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Een duurzame loopbaan? 

• Het werk dat ik momenteel doe geeft mij energie om de komende jaren nog 
veel boeiende dingen te doen in mijn loopbaan 

• Mijn loopbaan zoals die er nu uitziet, kan ik nog jaren met goesting 
voortzetten 

• Ik ontwikkel in mijn huidige  job competenties die mij ook in de toekomst 
inzetbaar maken 

• Mijn werk laat me toe mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen met het 
oog op de toekomst 

• Mijn loopbaan en bredere levensloop sluiten mooi op elkaar aan 

 

JA!    Ja   Nee   NEE! 



Loopbanen op de dansvloer 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Mijn leidinggevende helpt medewerkers hun
sterktes te ontwikkelen

Mijn leidinggevende besteedt tijd aan mijn
opleiding en coaching

Mijn direct leidinggevende erkent mijn potentieel

Mijn leidinggevende zorgt ervoor dat ik de
opleiding krijg die ik nodig heb voor mijn loopbaan

Mijn leidinggevenden geven me duidelijke
feedback over mijn prestaties

Mijn leidinggevenden brengen me in contact met
mensen die me willen helpen met mijn loopbaan

Ik kan makkelijk bij mijn leidinggevenden terecht
als ik over mijn loopbaan wil spreken
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Loopbaanstudie Antwerp Management School – SD Worx, 
bevraging medewerkers, 2015, n = 905 



Leidinggevende leidt de dans? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ik voel mij zeker over de rol die ik moet spelen op
dit domein.

Ik kan voldoende tijd vrijmaken om aandacht te
besteden aan vragen van medewerkers over hun

loopbaanontwikkeling.

Ik weet wat mijn verantwoordelijkheden zijn op
dit vlak.

Ik weet exact wat van mij verwacht wordt qua
loopbaanondersteuning van mijn medewerkers.

Informatie over wat onze rol is op vlak van
loopbaanondersteuning van medewerkers, is

duidelijk.
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Loopbaanstudie Antwerp Management School – SD Worx, 
bevraging leidinggevenden, 2015, n = 204 



HR als DJ? 

De Vos et al., Loopbaansurvey, SD Worx Chair ‘Next 
Generation Work: Creating Sustainable Careers”, n = 759 
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Het loopbaanbeleid helpt om medewerkers langer aan
het werk te houden

Het loopbaanbeleid helpt om de betrokkenheid van
medewerkers te verhogen

Het loopbaanbeleid helpt om medewerkers in de
gewenste richting te ontwikkelen

Dankzij het loopbaanbeleid zijn medewerkers beter in
staat hun job goed te doen

Het loopbaanbeleid helpt medewerkers om hun
persoonlijke loopbaandoelstellingen te realiseren

Het loopbaanbeleid helpt om de
organisatiedoelstellingen te bereiken

In vergelijking met andere HR- domeinen is het
loopbaanbeleid in onze organisatie sterk uitgebouwd



Werken aan duurzame loopbanen: 

Van de dingen goed doen 

Naar de dingen beter doen 

Naar de juiste dingen doen 



Actieve inbreng  
Medewerker 
72% 
 

Nauwe afstemming 
Lijnmanagement 
49% 
 

HR creëert  
mogelijkheden 

56% 
 

Loopbaanontwikkeling  
inherent deel van 

bedrijfscultuur 
46% 

 



Een veranderende 
loopbaancontext 



1. Een veranderend tijdsperspectief 

 

 

 

 

 

 

Relatief korte loopbanen 

Lange periodes in dezelfde job 

Voorspelbare sequenties 

 

Toenemende loopbaanlengte 

Kortere periodes in dezelfde job 

Onvoorspelbare sequenties 



2. Veranderingen in de sociale ruimte 

Werk als  
“datgene waar je naartoe gaat”  

Verandering van werkgever eerder  
uitzondering dan regel 

 

Werk als “datgene wat je doet’  

Toename in loopbaanmobiliteit 

Transitionele loopbanen 

Belang van sociaal kapitaal 

 



Kovalenko & Mortelmans, 2013, Steunpunt WSE report 



3. Veranderingen in “agency” 

Loopbaan aangedreven door de organisatie 

Voorgeplaveide loopbaanpaden 

Wederzijdse verwachtingen over loyauteit  
en performantie  loopbaanvooruitgang 

Loopbaanmanagement ~ workforce planning 

Loopbaan aangestuurd door het individu 

Bouwen aan je eigen loopbaanpad 

Investeren in inzetbaarheid als voorwaarde 
voor loopbaanzekerheid 

“Vraag en je zal ontvangen” 

 

 



4. Veranderingen in de betekenis van 
loopbaansucces 

Objectief loopbaansucces:  

- Gedeeld begrip 

- Beperkt aantal dimensies: zekerheid, inkomen, prestige 

- Visibel, tastbaar 

Subjectief loopbaansucces 

- Afhankelijk van persoonlijke waarden: individuele 
verschillen 

- Meerdere dimensies: pluriformiteit 

- Subjectief, ontastbaar (ook voor het individu zelf) 

- MAAR: inzetbaarheid als (onontkoombare) voorwaarde 

 

 



Implicatie: wat is een loopbaan (niet meer)?  

“The sequence of work experiences that evolve over the 
individual’s life course” (Arthur, Hall & Lawrence, 1989). 

 

(Biologische, sociale, psychologische, ...  ) leeftijd 
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Implicatie: Duurzame loopbanen, waar 
hebben we het eigenlijk over? 

 

“The sequence of work experiences 
that evolve over the individual’s life 
course” (Arthur, Hall & Lawrence, 1989) 

- A variety of patterns of continuity over time 

- Crossing several social spaces 

- Characterized by individual agency 

- Providing meaning to the individual 

(De Vos & Van der Heijden, 2015) 

 

 



AMO 
 

“Een context creëren waarin 
alle werknemers eigenaarschap 

over hun loopbaan op een 
duurzame manier kunnen en 

willen opnemen” 



Dynamiek brengen in loopbanen 

1. WAT? Een gedeeld begrip van  
loopbanen en (mogelijkheden tot)  
loopbaanontwikkeling 

 

2. HOE? Processen eerder  
dan systemen 

 

3. WAAROM? Maak duidelijk waarom aandacht  
voor loopbanen belangrijk is 

 



WAAROM werken aan duurzame loopbanen? 

Groei via 
duurzame 

prestaties en 
potentieel 

Inzetbaarheid 
via mobiliteit 

en 
wendbaarheid 

Engagement 
& vitaliteit via 
werkbaarheid 

Loopbaanscan: www.sdworx. be/loopbanen 



WAT? Maak duidelijk waarover het gaat 

Belang van een gedeelde interpretatie van “wat is een loopbaan” 

 

- Wat is een loopbaan in uw organisatie? 

- Welke “loopbaanpropositie” kan je formuleren? 

- Wat is de visie van leidinggevenden op hun eigen loopbaan? 

- Wat is hun visie op groei en ontwikkeling? 



Wat is een loopbaan in uw organisatie? 

Managementladder 

Expertenladder 

Functieclassificatie 

Horizontale  
beweging 

Expertise binnen dezelfde job 

Anciënniteit 
Voortdurend bijleren 

Nieuwe dingen  
uitproberen 

Ervaringsconcentratie 

Breed inzetbaar zijn 

Zekerheid 
Uitdagingen 

hiërarchie 



Wat omvat het loopbaanbeleid? 
Belang van een consistente visie 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Het loopbaanbeleid wordt uitgevoerd in nauwe
afstemming tussen de HR en leidinggevenden.

HR en leidinggevenden hebben gelijkaardige
ideeën over wat een goed loopbaanbeleid

inhoudt.

Leidinggevenden zijn het het onderling eens
over hoe zij hun rol in het loopbaanbeleid

moeten invullen.

Het management ondersteunt de initiatieven
op het vlak van loopbaanontwikkeling

unaniem.

43% 

43% 
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Loopbaanstudie Antwerp Management School – SD Worx, 
bevraging leidinggevenden, 2015, n = 204 



Uw ervaring? 

Het type persoon dat iemand is, zegt iets heel fundamenteels over 
hem/haar en dit kan niet worden veranderd  - Alle mensen kunnen zelfs 
hun meest fundamentele eigenschappen veranderen  

 

Ik heb een voorkeur voor taken waarvoor ik nieuwe dingen moet leren - 
Ik vind het leuk om aan taken te werken die ik in het verleden goed heb 
gedaan.  

 

Ik doe het liefst dingen die ik goed kan in vergelijking met dingen die ik 
niet zo goed kan - De mogelijkheid om mijn kwaliteiten uit te breiden is 
belangrijk voor me.  
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Creëer een canvas voor een geïntegreerde 
benadering 



Wie is verantwoordelijk voor loopbaanontwikkeling? 
(leidinggevende = 1; gedeeld = 3; medewerker = 5) 



HOE? Focus op processen binnen een 
duidelijk kader 

Maak loopbaanopties flexibel op een gestructureerde manier 

Het referentiekader moet minstens de organisatie zijn 

 

 

 



HOE? Engagement voor de eigen 
loopbaan versterken  

• Neem een levensloopperspectief 

 

• Investeer in loopbaancompetenties 

 

• Ga uit van vraagkracht: welke oplossingen / ideeën hebben 
medewerkers zelf? 

Wat heb ik nodig van de organisatie om op een geëngageerde manier te blijven 
werken? Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat ik een inzetbare medewerker 
blijf (voor deze organisatie)? 

 

• Trek autonomie in de job door naar  
autonomie in de loopbaan 

 

 



It takes two to tango: Zeven handvaten voor 
duurzaam loopbaanbeleid op de werkvloer 

1. Wees duidelijk: wat is een loopbaan in deze organisatie? 

2. Het referentiekader voor loopbanen is (minstens) de organisatie 

3. Breng impliciete veronderstellingen over (loopbaan)ontwikkeling 
naar boven bij alle partijen 

4. Focus op processen, niet op systemen: dialoog als DNA van 
loopbaanbeleid 

5. Zet in op performantieontwikkeling i.p.v. –beoordeling 

6. Ga uit van vraagkracht 

7. Ondersteun leidinggevenden in hun loopbaan én in hun 
rol in de loopbaanontwikkeling van medewerkers 

 

 

 

 

 


