig verloop 

 
Hierbij komt reeds een eerste moeilijkheid bij dit onderzoek aan het licht, met name dat in de 
definitie van de categorieën al een appreciatie van het te onderzoeken onderwerp is vervat. 
 
De data die men gebruikt voor het verdere onderzoek zijn afkomstig van het European Community 
Household Panel (ECHP) dat toegepast wordt in 15 Europese lidstaten sinds 1994. Het onderzoek 
gebruikt de data tussen 1994 en 2000. Er zijn echter een aantal belangrijke beperkingen: 
 
 men gebruikt enkel de data voor mannen van 25 jaar of meer;  
 in de paneldata zitten geen gegevens die toelaten om een externe jobmobiliteit vast te 

stellen; men moet het doen met een benadering door verandering in de beroepsklasse46 te 
meten of een verandering in het type contract (van tijdelijk naar vast). De auteurs geven zelf 
aan dat hiermee een onderschatting van de jobmobiliteit wordt veroorzaakt. Ze achten de 
data echter wel voldoende bruikbaar om een verschil tussen landen of regimes waar te 
nemen. 

 
                                                           
45  Voor een toelichting en kritiek op deze indeling, zie Muffels & Luijkx, p. 5 
46  Er zijn vier klassen: ‘professional’, ‘upper manual’, ‘low white collar’ en ‘lower manual’. In het paper wordt niet 

aangegeven hoe die klassen precies zijn afgebakend. 
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De kern van de analyse wordt weergegeven in de overgenomen tabel hieronder.  
 

Tabel 5 Multinomial model for explaining occupational class mobility (the mobility into a 
higher or a lower occupational class; reference group is staying in the same 
occupational class) 

 
Model I: Occupational class 

Upward mobility  Downward mobility 
 
REGIME TYPE (reference is Corporatist) 
Liberal      0.521***   0.125 

(0.00)   (0.11) 
Social-democratic     0.433***  -0.446*** 

(0.00)   (0.00) 
Southern      0.154**   0.078 

(0.02)   (0.24) 
 

De sterretjes geven het significantieniveau aan: *** is significant op het niveau ,01; ** op het niveau ,05. 
Tussen haakjes staat de significantie. De cijfers zijn de b-coëfficiënten uit een multinomiale logistische 
regressie voor opwaartse en neerwaartse mobiliteit, ten opzichte van een laterale mobiliteit.  

 
Uit de analyse van hun gegevens leiden de auteurs af dat: 
 
 Er in het liberale regime significant meer mobiliteit is, zowel opwaarts als neerwaarts, dan in 

alle andere regimes; 
 In de sociaal-democratische regimes er meer opwaartse mobiliteit is maar met in 

verhouding veel minder neerwaartse mobiliteit; 
 In de zuidelijke regimes er eveneens meer opwaartse mobiliteit is. 

 
De auteurs merken daarnaast ook dat: 
 
 de jongste en oudste (net voor de pensioenleeftijd) leeftijdsgroepen het meest mobiel zijn; 
 laaggeschoolden vaker neerwaarts mobiel zijn (naar een minder goede job); 

hooggeschoolden zijn vaker opwaarts mobiel en zelden neerwaarts; 
 voor zowel mannen als vrouwen is er een negatief effect op opwaartse mobiliteit wanneer 

ze kinderen krijgen. 
 
In hun besluit stellen ze dat er opmerkelijk veel verschillen zijn in de mobiliteitspatronen tussen de 
verschillende landen en ze merken op dat die verschillen in de loop der jaren niet verkleind zijn. 
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Ze stellen vast dat er inderdaad meer jobzekerheid is in de sociaaldemocratische en 
corporatistische regimes. Ze vinden dat de corporatistische en zuidelijke regimes er in het 
algemeen het minst goed in slagen om een balans tussen flexibiliteit en zekerheid te creëren, 
voornamelijk omdat er een lage mobiliteit is van onstabiel naar stabiel werk  en veel meer van 
stabiel naar onstabiel. Vooral de corporatistische regimes zouden een laag niveau van mobiliteit 
hebben zonder een hoger niveau van werkzekerheid te kunnen bieden. 
 
Er worden nog meer verschillende deelverbanden vermeld die echter verder weinig relevantie 
hebben. 
 
In het algemeen stellen de auteurs dat de vooronderstellingen die gemaakt werden bij elk van de 
regimes door hun analyse bevestigd worden. [meer resultaten kunnen desgewenst vermeld 
worden] 

5 . 4  O n d e r z o e k  n a a r  a r b e i d s m a rk t b e s t e l  e n  p r o d u c t i v i t e i t  

Scarpette & Tressel47 hebben voor de Wereldbank een analyse gemaakt op basis van macro-
economische gegevens van 18 de OESO-landen in de voorbije 20 jaar. Ze hebben voornamelijk 
aandacht voor de economische cycli, de productiviteit en het arbeidsmarktbestel. Ze merken op dat 
in de jaren ’90 de economische cycli in de OESO-landen sterk synchroon liepen (wat een 
methodologisch probleem is voor hun analyse (voetnoot p. 3). Het is vooral de groei sinds het eind 
van de jaren ’90 waar een verschil te zien is; en daarbij verschillen landen onderling duidelijk 
naargelang de evolutie in het aantal gewerkte uren, de productiviteit per gewerkt uur, de kapitaal-
arbeid verhouding (waarbij sommige landen duidelijk aan arbeidsubstitutie gedaan hebben, vooral 
die waar de productiviteit laag lag), en tenslotte TFP. Toegenomen arbeidsproductiviteit verklaart 
minstens de helft van de economische groei in de meeste OESO-landen. (p. 3). 
 
Maar de verschillen naar sector kunnen groot zijn, zeggen de auteurs, zelfs in die mate dat de 
verschillen tussen landen in grote mate kunnen toegewezen worden aan het type aanwezige 
industrie. 
 
Uit hun analyse blijkt verder dat investeringen in R&D een sterker effect op de productiviteit hebben 
in (landen met veel) high-tech industrie dan in deze met low-tech; een soort Mattheus-effect. Ze 
besluiten: 
 
 
 
                                                           
47  SCARPETTA, S. & TRESSEL, T., Boosting productivity via innovation and adoption of new technologies: any role for 

labour market institutions? Washington, 2004, The World Bank, Policy Research working paper nr. 3273. 
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“High adjustment costs (proxied by the strictness of employment protection legislation) have 
a strong negative impact on productivity in countries lacking coordination among employers. 
[…] Firms facing high firing and hiring costs will make greater use of the internal labour 
market (training) rather than hiring new workers, especially if wage dispertion across skills is 
limited as in centralized and sectoral wage bargaining systems. However, the expected 
returns from training will tend to be low if industrial relations do not offer an institutional 
device (such as coordination among employers) that limits free-riding behaviour associated 
with the possibility for other firms to poach on the pool of trained workers. 
 
In these cases, high firing and hiring costs lead to sub-optimal adjustments of the workforce 
to technology changes and lower incentives for firms to innovate or adopt new technologies 
with negative effects on productivity performance.” (p. 16) 

 
 

6.  Oefeningen op de TOA-gegevens 

Enkele stellingen uit dit dossier kunnen getoetst worden aan de hand van de gegevens uit het 
TOA-onderzoek. 

6 . 1  D e  T O A - e n q u ê t e  

Om de drie jaar houdt STV-Innovatie & Arbeid een telefonische enquête die peilt naar de 
toepassing van nieuwe vormen van bedrijfs- en organisatieconcepten. Deze TOA-screening 
(Technologie – Organisatie – Arbeid) wordt gehouden bij een representatief staal van de 
ondernemingen en organisaties in de Vlaamse economie met minstens tien werknemers. De 
enquête bevat een aantal gegevens die toelaten enkele hypothesen te toetsen in het kader van de 
arbeidsmobiliteit. De gebruikte gegevens hebben betrekking op de derde editie, die betrekking 
heeft op het jaar 2004. Ze zijn gebaseerd op 1646 volledig ingevulde vragenlijsten die telefonisch 
werden afgenomen bij personeelsverantwoordelijken van ondernemingen met minstens 10 
werknemers in de volledige Vlaamse economie, met inbegrip van de non-profit en overheid. 
 
Meer gegevens over de methodologie vindt u in het informatiedossier48. 

6 . 2  C o m p e t en t i e g e r i c h t e  o n d er n e m i n g en  e n  i n n o v a t i e  

Is er een verband tussen de competentiegerichtheid van ondernemingen en hun innovatiekracht? 
Op basis van het discours rond de ‘kennismaatschappij’ kan verondersteld worden van wel. Voor 
innoveren heeft men kennis nodig.  
                                                           
48 DELAGRANGE, Hendrik: TOA 3 Deelanalyses Volume 1. SERV/STV Innovatie & Arbeid, Brussel, 2005, 149 p. 
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Men gaat er vaak van uit dat innovatie een moderne vorm van arbeidsorganisatie veronderstelt, 
wat in termen van een ‘high-trust’ omgeving kan beschreven worden. Kunnen we een verband 
vinden tussen innovatie en een moderne arbeidsorganisatie die op een high-trust leest is 
geschoeid, waarvan sommigen veronderstellen dat het niet met arbeidsmobiliteit te verzoenen is 
(zie 3.2)? 
 
Uit de koppeling van de TOA-gegevens over de ICO (Indicator Competentiegerichte 
Ondernemingen) en de mate van product- of dienstinnovatie blijkt er inderdaad een verband te zijn. 
De gemiddelde score op de ICO ligt op 36% voor de ondernemingen die niet innoveren (in het 
afgelopen jaar geen enkel nieuw of verbeterd product of dienst op de markt brachten). Voor de 
aanzienlijke innovatoren (omzet van het voorbije jaar bestond voor minstens 25% uit nieuwe of 
verbeterde producten of diensten) was de gemiddelde score 48%. Dat betekent dat 
ondernemingen die veel innoveren ook op meer criteria scoren van de ICO. Het verband is 
statistisch significant en werd ook al eerder aangetoond. 49 
 

Tabel 6: ICO en mate van product- of dienstinnovatie 
 

Product- of dienstinnovatie Gemiddelde score op de ICO 

geen 36% 

beperkt 45% 

aanzienlijk 48% 

Total 43% 

Bron: STV Innovatie & Arbeid TOA 3. Gegevens 2004. Enkel de profit-sectoren, N = 1168 
Anova: p = ,002; Eta² ,011 

6 . 3  C o m p e t e n t i e g e r i c h t e  o n d e r n e m i n g e n  e n  f l e x i b i l i t e i t  

Volgens Michie & Sheehan50 is er een negatief verband tussen de mate waarin contractuele 
flexibiliteit wordt toegepast en de mate van innoveren. De band wordt verklaard door het al dan niet 
hanteren van een bedrijfsstrategie waarbij het reduceren van kosten voorop staat: 
 
 

                                                           
49  DELAGRANGE, Hendrik: TOA 3 Deelanalyses Volume 1. SERV/STV Innovatie & Arbeid, Brussel, 2005, pagina 55 
50 MICHIE, J. & SHEEHAN, M., Business Strategy, human resources, labour market flexibility and competitive 

advantage, Working Paper 03-04. Londen, 2003, Birbeck University London, School of Management and 
Organisational Psychology.  
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We expect to find a relationship between the type of competitive strategy a firm is pursuing 
and the use of flexible employment contracts. In other words, the use of flexible employment 
will be contingent upon the organization’s competitive strategy. We expect firms that are 
pursuing a costbased strategy to be more likely to use flexible labour compared to firms 
pursuing an ‘innovator/quality-enhancer’ approach. We found a significantly positive 
correlation between pursuing a cost-based strategy and the use of flexible labour contracts 
(r = 0.63 at the p<.01 level). In contrast, the correlation for ‘innovators/quality enhancers’ 
and the use of flexible labour contracts is negative (r = -0.48 at the p <.01 level).  
In terms of outcomes, lower wages costs from the use of external labour may improve 
performance, at least in the short-run, in those firms pursuing a cost based strategy. In 
contrast, the use of such labour is likely to adversely affect performance for 
‘innovators/quality enhancers’ who rely on a well-trained and stable workforce to achieve 
their competitive objectives. 

 
Deze oefening is relevant in het kader van de tegenstelling tussen arbeidsmobiliteit en 
innovativiteit. Een sterke mate van gebruik van contractuele flexibiliteit kan begrepen worden als 
een vorm van toegepaste arbeidsmobiliteit. 
 
De oefening van Michie & Sheehan kunnen we tot op zekere hoogte overdoen met de TOA-
gegevens. We berekenen daarvoor de correlatie tussen het aantal toegepaste 
flexibiliteitmaatregelen en de ICO (die een positief verband heeft met innovatie). Er blijkt 
merkwaardig genoeg een positief verband te zijn tussen beide: ondernemingen die veel 
flexibiliteitmaatregelen toepassen scoren hoger op de ICO. Het verband is significant, maar wel niet 
sterk (,102). We hadden hier echter een negatief verband kunnen verwachten. De correlatie kan 
mogelijk verklaard worden door het feit dat de tien flexibiliteitmaatregelen uit de TOA ook 
functionele flexibiliteit bevatten en niet alleen de contractuele. 
 

Tabel 7: Correlatie tussen ICO en aantal toegepaste flexibiliteitmaatregelen 
 

 
Aantal toegepaste 

flexmaatregelen (10) ICO 
Aantal toegepaste 
flexmaatregelen (10) 1 ,102(**) 

ICO ,102(**) 1 

Bron: STV Innovatie & Arbeid TOA 3. Gegevens 2004.  
Spearman’s Rho Correlatie. (**): Correlatie is significant op het 0.01 niveau. 

 
In het kader van de arbeidsmobiliteit zijn we echter voornamelijk geïnteresseerd in de contractuele 
flexibiliteit. Daartoe voegen we twee types van flexibiliteit samen: de tijdelijke contracten en de 
inzet van uitzendarbeid.  
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In de enquête werd aan de respondenten gevraagd welk percentage van hun werknemers in een 
bepaalde vorm van flexibiliteit werkt, waarbij ‘geen enkele’ als 0 werd genoteerd. De scores op de 
beide vragen, deze naar tijdelijke contracten en naar uitzendarbeid, werden hier samengevoegd. 
De som van beide noemen we de Index Contractuele Flexibiliteit. Die kan in theorie waarden 
aannemen tussen 0 en 200. Er is een aanzienlijk deel dat de waarde nul heeft, daarom wordt de 
Spearman’s Rho gekozen als toets. We verwachten dat er een negatief verband zal zijn tussen 
deze index enerzijds en zowel de innovatiekracht als de ICO anderzijds. Verder zoeken we ook 
naar een mogelijk verband tussen de contractuele flexibiliteit, het belang van innovatie in de 
bedrijfsstrategie (een tienpuntenschaal) en de mate waarin suggesties van personeel genoemd 
worden als bron van innovatie (een driepuntenschaal: nooit, soms, vaak). We verwachten hier, op 
basis van Michie & Sheehan, een negatief verband. 
 

Tabel 8: Correlatie tussen index contractuele flexibiliteit en ICO 
 

 Index contractuele flexibiliteit Spearman’s Rho 

ICO 0,118 p = ,000 

Belang van innovatie in 
bedrijfsstrategie 0,025 p = ,294 

Suggesties van personeel als 
bron van innovatie -0,113 p = ,000 

Bron: STV Innovatie & Arbeid TOA 3. Gegevens 2004. 

 
Er blijkt echter een significante, positieve doch zwakke correlatie te zijn tussen de mate waarin 
contractuele flexibiliteit wordt ingezet en de ICO. De inzet van tijdelijke contracten en uitzendarbeid 
hoeft dus niet samen te gaan met een gebrek aan competentiegerichtheid. We zien nochtans wel 
een eveneens significante doch zwakke maar negatieve correlatie tussen de mate waarin 
contractuele flexibiliteit wordt ingezet en de mate waarin het personeel wordt genoemd als bron 
van innovatie. Er is geen significant verband tussen het belang dat in de bedrijfsstrategie wordt 
gehecht aan innovatie en de inzet van contractuele flexibiliteit. 
 
Een ander element uit het betoog van Michie & Sheehan is dat een ‘cost-based’ strategie 
samengaat met veel contractuele flexibiliteit. Dit verdient verder onderzoek. In de TOA editie 3 
werden ook gegevens opgevraagd in verband met de motieven voor organisatieverandering, bij 
ondernemingen die een organisatieverandering gekend hebben. De motieven kunnen beschouwd 
worden als een indicator van een kostengebaseerde strategie (kosten besparen, sneller werken) of 
een contra-indicator (nieuwe of meer verschillende producten of diensten leveren, verbeteren van 
de kwaliteit van producten of diensten, beter motiveren van personeel en beter benutten van 
competenties). 
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Tabel 9: Correlaties tussen index contractuele flexibiliteit en motieven voor 
organisatieverandering 

 
 Index contractuele flexibiliteit Spearman’s Rho 

Kosten besparen ,031 p = ,209 

Nieuwe of meer verschillende 
producten of diensten leveren -,025 p = ,313 

Sneller werken ,053 p = ,031 

Verbeteren van de kwaliteit van 
de producten of diensten -,039 p = ,114 

Beter motiveren van het 
personeel -,051 p = ,039 

Beter benutten van 
competenties -,134 p = ,000 

Bron: STV Innovatie & Arbeid TOA 3. Gegevens 2004. 

 
Er blijken geen overtuigende correlaties te vinden tussen de verschillende motieven voor 
organisatieverandering en de mate waarin op contractuele flexibiliteit een beroep wordt gedaan. 
Enkel de correlatie van -,134 tussen het beter benutten van competenties en de toepassing van 
contractuele flexibiliteit is het vermelden waard. Dit is in tegenspraak met de negatieve correlatie 
tussen de score op de ICO en de index van Contractuele Flexibiliteit. Het gebruik van contractuele 
flexibiliteit blijkt echter in het algemeen niet te correleren met de bedrijfsstrategie zoals ze hier werd 
geoperationaliseerd. De veronderstelling van Michie & Sheehan kan op basis van deze oefening 
niet bevestigd worden. 
 
Mogelijk is er een verschil tussen de inzet van uitzendkrachten en die van tijdelijke contracten. Om 
dit nader te onderzoeken laten we onze samengestelde index links liggen en gebruiken we een 
ja/nee variabele. We berekenen voor de wel- of niet gebruikers van uitzendarbeid en van tijdelijke 
contracten de gemiddelde scores op de ICO, de omzet op basis van nieuwe producten of diensten 
en het belang van innovatie in de bedrijfsstrategie. 
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Tabel 10: Gemiddelde score op de ICO, innovatie en belang van innovatie volgens het al 
dan niet toepassen van tijdelijke contracten en uitzendarbeid 

 

Flexmaatregel ICO 

Gemiddeld 
percentage omzet op 
basis van nieuwe of 

verbeterde producten 
of diensten 

Belang van innovatie 
in bedrijfsstrategie 

ja 61% 19,00% 7,3/10 tijdelijke 
contracten nee 43% 18,10% 6,8/10 

ja 45% 16,40% 7,2/10 
uitzendarbeid  

nee 55% 19,30% 6,6/10 

Total 51% 18,6% 6,9/10 

Anova 
p = ,032 voor tijdelijke 
contracten en p = ,000 
voor uitzendarbeid 

p = ,060 voor tijdelijke 
contracten en p = ,466 
voor uitzendarbeid 

p = ,072 voor tijdelijke 
contracten en p = ,107 
voor uitzendarbeid 

Bron: STV Innovatie & Arbeid TOA 3, gegevens 2004. N = 1646. 

 
We stellen vast dat er een significant en duidelijk verschil is tussen de score op de ICO bij de wel of 
niet toepassers van tijdelijke contracten (61% bij de toepassers, 43% bij de niet-toepassers). Nog 
voor tijdelijke contracten blijkt het verschil voor innovatie niet zo groot en niet significant. Ook het 
verschil in bedrijfsstrategie is niet significant. 
 
De toepassers van uitzendarbeid blijken minder te innoveren dan de niet-toepassers (16,4% 
tegenover 19,3%). Voor wat de innovatie en de bedrijfsstrategie betreft is er geen verschil. 
 
Als we de mate van inzet van contractuele flexibiliteit als een indicator van het gebruik van externe 
arbeidsmobiliteit beschouwen dan zien we hier op basis van deze operationalisering geen verband 
tussen arbeidsmobiliteit en innovativiteit. 
 
 

7.  Gesprekken met  deskundigen 

Om dit onderzoek af te ronden werd een reeks korte gesprekken gevoerd met deskundigen in de 
materie om een aantal tegenstrijdigheden in een ruimer kader te plaatsen. Hieronder volgt het 
verslag van deze gesprekken. De standpunten zijn deze van de geïnterviewden. 
 
PROF. OTHMAR VANACHTER, GEWOON HOOGLERAAR, FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U.LEUVEN, 6 

DECEMBER 2006 
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Geen eenduidigheid 

De materie is erg complex. Een eenduidige conclusie trekken, ook uit het onderzoeksmateriaal, is 
erg moeilijk. Er zijn geen concrete gegevens die er op wijzen dat een wijziging in het arbeidsrecht 
wat de ontslagregeling betreft aanleiding zou geven tot een merkbare wijziging op de arbeidsmarkt. 
Arbeidsmobiliteit heeft evenzeer nadelen als voordelen… 
 

Striktheid van de arbeidsbescherming 

Er is nochtans in het verleden al meer dan eens gesleuteld aan het arbeidsrecht, vooral dan in de 
wetgeving rond tijdelijke contracten. Voor 1978 was een opeenvolging van tijdelijke contracten 
onbeperkt mogelijk, tenzij de werknemer kon aantonen dat er van de tijdelijke contracten misbruik 
werd gemaakt. Door de wet van 1978 werd dat omgekeerd, de bewijslast ligt tot nu bij de 
werkgever. In 1994 (definitief in 1998) werd een wet ingevoerd waarbij de opeenvolging van 
tijdelijke contracten werd beperkt tot 4 opeenvolgende tijdelijke contracten die elk minstens drie 
maanden duren met een totaal van maximum drie jaar. Daar kan echter van afgeweken worden 
wanneer de werkgever dat kan motiveren. Deze twee wijzigingen op de wet van de tijdelijke 
contracten hebben geen zichtbare weerslag gehad op de activiteit of mobiliteit op de 
arbeidsmarkt. Dat is een aanleiding om er van uit te gaan dat het effect van de striktheid van de 
arbeidsbescherming niet zo’n grote invloed heeft op het aanwervingsgedrag van werkgevers. Dat 
blijkt bijvoorbeeld ook uit de inzet van uitzendarbeid. De arbeidsbescherming is veel strikter voor 
bedienden dan voor arbeiders, terwijl er veel meer arbeiders via uitzendarbeid en tijdelijke 
contracten worden ingezet dan bedienden. Waarschijnlijk werft een werkgever vooral aan wanneer 
hij ervan overtuigd is dat een bijkomende werknemer hem meer oplevert dan hij kost. 
 
Volgens de OESO-rapporten zou de wetgeving in België redelijk strikt zijn. Daar kunnen enkele 
kanttekeningen bij gemaakt worden. Vooral het verschil tussen bescherming voor werklieden 
en bedienden is relevant en vinden we desondanks niet terug. Een werkman kan op korte tijd 
en tegen een geringe opzegvergoeding ontslagen worden, zelfs zonder opgave van reden. Bij 
betwisting kan een ontslagen werkman wel een beroep aantekenen. De werkgever dient dan aan 
te tonen dat het ontslag werd ingegeven door het gedrag van de werknemer of door de ‘gang van 
zaken’ in de onderneming. Wanneer deze verantwoording niet voldoet loopt de werkgever het 
risico een ontslagvergoeding te moeten betalen van 6 maand loon. Voor bedienden is de 
ontslagprocedure anders, maar ook daar kan de werkgever autonoom (dus zonder dat de 
beslissing eerst aan een instantie moet worden voorgelegd) en zonder dat er een bepaalde reden 
voor nodig is, tot ontslag overgaan. Wanneer de bediende opzegt is er meestal een 
opzeggingstermijn van anderhalve of drie maand, afhankelijk van de anciënniteit. Voor bedienden 
die veel anciënniteit hebben kan dit wel nog langer uitlopen.  
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Wat we echter in de praktijk zien is dat bedienden die willen vertrekken naar een andere werkgever 
meestal tot een overeenkomst komen met hun vorige werkgever waardoor hij of zij vrijwel 
onmiddellijk vertrekt zonder extra opzegvergoeding. Een arbeider die zelf wenst op te zeggen kan 
dit zeer eenvoudig met erg korte opzegtermijnen. De striktheid van de ontslagbescherming in 
België moet dus toch wat gerelativeerd worden. 
 
Als we naar de praktijk in de arbeidsrechtbank kijken zien we dat er in deze materie vooral zaken 
voorkomen over het ontslag voor dringende redenen, betwistingen over de duur van de 
opzegtermijn en -vergoedingen en voor arbeiders vooral over het al dan niet willekeurig ontslag. 
 
Het dient ook gezegd dat de visie die blijkt uit de OESO-rapporten op 
arbeidsbeschermingswetgeving nogal eng is. Zo wordt er voorbij gegaan aan de mogelijkheid tot 
tijdelijke werkloosheid, die uniek is. Ze geeft de werkgevers de mogelijkheid om in een dalperiode 
werknemers op non-actief te zetten zonder ze te moeten ontslaan. De ervaring en kennis blijft aan 
de onderneming verbonden en kan meteen weer ingezet worden wanneer er terug naar een piek 
wordt gewerkt. Dat laat ook de mogelijkheid open dat een werkgever toch in opleiding zal 
investeren al is de toekomst niet helemaal zeker. Het systeem van tijdelijke werkloosheid is 
flexibiliteit op maat van de werkgever gecombineerd met werkzekerheid voor de werknemer, die 
door de gemeenschap betaald wordt. 
 
Tenslotte dient er ook rekening gehouden te worden met de flexibiliteitsmogelijkheden die er in 
België zijn. Mogelijkheden zoals het weekendwerk in shiften van 12 uur zijn uniek. Er wordt dus 
zeer veel flexibiliteit geboden in de uren, eerder dan in de contracten. 
 

Concurrentiebeding 

Het concurrentiebeding is een regeling die zelden wordt toegepast, onder meer omdat het pas 
mogelijk is vanaf een bruto jaarloon van €55193 (ander bedrag dan in rapport vermeld). Er zijn ook 
meerdere voorwaarden aan verbonden: het geldt alleen op Belgisch grondgebied, voor een periode 
van maximum 1 jaar en er moet een compenserende schadevergoeding op betaald worden ten 
belope van het loon voor de helft van de duur van het beding. Werkgevers geven toe dat het 
daardoor zelden gebruikt wordt. Moeilijkheden in deze materie worden daarom vaker geregeld via 
een klacht wegens ‘oneerlijke concurrentie’. Het gaat dan voornamelijk om het meenemen en/of 
aanspreken van het klantenbestand van de vorige werkgever. 
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Scholingsbeding 

Een van de voornaamste moeilijkheden in het arbeidsmobiliteitsdebat is de opleiding. Op loonkost 
concurreren met de lagelonenlanden is voor België, en dus ook Vlaanderen toch een verloren 
zaak, we hebben er alle baat bij om goed opgeleide werknemers te hebben. Teveel mobiliteit 
bevordert de opleiding niet.  
Nu zouden werkgevers toch vaak een rem ervaren op het organiseren van opleidingen omdat er 
een te grote kans is dat de opgeleide werknemer zijn toegenomen waarde elders gaat verzilveren. 
Een scholingsbeding, waarbij de werknemer gedurende een bepaalde periode aan de werknemer 
wordt gebonden, zou daar een oplossing voor zijn. Wanneer de werknemer toch wil vertrekken 
moet hij of zij de kost van de opleiding terug betalen. [Dit scholingsbeding staat in de 
programmawet die nu, eind 2006, wordt besproken in de kamer, details bij kabinet Vanvelthoven]. 
 

Generatieverschil 

Jongeren lijken toch een andere houding te hebben ten opzichte van hun werkgever dan vroeger. 
De ‘trouw’ is toch duidelijk afgenomen. Dat jongeren meer arbeidsmobiel zijn dan ouderen zou dus 
wel met meer dan alleen de positie in de loopbaan te maken kunnen hebben. 
 

HRST’s 

De genoemde HRST’s, of mensen die aan dat profiel beantwoorden, zijn niet vaker dan andere 
terug te vinden in geschillen voor de rechtbank. De enige categorie die echt wel in staat is om 
volledig voor zichzelf te zorgen, zijn de topmanagers. Deze mensen kunnen blijkbaar 
opzegvergoedingen onderhandelen die bijzonder groot zijn, aangevuld met voorwaarden waardoor 
alleen al het aansturen op het voor de rechtbank brengen genoeg is voor een schikking. 
 
PROF. PAUL DE GRAUWE, ECONOMISCHE & TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN, KU 

LEUVEN, 7 DECEMBER 2006 
 

Omvang van de arbeidsmobiliteit 

Er is inderdaad een gebrek aan arbeidsmobiliteit, vooral in Wallonië. Meer mobiliteit zou daar tot 
een toename van de werkgelegenheid kunnen leiden omdat er op al bij al geringe afstand over de 
taalgrens wel werk te vinden is. Maar ook in Vlaanderen is de arbeidsmobiliteit minder groot dan 
goed zou zijn. Daar heeft voor een deel te maken met de honkvastheid van de Vlamingen. Men 
geeft zijn eigen omgeving niet zo snel op om in een ander deel van de regio te gaan werken. Daar 
zitten de te hoge registratierechten ook voor iets tussen, het verkopen van een huis en het kopen 
van een nieuw gaat met te grote kosten gepaard. 
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Een ander belangrijk obstakel voor de arbeidsmobiliteit is de sterk uitgebouwde sociale zekerheid 
in ons land. De druk op werknemers of werklozen om actief op zoek te gaan naar werk of ander 
werk is daardoor te klein. Een activerend arbeidsmarktbeleid kan de arbeidsmobiliteit bevorderen 
en mensen uit de werkloosheid halen. 
 

Generatieverschil 

Of jongeren meer mobiel zijn als gevolg van hun positie in hun loopbaan dan wel of er ook een 
cultureel verschil in zit is moeilijk uit te maken. 
 

Arbeidsmobiliteit en economische performantie 

Weinig arbeidsmobiliteit is niet goed voor een economie. Een lage arbeidsmobiliteit gaat gepaard 
met een lage economische activiteit, er is dan te weinig vernieuwing en verandering. Weinig 
arbeidsmobiliteit wijst op stagnatie, veel arbeidsmobiliteit op groei. De causaliteit is echter moeilijk 
of niet vast te stellen. 
 
Dat een economie met weinig arbeidsmobiliteit zou kunnen profiteren van een stabiele situatie met 
veel consumentenvertrouwen is een misvatting. Een dergelijke toestand blijft nooit lang duren, een 
economie gaat in cycli en stagnatie is niet goed. 
 
Arbeidsmobiliteit kan met ‘transactiekosten’ gepaard gaan. Voor de werknemer is er het gevaar, de 
onzekerheid maar voor velen is het ook een uitdaging en een manier om vooruit te komen. Voor de 
werkgevers zijn er dan aanwervingskosten en moet men de waardevolle werknemers zien bij te 
houden, maar in het geheel moet men niet klagen over meer mobiliteit. 
 

Arbeidsbeschermingswetgeving 

Er zal zeker een effect zijn van de striktheid van de arbeidsbeschermingswetgeving op de 
arbeidsmobiliteit en dus ook op de werking van de economie, maar het is erg moeilijk om dat effect 
op de economie rechtstreeks aan te duiden. Arbeidsbeschermingswetgeving zorgt alleszins voor 
een stabilisering van de tewerkstelling, wat niet noodzakelijk slecht is. Een onderneming die met 
een dal in de productie wordt geconfronteerd zal zo toch geneigd zijn de werknemers niet zomaar 
te ontslaan, waardoor de kennis en ervaring behouden blijft en onmiddellijk terug kan ingezet 
worden bij een aantrekkende productie. Anderzijds leidt een strikte arbeidsbescherming tot minder 
mobiliteit, al is het zeker niet de enige factor. Ook andere factoren zoals het arbeidsmarktbeleid en 
het huisvestingsbeleid hebben een invloed. 
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Scholing, vertrouwen 

Ondernemingen die hun werknemers willen opleiden maar dan vrezen dat die dan de onderneming 
gaan verlaten moeten zelf het heft in handen nemen en er voor zorgen dat ze hen kunnen 
bijhouden. Een goed personeelsbeleid en een goede bedrijfscultuur kunnen er toe leiden dat het 
verloop beperkt blijft.  
 
Hetzelfde geldt voor het vertrouwen dat in de nieuwe vormen van arbeidsorganisatie soms 
verlangd wordt tussen werkgever en werknemer, ook dat moet men in de eerste plaats met een 
goed personeelsbeleid voor elkaar zien te krijgen. Het is daarom niet slecht voor ondernemingen 
als de druk op hun personeelsbeleid door meer arbeidsmobiliteit zou toenemen. De redenering dat 
vertrouwen of trouw aan de onderneming moet gesteund worden door een eerder strikte 
arbeidsbeschermingswetgeving gaat uit van ondernemingen die het niet goed doen. 
 

Kennis, innovatie 

Vanzelfsprekend wil men in de onderneming ontwikkelde kennis beschermen, maar is het nodig 
om die kennis op een zekere manier ook te verspreiden zodat ze kan toegepast worden. Hier geldt 
ook een ‘quid pro quo’: wanneer de omstandigheden er naar zijn dat kennis verspreid wordt, dan 
zal men zijn eigen kennis mogelijk verspreid zien worden maar men zal ook beter in staat zijn om 
zelf kennis binnen te halen. Elke onderneming moet uiteindelijk zelf uitmaken welk evenwicht 
daarin gevonden moet worden en zelf de voorwaarden scheppen om dat te bereiken. 
 
PROF. MARC RIGAUX, GEWOON HOOGLERAAR AAN DE UNIVERSITEIT ANTWERPEN, FACULTEIT RECHTEN, 
ASSESSOR BIJ DE RAAD VAN STATE AFDELING WETGEVING & ILSE VAN PUYVELDE, UA, WILRIJK, 18 

DECEMBER 2006 
 

Omvang & aard van de externe arbeidsmobiliteit 

Bij de externe arbeidsmobiliteit is het onvrijwillig karakter nadrukkelijk aanwezig. Anderzijds is 
arbeidsmobiliteit ook een bijverschijnsel van de arbeidsmarkt; werknemers kennen vaak veel 
arbeidsmobiliteit bij het begin van de loopbaan. 
 
Er is een scherpe tegenstelling tussen de groep van de zogenaamde ‘jobhoppers’, hoog 
opgeleiden die van de ene naar de andere job gaan en daarbij hun positie steeds verbeteren en de 
groep aan de onderkant van de arbeidsmarkt, voornamelijk laaggeschoolden die van het ene naar 
het andere precaire statuut gaan zonder zich te verbeteren. 
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Arbeidsbeschermingswetgeving 

Voor de grote zowel als kleine ondernemingen vormt de huidige ontslagregeling voor bedienden 
eigenlijk geen probleem. In vergelijking met onze buurlanden valt op dat we een liberaal 
ontslagrecht hebben, in de zin dat een ontslag quasi altijd in geld is om te zetten, er moet geen 
reden voor opgegeven worden. Voor arbeiders is het ontslag eenvoudiger, wat niet wegneemt dat 
hun bescherming wat de redenen betreft beter is.  
 
Daartegenover staat een bijkomende bescherming via het fonds voor bestaanszekerheid. Dit 
verschil tussen arbeiders en bedienden maakt de ontwikkeling van een eenheidsstatuut nog eens 
moeilijker. 
 
De OESO schaalt ons land hoog in op de beschermings-index omdat ze een bepaalde visie 
hanteren op ontslagregelingen waarbij de collectieve onderhandelingen bij collectief ontslag hen 
een doorn in het oog zijn. Ook de controle op de tijdelijke contracten en de uitzendarbeid zien ze 
niet zitten. 
 
Wanneer de arbeidsbeschermingswetgeving hier zou versoepeld worden dan kan men inderdaad 
meer mobiliteit verwachten, zij het dan voornamelijk bij de zwakke groepen op de arbeidsmarkt die 
daarmee niet uit de cirkel van de precaire statuten zullen raken. Laten we hopen dat dit niet is wat 
de OESO voor ogen heeft. Het effect van meer arbeidfsmobiliteit op deze manier is ook niet 
gegarandeerd. In Frankrijk heeft men recent een nadrukkelijke afbouw gedaan van de 
ontslagbescherming voor de jonge intreders. Dit heeft niet tot een daling van de werkloosheid 
geleid. De 35-urenweek daarentegen heeft wel tot aanwervingen geleid. Of de arbeidsmarkt 
werkelijk in de goede richting gestuurd wordt door een afbouw van de arbeidsbescherming is nog 
altijd een ideologische overtuiging. 
 
Het sturen van de arbeidsmarkt, via de aanpassing van het arbeidsrecht of een andere manier, 
moet altijd gebeuren met een bepaalde doelgroep voor ogen. Een louter repressieve aanpak of een 
activerend beleid haalt mensen wel uit de werkloosheid maar daarom nog niet binnen op de 
arbeidsmarkt. 
 
Het systeem van de collectieve onderhandelingen omtrent arbeids- en loonsvoorwaarden leidt er 
toe dat die voorwaarden als concurrentie-element worden geneutraliseerd. Dat zorgt er voor dat 
ondernemingen concurrentie meer moeten voeren op basis van innovatie, kwaliteit enzovoort. 
Arbeids- en loonsvoorwaarden zijn nu slechts in uitzonderlijke gevallen het voorwerp van een 
concurrentiestrijd, waarbij er dan vooral gemikt wordt op het verkrijgen van fiscaal gunstige regimes 
of sociale maatregelen, vooral dan bij collectief ontslag.  
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Onze economie is sterk nationaal gericht en nationaal georganiseerd, men heeft weinig tot geen 
greep op de effecten die door ontwikkelingen in het buitenland worden veroorzaakt. De EU wil 
meer mobiliteit van arbeidskrachten, maar men kan zich afvragen waar dat toe leidt want ‘het 
kapitaal’ verplaatst zich veel meer en veel sneller.  
 

Arbeidsmobiliteit en vertrouwen 

De plaats die ‘vertrouwen’ krijgt in de onderneming is aan verandering onderhevig. In het huidige 
HRM-beleid wordt steeds meer de nadruk gelegd op de concurrentie tussen de werknemers 
onderling. Men kan zich afvragen wat de effecten daarvan zijn. Men associeert zich daardoor als 
werknemer steeds minder met het bedrijf. Ook de formalisering van de werkrelaties, met evaluaties 
allerhande leidt tot nog meer onthechting. Aanzetten tot meer ‘jobhoppen’ zal deze aliënatie alleen 
nog versterken. Is dat wenselijk? 
 

Arbeidsmobiliteit en scholing 

De kans dat een werknemer met een contract van onbepaalde duur na een scholing zijn 
toegenomen waarde op de arbeidsmarkt gaat verzilveren is eigenlijk niet zo groot. Voor de tijdelijke 
werknemers is de situatie helemaal anders. 
 
De wetgever heeft nu een scholingsbeding voorzien. Eigenlijk komt het neer op de inperking van 
het ontslagrecht voor een bepaalde periode. Deze periode kan door de werknemer die toch wil 
vertrekken ingeperkt worden door het betalen van een vergoeding, waarmee men aansluit bij 
eerdere rechtspraak. 
 

Arbeidsmobiliteit en kennis 

Onder meer Agoria pleit voor meer vrijheid voor de kenniswerkers binnen hun onderneming, 
waardoor ze in een beter kader kunnen werken. Het gaat dan om specifieke arbeidsvoorwaarden 
waarvoor nu geen kader bestaat (veel vrijheid qua werktijd- en plaats). Waarschijnlijk is dat de weg 
die men het beste inslaat als men kenniswerkers wil aantrekken en houden. Er is nu wel een 
concurrentiebeding, maar dat wordt in de praktijk weinig effectief toegepast. De nieuwe 
onderneming waar een werknemer naar toe gaat is meestal wel bereid om de 
verbrekingsvergoedingen te betalen. In feite gaat het concurrentiebeding in tegen het principe van 
de vrijheid van arbeid en de vrijheid van beroepskeuze, ook al hebben we in ons land een vrij 
liberaal systeem. 
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Bovendien redden de hoog opgeleiden zich zelf wel, ze vallen nu zelfs vaak buiten de CAO’s door 
hun statuut van personeel met een ‘vertrouwenspost’ waardoor ze veel vrijheid hebben in het 
onderhandelen van loon- en arbeidsvoorwaarden. 
 

Arbeidsmobiliteit en flexibiliteit 

Een vraag die prangender is dan deze naar een uitholling van de arbeidsbescherming is die naar 
meer flexibiliteit en inzetbaarheid. Het aanzienlijke belang dat leeftijd (nog los van anciënniteit) 
heeft bij de ontwikkeling van het loon (de leeftijd van een werknemer moet in vele gevallen in 
rekening worden gebracht, ongeacht zijn of haar nuttige ervaring) is in feite een discriminatie en 
maakt het er voor de oudere werknemers niet eenvoudiger op. Anciënniteit en ervaring dienen wel 
gehonoreerd te worden. 
 
PROF. MARC DEVOS, VAKGROEP SOCIAAL RECHT U GENT, ITENERA, BRUSSEL, 20 DECEMBER 2006 
 

Effecten van arbeidsmobiliteit 

In de discussie over arbeidsmobiliteit is het nodig om correlatie en causaliteit goed van elkaar te 
onderscheiden. Een netto causaal verband tussen een maatregel en arbeidsmobiliteit is nauwelijks 
aan te tonen, net zoals een causale relatie tussen arbeidsmobiliteit en prestatie van arbeidsmarkt 
of economie niet kan worden blootgelegd. De vraag is echter of we door een gebrek aan 
aantoonbare causaliteit de correlaties of verbanden vrijelijk naast ons neer kunnen leggen. We 
kunnen er moeilijk naast kijken dat in de landen waar de arbeidsbescherming het hoogste is de 
werkgelegenheid vaak het laagste is. Die negatieve correlatie blijkt bijvoorbeeld zeer duidelijk uit 
het recentste jaarverslag van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. Ook een uitgebouwde 
sociale zekerheid veroorzaakt een kost die dan doorgerekend wordt in een hoge loonkost, wat ons 
opnieuw een tewerkstellingsnadeel oplevert. Uiteindelijk kunnen we enkel afgaan op een aantal 
economische indicatoren, een vergelijking maken en er die elementen uit halen waarvan we zien 
dat ze een rol spelen. 
 
De vraag is of onze samenleving beter wordt met meer arbeidsmobiliteit. Vinden we het wenselijk? 
Dat hangt gedeeltelijk af van de gehanteerde maatschappelijke visie: wil men meer maar minder 
afgeschermde werkgelegenheid, de zogenaamde flexicurity. Zo weten we dat een lage 
arbeidsmobiliteit van bestaande werknemers samengaat met een moeilijkere instroom in de 
arbeidsmarkt voor nieuwe aspirant-werknemers. Dat is het fameuze insider-outsider paradigma: 
veel bescherming is goed voor de insiders op de arbeidsmarkt maar gaat deels ten kost van de 
kansen voor outsiders. In België vertaalt zich dat onder meer in een lage werkgelegenheidsgraad 
voor de laaggeschoolden. Wie het geluk heeft werk te hebben, heeft dan weer gemiddeld een hoge 
anciënniteit.  
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Die zorgt dan weer voor een grotere arbeidskost en een hogere ontslagvergoeding, wat uiteindelijk 
ook nefast kan zijn voor de tewerkstellingskansen van de betrokken werknemer. De werkgever zal 
immers de gemakkelijkste weg kiezen om eerst van dure werknemers te scheiden. 
 
In het verlengde daarvan kan men zich ook afvragen wat vandaag de functie is van het 
ontslagrecht. Is het een afschrijvingsmechanisme, of een activeringsmechanisme? Wanneer het 
een afschrijvingsmechanisme is dan beperkt de ontslagregeling tot het regelen van een 
afkoopsom.  Wanneer het een activeringsmechanisme is dan wordt ontslag het middel voor de 
verdere integratie in de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door outplacement. Het Belgische ontslagrecht 
is teveel geënt op afschrijven en te weinig op re-integratie. Zo is het mogelijk dat werknemers die 
het minste problemen hebben om nieuw werk te vinden – hoog opgeleide, dure bedienden – het 
meest beschermd worden via het systeem van de opzegvergoeding. 
 

Arbeidsmobiliteit & kennis 

Aan de vrees van ondernemers dat opgeleide werknemers hun waarde gaan verzilveren kan men 
tegemoet komen door een concurrentiebeding of een scholingsbeding. Men kan ook een groter 
aandeel van de opleidingen door de gemeenschap laten betalen, wanneer men van de visie 
vertrekt dat de opleidingen ook de gemeenschap ten goede komen. Innovatie levenslang leren zijn 
immers noodzakelijk voor onze kenniseconomie en wegens de vergrijzing. 
 
De waaier van concurrentiebeding, intellectuele rechten, beroepsgeheim, en scholingsbeding geeft 
een afdoende bescherming. We moeten er niet rouwig om zijn als werknemers hun ervaring of 
kennis elders ten gelde willen maken. Wel integendeel: dat is een wenselijke dynamiek die aansluit 
bij het belang van mobiliteit. Werknemers die know-how of ervaring elders verzilveren op een 
legale manier stimuleren de economie en scheppen ruimte voor instroom in hun vroegere posities. 
 
 

8.  Beslui t  

Externe arbeidsmobiliteit is het veranderen van werkgever door werknemers, die dus van de ene 
naar de andere job overstappen. In dit informatiedossier is gepoogd om zicht te krijgen op dit 
fenomeen binnen Vlaanderen’, aan de hand van bestaand empirisch onderzoeksmateriaal. De 
omvang van dit empirische materiaal is beperkt en laat niet toe om eenduidige uitspraken te doen 
over causaliteit in deze complexe materie. Dit blijkt ook uit de gesprekken met de academische 
deskundigen. 
 
De belangrijkste tegensprekelijke bevindingen worden hier nog eens op een rij gezet. 
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Omvang van de arbeidsmobiliteit 

In België heeft 5,6% van de werkende bevolking uit 2002 een andere job dan het jaar ervoor. Het is 
het hoogste bij jongeren van 18 tot 24 jaar (18,5%). Het ligt hoger bij middengeschoolden (7,3%) 
dan bij hooggeschoolden (6,6%) en het laagste bij laaggeschoolden (5,2%). De mobiliteit tussen 
sectoren is beperkt. 
 
De mobiliteit ligt in het Vlaamse Gewest op 6,5%, In Brussel op 6,3% en in Wallonië op 3,6%. Met 
deze regionale verschillen moet rekening gehouden worden bij internationale vergelijkingen. 
 
Het optimale niveau van externe arbeidsmobiliteit is moeilijk of niet vast te stellen, al blijkt uit cijfers 
van het ECHP dat in 2001 het niveau van externe arbeidsmobiliteit voor België lager is dan in de 
ons omringende landen of de voornaamste handelspartners. 
 
De meeste werknemers (45%) die van werkgever veranderen doen dat vrijwillig, een kleinere groep 
(24%) onvrijwillig. 
 

Verspreiding van kennis 

De hypothese dat verspreiding van kennis tussen ondernemingen zou bevorderd worden door 
meer externe arbeidsmobiliteit kan niet bevestigd of weerlegd worden op basis van het beschikbare 
empirische materiaal. Er stellen zich nog heel wat vragen: werknemers met veel kennis, doorgaans 
vertaald als ‘goed opgeleid’, zouden sterker staan op de arbeidsmarkt en uit zichzelf meer extern 
arbeidsmobiel worden, maar wanneer het gaat om direct inzetbare kennis lijkt een struikelblok de 
investering in opleiding te zijn, die de werkgever niet graag op te korte tijd ziet verloren gaan. 
Bovendien wil men in vele ondernemingen ervaren werknemers niet graag zien vertrekken en is er 
zelfs sprake van retentiemanagement. 
 
Wanneer het gaat om kennis in het domein van onderzoek en ontwikkeling is er een tegenspraak 
tussen enerzijds de veronderstelde noodzaak om gespecialiseerde kennis te verspreiden om de 
innovatie aan te zwengelen, zoals in het concept van ‘Open Innovatie’ en anderzijds de nood om 
deze kennis in de onderneming te beschermen en te behouden. Algemeen wordt aangenomen dat 
dit een kwestie is die door de betrokken ondernemingen in de hand kan gehouden worden door de 
huidige wetgeving inzake niet-concurrentiebeding, patenten en de bescherming van de intellectuele 
eigendom. Dit thema lijkt in slechts beperkte met de arbeidsmarktwerking verband te houden. 
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Op de vraag of een grotere arbeidsmobiliteit zal leiden tot een betere verspreiding van kennis en of 
dit een gunstig effect zou hebben op de economie en de innovatiekracht geeft het beschikbare 
empirisch materiaal geen antwoord. 
 

Personeelsbeleid 

Heeft een arbeidsmarktregulering die meer arbeidsmobiliteit beoogt een negatief effect op de 
vertrouwensband tussen werkgever en werknemer? En is de nood aan vertrouwen net niet groter 
bij toepassen van nieuwe vormen van arbeidsorganisatie waarbij meer autonomie aan de 
werknemer wordt toegekend? Het onderzoek van Kleinfeld, Naastepad & Storm lijkt aan te geven 
dat in een gedereguleerde arbeidsmarkt de situatie dusdanig is dat er een grotere 
managementsratio wordt gehaald en dat dit nadelig is voor de economische performantie. 
 
Uit de gegevens van de TOA-enquête 2004 blijkt een significante, positieve doch zwakke correlatie 
tussen de mate waarin contractuele flexibiliteit wordt ingezet en de ICO (Indicator 
Competentiegerichte Ondernemingen). Er is geen significant verband tussen het belang dat in de 
bedrijfsstrategie wordt gehecht aan innovatie en de inzet van contractuele flexibiliteit. 
 

Arbeidsmarktwerking 

Het zwaartepunt van de discussie over externe arbeidsmobiliteit ligt bij het vraagstuk over de 
werking van de arbeidsmarkt. Een centrale vraag is of een strikte arbeidsbeschermingswetgeving 
effectief een rem betekent op aanwervingen. Werkgevers zouden aarzelen om aan te werven 
omdat op de beslissing moeilijk kan teruggekomen worden gegeven de strikte arbeidsbescherming. 
In de rapporten van de OESO wordt vaak de nadruk gelegd op het belang van een niet te strikte 
arbeidsbeschermingswetgeving. 
 
Uit onderzoek blijkt dat landen waar de gemiddelde anciënniteit van de werknemers lager is, de 
werkzaamheidsgraad hoger ligt. De Hoge Raad voor de werkgelegenheid wijst op de vraag of de 
gemiddelde anciënniteit wel volstaat als indicator van arbeidsmobiliteit, maar besluit er toch uit dat 
het verband tussen arbeidsmobiliteit en werkgelegenheid hiermee voldoende is aangetoond. 
 
Weinig mobiliteit op een arbeidsmarkt vertaalt zich in zowel een beperkte instroom als een 
beperkte uitstroom. Vooral de instroom van kansengroepen op de arbeidsmarkt zou moeilijker 
verlopen. 
 
Het principe van de ‘flexicurity’ wordt vaak als antwoord op deze moeilijkheden beschouwd. 
Werkzekerheid wordt een eigenschap van de werknemer en niet van de job.  
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Dit veronderstelt een arbeidsmarkt waarin de werknemers voldoende gewapend zijn om met 
conjunctuurschommelingen om te gaan. De vraag hierbij zal zijn in welke mate werkgevers of de 
overheid kunnen of willen investeren in een uitgebouwd opleidingsbeleid en de mate waarin 
daarmee gepaard enkel de vrijwillige of ook de onvrijwillige arbeidsmobiliteit zal gefaciliteerd 
worden. Bovendien zullen ook de ondernemingen er rekening moeten mee houden dat ook voor 
hen de ‘werknemerzekerheid’ zal afnemen. 
 

Waarheen 

Dat meer arbeidsmobiliteit gunstige gevolgen kan hebben, of zelf een gunstig gevolg is wordt door 
de meeste waarnemers aanvaard. Moet de arbeidsbeschermingswetgeving teruggeschroefd 
worden? Is het ideaal van de flexicurity bereikbaar? Zal meer arbeidsmobiliteit onze economie en 
innovatie inderdaad ten goede komen? Arbeidsmobiliteit lijkt eerder een gevolg van het samenspel 
tussen een groot aantal aspecten en invloedsferen, eerder dan één manipuleerbaar 
arbeidsmarktgegeven.  
Een dergelijk complex gegeven kan ook moeilijk in een eenvoudig empirisch kader gegoten 
worden. Eventuele keuzes zullen daarom altijd gebaseerd zijn op een visie en zijn daardoor bij 
uitstek voorwerp van sociaal overleg. 
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