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1. Werkbaar werk: van waar?  
 2001: Lissabonnorm: 70% werkzaamheidsgraad 
 eis Vlaams ACV: substantiële verhoging 

werkbaarheidsgraad 
 Pact van Vilvoorde (naar 2010): substantiële 

verhoging werkbaarheidsgraad 
 hoe meten: werkbaarheidsmonitoring SERV: 

o psychische vermoeidheid (werkstress) 
o welbevinden in het werk (motivatie) 
o leermogelijkheden  
o werk-privé-balans 

 belangrijk: werkbaarheid ↔ werkvermogen  
 Pact 2020: werkbaarheidsgraad Vlaams Gewest 

naar 60% 
 



Evolutie werkbaarheidsgraad 
Vlaanderen (groen = werkbaar) 



2. Werkbaar werk voor ouderen  

Generatiepact 1 (2005): opleidingsmechanisme 
 
Generatiepact 2 (2010): 1 dag opleiding (zonder 
sancties) 
 
Generatiepact 3 (2015): optrekking pensioenleeftijd 
en verdere afbouw SWT/landingsbanen:  
- Ronde Tafel Werkbaar Werk 
- Verzachting pensioenleeftijd voor “zware 

beroepen” (inmiddels “zwaar werk”) 
 



3. Van werkbaar naar wendbaar 
werk  
 juni 2015: start Ronde Tafel Werkbaar Werk 
 ACV-benadering: geen hoogmis, maar tastbare 

vooruitgang (rechtenbenadering + IAO = innovatieve 
arbeidsorganisatie) 

 reactie werkgevers: werkbaar werk is geen probleem; 
nood aan wendbaarheid (flexibiliteit) 

maart 2016: fifty-fifty-benadering Kris Peeters 
 april 2016:  begrotingscontrole, annex WWW (veel 

wendbaar, weinig werkbaar) 
 juli 2016: wetsontwerp Peeters (idem, met enkele 

bijsturingen)  



4. Wetsontwerp WWW  
 Vanaf 1.1.2017 
 Drie onderdelen: 
o sokkel = rechtstreekse werking  
o sectorale menu (sectoren eerst aan zet) 
o uit de menu gelicht 

 
Noteer: 
- voor overleg in Groep van 10 
- samen met wetsontwerp hervorming wet van 1996 

(loonnorm) 
- voor overleg in regering  

 
 

 
 



De sokkel 
 flexibilisering arbeidsduur 

o automatische annualisering (i.p.v. trimester)  
o optrekking zgn. interne grens (d’office 143 

uur) 
o + 100 vrijwillige niet-gerecupeeerde overuren 

(om de 3 maand goed te keuren) = doorbreken 
38 uur.  

 van plicht tot naar recht op opleiding  
 invoeren regeling voor occasioneel tele- of 

thuiswerk 
 



Sectorale menu 
 Wendbaar werk: 

o sectorale afwijkingen arbeidsduur 
o plus minus conto 
o uitzendarbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 
 

 Werkbaar werk: 
o loopbaansparen (verlof of eventueel ook in 

   verlof omgezet geld) 
o schenking van conventioneel verlof 



Andere (vh. sectorale menu)  
Regeling glijdende werktijden 
Vereenvoudiging variabele deeltijdarbeid (met 

behoud verwittigingstermijn van 5 werkdagen) 
Hervorming werkgeversgroepering 
Zorgkrediet + 3 maanden 
Palliatief verlof + 1 maand  
Ingreep in cao 103: aanpassing aan verlenging 

uitkering zorgkrediet  



5. En nu?  
 voorstel Peeters is geen wetsontwerp: kritiek ‘t 

allenkant  
ACV-kritiek: 
o meer werkgeversflexibiliteit zonder overleg 
o doorbreken 38 uur, ten koste van werklozen 
o opleidingsrecht uitgekleed 
o Op andere werkbaarheidsmaatregelen zat 

niemand te wachten  
water te diep in Groep van 10 
wat geeft begrotingsopmaak 2017? 
 

 
 



5. En nu (2)? 
ACV-strategie 
 
 bijsturing of intrekken wetsontwerp 
 doorwerken op onderbelichte werven 

o innovatieve arbeidsorganisaties 
o mobiliteit en mobiliteitsbudget 
o toenemende precarisering  

 werkbaar werk in cao-onderhandelingen 2017-2018 
 voorbereiding 2019 
 omzetting SDG’s (internationale doelstellingen voor 

duurzame ontwikkeling, inz. waardig werk) 
 

 
 

 
 



5. En nu (3)? 
 essentieel: antwoord op disruptieve evoluties 

(Congres 2019; start nu) 
 tegelijk: eindeloopbaanbeleid (erkenning zwaar 

werk in pensioenen en beveiliging 
SWT/landingsbanen) 

 Europese werking, inz.   
• Europees recht op opleiding, inz. betaald educatief 

verlof 
• ban op nulurencontracten  
• Europese werkbaarheidsdoelstellingen (cf. 

indicatoren van Laken) 
 internationaal: waardig werk (inz. in internationale 

toeleveringsketens)  
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