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Belgische arbeidsmarkt blijft achteroplopen 
Belgische markt besteedt beperkte aandacht aan investeringen in automatisering en robotisering 

 

Brussel, België – 9 mei 2019 

 

In een tijd van snelle technologische, economische en sociale veranderingen is het voor organisaties belangrijk 

om verder te kijken dan hun beleidsverklaringen en hun programma’s omtrent sociale impact. Cruciaal is dat 

ze mensen centraal plaatsen in hun bedrijfsstrategieën.  

Deloitte’s 2019 Human Capital Trends rapport, “Leading the social enterprise: Reinvent with a human focus,” 

werd ingevuld door bijna 10.000 respondenten in 119 landen, onder wie 455 Belgische bedrijfsleiders en HR-

managers uit verschillende sectoren en is de grootste longitudinale enquête in haar soort. Uit de studie blijkt 

dat bedrijven in België op hun honger blijven, zowel op het vlak van interne als externe flexibiliteit. Ze hebben 

een acute nood aan learning voor hun werknemers en moeten het concept van de ‘sociale onderneming’ 

heruitvinden waarbij de focus ligt op de individu. In België noemt 65% van de respondenten sociaal 

ondernemerschap belangrijk, vergeleken met 84% wereldwijd. Slechts 33% van de Belgische respondenten 

voelt zichzelf klaar om deze uitdaging aan te gaan, tegenover 43% wereldwijd. 

“De Belgische arbeidsmarkt blijft achteroplopen. De uitdagingen waarmee men wereldwijd wordt 

geconfronteerd, zijn dezelfde als die in België. Toch scoren we slechter als het gaat om employee experience 

en verbondenheid van werknemers dan elders in de wereld,” zegt Yves Van Durme, Human Capital Lead 

bij Deloitte België. “Technologie helpt organisaties om competitieve voordelen te winnen, maar als dit niet 

correct wordt beheerd, kan het tegelijk inhouden dat werknemers hun identiteit op de werkplek verliezen. 

Organisaties moeten hun benadering van menselijk kapitaal heruitvinden met het individu voor ogen. Ze 

moeten mogelijkheden in het leven roepen voor permanente learning, versnelde ontwikkeling en professionele 

en persoonlijke groei.”  

‘Alternative workforce’ verdient meer aandacht  

Het eerste heikel punt op de Belgische markt is de beperkte aandacht waarop ‘the alternative workforce’, zoals 

freelancers, kunnen rekenen. Wereldwijd vindt 42% van de respondenten dit belangrijk, tegenover slechts 

30% in België. Dit is nochtans zeer tegenstrijdig aan het standpunt van Belgische organisaties die menen dat 

ze helemaal klaar zijn om met ‘alternative workfrore’ om te gaan. 

Van Durme gaat verder: “Dit is hooguit opmerkelijk gezien het feit dat de Belgische arbeidsmarkt weinig 

flexibiliteit biedt, bijvoorbeeld inzake e-commerce. Als gevolg hiervan hebben buitenlandse organisaties zoals 

bol.com en Post NL het Belgische marktaandeel gekaapt. België heeft de boot gemist en mist die nog steeds.” 
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Loonpakketten niet voldoende flexibel 

Terwijl de mondiale economie het in de voorbije vijf jaar niet slecht heeft gedaan, blijft verloning een uitdaging. 

Belgische organisaties bevestigen in de enquête dat ze ‘op schema’ zitten wat verloning betreft. Dit wordt 

echter weerlegd door de huidige discussies tussen werkgevers en vakbonden.  

“Deze mismatch benadrukt eens te meer dat verloning een verhaal is van wereldwijde competitiviteit. Als 

België competitief wil zijn en blijven in de globale markt, moeten er stappen worden gezet om organisaties en 

loonpakketten flexibeler te maken,” aldus nog Van Durme. 

Gebrek aan interesse en investeringen in automatisering & robotisering 

Wereldwijd gaat er veel aandacht naar automatisering en robotisering binnen organisaties, maar in België 

blijft deze aandacht eerder beperkt. Slechts 28% van de Belgische respondenten, versus 64% wereldwijd,  

geeft bijvoorbeeld aan dat ze in de komende drie jaar aanzienlijke of revolutionaire veranderingen 

verwachten binnen hun werkdomein of taakinvulling ten gevolge van automatisering.  

“Dit is erg vreemd gezien België hoge arbeidskosten kent,” zei Van Durme. “Het zou logisch zijn om te 

investeren in automatisering en robotisering om de loonkosten te drukken. België maakt helaas geen 

stappen hierin en maakt dus geen inhaalbeweging.” 

Dalende kwaliteit van onderwijs impacteert jobcreatie  

De stelling dat hoog opgeleide mensen de hoge loonkosten in België verantwoorden gaat al lang niet meer 

op gezien de dalende kwaliteit van het onderwijs. Er gaapt een wijde kloof tussen organisaties die nood 

hebben aan individuen met een technologische opleidingen en het traag hervormende onderwijs. Dit zorgt 

voor een spanningsveld binnen organisaties die hun mensen intern moeten opleiden waardoor de 

ontwikkeling van nieuwe activiteiten wordt vertraagd en dus ook de creatie van nieuwe jobs. 

Onvoldoende support voor interne mobiliteit  

Belgische respondenten besteden minder aandacht aan interne mobiliteit dan het wereldwijde gemiddelde, 

wat de flexibiliteit op de Belgische arbeidsmarkt niet ten goede komt. In België vindt 63% van de 

respondenten dit belangrijk, vergeleken met 76% wereldwijd. Slechts 34% van de respondenten in België 

vindt van zichzelf dat ze klaar zijn om deze uitdaging aan te gaan, tegenover 40% van hun collega’s 

wereldwijd. 

Individuele belangen remmen directiecomités af 

Als finale trend kunnen we stellen dat directiecomités nog altijd niet opereren als één team in vergelijking 

met vorig jaar. In België geeft 39% van de respondenten aan dat ze dat slechts zelden of heel af en toe 

doen. “Het mag geen verrassing zijn dat organisaties die dit moeilijke thema hebben aangepakt, een enorme 

verbetering op het vlak van performance en innovatie binnen hun organisatie kunnen vaststellen,” besluit 

Van Durme. 

Deloitte in België  

Deloitte is met meer dan 4.000 medewerkers en 12 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied 

van audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting, financial advisory services en risk advisory 

services. 

 

Onze dienstverlening richt zich zowel naar de grootste nationale en internationale ondernemingen als naar 

kmo’s, de publieke sector en non-profit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige 

organisatie en een member firm van Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2018 werd een 

omzet gerealiseerd van 510 miljoen euro. 

 



 

 

Deloitte Belgium CVBA is de Belgische verbonden onderneming van Deloitte NWE LLP, een lid van Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited die zich richt op de hoogste kwaliteit bij het leveren van professionele dienstverlening 

en advies. De dienstverlening is gebaseerd op een wereldwijde strategie voor meer dan 150 landen. Daartoe 

is de expertise beschikbaar van meer dan 286.000 professionals in alle werelddelen. Voor het boekjaar 2018 

bedroeg de omzet meer dan 43.2 miljard US-dollar. 

 

Deloitte verwijst naar een Deloitte member firm, één of meerdere verbonden vennootschappen, of Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is in de UK 

(“DTTL”)DTTL en haar member firms zijn elk een juridisch aparte en zelfstandige eenheid. DTTL (ook wel 

“Deloitte Global” genoemd) levert geen diensten aan cliënten. Bezoek http://www.deloitte.com/about voor een 

meer gedetailleerde beschrijving van de wettelijke structuur van DTTL en haar member firms. 
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