
Interne mobiliteit,  
reddingsboei in tijden  
van structurele schaarste? 
Hoe kunnen we intern talent op een positieve wijze verbinden aan 
de organisatie? Wat zijn voordelen, risico’s, en aandachtspunten? 

Frank Vander Sijpe 
September 2018



Rechten van intellectuele eigendom

De gebruiker erkent dat alle verstrekte informatie en 
gegevens eigendom zijn van Securex Corporate EESV en 
verbindt zich ertoe er geen wijzigingen in aan te brengen. 

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, 
verdeling of wijziging van bestanden, terbeschikkingstelling 
aan het publiek en/of hergebruik in welke vorm ook, 
aanpassingen en gebruik voor commerciële doeleinden 
van alle informatie en gegevens is verboden, tenzij met 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Securex. Het is 
evenzeer verboden de gegevens elektronisch op te slaan en 
te gebruiken voor onwettige doeleinden. 

De verstrekte informatie mag worden gereproduceerd in niet-
commerciële publicaties en presentaties, mits voldaan wordt 
aan volgende 2 voorwaarden: 
 1.  een voorafgaande schriftelijke mededeling aan 
  hrresearch@securex.eu, met vermelding van de 
  gegevens die gereproduceerd worden en het medium 
  waarin gereproduceerd wordt; en 
 2.  de volgende bronvermelding bij de reproductie: 
  © Securex (www.securex.be/whitepapers). 

Ver. Uitg.: Frank Vander Sijpe, Securex Corporate EESV,
Tervurenlaan 43, 1040 Brussel
BTW BE 0877 510 104

INHOUD

3 Intro 

Deel 1 
Waarom zijn we in 
een “new war for talent”…? 

Deel 2 
Hoe is het zover kunnen komen?

Deel 3 
Hoe kunnen we dat oplossen?

Deel 4 
10 tips voor het opzetten 
van een beleid rond “interne 
mobiliteit” in uw organisatie

Deel 5 
Hoe pakken wij interne 
mobiliteit bij Securex aan 
en welke oplossingen bieden 
wij naar werkgevers?

Conclusie

Bijlage

4

8

11

16

18

22

23

2 / Focus report



INTRO

In dit focus report belichten we “interne mobiliteit” als één van de potentiële pistes om het hoofd te 
bieden aan het groeiende aantal vacatures in een aantal organisaties en sectoren in België. 

We definiëren interne mobiliteit daarbij voluntaristisch en vulgarise-
rend als “het inzetten op intern aanwezig talent bij het invullen 
van bestaande en/of nieuwe vacatures binnen een organisatie”. 
Daar bij gaan we ervan uit dat de vraag naar professionele mobiliteit 
van de werknemer zelf (“vrijwillig”) komt en intern gericht is1. 

We stellen in de praktijk vast dat de meeste organisaties interne verschuivingen alleen formeel 
bijhouden wanneer het gaat om een verticale beweging (promotie/demotie). Laterale bewegingen 
op het vlak van professionele mobiliteit zijn vaak weinig of niet zichtbaar in de systemen en worden 
daardoor in de praktijk minder goed bijgehouden. Een tweede vaststelling is dat organisaties voor het 
invullen van vacatures vroeger vaak uitkeken naar externe kandidaten. Nu de arbeidsmarkt in brand 
staat (zie grafieken VDAB2 en spanningsindicator3), en voor veel vacatures het vinden van extern  
talent moeilijker wordt, is het meer dan ooit aangewezen om ook aandacht te schenken aan het 
intern aanwezige talent. 

 
 (VDAB Werkaanbodbericht juli 2018) (Jaarbalans 2017 VDAB)

We beantwoorden in het eerste deel de vraag waarom we de dag van vandaag in België in een 
situatie van een recordaantal vacatures beland zijn, en in welke mate dat een tijdelijke fenomeen, dan 
wel een tendens is. In een tweede deel bespreken we een aantal gebruikelijke scenario’s om met deze 
situatie om te gaan. In het derde deel van het rapport zoemen we in op een aantal specifieke issues 
die verband houden met interne mobiliteit. In deel vier geven we een aantal nuttige tips voor organi-
saties om hun interne talent te detecteren en te ontwikkelen. En in een vijfde deel staan we tenslotte 
stil bij hoe Securex uw organisatie kan begeleiden en ondersteunen bij de uitwerking van een beleid 
rond interne mobiliteit. 

1  In de benadering van professionele mobiliteit maken experts onderscheid tussen interne en extern gerichte mobiliteit, en is het ook van belang om rekening te houden 
met het feit of de mobiliteitsvraag uitgaat van de werknemer (“vrijwillig”), dan wel gevraagd wordt door de werkgever (“gedwongen”), zie “Wat arbeidsmobiliteit met 
werknemers en hun loopbanen doet”, Dave Stynen en Luc Sels, in Over Werk 2/2008. 

2  Zie VDAB, Werkaanbodbericht, juli 2018
3  De spanningsindicator drukt uit hoeveel niet-werkzoekenden er beschikbaar zijn ten opzichte van het totaal openstaande vacatures
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DEEL 1 
WAAROM ZIJN WE IN EEN “NEW WAR FOR 
TALENT”…? 

2017 IN BELGIË: RECORDAANTAL VACATURES! 

“De arbeidsmarkt profiteerde in 2017 van de ‘milde’ con-
junctuur wat resulteerde in een verbetering van een aantal 
cruciale indicatoren. Zo steeg de globale werkzaamheid en 
daalde de werkloosheid. De conjunctuur in combinatie met 
de vervanging van ‘uittreders’ zorgde voor een toenemende 

spanning tussen vraag en aanbod. Deze spanning wordt 
onder meer in beeld gebracht door de hoge ‘vacaturegraad’, 
die met uitzondering van Tsjechië nergens hoger is dan in 
België.” (Paul Verschueren, Federgon, white paper Securex 
Personeelsverloop in 2017).

In de loop van 2017 steeg het aantal vacatures naar ongekende hoogtes in België. De oorzaak van 

deze stijging bevindt zich enerzijds in een “kwantitatieve mismatch” (uittrede baby-boomgeneratie 

die een stijgend aantal vervangingsaanwervingen genereert én tegelijkertijd economische groei die 

groeiaanwervingen vraagt), en anderzijds in een “kwalitatieve mismatch” (niet beschikbaar zijn van de 

gevraagde competenties en/of attitudes in lijn met de behoeften van nieuwe jobs).4 Bovendien wordt 

onze arbeidsmarkt gekenmerkt door uitgesproken regionale accenten die vragen om een beleid “op 

maat”5, en zijn instroombehoeften sterk sectorafhankelijk. Aan de hand van een aantal grafieken 

brengen we graag wat duiding bij deze vaststellingen. 
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4 Arbeidsmarkt 2018, De toestand is ernstig, maar niet hopeloos, Luc Sels, Recruitment 2020
5 Free to work, Jan Denys, p. 67 

Job vacancy rate =
vacant posts

occupied+unoccupied posts
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Het cumulatief effect van vervangingsaanwervingen (55+) en 
groeiaanwervingen leidt tot het oplopen van de “spanningsra-
tio” (die drukt de verhouding uit tussen het aantal beschikbare 
kandidaten en het aantal vacatures). Dat zorgt voor een bijzon-
der gespannen arbeidsmarkt voor hen die het “juiste” profiel 
hebben, terwijl andere groepen6 aan de zijlijn blijven staan 
en nauwelijks aansluiting weten te vinden met de wereld 
van werk. De Beveridge-curve geeft ons een goed inzicht van 
de evolutie van de mismatch op de Belgische arbeidsmarkt: 
ondanks het stijgende aantal vacatures blijft een deel van het 
potentieel van de actieve bevolking werkloos…

De aanvankelijke vrees voor het feit dat toenemende auto-
matiseringen en robotisering tot massaal jobverlies7 (meer 
dan 40%!) zouden leiden, en dus tot minder vervangingsaan-
wervingen, is ondertussen door experten fel bijgestuurd. De 
cijfers over het aantal jobs dat zou verdwijnen onder druk van 
automatisering en robots is ondertussen bijgesteld: slechts 
10% van de huidige jobs zou sneuvelen, en allicht komen er 
nieuwe jobs voor in de plaats. Uiteraard zal de toenemende 
digitalisering wel inhoudelijk een sterke impact hebben op 
jobs en dat alleen al vraagt om een andere soort ingesteldheid 
van alle betrokken partijen (individuen, organisaties, overheid) 
als het op leren aankomt. 
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(Jaarverslag Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 2017)

CUMULATIEF EFFECT VERVANGINGS- EN GROEIAANWERVINGEN (KWANTITATIEVE EN  
KWALITATIEVE MISMATCH)! 

6 Fons Leroy (VDAB) spreekt in dit verband over “kansengroepen”, http://www.hrsquare.be/nl/nieuws/fons-leroy-vdab-over-kansengroepen
7 Carl B. Frey. en Michael Osborne (2013). The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?, OMS working Paper. 
8 Rapport Federaal Panbureau, aanvullende indicatoren naast het bbp, februari 2017, p.81

LATERE INTREDE EN VERVROEGDE UITTREDELEEFTIJD

Een andere factor die op dit ogenblik roet in het eten 
gooit, is dat de bevolkingsgroep op beroepsactieve leeftijd 
(15-65 jaar) in België gekenmerkt wordt door twee 
sociaal-maatschappelijke trends die ervoor zorgen dat een 
deel van het potentieel niet benut wordt: 

 • Latere intrede op de arbeidsmarkt: steeds meer jongeren  
  volgen hoger onderwijs8, wat op zich uiteraard een goede  
  zaak is, maar er wel voor zorgt dat zij pas op latere leeftijd  
  dan verwacht op de arbeidsmarkt intreden. 

 • Vervroegde uittrede op de arbeidsmarkt: ondanks het  
  progressief optrekken van de pensioenleeftijd naar 67 
  jaar stoppen Belgische werknemers doorgaans nog steeds  
  voor hun 61 jaar, en/of na een beroepsactieve loopbaan  
  van amper 32 jaar (in plaats van 45 jaar). Dat blijft ook  
  vanuit Europees perspectief een pijnpunt voor België.
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http://www.hrsquare.be/nl/nieuws/fons-leroy-vdab-over-kansengroepen


6 / Focus report

4
Het samenspel van eerder genoemde trends 
zorgt ervoor dat het resterende aanbod op 
de Belgische arbeidsmarkt in het licht van 
de vele vacatures, behoudens het jaarlijks 
contingent schoolverlaters, eerder beperkt 
is en uitgesproken profielkenmerken kent. 
In Vlaanderen resten ons nog voornamelijk 
een groep jongeren, allochtonen, en lager 
geschoolden. Het is maar de vraag hoe wij 
hen geactiveerd krijgen in het licht van de 
nieuwe jobs die zich vandaag de dag vooral 
richten tot hoger geschoolden9. 

De bevolkingsvooruitzichten van het Fede-
raal Planbureau10 geven bovendien aan dat 
de groei van de bevolking op arbeidsleeftijd 
in 2018 voor het eerst stil valt. In 2019 
wordt die zelfs negatief. En deze evolutie 
zou zich al zeker voortzetten tot 2022. 

9 Werk Focus 2018, zie Steunpunt Werk & Economie
10 Zie Jaarbalans 2017 VDAB (vooruitzichten 2018-2022) en https://www.plan.be/publications/publication-1690-nl-economische+vooruitzichten+2017+2022
11 Over Werk, Projectie instroombehoeften per sector in België, februari 2018, 
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Werkzaamheidsgraad en mogelijke werkzaamheidsgroei door het inzetten van de niet-werkende
potentiële arbeidsreserve, opgesplitst naar socio-demografische kenmerken (Vlaanderen, 2016)
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WEINIG RESERVE OP DE ARBEIDSMARKT

Volgens een recente studie11 blijkt dat het 
samenspel van vervangingsaanvragen  
(bepaald door het aanwezige percentage  
55-plussers) en groeiaanwervingen  
(bepaald door de prognose van de jaarlijkse 
tewerkstellingsgroei) resulteert in sterk uit-
eenlopende instroombehoeften per sector. 
Dat maakt dat binnen bepaalde sectoren 
zoals bijvoorbeeld de gezondheidszorg & 
maatschappelijke diensten de krapte nu al 
bijzonder hard toeslaat. 

INSTROOMBEHOEFTEN PER SECTOR STERK UITEENLOPEND 

https://www.plan.be/publications/publication-1690-nl-economische+vooruitzichten+2017+2022
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(Securex white paper, Personeelsverloop 2017, Evolutie personeelsverloop met contract 
van onbepaalde duur in België over de periode 2013-2017)

Een samenspel van een aantal 
economische, demografische, en 

sociologische tendensen zorgt voor het 
feit dat Belgische organisaties steeds meer 

af te rekenen krijgen met uitdagingen om hun 
vacatures in te vullen, en hun groeipotentieel  

ten volle te benutten. 

Gezien de onderstromen waarop deze 
tendensen drijven, verwachten wij dat 
dat in de komende jaren in een aantal 
sectoren zonder meer een structurele 

uitdaging wordt. 

Belgische werknemers blijven meer dan 
ooit honkvast verbonden met hun werkge-
ver. Zeker na het verwerven van een contract 
van onbepaalde duur (90% van de werkne-
mers in België is aan de slag met dit type 
contract, een unicum in Europa!12) daalt het 
effectief vrijwillige verloop. Merk op dat dat 
in schril contrast staat met de verloopinten-
tie. Ook het onvrijwillige verloop (ontslag 
op initiatief van de werkgever) zakt de 
laatste jaren fel weg. Het eerste ligt aan een 
vorm van “risico-aversie” die kenmerkend is 
voor Belgische werknemers13. Het tweede is 
te wijten aan de verouderende beroepsbe-
volking en de oplopende anciënniteitsjaren 
van de werknemers. Hen ontslaan leidt niet 
alleen tot hoge ontslagkosten voor de werk-
gever, maar ook tot reputatieschade. 

ZO GOED ALS GEEN VRIJWILLIG, NOCH ONVRIJWILLIG PERSONEELSVERLOOP 

CONCLUSIE 12 Verslag Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 2017, p. 101
13 Steunpunt Werk & Economie, toekomstverkenningen arbeids-

markt en onderwijs 2050, Sarah Van Steenkiste e.a., p. 19)
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DEEL 2 
HOE IS HET ZOVER KUNNEN KOMEN? 

In dit deel voeren wij een drietal verklaringen aan het feit dat de Belgische arbeidsmarkt enerzijds 

steeds meer onder druk komt te staan van vacatures die niet meer ingevuld geraken, terwijl ander-

zijds een deel van het potentieel aan de kant blijft staan en nauwelijks geactiveerd kan worden. En 

waarom wij in organisaties af te rekenen krijgen met een aantal dure, maar in verhouding niet altijd 

even productieve arbeidskrachten, meer bepaald in het segment van de bedienden met veel 

anciënniteitsjaren op de teller. 
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Aandeel van de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur in 
de totale werkgelegenheid voor loontrekkenden (in %, 2016)

België bekleedt een unieke en hoge positie in Europa op 
het vlak van het aantal werknemers dat beroepsactief is 
met een arbeidscontract van onbepaalde duur14. Dit con-
tracttype wordt bij ons, naast het zelfstandigenstatuut, 
maatschappelijk gezien als dé norm en staat garant voor 
veilig, hoogwaardig en kwaliteitsvol werk. Werkgevers 
en overheid belonen en promoten – bewust of onbewust 
– binnen dit contracttype immobiliteit en retentie via 
allerlei constructies (mede daardoor ontstaan hier en 
daar de zogenoemde “gouden kooien”15): 

 • Anciënniteitsgebonden verloning 
 • Bijkomende verlofdagen volgens anciënniteit
 • Incentives voor werknemers met 20, 25, 30 jaar dienst 
 • Geen stempelrecht bij vrijwillig ontslag 
 • Enz.

HET CONTRACT VAN ONBEPAALDE DUUR ALS NORM 

Bron: EC (EAK)

11

14 Verslag Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 2017, p. 101
15 Zie blogartikel http://www.securexblog.be/inzetbaarheid/hoe-ver-

gaat-werknemers-gouden-kooi-kanttekeningen-personeelsverloop-2016

http://www.securexblog.be/inzetbaarheid/hoe-vergaat-werknemers-gouden-kooi-kanttekeningen-personeelsverloop-2016
http://www.securexblog.be/inzetbaarheid/hoe-vergaat-werknemers-gouden-kooi-kanttekeningen-personeelsverloop-2016
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16 Meer info omtrent de positie van België in Europa mbt. Adult Learning vindt u via volgende link: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Lifelong_learning,_2011_and_2016_(%C2%B9)_(%25_of_the_popu-
lation_aged_25_to_64_participating_in_education_and_training)_YB17.png

17 Zie https://www.werk.be/sites/default/files/onderzoek/publicaties/de_vlaamse_arbeidsmarkt_na_2020.pdf, p.31
18 Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, Persconferentie, verslag 2017, 29 juni 2017
19 Luc Sels, “Een loopbaan lang leren. Een visie op het stimuleren van opleidingsparticipatie, Steunpunt Werk & Economie, Over Werk, 2/ 2014
20 Zie in dat verband de verwachtingen naar België toe op het vlak van de werkzaamheidsgraad vanuit Europa http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=15594
21 Toekomstverkenningen Vlaamse arbeidsmarkt na 2050, Sells L., Van Steenkiste S., Kniprath, H., Steunpunt Werk, KUL, 2017, grafiek p. 12
22 “Mijn werk, maatwerk”, David Ducheyne, Frank Vander Sijpe, Lannoo, 2013

Op basis van bovenstaande evolutie ontstaat bij de Belgische 
werknemer de illusie dat hij zelf weinig of geen initiatief 
hoeft te nemen op het vlak van leerinspanning. Dat laat hij al 
te dikwijls over aan de “goodwill” van de werkgever. De cijfers 
met betrekking tot “Adult learning” vallen voor België in 
vergelijking met andere landen in Europa dan ook bijzonder 
laag uit16. Bovendien is er een duidelijke positieve correlatie 
tussen de geregistreerde leerinspanning bij volwassenen en 
de uittredeleeftijd uit de arbeidsmarkt: in landen met een 
hoge participatiegraad aan permanente opleiding, werkt men 
doorgaans een pak langer door dan bij ons…17

Kwalificatieveroudering moet in deze tijden waarin kennis 
snel evolueert (en dus ook snel veroudert) zonder meer 
gezien worden als een “sociaal risico”19 volgens arbeids-
marktspecialist Luc Sels: “We pleiten ervoor om kwalifica-
tieveroudering minstens op gelijke voet te stellen van al 
sociaal verzekerde risico’s zoals die op arbeidsongevallen en 
beroepsziekten”. 

Uiteraard betreffen bovenstaande cijfers alleen formele 
leerinspanningen en bestaan er nog andere evenwaardige 
vormen van leren zoals bijvoorbeeld informeel leren, werk-
plekleren en/of het veranderen van jobcontext of -inhoud. 
Laten we niet vergeten dat het belangrijkste kapitaal van 
een organisatie haar kritische kennis en expertise is, die 
aan de basis ligt van ontwikkeling, innovatie en groei… en 
niet de mensen zelf. Met het – onder druk van de overheid –20 
verder groeiende aandeel 55-plussers in het achterhoofd21, 
valt te verwachten dat deze groep in de nabije toekomst 
proportioneel nog belangrijker wordt in onze organisaties. 
Bovendien zijn dat – vooral in het geval van bedienden – ook 
dure werknemers. Zeker indien hun expertise en kennis niet 
zou meegroeien met hun anciënniteit. Het is een gedeelde 
verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer om 
daarvoor oog te blijven hebben en om in onderling overleg 
hieromtrent initiatieven, inspanningen en investeringen te 
blijven doen22. En uiteraard dienen de overheden te zorgen 
voor een eigentijds wettelijk kader dat deze inspanningen en 
initiatieven ondersteunt. 

ONVOLDOENDE LEERINITIATIEF

SE DK FI FR NL DE BE BRU WALVLA
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Participatiegraad aan permanente opleiding: internationale vergelijking
(in %, tijdens de laatste vier weken, 25-64-jargen, 2016)

(Bron: EC EAK18)

2

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Lifelong_learning,_2011_and_2016_(%C2%B9)_(%25_of_the_population_aged_25_to_64_participating_in_education_and_training)_YB17.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Lifelong_learning,_2011_and_2016_(%C2%B9)_(%25_of_the_population_aged_25_to_64_participating_in_education_and_training)_YB17.png
https://www.werk.be/sites/default/files/onderzoek/publicaties/de_vlaamse_arbeidsmarkt_na_2020.pdf
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=15594
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En last but not least: wij bekijken in België “werk” en “werken” nog 
altijd teveel als een “noodzakelijk kwaad”. Het gebruik van termen 
zoals “levenslang leren”, “verzuimbeleid”, “reïntegratie van langdu-
rig zieken”, enz. draagt bij tot stigmatiserend taalgebruik 
als het over het thema werk gaat. Deze manier van 
denken geeft finaal aanleiding tot media-arti-
kels als “Werken maakt ziek”23 én vormt de 
aanleiding voor triviale debatten rond 
het “ vroeger stoppen met werken” en 
“zware beroepen”. Wij moeten terug 
naar de bron van werk waarbij het 
werk niet alleen zorgde voor een 
inkomen, maar ook voor, onder 
andere, zingeving, persoonlijke 
ontwikkeling en een eigen 
identiteit24. 

Belgische werknemers zijn bijzonder honkvast, zeker als ze werken met een contract  
van onbepaalde duur. Zij blijven het liefst zo lang mogelijk bij dezelfde werkgever aan de 
slag. De toenemende vergrijzing versterkt deze trend nog: hoe meer anciënniteitsjaren 
op de teller, hoe lager het vrijwillige en onvrijwillige personeelsverloop. 

Wat daarbij uiterst zorgwekkend is, is de vaststelling dat de Belgische werknemer zich 
in tijden van snel evoluerende kennis (té) weinig zorgen maakt over zijn inzetbaarheid op 
langere termijn. Getuige daarvan is de geringe participatiegraad aan permanente oplei-
ding in vergelijking met tal van andere Europese landen. Daar bovenop is een andere kijk 
op werk en werken absoluut noodzakelijk om mensen zover te krijgen dat zij langer aan 
de slag willen blijven. 

3 KIJK OP WERKEN 

redenen  
waarom
u werkt

10
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CONCLUSIE 23 De Morgen, 2017, Werken maakt ziek, 13 april 2017 
24 Securex, Blog Duurzame inzetbaarheid, 10 redenen waarom u werkt, Hermina Van Coillie, 2018, 
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DEEL 3 
HOE KUNNEN WE DAT OPLOSSEN? 

In de zoektocht naar oplossingen komen organisatie doorgaans terecht bij één van onderstaande 

pistes (of bij een combinatie ervan): 

Invoeren van Automatisering of Robotica  

Aanpassen van de werkorganisatie  

Beroep doen op vormen van “New employment”  

Aantrekken van werknemers uit het buitenland  
(zie eerdere in onder andere de IT- en de zorgsector)  

Inzetten op Interne doorgroei/mobiliteit  

Wij concentreren ons in dit focus report vooral op de mogelijkheden en beperkingen rond de vijfde 

piste, namelijk interne mobiliteit en buigen ons daarbij over een drietal vragen: 

1. 
Moeten wij 

intern talent 
meer kansen 

geven?
2. 

Welk soort
 loopbaanstappen 
kan iemand intern 

overwegen?

3.
Hoe kunnen 

we als organisatie
interne mobiliteit

 faciliteren/
flankeren?

?

?
?

INTERNE 
MOBILITEIT

25 Zie ook Securex White paper “Personeelsverloop 2017”, p. 23
26 Zie ook Securex White paper “Evolutie van a-typische werkvormen”, 2017 

26

25
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Er is niet veel cijfermateriaal te vinden rond interne mo-
biliteit in de Belgische context. Een recent rapport27 over 
interne rekrutering in een internationale context (4 landen: 
Frankrijk, UK, Italië en Duitsland) binnen Europa leert ons 
dat in de betrokken organisaties maar 1 op de 4 functies in 
front line staff en middle line management intern ingevuld 
wordt; op senior management niveau valt dit terug tot 
amper 7%. Ook andere studies28 bevestigen dat organisa-
ties voor het invullen van hun vacatures eerder een beroep 
doen op externe aanwervingen dan op intern talent. In de 
keuze van “build or buy talent” slaat de balans dus dikwijls 
uit in het voordeel van externe aanwervingen. Maar is dat 
wel terecht29? 

Volgens research van de Wharton School of the University of 
Pennsylvania (2012)30 ligt de productiviteit en prestatiegraad 
van extern aangeworvenen in de twee eerste jaren bedui-
dend lager dan die van hun intern gerekruteerde collega’s. 
Maar na die periode blijken deze duurdere externe aanwer-
vingen (gemiddelde kosten 20% hoger) wél weer beter te 
renderen dan de interne kandidaten. Het is dus een genuan-
ceerd verhaal. 

Hoe zit dat nu met de voor- en nadelen van intern gerekru-
teerd talent? Afgezien van de afwezigheid van kwalitatief 
goed onderbouwde ROI-berekeningen die de vergelijking 
maken tussen interne en externe aanwervingen, vinden we in 
de literatuur volgende zaken die in het voordeel pleiten van 
het intern invullen van vacatures: 

MOETEN WIJ INTERN TALENT MEER KANSEN GEVEN? 1

KORTE TERMIJN 
 • Minder lang rekruteringsproces
 • Lagere rekruteringskosten
 • Lagere loonkosten
 • Geen aanpassingsperiode nodig  
  (kennen de cultuur, de processen)

LANGE TERMIJN 
 • Positief voor ontwikkeling en retentie  
  van key talent31 32

 • Internen kennen het interne netwerk
 • Stimuleert motivatie en engagement,  
  onderdrukt absenteïsme 
 • Draagt bij tot kennisborging en kennis- 
  ontwikkeling
 • Positief effect op leerbereidheid33 

“Peter Principle”34: “In een hiërarchie 
stijgt iedere werknemer tot zijn niveau 
van onbekwaamheid”. Een denkfout die 
in dit verband in de praktijk al teveel 
gemaakt wordt is dat “een goede expert 
ook wel een goede leidinggevende zal 
zijn”. 

“Interne bloedarmoede”: het is 
belangrijk dat men ook regelmatig 
mensen van buiten de organisatie blijft 
aantrekken (externe aanwervingen 
dragen sterk bij tot innovatie en ver-
andering35); zij vormen een belangrijke 
schakel bij het terecht in vraag stellen 
van de voorbijgestreefde gewoontes en 
overtuigingen. 

“Sneeuwbaleffect”: positieve discri-
minatie ten voordele van interne kandi-
daten kan ervoor zorgen dat het aantal 
rekruteringsopdrachten snel toeneemt: 
voor elke intern ingevulde opdracht 
dient zich mogelijk een nieuwe aan. Dit 
heeft een impact op het werkvolume 
van HR én op het aanwervingsbudget. 

Anderzijds dienen organisatie zich ook bewust te zijn van een aantal risico’s van interne mobiliteit: 

€
€

€

27 Internal recruitment issues in the European markern Cornerstone, 2018
28 Eric Krell, in SHRM, https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/pages/010215-hiring.aspx
29 In de bijlage van het rapport vindt u ter informatie de raming van de totale kost van een mislukte externe rekrutering
30 Paying More To Get Less: The Effect Of External Hiring Versus Internal Mobility, Wharton School of Pennysylvenia, 2012, M. Bidwell
31 Zie conclusie “The impact of talent management on retention”, V. Olapado, Strayer University, Journal of Business Studies Quaterly, 2014, Vol. 5, Nr. 3, 
32 Zie ook “Study on Determining Factors of employee Retention”, Kossivi,; B, Xu, M and Kalgora, Open Journal of Social Sciences,4, 261-268 (2016), 
33 Zie artikel “Wat arbeidsmobiliteit met loopbanen doet”, Sels L, Stynen D, Over Werk, 2/2008
34 Het Peter principe https://nl.wikipedia.org/wiki/Peterprincipe
35 Securex White paper Personeelsverloop 2017, Is laag personeelsverloop een probleem ?

https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/pages/010215-hiring.aspx
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peterprincipe
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Het meetbaar maken van (interne) mobiliteit is zoals eerder 
gesteld over het algemeen een moeilijk verhaal in tal van 
organisaties. Een conceptuele benadering van het begrip 
“interne mobiliteit” in zijn diverse verschijningsvormen zou 
daarbij kunnen helpen. Een praktische, en volgens ons zeer 
bruikbare aanzet wordt ons aangereikt door Luc Sels en Dave 

Stynen36. De auteurs baseren zich daarbij op literatuuronder-
zoek waarbij zij vaststellen dat de effecten van professionele 
mobiliteit vanuit het standpunt van de individuele werkne-
mer in relatie staan met “de beweging”, “de richting”, en de 
“de reden” van deze mobiliteit: 

WAT VERSTAAN WIJ ONDER INTERNE MOBILITEIT?2

DE BEWEGING: 
Kan gebeuren binnen 
eenzelfde organisatie 
of naar een andere 
organisatie 

DE RICHTING: 
Heeft te maken met 
het functieniveau 
(hoger, lager, of gelijk) 
en is meestal ook ge-
koppeld aan mogelijke 
inkomensvariatie

INTRA- OF INTER-
ROLTRANSITIE: 
Gaat de verandering 
al dan niet gepaard 
met een nieuwe rol/
statuut die duidelijk 
verschilt van de vorige 
(bijv. van werkloosheid 
naar werk) 

REDEN VOOR  
JOBVERANDE-
RING: Is deze vrijwil-
lig of gedwongen? 

Wij hopen dat de tools in het gedigitaliseerde HR-landschap van de toekomst deze fijnmazigheid zullen overnemen en op 
deze wijze zullen bijdragen tot meer transparantie met betrekking tot dit thema. 

36 Arbeidsmobiliteit: micro, meso, macro”, Luc Sels, Dave Stynen 
in Over werk, 2/2008



1  Verandering van “loopbaan-
ladder”: een loopbaanladder refereert 
aan een set gedragscompetenties die 
gemeenschappelijk én kritisch zijn voor 
een bepaalde groep van functies. 
Bijvoorbeeld leidinggevenden, consul-
tant, expert of business support. 

2  Verandering van “activiteits-
domein”: een activiteitsdomein heeft 
te maken met vaktechnische kennis en 
expertise (verworven via diploma’s en/
of relevante ervaring(en) die noodzake-
lijk zijn om een functiein de praktijk te 
kunnen uitoefenen (bijv.: HR, Sales & 
Marketing, Biotechnologie, …).

3  Verandering van “functieclas-
sificatie” (rol): heeft te maken met de 
complexiteit die een functie met zich 
meebrengt en de draagwijdte van de 
beslissingen die ermee verband houden 
(klassiek onderscheid: arbeider/bediende/
kader/directie). 

Binnen Securex onderscheiden wij drie mogelijke hefbomen van professionele mobiliteit:

14 / Focus report

Uit de combinatie van deze elementen kunnen we een inschatting maken omtrent de haalbaarheid en de complexiteit van 
een interne beweging: bijv. een mutatie waarbij iemand zowel verandert van loopbaanladder, activiteitsdomein én rolniveau 
is een stuk complexer dan wanneer iemand alleen verandert van rolniveau. 
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Naast de klassieke testen zoals het assessment center en het 
development center kan een organisatie overwegen om intern 

potentieel – tijdelijk – in een context te plaatsen om na te gaan 
of de verwachtingen al dan niet worden ingelost, via: 

HOE KUNNEN ORGANISATIES DE SLAAGKANSEN VAN INTERNE MOBILITEIT VERHOGEN? 3

PROJECT-
MANAGEMENT: 
tijdelijk toevertrou-
wen van een project 
of een andere functie

UITWISSELING 
VAN WERK-
NEMERS: intern 
uitwisselen van  
beloftevolle mede- 
werkers tussen  
interne departemen- 
ten en diensten van  
een organisatie voor  
een bepaalde tijd/ 
opdracht 

 JOB ROTATION: 
tijdelijk uitoefenen 
van dezelfde functie 
in een andere  
business unit of  
locatie 

VERBREDENDE 
“ASSIGNMENT”: 
bijv. om iemands  
kwaliteiten uit te 
testen als leiding- 
gevende binnen een  
of andere opdracht  
of missie. 

Internen laten doorgroeien is niet zonder risico. Het is be-
langrijk dat een organisatie op voorhand nagaat of de slaag-
kansen voldoende groot zijn. Zodra de mutatie effectief heeft 
plaatsgevonden kan (en wil…) de betrokken persoon dikwijls 
niet meer terugkeren naar de “oude” functie en rest er alleen 

nog een vertrekregeling om wederzijds gezichtsverlies te 
vermijden. Op die manier dreigt een organisatie niet alleen 
goede elementen te verliezen, maar stuurt ze bovendien on-
gewild een verkeerd signaal uit naar de interne community. 

Evenwicht in de verdeling tussen interne en externe aanwervingen is belangrijk. Probeer 
extremen aan beide kanten zoveel mogelijk te vermijden. Vandaag zoeken organisaties 
nog teveel en te spontaan naar geschikte kandidaten buiten de eigen organisatie. 

Met de “war for talent” in het achterhoofd, én het feit dat medewerkers hun externe job-
kansen hoger inschatten dan hun interne, is het aangewezen om als organisatie meer in 
te zetten op intern aanwezig talent.

CONCLUSIE
37 Zie http://blog.bersin.com/prediction-11-talent-acquisition-will-tap-the-power-of-internal-mobility/

https://blog.bersin.com/prediction-11-talent-acquisition-will-tap-the-power-of-internal-mobility/
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DEEL 4 
10 TIPS VOOR HET OPZETTEN VAN 
EEN BELEID ROND “INTERNE MOBILITEIT” 
IN UW ORGANISATIE 

TIP 

1

Overtuig de leidinggevenden in uw organisatie van het belang dat 
zij hebben bij het detecteren, ontwikkelen en doorschuiven van intern 
talent. Wees waakzaam voor “talent hoarding”38 binnen uw organisatie.

Investeer in tools die u een juist en gedetailleerd beeld geven van 
de interne mobiliteit van medewerkers binnen uw organisatie. Beperk u 
daarbij niet tot alleen promoties en demoties; ook laterale bewegingen 
zijn van belang. Benchmark uw cijfers waar mogelijk.

Bepaal voor uw organisatie, in samenspraak en overleg met het manage-
ment, een strategie rond interne mobiliteit en leg daarbij een aantal 
key performance indicators of cijfermatige doelstellingen vast (eventueel 
per doelgroep, departement, land). 

Werk aan een policy rond interne mobiliteit voor uw medewerkers. 
Zorg voor een helder en transparant “psychologisch contract”. Voorzie 
zowel in een “top down” als in een “bottom up” proces voor het detecteren 
van potentieel.

Publiceer al uw vacatures zowel extern als intern (misschien 
kunt u zelfs overwegen om dit eerst intern te doen!).

TIP 

2
TIP 

3
TIP 

4
TIP 

5
38 “talent hoarding” impliceert dat bepaalde leidinggevenden talent trachten binnen het team te houden vanuit eigenbelang; zie ook https://hr-gazette.com/talent-hoarding-pushing-best-away-infographic/

VACATUREVACATURE

TEAM A TEAM B

https://hr-gazette.com/talent-hoarding-pushing-best-away-infographic/
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Gebruik “evidence based“ tools om intern potentieel te beoordelen. 
Meer nuttige informatie in dit verband vindt u onder andere via COTAN39 
of via de website van CEBMA40.

Ontwikkel op een gestructureerde en permanente wijze kennis 
omtrent uw interne “talent pool”. Richt u daarbij niet alleen op de “high 
potentials”, maar op de “total workforce”. Inclusief op diegenen die binnen 
uw organisatie actief zijn, maar niet noodzakelijk met een vast contract 
verbonden zijn (bijv. freelancers, tijdelijken, interims, consultants, ...).

Durf pro-actief de dialoog aan te gaan met uw medewerkers omtrent 
hun professionele toekomst en verwachtingen. Doe dat niet één-
malig maar bijvoorbeeld als vast onderdeel van een periodiek gesprek of 
als deel van een intern “Mobility Center”. Doe zo nodig een beroep op een 
externe partner (bijv. loopbaancoach).

Sensibiliseer medewerkers rond hun inzetbaarheid en tewerkstel-
lingskansen. Maak hen bewust dat ook zij mee verantwoordelijk zijn 
voor dit gegeven.

Stimuleer en ondersteun elke leervraag bij uw medewerkers, ook al ligt 
die niet direct in lijn met de huidige job.

TIP 

6
TIP 

7
TIP 

8
TIP 

9
TIP 

10
39 Zie https://www.cotandocumentatie.nl/
40 Zie https://www.cebma.org/

https://www.cotandocumentatie.nl/
https://www.cebma.org/
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DEEL 5 
HOE PAKKEN WIJ INTERNE MOBILITEIT BIJ 
SECUREX AAN EN WELKE OPLOSSINGEN BIEDEN 
WIJ NAAR WERKGEVERS?

Vooraleer mee te geven hoe wij vanuit Securex uw organisatie kunnen begeleiden bij het uitstippelen 

en ontwikkelen van een beleid rond interne mobiliteit, informeren wij u graag nog hoe wij deze uitda-

ging bij Securex aanpakken. 

Binnen onze eigen groep zetten wij in op datacollectie met betrekking tot drie HR-hefbomen: “Strategic work force planning”, 
“Leadership support “ en “Employee experience”. 

EEN BLIK OP DE AANPAK VAN INTERNE MOBILITEIT BINNEN SECUREX 

STRATEGIC
WORKPLACE

PLANNING

LEADERSHIP
SUPPORT

CANDIDATE/
EMPLOYEE

EXPERIENCE

SPECIFIC BUSINESS CASES

1 2 3 4 5 6 7

employer
branding

analyse labor
market

time to fill  
candidate experience

training  
evaluation

internal & external
benchmark study

welcome survey
Deal@Work

survey 3 & 6 months
people growth

spotlight
absenteeism exit surveyhiring 

process training reward

onboarding performance exit

1  “Strategic Workforce 
Planning” heeft betrekking op het 
identificeren, het ontwikkelen, en 
het laten groeien van talent binnen 
de organisatie, met inbegrip van 
het beoordelen en remediëren van 
retentierisico’s. 

2  “Leadership Support” heeft 
betrekking op het ontwikkelen van 
cijfermatige ondersteunde “dash-
boards” voor de leidinggevenden 
om hen een beeld te geven van de 
evolutie van een aantal HR-para-
meters binnen hun eigen team (bijv. 
absenteïsme). 

3  De “Candidate/Employee 
Experience” heeft betrekking op 
het verzamelen van een aantal “facts 
& figures” vanuit het oogpunt van de 
kandidaat/medewerker met betrek-
king tot onder andere de selectiepro-
cedure, het “onboarding”-proces, de 
prestatie-evaluatie, de procedure bij 
terugkeer na ziekte, de beoordeling 
van opleidingen en de interne  
mobiliteit. (zie onderstaand schema)

1

Candidate & employee experience
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Securex biedt bij interne mobiliteitsvraagstukken begelei-
dingstrajecten41 aan op maat via het implementeren van het 
programma ‘Zet uw Talent in beweging’ of via het opzetten 
van een ‘Mobility Center’ in uw organisatie. 

Op die manier begeleiden we medewerkers naar een nieuwe 
toekomst. Het is immers van belang medewerkers wendbaar 
te maken en te houden voor de vele interne en externe

 veranderingen die organisaties vandaag ondergaan. Samen 
met onze Mobility coach scheppen we duidelijkheid over hun 
huidige en toekomstige mogelijkheden. Zo verwerven uw 
medewerkers inzichten in hun loopbaan, hun competenties,  
hun valkuilen en bereiden wij hen voor op een nieuwe 
arbeidssituatie. 

We doen dat aan de hand van de “life cycle interne mobiliteit”.  
(zie onderstaand schema)

HOE KAN SECUREX U ALS ORGANISATIE HELPEN MET UW INTERNE MOBILITEITSBELEID? 2

41  In het kader van deze interne mobiliteitsvraagstukken spreken we over “Inplacement” indien de medewerker zich heroriënteert binnen de organisatie; ”Throughplacement” indien de medewerker naar 
aanleiding van een fusie of een reorganisatie moet heroriënteren.”

VOOR

NA

TIJDENS

ANALYSE
Geplande veranderingen

STAKEHOLDERS

SENSIBILISERING
Waarom
DIRECTIE, MANAGEMENT
EN COACHES

POSITIEF 
OMGAAN MET 
VERANDERING

ACTIEPLAN 
BEPALEN

Loopbaan in eigen regie nemen

ACTIEPLAN
IMPLEMENTEREN

Loopbaan in eigen 
regie nemen

EVALUATIE EN 
BIJSTURING 

Aanpak: zet uw talenten in beweging

CONTEXT
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STAP 1 ANALYSE 
We verzamelen informatie bij de stakeholders 

om een begeleidingstraject op maat uit te wer-
ken. Op die manier krijgen we een beter inzicht in 

de (nieuwe) structuur van de organisatie en de verschil-
lende functies die er zijn. Zo maken we de nieuwe context 
van het veranderingstraject een stuk duidelijker. 

STAP 2 SENSIBILISERING 
De directie en het management leggen de  
betrokkenen uit waarom de veranderingen 

nodig zijn. Onze consultants begeleiden die 
gesprekken. Uw medewerkers komen te weten 

uit welke noodzakelijke objectieven en stappen het 
veranderingstraject nog bestaat. We sluiten het gesprek 
af met een vragenronde waarbij een face-to-facegesprek 
mogelijk is. 

STAP 3 POSITIEF OMGAAN MET 
VERANDERING 
We leren uw medewerker positief omgaan met 
de veranderingen. Dat doen we onder het motto: 

‘loopbaan in eigen regie nemen en verandering 
als positief ervaren’. 

Samen met uw medewerker bespreken we: waarom 
verandering nodig is; wat de verschillende fases van de 
veranderingen zijn en hoe hij weer leert loslaten, aanvaar-
den en vooruitkijken. 

STAP 4 ACTIEPLAN BEPALEN 
We leggen een actieplan vast zowel op het 
niveau van uw organisatie als op het niveau van 
het individu waarbij de focus ligt op het in lijn 

brengen van de eigen identiteit en professionele 
keuzes van uw medewerker met zijn motivatie en 

engagement op lange termijn. Naast de mogelijkheid om 
competenties, dromen en talenten in kaart te brengen, 
bieden we uw medewerker een reflectiemoment (Wat  
ambieer ik? Ligt mijn toekomst bij de huidige of een  
andere werkgever?). 

De begeleiding van uw medewerkers verloopt individueel 
en/of in groepsverband. We stemmen hun ontwikkelings- 
traject specifiek af op hun noden eventueel aangevuld 
met de mogelijkheid om in de organisatie hun potentieel 
– tijdelijk – in een context te plaatsen om na te gaan of 
de verwachtingen al dan niet worden ingelost en zo een 
win-winsituatie te creëren voor beide partijen. 

STAP 5 ACTIEPLAN IMPLEMENTEREN 
Uw medewerker vindt (opnieuw) zin in zijn 

professionele loopbaan. Dat laatste doet hij 
door zijn eigen identiteit en professionele keu-

zes in lijn te brengen met zijn motivatie en engage-
ment op lange termijn. Hij ziet hoe zijn nieuwe functie 
bijdraagt aan de missie van de organisatie. 

STAP 6 EVALUATIE EN BIJSTURING 
We evalueren de situatie regelmatig en 
stellen het actieplan zo nodig bij. In sommige 

gevallen is het handig om in uw organisatie 
een specifieke cel op te zetten. Securex biedt 

ook daar verschillende samenwerkingsvormen aan 
om u te helpen. 
 
1  We zetten een Mobility Center op voor u en 

 ondersteunen uw coaches met opleidingen en intervisie. 
2  We zetten een Mobility Center voor u op en draaien er 

 zelf actief in mee. Onze coaches begeleiden uw 
 medewerkers door het veranderingsproces. 
3  We combineren optie 1 en 2. 

We stellen vast in onze trajecten dat de meeste mede-
werkers sneller een extern persoon in vertrouwen nemen 
dan een interne medewerker uit uw bedrijf. Ze durven dan 
eerlijker te vertellen over wat ze echt willen doen. Bij een 
collega houden ze sneller rekening met de situatie en 
gaan ze uit van veronderstellingen. 
 
In elke formule stellen we uw beleid rond mobiliteit op 
punt. U gebruikt het dan als startpunt om de veranderingen 
concreet te maken voor uw medewerkers en uw organisatie. 
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Wanneer wij aan de slag gaan in een organisatie en een project opzetten rond interne mobiliteit laten wij ons leiden door 
volgende principes: 

 • Wij beschouwen het werken aan interne mobiliteit als 
een strategische keuze die rekening houdt met de cultuur 
van de organisatie en vertrekt vanuit het “diversiteits- 
principe”, dat wil zeggen niet alleen gericht op potentieel- 
detectie (“elitair”). Als organisatie is het daarenboven  
belangrijk om een beleid te voeren dat duurzame inzet-
baarheid van medewerkers ondersteunt en stimuleert. 

 • Wij vertrekken bij het werken aan interne mobiliteit 
altijd vanuit de vraagstelling “hoe ziet uw business er 
binnen 5 à 10 jaar uit (rekening houdend met eventuele 
disruptieve elementen) en hoe kunt u uw huidige mede-
werkers inzetten en laten evolueren om uw doelstellingen 
als organisatie te bereiken.” Een transparante en regelma-
tige interne communicatie rond op til zijnde veranderin-
gen en toekomstvisie vergroten daarbij de bereidheid en 
het vertrouwen van de medewerkers om in te stappen in 
het veranderingsverhaal. 

 • Wij zien interne mobiliteit als een hefboom voor 
oplossingen voor teams of individuele medewerkers die 
niet meer in hun huidige functie ingezet kunnen worden 
binnen de organisatie. Of voor medewerkers voor wie men 
een “vervolgtraject” of re-integratietraject voorstelt met 
– in beide gevallen – als doel hen te heroriënteren door 
hen te leren omgaan met verandering en hun competen-
ties in kaart te brengen. 

 • Wij geloven dat werken aan Interne mobiliteit, net als 
“inzetbaarheid”, een gedeelde verantwoordelijkheid is van 
de werknemer en werkgever waarbij leiderschap key is. 
Een leider creëert duurzame groei en stimuleert een con-
text waarbij welzijn en succesvol werken, met goesting, 
centraal staan. Hij zorgt voor een klimaat waarbij mensen 
opportuniteiten als een uitdaging gaan zien. De leider 
stelt daarvoor de juiste werkmiddelen ter beschikking en 
moedigt eigenaarschap, creativiteit en intrapreneurschap 
aan. Hij stimuleert een samenwerkings- en ontwikkelings-
cultuur, waarbij medewerkers ingezet worden volgens 
hun talenten en aspiraties. In een veilige leeromgeving 
worden continu leren, verbeteren en experimenteren 
voortdurend gestimuleerd. Daardoor evolueert men naar 
een ‘from Me to We’-cultuur, waarbij men gemeenschappe-
lijke doelen nastreeft en al lerend presteert. 

 • Wij gaan uit van de overtuiging dat HR een verbindende 
rol speelt in het proces van interne mobiliteit waarbij zij 
niet alleen de talenten van medewerkers in kaart brengen 
maar ook bijdragen tot een bewustmakingsproces (succes-
factoren, van AS IS naar TO BE) en reflectiemomenten in 
de loopbaan van de medewerkers van een organisatie 
(Wat ambieer ik? Bij huidige of andere werkgever?). 

 TOT SLOT NOG ENKELE “GUIDING PRINCIPLES” VAN ONZE ACTIES: 3



INTERN 
MOBILITEITS-

BELEID
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Op basis van interne en externe ervaringen 
van onze experten, aangevuld met academische 
inzichten kan Securex uw organisatie 
ondersteunen en vooruit helpen bij de 
ontwikkeling van een effectief en efficiënt 
beleid rond interne mobiliteit. 

CONCLUSIE

In dit focus report hebben wij de 

professionele mobiliteit 
binnen het kader van de eigen organisatie 

in een Belgische context 

in de schijnwerpers geplaatst. 

Wij stellen algemeen vast dat organisaties in 
de praktijk spontaan meer een beroep doen 
op externen dan op internen bij het invullen 
van hun vacatures. Op de structureel gespan-
nen arbeidsmarkt van vandaag en van morgen 
zal dat steeds minder gemakkelijk worden. 

In de zoektocht naar oplossingen voor deze situatie 
vormt het intern aanwezige talent een voor de 
hand liggende piste. Niettegenstaande een aantal 
onbetwistbare voordelen houdt deze optie ook  
een aantal onmiskenbare risico’s in. 
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In tijden van krapte, en zeker als het gaat om knelpuntberoepen, hebben organisaties nogal eens de neiging om een externe kan-
didaat met een arbeidscontract van onbepaalde duur binnen te halen, ook al is men niet volledig overtuigd van diens kwaliteiten. 
De weerhouden kandidaat oogt niet “super”, maar eerder “good enough”. Onder druk van het lijnmanagement, om een vacature snel 
ingevuld te krijgen, of vanwege kostenoverwegingen, wordt dan maar beslist om “enig risico” te nemen. Vaak staan we niet stil bij 
de kostprijs van dit risico. Hieronder trachten wij een zo gedetailleerd mogelijk beeld te schetsen van de kosten van een mislukte 
rekrutering op 3 verschillende hiërarchische niveaus in een organisatie: het niveau bediende, kader, directielid. 

BIJLAGE 

Kosten van een (mislukte) externe aanwerving 
BEDIENDE KADER* DIRECTIELID OPMERKINGEN 

Opzegvergoeding (11 weken) 18.000 22.000 112.000
We gaan ervan uit dat de opzegperiode niet gepresteerd wordt; gegevens berekend op basis van portefeuille sociaal secretariaat 
periode 2016-2018 (5735 observaties); voor directieleden komen we – afgezien van de wettelijke opzegvergoeding – al vlug uit op 
bedragen die een stuk hoger liggen, wegens allerlei compensaties.

Admin/HR kost /business 4.000 5.000 5.000 kost van de introductie, het onboarding-proces, peter/meterschap, exitgesprek,…

Recruteringskost 

headhunter 21% jaarsalaris 10.000 17.000 25.000

interne kost (testing/admin/talent) 3.250 7.850 9.700 interne kost recruteringsproces; voor kader en directie inclusief assessment center

Opleidingskost (te berekenen) te berekenen op basis van aantal formele opleidingsdagen eigen aan de functie; voor kader en directie dikwijls leiderschapstraject 

Totaal (exclusief opleidingskost) 35.250 51.850 151.700

Vervangingskost (11 weken) 20.000 40.000 49.500 optioneel mee te nemen in de berekening, komt meer voor ingeval ontslag bediende dan bij kader of directie

Totaal (inclusief vervanging) 55.250 91.850 201.200

*Voor wat betreft de notie “kader”: hier dienen we de bedragen met een korrel zout te nemen. Elke organisatie kan bepalen wie behoort tot het “kaderpersoneel”. Dit gegeven vinden wij maar sporadisch terug in onze database, 
en dus berust de berekening op te weinig data observaties om betrouwbaar te zijn. Bovendien worden ook hier bovenop het “minimum” wettelijke bedrag dikwijls bijkomende compensaties toegekend.

Assumpties 
 1. We gaan er in onze kostenbenadering vanuit dat we te 

maken hebben met een werknemer met een arbeidscontract 
van onbepaalde duur in een vestiging in België. Na diverse 
waarschuwingen, functioneringsgesprekken, én correctie-
gesprekken nemen we als organisatie finaal de beslissing 
om na 2 jaar (24 maanden) over te gaan tot ontslag. Het 
initiatief gaat dus uit van de werkgever. 

 2. We gaan ervan uit dat de opzegtermijn niet gepresteerd 
wordt (wat in de praktijk veel voorkomt bij een ontslag 
ingeleid door de werkgever, zeker als het om een attitude-
probleem gaat).

 3. We berekenen alleen de “directe kosten” in onze benadering, 
d.w.z. de kosten die duidelijk aantoonbaar zijn. Onder 
indirecte kosten verstaan we hier, onder andere, mogelijke 
schade aan de klantenportefeuille of eventuele reacties van 
collega’s (bijv. bijkomende vrijwillige ontslagen, syndicale 
acties,…). In functie van de casuïstiek of van het risico dient 
men dus mogelijk de “directe kosten” met de “indirecte 
kosten” te verhogen. 

 4. In de kostenbenadering van een ontslag door de werk-
gever onderscheidt men in de literatuur doorgaans volgende 
luiken: 

   a. Opzegvergoeding 
   b. Administratieve kosten
   c. Opleidingskosten 
   d. Rekruteringskosten vervanger

In bepaalde gevallen dient men de medewerker ook te 
vervangen op korte termijn (via een interim, consultant, 
freelancer, interim manager,…). Deze kosten vermelden wij 
afzonderlijk in onderstaand overzicht. 

 5. Wij berekenen de directe kosten op 3 niveaus binnen een 
  organisatie: 
   • “Bediende”: het profiel van een bediende betreft een 

werknemer die eerder operationele basisactiviteiten 
uitvoert binnen een duidelijk afgebakend verantwoor-
delijkheidsdomein. Meestal met tijdregistratie, en dus 
onderworpen aan de regelgeving met betrekking tot 
tijdregistratie. 

   • “Kader”: De wettelijke omschrijving van het begrip 
“kadermedewerker” verschilt van de invulling ervan 
in de praktijk. In onze benadering spreken wij van een 
werknemer die op basis van zijn diploma of ervaring 
een diepgaande expertise binnen een bepaald domein 
heeft verworven of leiding geeft aan een team. Het 
zijn mensen die beschouwd worden als “vertrouwens-
personen”. Zij dragen verantwoordelijkheid op tactisch 
vlak (middellange termijn). Kaderleden zijn niet onder-
worpen aan tijdregistratie en kennen dus in principe 
geen beperking qua werkuren in België. 

   • “Directie”: het profiel van een lid van de directie 
gaat doorgaans om een werknemer die leiding geeft 
aan een team dat bestaat uit kaderleden. Directieleden 
geven advies of beslissen over de strategie van een 
organisatie op langere termijn, en nemen daarvoor ook 
mee de verantwoordelijkheid op. Zij zijn niet onder-
worpen aan de wetgeving met betrekking tot tijdregi-
stratie. 

42 Costing human resources, the financial impact of behaviour in organisations, Cascio W., 2000
43 Puur wettelijk is een kadermedewerker geen leidinggevende … Zie http://www.steunpuntwerk.be/system/files/overwerk_2003_1-2_15.pdf
44 http://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNewsWgsoc_nl/F83D7778BF24E40DC1257F41003796A2?OpenDocument&segment=wg#.W2LLyGdlKUk
45 Zie ook http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=29448

http://www.steunpuntwerk.be/system/files/overwerk_2003_1-2_15.pdf
http://www.securex.eu/lex-go.nsf/vwNewsWgsoc_nl/F83D7778BF24E40DC1257F41003796A2?OpenDocument&segment=wg#.W30Q9JMzZBx
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=29448


Wat weten we omtrent “interne mobiliteit” in Belgische organisaties? In welke mate kan interne mobiliteit bijdragen 
tot het invullen van de tsunami van vacatures waarmee wij af te rekenen krijgen? Is deze schaarste van tijdelijke aard 
en algemeen, dan wel structureel en sectorspecifiek? Welke zijn de voordelen, mogelijke risico’s, en aandachtspunten 
die verbonden zijn aan het mobiliseren van intern talent? En waarmee dienen we rekening te houden bij het opzetten 
van een intern mobiliteitsbeleid?

U leest er alles over in dit Securex focus report dat zich richt tot HR professionals en managers die zich ervan bewust 
zijn dat intern talent de dag van vandaag onvoldoende benut wordt in organisaties. Exacte cijfers over interne loop-
baanbewegingen binnen organisaties zijn in België nauwelijks beschikbaar. Internationale rapporten geven aan dat 
de verhouding interne/externe aanwervingen ongeveer 1 op 3 is. Onderzoek toont aan dat medewerkers hun externe 
inzetbaarheid hoger inschatten dan hun mogelijkheden op de interne arbeidsmarkt. Hoog tijd dus om intern talent te 
herkennen, te ontwikkelen en op een positieve wijze te verbinden aan de organisatie.

Heeft u vragen omtrent het mobiliseren van intern talent of het opzetten van een beleid hierrond?  
Wilt u actie ondernemen om interne mobiliteit meer in de kijker te plaatsen op de interne organisatieagenda? 

Contacteer: 
Karolien Schoenaerts
Manager In- & Outplacement HR Consulting 
M +32 493 07 76 86
karolien.schoenaerts@securex.be

Caroline De Baets
Business Expert HR Consulting
M +32 479 65 50 75
caroline.de.baets@securex.be 

Wilt u meer informatie over dit focus report of hebt u zelf een onderzoeksvraag? 
Contacteer ons via hrresearch@securex.be

Contacteer: 
Frank Vander Sijpe
Director HR Research 
M +32 478 40 29 32
frank.vander.sijpe@securex.be

Word lid van ons onderzoekspanel, bezoek onze blog 
of raadpleeg onze white papers: 
www.securex.be/panel 
www.securexblog.be/inzetbaarheid
www.securex.be/whitepapers

Wil u automatisch informatie over de Securex white papers? 
Bezoek onze website www.securex.be. 

Volg ons via Twitter @Securex_BE en LinkedIn/securex.be

https://www.securex.be/panel
http://www.securexblog.be/inzetbaarheid/
https://www.securex.be/nl/publicaties
https://twitter.com/securex_be
https://nl.linkedin.com/company/securex

