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Onderwerp:  Eindrapport over de tenuitvoerlegging door de Belgische sociale partners van 

de Europese autonome kaderovereenkomst over actief ouder worden, maart 
2017 
______________________________________________________________ 

 
 
De sociale partners hebben in het kader van hun gemeenschappelijk werkpro-

gramma 2015-2017 op 8 maart 2017, binnen het Comité van de Europese sociale dialoog, een 
Europese autonome kaderovereenkomst over actief ouder worden op het werk gesloten, als 
antwoord op de uitdagingen die gepaard gaan met de demografische veranderingen. 

 
 
Om toezicht te houden op deze tenuitvoerlegging hebben de Europese sociale 

partners tussen 2018 en 2020 jaarlijks een nationaal rapport over de tenuitvoerlegging van 
deze kaderovereenkomst gevraagd (rapport nr. 109, rapport nr. 113 en rapport nr. 119). 

 
 
Het doel van het laatste jaar van deze rapportagecyclus is nu een overzicht op 

te stellen van de acties die op Belgisch niveau zijn ondernomen sinds de goedkeuring van 
deze kaderovereenkomst, zodat het Comité voor de sociale dialoog een eindrapport kan op-
stellen over de ondernomen acties.  
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  De in dit rapport geschetste maatregelen werden zowel op interpro-
fessioneel federaal niveau als door de sectoren en de gewesten genomen. Als gevolg van het 
uitgestelde tijdschema voor de sectorale onderhandelingen, waarin gewoonlijk de te imple-
menteren acties voor de komende twee jaar worden vastgesteld, zijn de door de sectoren 
ontplooide initiatieven niet bijgewerkt voor deze laatste rapportage. 
 
 
 De Raad centraliseert de aan hem toegezonden bijdragen die als 
bijlage bij dit rapport zijn gevoegd. Er zal een syntheserapport worden opgemaakt ter attentie 
van het Comité voor de Europese sociale dialoog. 
 
 
 Op verslag van het Bureau heeft de Raad op 13 juli 2021 het vol-
gende rapport goedgekeurd. 
 
 
 

x                    x                    x 
 

 
 

RAPPORT VAN DE NATIONALE ARBEIDSRAAD 
--------------------------------------------------------------------- 

 
 

I. INLEIDING 
 

 
  De Europese sociale partners hebben in het kader van hun ge-

meenschappelijk werkprogramma 2015-2017 op 8 maart 2017, binnen het Comité van de 
Europese sociale dialoog, een Europese autonome kaderovereenkomst over actief ouder 
worden op het werk gesloten, als antwoord op de uitdagingen die gepaard gaan met de 
demografische veranderingen. 

 
 
  Tussen 2018 en 2020 hebben de Europese sociale partners jaarlijks 

een nationaal rapport over de tenuitvoerlegging van deze kaderovereenkomst gevraagd 
(rapport nr. 109, rapport nr. 113 en rapport nr. 119). 

 
 
  Dit rapport vormt het eindrapport met een samenvatting van de ac-

ties die sinds de goedkeuring van deze kaderovereenkomst zijn ondernomen. Op basis 
van deze nationale verslagen zal het Comité van de Europese sociale dialoog een syn-
theserapport opmaken van de nationale acties die voor de uitvoering van die kaderover-
eenkomst werden opgezet. 
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  Aangezien België een federale staat is waarbinnen verschillende 
bevoegdheidsniveaus naast elkaar bestaan, heeft elk niveau verantwoordelijkheden in 
gebieden in verband met de actieve participatie van oudere werknemers op de arbeids-
markt.  

 
 
 
  Gezien die specifieke institutionele structuur heeft de Raad het op 

zich genomen om de beschikbare informatie te centraliseren. 
 
 
 
  Om dat institutionele landschap te weerspiegelen, wordt in dit rap-

port een overzicht gegeven van de acties die de sociale partners sinds 2017 op interpro-
fessioneel federaal niveau (A) en op gewestelijk (B) en sectoraal niveau (C) hebben ver-
richt. 

 
 
 
  De bijdragen die aan de Raad zijn toegezonden, zijn als bijlage bij 

dit rapport gevoegd. Er zal een syntheserapport worden opgemaakt ter attentie van het 
Comité voor de Europese sociale dialoog. 

 
 
 
II.  TENUITVOERLEGGING VAN DE EUROPESE KADEROVEREENKOMST OVER AC-

TIEF OUDER WORDEN 
 
 
 
  De tewerkstelling van oudere werknemers kan door verschillende 

gecombineerde instrumenten en maatregelen worden bevorderd. Die betreffen een grote 
waaier van thema's, zoals gezondheid en welzijn op het werk voor een actieve participatie 
aan de arbeidsmarkt in goede gezondheid, de aanmoediging van tewerkstelling van ou-
dere werknemers, de bevordering van de ontwikkeling van vaardigheden en levenslang 
leren, en een arbeidsorganisatie die is aangepast aan de behoeften van de ondernemin-
gen en werknemers, in het bijzonder van oudere werknemers. 

 
 
 
  Met het intergenerationele aspect wordt rekening gehouden door 

maatregelen aan te nemen om kennis, competenties en ervaring op de werkplek tussen 
de generaties te bewaren en door te geven. 
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A. Tenuitvoerlegging op het federale niveau 
 
 
 
1. Meer oudere werknemers aan het werk 

 
 
 

a. Werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers 
 
 

  De Raad heeft op 27 juni 2012 de collectieve arbeidsovereenkomst 
nr. 104 betreffende de uitvoering van een werkgelegenheidsplan voor oudere 
werknemers gesloten. Die overeenkomst wil binnen de ondernemingen een dy-
namiek op gang brengen om het aantal oudere werkende werknemers te behou-
den of te verhogen, door de opstelling van een plan per onderneming. Dat werk-
gelegenheidsplan kan onder meer op de volgende actiegebieden betrekking heb-
ben: de selectie en indienstneming van nieuwe werknemers, de ontwikkeling van 
de competenties en kwalificaties van de werknemers, met inbegrip van de toe-
gang tot opleidingen, de loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding binnen 
de onderneming, de mogelijkheden om via interne mutatie een functie te krijgen 
die is aangepast aan de ontwikkeling van de mogelijkheden en de competenties 
van de werknemer, de mogelijkheden voor een aanpassing van de arbeidstijd en 
de arbeidsomstandigheden, de gezondheid van de werknemer, de preventie en 
het wegwerken van lichamelijke en psychosociale belemmeringen om aan het 
werk te blijven, de systemen van erkenning van verworven competenties. 

 
 
  Deze collectieve arbeidsovereenkomst werd in 2016 geëvalueerd 

(advies 1988). 
 
 
  Deze evaluatie was niet alleen een gelegenheid om de resultaten 

van de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst te controleren, maar ook om te 
benadrukken dat er prioritair aandacht moet worden besteed aan de handhaving 
en de verhoging van de arbeidsparticipatie van oudere werknemers door middel 
van acties die onder de verantwoordelijkheid vallen van alle betrokken actoren 
(werkgevers, werknemers, sociale partners en overheid). 

 
 
  Tegelijkertijd heeft de Raad aanbeveling nr. 26 gericht aan de sec-

toren over de rol die ze in verband met de cao nr. 104 kunnen spelen. 
 
 
  Jaarlijks wordt een overzicht opgesteld van de maatregelen die de 

sectoren ter uitvoering van cao 104 hebben genomen (zie punt C).  
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b. Jaarlijkse werkgelegenheidsconferentie (2021) - "Een beleid voor harmonieuze 
eindeloopbanen" 

 
 
   In het verlengde van de hervormingen inzake arbeidsparticipatie en 

loopbaanverlenging waartoe de regering in haar regeerakkoord van 30 septem-
ber 2020 heeft opgeroepen, zal de jaarlijkse werkgelegenheidsconferentie in sep-
tember 2021 gewijd zijn aan het beleid voor harmonieuze eindeloopbanen.  Daar-
toe heeft de regering de sociale partners in de Groep van Tien (waarin de leiders 
van de werkgevers- en vakbondsorganisaties op federaal niveau zijn verenigd) 
verzocht een actieplan voor te stellen dat door de sociale partners moet worden 
uitgevoerd, rekening houdend met de sociale en financiële duurzaamheid. Dit 
actieplan zou maatregelen kunnen omvatten om oudere werknemers op de ar-
beidsmarkt te houden of (opnieuw) aan het arbeidsproces te laten deelnemen, 
onder meer door levenslang leren, toekomstgerichte banen en evenwichtige ver-
zoening tussen werk en privéleven.  

 
 

c. Tijdskrediet eindeloopbaan 
 

 
  Ter uitvoering van de tweejaarlijkse overeenkomsten waarin de pri-

oriteiten en activiteiten van de sociale partners op interprofessioneel niveau zijn 
vastgelegd, worden er voortdurend acties op touw gezet om de werkgelegenheid 
voor oudere werknemers te bevorderen. Zo werden binnen de Nationale Arbeids-
raad collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten voor de periode 2015-2016, 
2017-2018 en 2019- 2020 (bepaalde lopen zelfs tot 30 juni 2021) waarin een 
interprofessioneel kader wordt vastgesteld voor de verlaging van de leeftijds-
grens voor wat betreft de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landings-
baan, voor werknemers met een lange loopbaan, een zwaar beroep of uit een 
onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. Die collectieve arbeidsover-
eenkomsten moeten het einde van de loopbaan haalbaarder maken voor alle 
vermelde specifieke loopbaansituaties, ongeacht of de werknemer al dan niet 
ressorteert onder een sector waarvan het paritair comité werd opgericht. Ze leg-
gen de leeftijd voor toegang tot een vermindering van de arbeidsprestaties tot 
een halftijdse betrekking vanaf nu vast op 55 jaar en vervolgens op 57 jaar en 
brengen de leeftijd voor toegang tot een vermindering van de prestaties met een 
vijfde op 55 jaar. 

 
 
  Een nieuwe overeenkomst die op 25 juni 2021 op interprofessioneel 

niveau binnen de Groep van Tien is gesloten, voorziet in de sluiting van twee 
collectieve arbeidsovereenkomsten waarin de leeftijd voor toegang tot arbeids-
tijdverkorting tot de helft of een vijfde wordt vastgesteld op 55 jaar voor de periode 
van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2023, ongeacht of de werknemer al dan niet 
valt onder een sector waarvan het paritair comité werd opgericht.  
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d. Overgang naar lichter werk  
 
 
  In 2008 heeft de Raad aanbeveling nr. 20 aan de sectoren en on-

dernemingen gericht om oudere werknemers met een zwaar beroep aan het werk 
te houden. In die aanbeveling worden sectoren en ondernemingen uitgenodigd 
een proactief, leeftijdsgebonden personeelsbeleid te ontwikkelen, dat rekening 
houdt met de kwaliteit van de arbeid, enerzijds door middel van de in de wetge-
ving al bestaande middelen en anderzijds door de werknemer de mogelijkheid te 
bieden in soepeler arbeidsregelingen te werken of over te stappen op lichter 
werk.  

 
 
  Bovendien heeft de regering maatregelen genomen om de werk-

druk voor oudere werknemers te verlichten. Die regeringsmaatregel, die op 1 ja-
nuari 2019 in werking is getreden, biedt werknemers de mogelijkheid een van 
socialezekerheidsbijdragen vrijgestelde vergoeding te ontvangen die wordt toe-
gekend ter compensatie van het loonverlies dat ze lijden als gevolg van de ver-
lichting van de werklast indien op sectoraal of ondernemingsniveau een collec-
tieve arbeidsovereenkomst werd gesloten of indien het arbeidsreglement is ge-
wijzigd ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104. In het ka-
der van zijn advies nr. 2.102 van 23 oktober 2018 heeft de Raad voorbehoud 
gemaakt bij de mogelijkheid om dat systeem uit te breiden voor de individuele 
onderhandelingen, om het sociaal overleg op sectorniveau kansen te geven en 
die maatregel zo te doen kaderen in een globaal eindeloopbaanbeleid.  

 
 
   Op basis van deze maatregel hebben drie sectoren een collectieve 

arbeidsovereenkomst gesloten die voorziet in een vergoeding voor de verlichting 
van de werklast. 

 
 
   Sinds 1 januari 2019 kan deze van socialezekerheidsbijdragen vrij-

gestelde vergoeding op individuele basis worden ontvangen zonder dat een cao 
per sector of per onderneming of een wijziging van het arbeidsreglement vereist 
is. 

 
 

2. Arbeidsorganisatie en burn-out 
 
 

  De sociale partners hebben in het kader van de lichamelijke en psy-
chische gezondheid van de werknemers preventiemaatregelen ingevoerd. Hoewel 
het om algemene maatregelen gaat, dragen ze er met name toe bij dat oudere werk-
nemers makkelijker actief en in goede gezondheid aan de slag kunnen blijven.  
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a. Burn-out 

 
 

 Ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 2017-2018 
hebben de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad een globale aanpak 
en een kader voor het opzetten van pilootprojecten voor primaire preventie van 
burn-out uitgewerkt (advies nr. 2.080 van 27 februari 2018). De eerste cyclus, die 
eind 2018 van start ging, werd gedurende één jaar uitgevoerd en vervolgens werd 
in het eerste kwartaal van 2021 een algemene evaluatie van deze eerste cyclus 
verricht (advies 2.218 van 2 juni 2021). Aan de hand van die evaluatie konden de 
sociale partners hun aanpak van burn-outpreventie verfijnen en uit die eerste 
feedback vanuit het werkveld konden ze een aantal conclusies en operationele 
aanbevelingen halen, die bestemd zijn voor de sectoren en ondernemingen. 

 
 

  Op 1 juni 2019 is bovendien een tweede projectcyclus gestart. De 
uitvoering van deze tweede cyclus, die aanvankelijk één jaar zou duren, werd 
met zes maanden verlengd vanwege de coronapandemie, om de ondernemingen 
en sectoren die in 2020 projecten hebben opgestart, in staat te stellen de doel-
stellingen van die projecten te verwezenlijken. 

  
 

 Ook om reden van deze pandemie wilden de sociale partners geen 
nieuwe projectcyclus plannen voor primaire preventie van burn-out in 2020 en 
2021. In plaats daarvan werd besloten te focussen op de monitoring en evaluatie 
van projecten die in 2018 en 2019 van start waren gegaan, aangezien de meeste 
ervan als gevolg van de gezondheidscrisis waren verlengd en eind mei 2021 af-
gerond moesten zijn. Een algemene evaluatie van de tweede cyclus wordt aan 
het eind van de eerste helft van 2022 verwacht. 
 
 

b. Arbeidsorganisatie  
 
 
  Ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 2017-2018 

hebben de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad een globale aanpak 
en een kader voor het opzetten van pilootprojecten voor een innovatieve arbeids-
organisatie uitgewerkt (advies nr. 2.170 van 30 juni 2020). In advies nr. 2.207 van 
23 maart 2021 vragen zij dat hun adviezen ten uitvoer worden gelegd door de 
goedkeuring van een koninklijk besluit dat de methode, het tijdschema en de se-
lectie van de ingediende projecten bepaalt en voorziet in de financiering van deze 
projecten. Daartoe zou in 2022 een eerste selectie van deze pilootprojecten kun-
nen plaatsvinden. 
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c. Digitale inclusie en arbeidsorganisatie 
 

 
  De Raden stellen al enkele jaren vast dat er inzake toegang tot ICT 

een hardnekkige ongelijkheid blijft bestaan naargelang van de bevolkingsgroe-
pen. De Raden onderstrepen in hun rapport nr. 107 (4 oktober 2017) en in hun 
advies nr. 2.025 van 23 maart 2021 dat het beleid rond digitalisering aandacht 
zou moeten hebben voor digitale inclusie, om de bestaande socio-economische 
en intergenerationele ongelijkheden niet te vergroten.  

 
 
  In de context van de gezondheidscrisis hebben digitalisering en te-

lewerk bovendien een centrale plaats veroverd in de werking van de arbeids-
markt. Zo heeft de Raad onlangs de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149 
gesloten over aanbevolen of verplicht telewerk in verband met de coronacrisis. 
Er wordt ook gewerkt aan een evaluatie van de bestaande conventionele en re-
gelgevende systemen om deze meer samenhang te verlenen en beter af te stem-
men op de nieuwe realiteiten van de arbeidsmarkt. 

 
 
 3.  Maatregelen ten gunste van de vrijwillige terugkeer van werknemers met een ge-

zondheidsprobleem - Evaluatie 
 
 
  De problematiek van de vrijwillige terugkeer van werknemers met 

een gezondheidsprobleem is een van de groeiende uitdagingen waarmee de ver-
grijzende arbeidsmarkt te kampen heeft. Hoewel de kwestie van algemene strekking 
is, treft ze immers steeds meer oudere werknemers. 

 
 
  Ter herinnering, er wordt een regelmatige opvolging van de uitvoe-

ring van de door de Regering ingevoerde wettelijke en reglementaire bepalingen 
georganiseerd binnen een platform dat rond de NAR alle institutionele spelers en 
actoren uit de praktijk die met deze problematiek te maken krijgen (federaal en ge-
westelijk), verenigt. 

 
 
  In dit verband heeft de Raad verschillende adviezen uitgebracht, 

waaronder advies 2.099 van 25 september 2018, waarin de regelgeving op het vlak 
van de re-integratie op het werk die de Regering sinds 2016 heeft ingevoerd, wordt 
geëvalueerd. Deze adviezen richten zich op verschillende maatregelen en richtlijnen 
die moeten worden uitgevoerd om een succesvolle terugkeer naar het werk te ga-
randeren. Van deze maatregelen wordt collectieve omkadering in de ondernemin-
gen meermaals genoemd als een uiterst belangrijke factor voor de succesvolle re-
integratie van mensen met gezondheidsproblemen. Over deze maatregel worden 
sinds 2020 denkoefeningen gehouden door de sociale partners. Tot slot heeft de 
Regering al aangekondigd dat zij in het najaar van 2021 andere maatregelen ten 
behoeve van werknemers met gezondheidsproblemen zal bespreken. 
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B. Acties op gewestelijk niveau 
 
 
1. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 
 

a. Integratie en behoud van oudere werknemers op de arbeidsmarkt 
 
 
  De strategie Go4Brussels 2030 (S2030), die in januari 2020 op 

Brussels niveau is afgesloten1, is de opvolger van de vorige strategie (Go4Brus-
sels 2025). Er zijn verschillende projecten gepland om de integratie en het aan 
het werk houden van oudere werknemers te bevorderen: 

 
 

1) De evaluatie van de in het Brusselse Gewest beschikbare regelingen voor 
werkgelegenheidssteun en in het bijzonder de doelgroepenvermindering voor 
werkgevers die oudere werknemers (57 jaar en ouder) tewerkstellen; 

 
 

2) Begeleiding van alle burgers bij de digitale transitie, zodat zij aan de verwach-
tingen van de arbeidsmarkt kunnen voldoen. 

 
 
  Wat opleidingen betreft, bevat het plan Opleiding 2020 richtsnoeren 

om de beroepsopleiding te versterken en de werkgelegenheidsgraad in Brussel 
te verhogen. Een van de uitvoeringsmaatregelen is de regeling Activa.brussels, 
die werkzoekenden van 57 jaar en ouder die in het Brussels Gewest gedomicili-
eerd zijn, een activeringstoelage toekent gedurende 30 maanden vanaf de eerste 
dag van hun inschrijving bij Actiris. Dit Opleidingsplan beoogt eveneens een sig-
nificante stijging van de attesten ter validering van competenties. Voor 2020 is 
een streefcijfer van 2000 competentie-attesten vastgesteld. 

 
 
  Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe Strategie Kwalificatie-

Werkgelegenheid als opvolger van het Opleidingsplan 2020. Deze strategie be-
steedt op haar beurt bijzondere aandacht aan de kwestie van de doelgroepen, 
zoals werknemers van 55 jaar en ouder. Brupartners heeft in dit verband gewe-
zen op het belang van permanente opleiding voor werkzoekenden en voor werk-
nemers, met name voor hen die in de meest onzekere situatie verkeren. Bijge-
werkte competenties vormen een pluspunt in hun loopbaan. In het kader van het 
Plan voor Herstel en Veerkracht (PHV) wordt ook een strategie voor (her)kwalifi-
catie van competenties, die erop gericht is de taal- en digitale vaardigheden van 
de Brusselaars te verbeteren, bevorderd.  

  

                                                
1  Deze strategie is op 24 februari 2021 geactualiseerd om de gevolgen van de gezondheidscrisis in 

aanmerking te nemen.  
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b. Vergemakkelijking en ondersteuning van de professionele mobiliteit en de evolu-
tie van oudere werknemers  

 
 
  In het kader van het PHV wordt een steunregeling voorgesteld voor 

omscholing of heroriëntering naar knelpuntberoepen, waarvan oudere werkne-
mers zouden kunnen profiteren. 

 
 

c. Intergenerationele benadering  
 
 
  Doelstelling 5 van pijler 2 van de S2030 stelt voor bijzondere aan-

dacht te besteden aan de blijvende validering van oudere ambtenaren van het 
Brussels openbaar ambt met het oog op de begeleiding van nieuwe werknemers, 
en dit element zal relevant blijven in de bijgewerkte versie van februari 2021 van 
de S2030.  

 
 
  Doelstelling 3 van pijler 2 van de S2030 beoogt de opwaardering 

van de mentorpremie die toegekend wordt aan de werkgevers die een opleiding 
geven aan jongeren die alternerend leren en werken. Deze premie stelt zo werk-
nemers met de meest ontwikkelde competenties (onder wie de oudere werkne-
mers) in staat hun kennis door te geven aan jongere werknemers. 

 
 

2. Vlaanderen 
 
 

a. VESOC-akkoorden 
 
 
  In het kader van de akkoorden tussen de Vlaamse sociale partners 

en de Vlaamse Regering zijn verschillende initiatieven genomen om werknemers 
aan het werk te houden en om levenslang leren te stimuleren.  

 
 

a. 1. Competentiebalans 
 
 
  Met dit gevalideerde instrument voor competentiecontrole kan de 

werknemer een competentiebalans opmaken, ongeacht of het initiatief hier-
toe uitgaat van de werkgever of van de werknemer. Er wordt financiële 
steun verleend aan ondernemingen voor het opstellen van deze balansen, 
alsmede voor verdere begeleiding zodra de competenties objectief zijn 
vastgelegd. Brede partnerschappen tussen actoren maken de ontwikkeling 
van deze competentiebalansen mogelijk en bevorderen de overgangen tus-
sen ondernemingen en sectoren, met bijzondere aandacht voor de onder-
nemingen die zwaar getroffen zijn door de gezondheidscrisis.  
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a. 2. Professionele overgangen 
 
 
  Samenwerkingsverbanden tussen sectoren wordt vergemakkelijkt 

om de (tijdelijke) werklozen te begeleiden naar sectoren in expansie, sec-
toren met tekorten of niet-ingevulde vacatures. Er worden ook partner-
schappen gepland om naargelang van de behoeften experimenten met het 
delen van werknemers op te zetten.  

 
 
  Voor overgangen in het kader van collectief ontslag of herstructure-

ring geldt dan weer een proactieve aanpak op basis van opleiding en ori-
entering. 

 
 
  Tot slot is in het kader van de recente intersectorale overeenkomst 

voor de socialprofitsector een aanpak ontwikkeld om de overgangen tussen 
sectoren te vergemakkelijken en zich te oriënteren op beroepen in de ge-
zondheidszorg door de nadruk te leggen op een betere kennis van de sec-
tor en zijn mogelijkheden op het vlak van werkgelegenheid, loopbaan en 
opleiding. Er worden soortgelijke systemen ingevoerd om de overgang naar 
het onderwijs te bevorderen. 

 
  
 

a. 3.  Opleidings- en loopbaanrekening 
 
 
  Er wordt een opleidings- en loopbaanrekening ontwikkeld. In de eer-

ste plaats gaat het erom de werknemers toegang te geven tot alle tools 
(rechten, opleiding, stimulansen, enz.) die hen in staat stellen hun loopbaan 
te ondersteunen, te sturen of te versterken, zodat zij weloverwogen keuzes 
kunnen maken met betrekking tot hun loopbaanevolutie. 

 
 
 

b. Het Digibankenproject  
 
 
  Dit project beoogt, in het kader van het PHV, gelijke toegang tot de 

digitale technologie te verstrekken via de distributie van hardware, digitale vaar-
digheden te versterken en te zorgen voor een betere digitale toegang tot de es-
sentiële diensten via fysieke aanspreekpunten. 
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c. Visienota voor langdurig zieken 
 
 
 
  In een actieplan worden acties voorgesteld om de re-integratie van 

langdurig zieken en arbeidsongeschikten te vergemakkelijken door middel van 
begeleidingstrajecten. Het actieplan omvat ook preventieve maatregelen om 
langdurige ziekten te voorkomen.  

 
 
 

d. Actieplan telewerk 
 
 
 
  Dit actieplan omvat het opzetten van een website om ondernemin-

gen en werknemers over dit onderwerp te informeren. Een specifiek op telewerk 
gericht digitaal opleidingsaanbod (ergonomie, tijdsbeheer, ...) draagt ook bij tot 
de ondersteuning van telewerk. In de context van de gezondheidscrisis is het de 
bedoeling rekening te houden met de steeds belangrijkere plaats van telewerk in 
de loopbaan, onder meer in het kader van het gebruik van de loopbaanvoucher. 
Bovendien wordt in het kader van het DRIVE-project aan ondernemingen steun 
voor opleidingen op het gebied van telewerk aangeboden door middel van sub-
sidies voor opleidingen in digitale vaardigheden, telewerkvaardigheden en psy-
chologisch welzijn bij telewerk.  

 
 
  Tot slot voorziet het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 in de be-

vordering van de uitwisseling van ervaringen tussen sectoren, onder meer inzake 
telewerk, via sectoroverschrijdende adviseurs. De sectoren zelf fungeren als tus-
senpersonen en zullen deze goede praktijken aanpassen aan de realiteit van de 
ondernemingen.  

 
 
 

e. Platform voor levenslang leren 
 
 
 
  Het bovengenoemde regeerakkoord voorziet in de oprichting van 

een platform voor levenslang leren. Het doel van dit platform is om binnen de 
Vlaamse overheid een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen op levenslang 
leren. 
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3. Waals Gewest 

 
 

 
  Nu de activiteitsgraad van de Walen tussen 55 en 64 jaar wel voort-

durend toeneemt, maar amper 44,1% bedraagt en de werkgelegenheidsgraad voor 
deze leeftijdsgroep in 2020 48,8% bedraagt, beseft de 'Conseil économique, social 
et environnemental de Wallonie' (CESE Wallonie) dat het steunbeleid om oudere 
werknemers in Wallonië aan het werk te houden, een uitdaging blijft. In zijn adviezen 
en in zijn Memorandum 2019-2024 wijst de CESE op het belang en de noodzaak 
om op dit gebied tools en regelingen te ontwikkelen. 

 
 
 
  Twee Waalse regelingen die specifiek op oudere werknemers zijn 

gericht, werden tijdens de drie jaar van de uitvoering van dit actieplan onder de aan-
dacht gebracht, namelijk de 'Impulsion 55 ans+'-maatregel en het 'Fonds de l’expé-
rience professionnelle' (Ervaringsfonds). 

 
 
 

a. Impulsion 55 ans+ 

 
 
 
  Met het oog op de uitvoering van het 'Pacte pour l’Emploi et la For-

mation' dat op 30 juni 2016 tussen de Waalse Regering en de sociale gespreks-
partners werd gesloten, werd bij het decreet van 2 februari 2017 betreffende 
werkgelegenheidssteun voor doelgroepen een specifieke maatregel ingevoerd 
voor werknemers van 55 jaar en ouder. Die 'Impulsion 55 ans+'-maatregel komt 
neer op een vermindering van de sociale werkgeversbijdragen. De vermindering 
bedraagt per kwartaal 400 euro voor werknemers tussen 55 en 57 jaar, 1.000 
euro voor werknemers tussen 58 en 61 jaar en 1.500 euro vanaf 62 jaar.  

 
 
 
  Uit de beschikbare gegevens blijkt de groeiende omvang van deze 

regeling voor oudere werknemers, die in 2019 aan bijna 65 000 personen ten 
goede kwam, met een geraamd budget van ongeveer 120 miljoen euro, tegen-
over 40.000 personen eind 2017. 
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b. 'Fonds de l'expérience professionnelle' (Ervaringsfonds) 
 
 
  De Regering en de sociale gesprekspartners zijn het er bovendien 

over eens geworden dat het Ervaringsfonds, waarvan de bevoegdheid in het ka-
der van de zesde staatshervorming werd overgedragen, behouden moet worden. 
Zij hebben immers geoordeeld dat, ter aanvulling op andere maatregelen (verla-
ging van de werkgeversbijdragen voor werknemers van 55 jaar en ouder, werk-
gelegenheidsplan voor oudere werknemers/cao nr. 104, aanpassingskrediet/as-
pect Mentorschap, enz.), deze regeling, die enerzijds gericht is op voorlichting en 
bewustmaking van de werkgevers inzake leeftijdsmanagement en anderzijds op 
ondersteuning van de ondernemingen bij projecten ter verbetering van de ar-
beidsomstandigheden van oudere werknemers, noodzakelijk en belangrijk blijft. 
Het beheer van het Fonds werd toevertrouwd aan de FOREM om voor samen-
hang te zorgen met de andere maatregelen voor het verhogen van de arbeids-
participatie van oudere werknemers.  

 
 
  Tussen 2015 en 2019 hebben bijna 3.000 werknemers, in dienst bij 

ongeveer 250 werkgevers, die regeling genoten, goed voor een totaal budget van 
ongeveer 1,5 miljoen euro. 

 
 

c. Evaluatie van de regelingen 
 
 
  In 2020 heeft de CESE Wallonie een brede evaluatie van de werk-

gelegenheids- en opleidingssteun uitgevoerd.  
 
 
  Op basis hiervan wordt onder meer een hervorming van de werkge-

legenheidssteun overwogen. Een van de doelstellingen van de hervorming zal 
erin bestaan de Impulsion 55+-maatregel meer zichtbaarheid en bekendheid bij 
de werkgevers te verlenen en een meer uitgesproken rol te geven als stimulans 
om oudere werknemers in dienst te nemen, naast de huidige rol, die meer gericht 
is op het aan het werk houden. 

 
 

4. Duitstalige Gemeenschap 
 

 
  Twee regelingen die op 1 januari 2019 in werking zijn getreden, ma-

ken het mogelijk subsidies toe te kennen voor het in dienst nemen van bepaalde 
categorieën werkzoekenden, waaronder bepaalde oudere kandidaten. 
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a. 'AktiF'-regeling  
 
 
  In het kader van deze regeling ontvangen werkloze werkzoekenden 

een attest waarmee zij aan een potentiële werkgever kunnen bewijzen dat die 
werkgever in aanmerking komt voor een subsidie gedurende een welbepaalde 
periode na hun aanwerving. Er werden ongeveer 150 attesten aan oudere werk-
zoekenden uitgereikt. 42 oudere werkzoekenden met een dergelijk attest hebben 
daadwerkelijk een baan gevonden. 

 
 

b. 'AktiF+'-regeling 
 
 
  Deze maatregel is bedoeld voor werkzoekenden die op minstens 

twee hindernissen voor werkgelegenheid stuiten. 446 werkloze werkzoekenden 
hebben in 2019 een AktiF PLUS-certificaat ontvangen, van wie er 98 aan de slag 
konden. 

 
 
  In totaal betrof 20% van de via deze twee regelingen gesubsidi-

eerde banen werknemers tussen 45 en 54 jaar en 12% werknemers tussen 55 
en 65 jaar. 

 
 

C. Acties op sectoraal niveau 

 
 

1. In het kader van de 'risicogroepen'-regelgeving uitgevoerde maatregelen 

 
 
  Volgens het koninklijk besluit van 19 februari 2013 moet 0,10% van 

de globale loonmassa gestort ten voordele van risicogroepen, besteed worden aan 
doelgroepen, onder meer aan oudere werknemers. Als gevolg van de gezondheids-
crisis konden veel initiatieven niet succesvol worden afgerond. Er werd dus geen 
rekening gehouden met de recente situatie, omdat die geen afspiegeling is van de 
werkelijkheid. 

 
 
  In de rapportagejaren 2018 tot en met 2020 blijkt dat het aantal sec-

toren waarin acties voor oudere werknemers op touw worden gezet, verder aanzien-
lijk is toegenomen – een groei die enkele jaren eerder al was ingezet –, van 31 
sectoren in 2016 tot 45 van de 115 in 2018. Deze onafgebroken groei is het bewijs, 
voor zover dat nog nodig was, dat dit punt een actuele bekommernis is voor de 
sectoren en dat er stappen worden ondernomen om het aan te pakken. De oudere 
werknemer wordt er beschouwd als een zwakke werknemer op de arbeidsmarkt aan 
wie bijzondere aandacht moet worden besteed. 
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  De begunstigden van deze acties (118.640 werknemers in 2018) en 
de financiële middelen die aan deze categorie werknemers worden besteed en die 
ook voortdurend toenemen (21 miljoen euro in 2018), zetten deze bevinding kracht 
bij. 

 
 
  De in dit kader vastgestelde maatregelen zijn gericht op vier afzon-

derlijke onderdelen: 
 
 

- opleiding van werknemers om hen te helpen hun plek op de arbeidsmarkt te be-
houden, en dit in hun huidige baan of in een andere functie, door middel van 
opleidingen die verband houden met de activiteiten van de sector; 

 
 

- financiering van de outplacementmaatregelen;  
 
 

- vermindering van de werklast door financiering van tijdskredietmaatregelen voor 
50-plussers; 

 
 

- overdracht van kennis en ervaring van oudere werknemers aan jongere werkne-
mers. 

 
 

2. Sectorale maatregelen betreffende de tenuitvoerlegging van de cao nr. 104 van 27 
juni 2012 betreffende de uitvoering van een werkgelegenheidsplan voor oudere 
werknemers 

 
 
  In het kader van de tenuitvoerlegging van het beleid om oudere 

werknemers aan het werk te houden, waarmee op interprofessioneel niveau werd 
gestart door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104 en de aanbeveling nr. 26 
(zie supra punt A), hebben tal van sectoren initiatieven en goede praktijken ontwik-
keld. 

 
 
  Veel maatregelen om de arbeidsparticipatie van oudere werkne-

mers te behouden en te vergroten zijn gebaseerd op sectorale overeenkomsten 
(2017-2018 en 2019-2020) die op tweejaarlijkse basis worden gesloten. Aangezien 
de sectorale onderhandelingen voor de periode 2021-2022 nog aan de gang zijn, 
konden de gegevens nog niet worden bijgewerkt.  
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  In het kader van deze overeenkomsten zijn tal van maatregelen ge-
nomen: 

 
 

- premies voor oudere werknemers (bij vrijwillige verandering van loopbaan met 
verandering van arbeidsvoorwaarden, in geval van een overschakeling van ploe-
gendienst naar dagdienst, of bij voortzetting van de beroepsactiviteit terwijl ze 
voldoen aan de toegangsvoorwaarden voor vervroegde pensionering); 

 
 

- vrijstelling van arbeid (uren of dagen) met behoud van loon (socialprofitsector); 
 
 

- extra verlofdagen op basis van de leeftijd en de anciënniteit van de werknemer; 
 
 

- mentorschap. 
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1 VESOC-akkoord Alle Hens aan Dek 

De Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners sloten het VESOC-akkoord Alle Hens aan 

Dek af. Daarin werden verschillende initiatieven genomen om mensen die aan het werk zijn aan 

het werk te houden en levenslang leren te stimuleren. Er wordt geïnvesteerd in een ruim en 

toegankelijk opleidingsaanbod van VDAB; 

1.1 Competentiechecks 

We zetten gericht in op het ontwikkelen van competentiechecks die worden uitgerold op initiatief 

van werkgevers en werknemers. Op termijn kan elke werkende zelf een competentiecheck-up 

laten uitvoeren, hetzij via een digitaal aanbod, hetzij binnen het bestaande aanbod van 

loopbaancheques. We ontwikkelen hiervoor een gevalideerde competentiecheck als instrument 

om competenties bij werknemers te peilen, met een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) als 

resultaat, geregistreerd in Mijn Loopbaan. Voor het inkopen van competentiecheck-ups, -

coaching en competentieversterkende trajecten voor hun werknemers ondersteunen we 

ondernemingen financieel. We faciliteren de uitrol van de competentiechecks en de transities van 

werknemers vanuit sectorale of regionale transitiepunten. Deze brede partnerschappen (van 

sectoren, opleidings- en onderwijsverstrekkers, werkgevers- en werknemersorganisaties, 

Syntra’s, kennisinstellingen, …) richten zich op transities over ondernemingen en sectoren heen. 

Ze werken proactief naar ondernemingen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, mede 

gevoed door de regisseursrol van de VDAB. 

1.2 Werk-naar-werk transities 

We brengen sectoren aan zet om opportuniteiten te zoeken waarbij (tijdelijk) werklozen voor een 

bepaalde duur kunnen ingezet worden in sectoren en functies waar er tekorten zijn, waar er 

gegroeid wordt of waar er openstaande vacatures zijn. VDAB faciliteert als arbeidsmarktregisseur 

de samenwerking tussen sectoren zodat werknemers van krimpnaar groeisectoren en vooral naar 

openstaande vacatures kunnen begeleid worden. Zo kan bv. een project opgezet worden in 

samenwerking met Aviato om werk-naar-werk transities te ondersteunen voor werknemers op de 

luchthaven naar andere mogelijke beroepenclusters binnen of buiten de luchthaven. VDAB zal, 

in samenspel met partners een proeftuin opzetten om het delen van werknemers mogelijk te 

maken in functie van tijdelijke of meer permanente behoeften. Bij collectief ontslag en 

herstructurering zetten we o.a. via de werking van het Sociaal interventiefonds (SIF) in op 

loopbaanoriëntering, om-, bij- of herscholing, en dit zo vroeg mogelijk in het traject. We bieden 

een sneller perspectief op herplaatsing, begeleiding en ondersteuning. Opleiding kan een 

essentieel deel uitmaken van ontslagbegeleiding, maar ontslagbegeleiding moet altijd maatwerk 

blijven. Zo dient werk te worden gemaakt van de invulling van een activerend ontslagrecht (cfr. 

art. 39ter). Het is cruciaal om zowel het federale als de Vlaamse regelgeving tegen het licht te 

houden en om hierover in overleg te treden met de federale overheid. In afwachting versterken 

we het Vlaams activerend herstructureringsbeleid met doorstart-projecten in samenwerking met 

de werknemersorganisaties (afgestemd op het reguliere aanbod), met een kwalitatieve invulling 

door VDAB als regisseur van de verplichte vervroegde inschrijving voor personen in een 

verbrekingssituatie en met opleiding en EVC-trajecten. 
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We blijven ook inzetten op zij-instroom om transities tussen sectoren te faciliteren. Zo zetten we 

aanvullend op een nieuw intersectoraal akkoord voor de social profit (VIA VI) ook in op acties om 

de (zij-) instroom in de zorgberoepen te verhogen en zo het tekort aan gekwalificeerde 

arbeidskrachten in de sector op te vangen. We maken in dit kader werk van een betere 

bekendmaking van de tewerkstellings- en opleidingsmogelijkheden, we verhogen de instroom (en 

verminderen de uitstroom) van kandidaten in finaliteitsopleidingen en we zetten in op 

loopbaanontwikkeling, leerladders en EVC binnen de sector, o.a. via proeftuinen. Rond zij-

instroom in de verschillende leraarberoepen ondernemen we gelijkaardige acties waarbij mensen 

zich via (verkorte) kwalificerende (schakel)trajecten kunnen bij-of omscholen tot leraar. 

1.3 Leer-en loopbaanrekening 

De leer- en loopbaanrekening wordt, samen met de sociale partners, gefaseerd uitgewerkt. In 

een eerste fase brengen we in beeld op welke maatregelen mensen beroep kunnen doen om hun 

loopbaan te ondersteunen, oriënteren en versterken (zoals de loopbaancheques, de 

opleidingscheques, het Vlaams opleidingsverlof en het Vlaams opleidingskrediet). Op die manier 

stimuleren we het opnemen van rechten en maken we de bestaande opleidings- en 

loopbaanincentives eenvoudiger en overzichtelijk(er). We onderzoeken verder hoe we de 

bestaande opleidingsincentives overdraagbaar kunnen maken. Gelinkt aan het digitaal 

loopbaanplatform zorgen we eveneens voor een transparante ontsluiting van het 

arbeidsmarktgerichte opleidingsaanbod voor zowel werkzoekenden, burgers en werkgevers in 

een digitaal opleidingsplatform. Zo worden mensen die hun loopbaan willen versterken ook op 

weg geholpen naar een passende opleiding. 

2 Digibanken 

Volgens de ‘Barometer Digitale Inclusie’ van de Koning Boudewijnstichting (2020) ervaren 

mensen in een kwetsbare positie (onder meer kortgeschoolden, mensen in armoede, 

laaggeletterden, ... ) in de samenleving een hoger risico op digitale uitsluiting. Het Departement 

Werk en Sociale Economie, in samenwerking met VDAB, lanceert een grootschalige oproep tot 

digibanken binnen het kader van de Vlaamse relanceplannen passend in de Europese Faciliteit 

voor Herstel en Veerkracht (RFF).  

Met deze oproep wil de Vlaamse Overheid deze kloven dichten via drie doelstellingen:  

• Gelijke toegang tot digitale technologie door het voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops, 

schermen en andere hardware en ondersteuning in een specifieke context.  

• Via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken, zowel inzake persoonlijke 

vaardigheden als technische vaardigheden (vb. herstel van IT-materiaal).  

• Via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten via 

zogenaamde fysieke ‘knooppunten’ 

3 Visienota langdurig zieken 

Dit Vlaams actieplan re-integratie langdurig zieken biedt een antwoord op de uitdagingen waar 

Vlaanderen mee geconfronteerd wordt en vertrekt vanuit de ambitie om mensen met 
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gezondheidsproblemen (mentaal en/of fysiek) ongeacht hun statuut opnieuw aan de slag te 

krijgen. Het actieplan schuift 15 acties naar voor die re-integratie moeten vergemakkelijken, op 

korte en op langere termijn evenals preventieve acties. De acties situeren zich op vier niveaus: 

de behandelende en re-integratiesector, de arbeidsongeschikte, de onderneming en acties die 

met het federale niveau opgenomen zullen worden.  

De doelstellingen zijn duidelijk:  

1. Meer langdurig zieken opnieuw aan de slag door de re-integratie te bevorderen. De terugkeer 

naar de arbeidsmarkt zal gestimuleerd worden door in te zetten op oa. een mindswitch bij de 

betrokken actoren en de brede samenleving. We maken werk van een groeipad en streven naar 

een objectief van minstens 10 000 begeleidingstrajecten per jaar tegen 2023.  

2. Verhogen van de uitstroom naar werk van arbeidsongeschikten in begeleidingstrajecten.  

3. Voorkomen dat mensen langdurig ziek zijn en dus preventiever werken. 

4 Visienota telewerk 

De visienota telewerk bevat acties die inzetten op het informeren, sensibiliseren, ondersteunen 

en controleren van ondernemingen en werknemers bij telewerk. Samen met de Stichting 

Innovatie & Arbeid (StIA) en de sociale partners van de Sociaal-Economische Raad van 

Vlaanderen (SERV) ontwikkelde de minister van Werk afgelopen jaar een informatiepagina over 

telewerk op werkbaarwerk.be (https://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/telewerken). De 

webpagina biedt handvaten omtrent het duurzaam invoeren van telewerk op basis van 

wetenschappelijke bevindingen. Je kan er onder andere terecht voor informatie over hoe je 

telewerk het best organiseert, do’s en don’ts bij telewerk, het wettelijk kader, mogelijke financiële 

ondersteuning bij de uitbouw van telewerk, goede voorbeelden en ondersteunende tools. Het 

informatieluik werd sinds de lancering op 19 oktober 2020 met 30.000 raadplegingen al goed 

bezocht. De pagina’s worden up-todate gehouden en uitgebouwd met nieuwe inzichten, goede 

prakijken, ervaringen, enzovoort. Zo komt er specifiek een luik rond de inzet en de mogelijkheden 

van telewerk voor de tewerkstelling of re-integratie van personen met een beperking en langdurig 

zieken. 

Samen met de StIA zullen er periodiek tips worden bezorgd aan werknemers over hoe je 

duurzaam en werkbaar kan telewerken. Deze wetenschappelijk onderbouwde tips worden door 

StIA verzameld op de informatiepagina telewerk op werkbaarwerk.be en worden via 

communicatieacties gezamenlijk door StIA, de SERV, de sociale partners van de SERV en mijn 

administratie verspreid. Hier zullen onder andere tips over digitale bereikbaarheid en ergonomie 

in meegenomen worden. 

We ondersteunen en versterken werknemers vanuit VDAB met een digitaal opleidingsaanbod. 

Binnen dit aanbod zijn er opleidingen beschikbaar die relevant zijn om efficiënt te kunnen 

telewerken of om om te gaan met de huidige telewerkverplichting. Het kan gaan over digitale 

vaardigheden, maar ook bv. zelfsturing, timemanagement en ergonomie. We verspreiden deze 

informatie eveneens via de sociale partners. Soms gaan de vragen van de werknemers echter 

verder. De job kan onder druk van telewerk zo wijzigen dat deze niet meer aansluit bij de 

persoonlijke ambities, waarden van een persoon, .... Uit recent onderzoek blijkt dat 10% van de 

werkenden in België op zoek zou zijn naar een nieuwe job. Dit is bijzonder hoog en bovendien 

uitzonderlijk in een crisiscontext. De coronacrisis en telewerk brengen dus een hele resem 
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‘nieuwe’ loopbaanvragen met zich mee. Samen met de loopbaanbegeleider kan een burger 

nagaan hoe telewerk impact heeft op de werkbeleving en hoe om te gaan met deze uitdagingen, 

zowel proactief als curatief. De minister wil dat werknemers die vragen hebben op dat vlak beter 

de weg vinden naar loopbaancentra. Loopbaancentra zijn immers goed geplaatst om werknemers 

te begeleiden bij loopbaanvragen rond werkbaar werk, waaronder ook werkbaar telewerk en 

nieuwe wendingen in hun loopbaan. De minister vraagt VDAB loopbaancentra met deze expertise 

te inventariseren. De loopbaancentra zullen extra gestimuleerd worden om specifiek aandacht te 

besteden aan telewerk als aanleiding en/of loopbaanvraag om de loopbaancheque in te zetten. 

Ook VDAB zal voor de werkende in de kijker zetten dat loopbaanvragen rond telewerk een 

relevante aanleiding kunnen vormen voor het inzetten van de loopbaancheque. 

De minister voorziet HR-ondersteuning voor ondernemingen via de ESF-oproep DRIVE. Hier 

kunnen ondernemingen terecht voor HR-ondersteuning door gespecialiseerde dienstverleners op 

maat van de organisatie en met oog op het verhogen van werkbaar werk. De begeleiding is erop 

gericht om een werkomgeving te creëren die autonome motivatie bij de medewerkers stimuleert. 

Hier kunnen organisaties o.a. terecht die, n.a.v. corona, merken dat ze nood hebben aan 

aanpassingen in hun HR-beleid in de breedste zin van het woord (bv. een structurelere aanpak 

rond telewerk of plaats- en tijdsonafhankelijk werken, een vraag rond mentale weerbaarheid van 

hun werknemers, …). 

Werken op afstand vraagt een andere manier van werken en brengt andere uitdagingen met zich 

mee. Het vereist dus ook andere vaardigheden van medewerkers en leidinggevenden. Met de 

ESF-oproep opleidingen telewerk wil de minister bedrijven aanmoedigen en ondersteunen bij het 

ontwikkelen van die vaardigheden die bijdragen aan duurzaam, werkbaar en productief telewerk. 

Ondernemingen kunnen hierbij subsidies krijgen voor opleidingen over digitale vaardigheden (bv. 

leren werken met digitale samenwerkingsplatformen, organiseren van webinars, …), psychisch 

welbevinden voor mensen wiens welbevinden door (frequent) telewerk onder druk kom te staan 

(bv. zelf-organiserend vermogen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid tijdens telewerk, aandacht 

voor weerbaarheid bij telewerk, omgaan met de nieuwe context en ‘leren telewerken’, omgaan 

met stress bij digitaal werken en telewerk, balans werk/privé bij telewerk, omgaan met 

(gelijktijdige) diverse digitale kanalen en prikkels, …) en vaardigheden voor werken op afstand 

(bv. leidinggeven op afstand, verbindingen en betrokkenheid bewaren bij intensief werken op 

afstand, digitaal en op afstand samenwerken, HRprocessen afstemmen op plaats- en 

tijdsonafhankelijk werken, …). 

4.1 Intersectoraal adviseur werkbaar werk 

Samen met de SERV voorziet de minister ondersteuning aan de sectoren bij werkbaar werk en 

telewerk met de aanstelling van een intersectorale adviseur rond werkbaar werk en jobmobiliteit 

bij de SERV. De andere twee intersectorale adviseurs zullen focussen op non-discriminatie en 

inclusie en competenties en loopbanen. De intersectoraal adviseur zal sectoren ondersteunen 

rond deze thema’s door lerende netwerken op te zetten met sectorconsulenten, sectorale sociale 

partners en stakeholders om samenwerking tussen de sectoren te bevorderen en om ervoor te 

zorgen dat niet in elke sector het warm water op vlak van telewerk moet worden uitgevonden. De 

uitdagingen zijn immers grotendeels dezelfde in heel wat sectoren. Ook telewerk kan bij deze 

uitwisseling en samenwerking aan bod komen. De minister vraagt de intersectorale adviseur om 

intersectorale projecten te faciliteren of op te zetten en leerrijke praktijken te verzamelen en te 

verspreiden. Het opzetten van een goede communicatie naar en tussen sectoren is hierbij 
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essentieel. Vanuit deze functie zal de adviseur ook de brug vormen tussen praktijk en beleid, 

zodat deze elkaar kunnen voeden en nog diepgaander met elkaar in dialoog kunnen gaan. De 

sectoren zelf maken de brug richting de ondernemingen door een concrete aanpak op maat van 

de ondernemingen van hun sector aan te brengen. 

5 Platform levenslang leren 

De Vlaamse overheid wil een cultuur van levenslang leren stimuleren. Leren stopt niet nadat we 

de schoolpoort achter ons hebben dichtgeslagen. Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 

voorziet daarom de oprichting van een Platform Levenslang Leren binnen de beleidsdomeinen 

Werk, Onderwijs en Economie. Dit platform heeft als doel om de synergiën en samenwerking in 

het kader van levenslang leren binnen de Vlaamse overheid te versterken en via een 

gezamenlijke visie de noodzakelijke ambities en doelstellingen verder uit te werken. Om 

uitvoering te geven aan deze beslissing voorziet deze conceptnota in een beleidsvisie over de 

oprichting van het Platform Levenslang Leren en de oprichting van een expertisecentrum 

innovatieve leerwegen ter ondersteuning van het Platform. 
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DEMANDE DU CNT RELATIVE À L’ACCORD CADRE EUROPÉEN SUR LE VIEILLISSEMENT ACTIF AU TRAVAIL 

 
Contribution du CESE Wallonie au rapport d’évaluation finale 

 

 
 
INTRODUCTION 
 
Le 8 mars 2017, les partenaires sociaux européens ont adopté un accord cadre autonome visant à 
faciliter la participation active des travailleurs plus âgés au marché du travail jusqu’à l’âge de la retraite 
et à favoriser une approche intergénérationnelle. 
 
Dans le cadre du processus de mise en œuvre de cet accord, il a été demandé aux partenaires sociaux 
nationaux d’évaluer régulièrement les mesures prises. Ainsi, le Conseil économique, social et 
environnemental de Wallonie a adressé des contributions au CNT en 2018, 2019 et 2020.  
 
Le 7 juin 2021, le Conseil national du Travail a sollicité le CESE Wallonie dans la perspective de la 
rédaction du rapport d’évaluation finale de cet accord cadre afin d’établir un bref bilan actualisé des 
actions menées au niveau des entités fédérées et des éventuelles difficultés rencontrées. 
 
 
DOCUMENTS DISPONIBLES 
 

 European social partners’ autonomous framework agreement on active ageing and an inter-
generational approach – 8 mars 2017. 

 Rapports n°109 du CNT du 26 juin 2018, n°113 du 28 mai 2019 et n°119 du 14 juillet 2020 
relatifs à la mise en œuvre par les partenaires sociaux belges de l’Accord-cadre autonome 
européen sur le vieillissement actif de mars 2017. 

 
 
RÉPONSE DU CESE WALLONIE 
 
Le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie se réjouit de l’association des 
instances de concertation régionale à l’élaboration des rapports de suivi de la mise en œuvre de 
l’accord cadre européen du 8 mars 2017 sur le vieillissement actif au travail. 
 
Les objectifs de l’accord cadre restent une préoccupation constante et transversale des interlocuteurs 
sociaux wallons, suivie au travers des travaux de différentes Commissions internes du CESE Wallonie, 
principalement la Commission de l’Emploi, de la Formation et de l’Education ainsi que la Commission 
de l’Action et de l’Intégration sociale. 
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Dans ses avis tout comme dans son Mémorandum 2019-2024, le Conseil a rappelé l’importance et la 
nécessité des outils et dispositifs de soutien au maintien dans l’emploi des travailleurs âgés en 
Wallonie. Il observe que le taux d’activité des Wallons de 55 à 64 ans reste faible, s’élevant à 44,1 % en 
2020, alors que le taux d’emploi de cette tranche d’âge est de 48,8% cette même année. 
 
En l’absence d’une politique globale wallonne visant le vieillissement actif au travail et l’approche 
intergénérationnelle, le Conseil a choisi, dans ses contributions aux rapports de suivi, d’attirer 
particulièrement l’attention sur deux dispositifs wallons visant spécifiquement le public des 
travailleurs plus âgés : la mesure Impulsion 55 ans + et le Fonds de l’expérience professionnelle. 
 
Impulsion 55 ans + 
 
Concrétisation du Pacte pour l’Emploi et la Formation conclu le 30 juin 2016 entre le Gouvernement 
wallon et les interlocuteurs sociaux, la réforme des aides à l’emploi a notamment permis de 
rationaliser les multiples aides à destination des groupes-cibles, sous forme d’activation des 
allocations de chômage ou de réductions de cotisations sociales, transférées dans le cadre de la 
Sixième réforme de l’Etat. Cette démarche visait, grâce à une meilleure visibilité et une simplification, 
à rendre plus efficaces les mécanismes d’aide à la création et au maintien de l’emploi en Wallonie.  
 
Le décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l’emploi à destination des groupes cibles a ainsi mis en 
place une mesure spécifique à destination des travailleurs d’au moins 55 ans. Cette aide, appelée 
« Impulsion 55 ans + », consiste en une réduction de cotisations sociales patronales s’élevant par 
trimestre à 400 euros pour les 55 à 57 ans, 1000 euros pour les 58 à 61 ans et 1500 euros à partir de 62 
ans. Les données disponibles montrent l’ampleur de ce dispositif à destination des travailleurs plus 
âgés, qui bénéficiait à près de 65.000 personnes en 2019, pour un budget estimé d’environ 120 millions 
d’euros. 
 
Fonds de l’expérience professionnelle 
 
Par ailleurs, le Gouvernement et les interlocuteurs sociaux se sont accordés sur la nécessité de 
maintenir le Fonds de l’expérience professionnelle, dont la compétence a été transférée dans le cadre 
de la Sixième réforme de l’Etat. Ils ont en effet estimé que, complémentairement à d’autres mesures 
(réduction des cotisations patronales pour les travailleurs âgés d’au moins 55 ans, plan pour l’emploi 
des travailleurs âgés / CCT n°104, crédit-adaptation / volet Tutorat, …), ce dispositif visant d’une part, 
l’information et la sensibilisation des employeurs à la gestion des âges et, d’autre part, le soutien aux 
entreprises pour des projets d’amélioration des conditions de travail des travailleurs âgés, restait 
nécessaire et important. La gestion du Fonds est confiée au FOREM, devant permettre l’articulation 
avec les autres dispositifs partageant l’objectif du maintien dans l’emploi des travailleurs plus âgés. 
Entre 2015 et 2019, près de 3000 travailleurs et près de 250 employeurs ont bénéficié du dispositif, 
pour un budget consommé d’environ 1,5 millions d’euros. 
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Evaluation des dispositifs 
 
En 2020, une large évaluation des aides à l’emploi (Impulsion, Plan formation insertion, mesure 
SESAM) et à la formation (Chèques-formation, Crédit-adaptation, Congé éducation payé, Fonds de 
l’expérience professionnelle) a été réalisée à la demande du Gouvernement wallon, s’appuyant sur les 
travaux du FOREM et du consultant DELOITTE, en collaboration continue avec les interlocuteurs 
sociaux.  
 
 
 
 
Sur cette base, une réforme des aides à l’emploi est notamment envisagée. En juin 2021, le cabinet de 
la Ministre de l’Emploi C. MORREALE a présenté les premières orientations de cette réforme au  
GPS-W. Une concertation avec les organisations syndicales et patronales est en cours. Un des 
objectifs de la réforme sera de pallier les écueils de la mesure Impulsion 55 ans + tels que relevés dans 
l’évaluation, comme un manque de connaissance et visibilité de la mesure auprès de certains 
employeurs qui en sont pourtant bénéficiaires, ainsi qu’un rôle trop peu marqué en tant qu’incitant à 
l’embauche des travailleurs plus âgés (étant davantage axé sur le maintien à l’emploi). 
 



Eupen, le 21.06.2021 
 
 

 
Conseil National du Travail 
Jean-Paul Delcroix 
Secrétaire général 
Avenue de la Joyeuse Entrée, 17-21 
1040 Bruxelles 
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Cadre d’action européen pour le vieillissement actif 
 
 
Monsieur le Secrétaire général, 
 
 
C’est avec plaisir que nous répondons à votre demande de pouvoir disposer d’un bref bilan 
des actions menées en Communauté germanophone en lien avec le cadre d’action européen 
pour le vieillissement actif. 
 
Le dispositif groupe-cible réformé « AktiF et AktiF PLUS » est entré en vigueur le 1 janvier 
2019. Un premier bilan concernant l’année 2019 fut présenté aux partenaires sociaux en juillet 
2020. 
 
Il ressort de ce bilan que 610 attestations AktiF ont été délivrés par l’office de l’emploi de la 
Communauté germanophone (ADG) dont 25% concernaient des demandeurs d’emploi âgés 
(plus de 50 ans). Moyennant cette attestation, le demandeur d’emploi inoccupé peut prouver 
à un employeur potentiel que ce dernier entre en compte pour recevoir une subvention 
pendant une durée bien définie après son embauche. 
 
En 2019, 158 demandeurs d’emploi inoccupés ont pu profiter d’une „attestation activée“ AktiF, 
c’est-à-dire qu’ils ont trouvé une emploi et qu’une subvention a été accordée à l’employeur 
par le Ministère de la Communauté germanophone (MDG). 42 de ces attestations activés (27% 
du total) concernaient des demandeurs d’emploi âgés (plus de 50 ans).  
 
446 demandeurs d’emploi inoccupés ont reçu une attestation AktiF PLUS en 2019 dont 98 ont 
été activés. Cette mesure s’adresse aux demandeurs d’emploi qui réunissent au moins deux 
obstacles à l’emploi. Nous ne possédons malheureusement pas de statistiques quant au 
nombre de demandeurs âgés ayant trouvé un emploi grâce à cette mesure. 
 



Au total (AktiF et AktiF PLUS cumulés) 20% des emplois subventionnés au biais de ce 
dispositif concernaient des travailleurs entre 45 et 54 ans et 12% des travailleurs entre 55 et 
65 ans. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de ma considération 
distinguée. 
 
 
 
 
Stephan Mathieu 
Secrétaire du WSR 
 


