
Een nieuwe kijk op loopbaaneinde

Cosourcing brengt
dynaimek in loopbaan
van senior medewerkers

■ Timothy Vermeir

Atypische vormen van arbeid zijn niet 
alleen een antwoord op de vraag naar 
flexibilisering, maar kunnen ook in het teken 
staan van langer werken, van een langere 
carriere. Experience@Workkoppelt, via 
een dienstverleningsovereenkomst, oudere 
werknemers aan een nieuwe organisatie, waar 
ze hun ervaring kunnen inzetten.

osourcing gaat over het delen van talenten over 
de grenzen van organisaties heen. Er zijn ver- 
schillende redenen waarom je cosourcing zou 

willen invoeren. Er is het voorbeeld van bedrijven met seizoens- 
pieken in de werkvolumes, die via cosourcing medewerkers 
kunnen delen met elkaar, al naargelang van de periode van het 
jaar. Een ander voorbeeld: een kleine organisatie of vzw heeft 
niet meer het budget om iemand 100 procent op de payroll te 
houden, maar wil de band met die medewerker niet verbreken 
en houdt via cosourcing de medewerker halftijds aan, terwijl ze 
die halftijds met een andere organisatie deelt. Daamaast zijn er 
lokale initiatieven, waarbij men kijkt of het niet mogelijk is om 
medewerkers te delen op een bepaald bedrijventerrein - Syntra 
West-Vlaanderen wil daar alvast rond werken. Een vierde moge- 
lijkheid is wat wij doen: cosourcing in het kader van duurzame 
loopbanen. De vraag luidt dan: kunnen we senior medewerkers 
via cosourcing een zinvolle eindeloopbaan aanbieden?"

Dynamiek brengen
Aan het woord is Inge Janssens, managing director van 

Experience@Work, dat ontstaan is vanuit de vaststelling dat hoe 
langer een loopbaan duurt, hoe minder dynamisch ze wordt. 
Oudere werknemers bewegen niet meer op de arbeidsmarkt en 
blijven vaak in hun job vastzitten. Een van de redenen is dat seni
or medewerkers heel wat verworvenheden hebben opgebouwd 
die ze zouden verliezen als ze van werkgever veranderen - de fa- 
meuze 'gouden kooi!

Daarnaast verliezen dergelijke medewerkers voeling met de 
arbeidsmarkt, zodat ze minder goed weten wat de mogelijkhe- 
den zijn. Ten derde blijken vele werkgevers minder geneigd om 
oudere werknemers aan te trekken. Dat ze duurder zijn, is een be- 
langrijke factor, maar oudere werknemers moeten ook vechten 
tegen een aantal stereotypen: ze zouden niet dynamisch rneer 
zijn, minder flexibel, een beetje vastgeroest,...

> Inge Janssens (Experience@Work)
"De medewerker blijft op de payroll 
staan van zijn huidige werkgever - de 
uitlenende organisatie - en behoudt daar 
zijn verworvenheden, maar er komt een 
dienstverleningsovereenkomst metde 
inlenende organisatie. Het voordeel voordie 
organisatie is datzij een beroep kan doen 
op een ervaren medewerker, maar dan voor 
de kostprijs van een junior profiel.” © gf

Opnieuw dynamiek in de loopbaan van senior 
medewerkers krijgen, is evenwel geen sinecure. 
Dat zag Inge Janssens ook toen ze bij Proximus aan 
de slag was en op zoek ging naar 'landingsbanen' 
voor oudere medewerkers. "We hadden bijvoor- 
beeld workshops met lassers, de medewerkers die 
elk dag de straat opbreken - dat is een fysiek zwaar 
beroep. Voor hen zijn er weliswaar functies zoals 
toezichter, maar zelfs als grote organisatie kan je 
dergelijke jobs niet blijven creeren."
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Toen ontstond het idee om buiten de eigen 
organisatie te zoeken naar functies voor oudere 
werknemers - en in het bijzonder naar organisaties 
uit de non-profit of social profit. Wat ligt er aan de 
basis van dat idee? Terwijl in grote ondememingen 
de loonkosten toenemen en oudere werknemers 
vasthouden aan hun huidige baan en bijhorende 
voordelen (en dus ook de loopbaankansen voor 
de volgende generaties inperken), zijn vzw's en 
aanverwanten op zoek naar senior profielen die 
ze maar moeilijkkunnen vinden en die ze zich hoe 
dan ook niet kunnen veroorloven.

Dienstverleningscontract
Verschillende ondernemingen sloegen in 2015 

de handen in elkaar - ondertussen zijn er al 11 aan- 
gesloten - om Experience@Work boven de doop- 
vont te houden. Wat het concreet is? "Experience@ 
Work, dat openstaat voor dike werkgever, is een 
matchingplatform om ervaren talenten te delen 
over bedrijven heen. Wij noemen het een ‘multi
company mobility center': bedrijven hebben vaak 
een intern mobility center, maar dit is er een over 
verschillende bedrijven heen. We hebben in het 
begin veel tijd geinvesteerd om daarvoor een juri- 
disch sluitende manier van werken te vinden.’’

Om niet alleen juridisch helemaal in orde te 
zijn, maar ook administratief zo eenvoudig mo-

gelijk te kunnen werken (dat is de reden waarom 
niet met werkgeversgroeperingen wordt gewerkt, 
merkt Janssens op) en rekening te houden met de 
wensen van alle betrokkenen (zoals de senior me- 
dewerkers die hun voordelen willen behouden), 
was de keuze beperkt. “We werken nu met dienst- 
verleningsovereenkomsten: de medewerker blijft 
op de payroll staan van zijn huidige werkgever - 
de uitlenende organisatie - en behoudt daar zijn 
verworvenheden, maar er komt een dienstverle- 
ningsovereenkomst met de inlenende organisatie. 
Het voordeel voor die organisatie is dat zij een be- 
roep kan doen op een ervaren medewerker, maar 
dat gebeurt dan voor de kostprijs van een junior 
profiel."

Een (te) eenvoudig cijfervoorbeeld maakt 
veel duidelijk: stel dat er een loonkostprijs is van 
100.000 euro, maar de non-profitorganisatie heeft 
slechts een budget voor 67.000 euro. Dan kan tus- 
sen de inlenende en uitlenende onderneming een 
dienstverleningsovereenkomst opgesteld worden 
ter waarde van 67.000 euro. De resterende 33.000 
euro blijft bij de uitlenende werkgever 'plakken,' 
maar die kosten vallen goedkoper uit dan SWT.

“We zien Experience@Work als een oplossing 
om langer, inzetbaar en vitaal aan het werk te blij-
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+ Experience@Work 
maakt het mogelijk 
om (oudere) werkne- 
mers via een dienst- 
verleningsovereen- 
komst in een andere 
organisatie - voorlo- 
pig in de non-profit 
of social profit - te 
werk te stellen.
Het verschil tussen 
wat de inlenende 
organisatie betaalt en 
de werkelijke loon- 
kosten wordt door 
die laatste gedragen. 
Dit is geen alternatief 
voor een sociaal plan, 
maar een van de mo- 
gelijkheden die een 
onderneming binnen 
het kader van cao 104 
kan aanbieden.

ven, en als een alternatief voor vervroegd uit de ar- 
beidsmarkt vertrekken, waarbij talenten verloren 
gaan. Daar hangt een kostenplaatje aan vast, maar 
we denken dat dit systeem beter is dan mensen in 
burn-out te laten vallen, ziek te laten worden of 
niet meer echt geengageerd naar het werk te laten 
komen',' verantwoordt Janssens de kosten voor de 
werkgever. Overigens: ook Inge Janssens zelf is aan 
de slag bij Experience@Work via een dienstverle- 
ningsovereenkomst die Proximus, haar juridische 
werkgever, heeft afgesloten.

Bijkomend rekruteringskanaal
Medewerkers van de deelnemende uitlenen- 

de ondernemingen hebben toegang tot het plat
form en kunnen postuleren voor de jobs die er 
geadverteerd zijn - gemiddeld op elk moment 
zo’n vijftigtal, geeft Janssens aan. "Elke inlenen
de organisatie doet zelf de 
selectie, zonder de verplich- 
ting iemand aan te werven: 
voor hen is het gewoonweg 
een bijkomend rekrute
ringskanaal. De uitlenende 
onderneming - die dus de 
juridische werkgever blijft - 
heeft wel invloed op welke 
vacatures op haar platform 
gepubliceerd worden. Ondernemingen kunnen 
kiezen om functies die raken aan hun corebusi
ness niet te adverteren, of ze kunnen vacatures 
weigeren wanneer de kloof tussen de loonkosten 
en wat de non-profitorganisatie kan betalen te 
groot uitvalt.”

"Het leuke aan dit project is dat het een 'win' be- 
tekent voor iedereen',’ vervolgt Janssens. "De uitle
nende organisaties kunnen hun ervaren medewer
kers gemotiveerd houden door het aanbieden van 
alternatieve carriere-opportuniteiten, ze kunnen 
hun HR-kosten optimaliseren, en ze kunnen ruim- 
te creeren om jongeren een kans en doorgroeimo- 
gelijkheden te geven op de arbeidsmarkt.”

Er is ook een onmiskenbaar maatschappelijk 
voordeel door uitval en vervroegde uittreding te 
vermijden. En de inlenende organisaties kunnen 
via Experience@Work ervaring binnenhalen en 
tegen een lagere kostprijs nieuwe inzichten in de 
ondememing brengen zonder sociaal passief te 
hoeven opbouwen.

Terugkeren is niet uitgesloten
"Ook de medewerker zelf wint hierbij',' meent 

Janssens. "Zij kunnen hun talenten blijven inzet- 
ten, hun ervaring doorgeven, zelf ook nieuwe er- 
varingen opdoen en dat allemaal zonder de band 
met de oorspronkelijke werkgever te verliezen. Zo 
kunnen ze langer gemotiveerd aan de slag blijven. 
Deze mensen zijn allemaal enthousiast en zijn 
onze beste ambassadeurs.''

Overigens is het de uitdrukkelijke bedoeling dat 
de 'uitgeleende' medewerker tot zijn of haar pensi-

oen bij de inlenende organisatie aan de slag blijft. 
Maar uiteraard is het niet te vermijden dat som- 
mige mensen terug naar hun juridische werkge
ver keren - dat recht hebben ze ook. Inge Janssens 
geeft het voorbeeld van twee werknemers die na 
een tijd zijn teruggekeerd omdat het niet klikte 
met de cultuur van de inlenende organisatie.

Individiiete oplossing
"Wij zeggen altijd dat dit een initiatief is voor 

werkgevers die aan hun medewerkers een alter
natief willen aanbieden voor het einde van hun 
loopbaan. Dit is geen manier om de headcount 
drastisch naar beneden te halen of een altema- 
tief voor een sociaal plan: het is een individu- 
ele oplossing voor de medewerkers die het niet 
meer zien zitten om hun huidige job te blijven 
doen tot hun pensioenleeftijd. Het is een van de 

mogelijkheden op de me- 
nukaart van oplossingen, 
waarbij veel werkgevers 
Experience@Work koppe- 
len aan de verplichtingen 
van cao 104, als een van de 
mogelijkheden die er zijn 
voor medewerkers, naast 
bijvoorbeeld minder of 
lichterwerken',' constateert 

Inge Janssens na enkele jaren praktijkervaring 
en ongeveer 60 gecosourcete medewerkers die 
via Experience@Work al een nieuwe uitdaging 
aangingen.

Ze ziet wel verdere mogelijkheden voor het 
platform. Zoals Bridge To Work, een platform dat 
medewerkers die ergens zijn ontslagen, bijvoor
beeld na een reorganisatie, stimuleert om aan het 
werk te blijven. De onderneming waar de mede
werker moet vertrekken, kan aan de inlenende 
organisaties aanbieden om de medewerker een, 
twee of drie maanden gratis op proef te nemen. 
Die medewerker blijft nog even op de payroll van 
zijn oude werkgever, terwijl hij al proeft van een 
job in de inlenende organisatie, die zo de oudere 
werknemer aan het werk kan zien alvorens hem 
ook echt aan te werven. Aangezien de medewer
ker een SWT-vergoeding heeft, zou dat vlot moe- 
ten kunnen verlopen, geeft Janssens aan.

Een andere uitbreiding is die naar for-pro- 
fit inlenende organisaties. "We krijgen nu de 
vraag van mensen om niet noodzakelijk in een 
non-profitorganisatie aan de slag te kunnen 
gaan, maar wel dichter bij huis. De mobiliteits- 
problematiek maakt dat mensen zelf aangeven 
dat de laatste jaren van hun loopbaan dichter 
bij huis werken ook een oplossing zou zijn. Dat 
betekent dat onze focus vanaf nu ook meer naar 
regionale tewerkstelling zal gaan, mogelijk ook 
in de profitsector. Al merken we wel dat we daar- 
voor best samenwerken met selectiekantoren 
met regionale jobs in hun portefeuille',’ stipt Inge 
Janssens aan. n

"Elke inlenende 
organisatie doet zelf 
de selectie, zonder 

verplichting iemand 
aan te werven.”
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Drie spanningsveiden
David Stuer en professor Ans De Vos (Antwerp 
Management School) onderzochten hoe het de mede- 
werkers vergaat die vandaag voor een andere organisatie 
aan de slag zijn. Ze legden drie spanningsveiden bloot.

Authenticite'rt
De deelnemende medewerkers hebben een persoon- 
lijke nood om eigen sterktes in te zetten en hun eigen 
persoon tot hun recht te laten komen. Vaak zetten ze 
de stap naar de nieuwe organisatie omdat ze niet langer 
werden ingezet op hun sterktes, ofwel omdat de orga
nisatie veranderd was, ofwel omdat ze zelf evolueerden. 
De ge'interviewde medewerkers geven ook aan dat ze 
niet langer zouden kunnen functioneren in hun oude job, 
en dat ze door de stap naar de nieuwe organisatie een 
hernieuwde energie ervaren en dat hun eigenwaarde zich 
herstelde.

Mastery en trial
De ‘uitgeleende’ medewerkers bevinden zich in de para- 
doxale situatie dat ze tegelijk zowel senior als junior zijn. 
Dit zijn mensen die heel wat ervaring hebben en voor 
sommige (generieke) competenties meteen het ‘mastery’ 
niveau halen. Tegelijk zijn er functie- en organisatiespeci- 
f ieke competenties waarvoor ze nog een volledige leercy- 
clus moeten doorlopen. Opvallend is wel dat deelnemers 
veel voldoening halen uit de mogelijkheid om inhoudelijk 
nieuwe dingen te leren. Dit doorbreekt een eerste stereo
type als zouden oudere werknemers niet meer openstaan 
om nieuwe zaken te leren.

Oude en nieuwe context
Wie in het cosourcingtraject stapt, kijkt met de bril van 
de oude organisatie naar zijn nieuwe context. Daar er- 
vaart men een contrast, bijvoorbeeld omdat vaak de 
oude organisatie sterk gestructureerd was met erg ma
ture processen, terwijl de nieuwe organisatie veel infor- 
meler en vlakker is. Professor Ans De Vos merkt wel op 
dat deze spanning er ironisch genoeg voor zorgt dat er 
een hernieuwde appreciate komt voor de uitlenende on- 
derneming. Door het binnenbrengen van deze ervaring 
vormt de senior medewerker tevens een motor voor in
novate, wat een tweede stereotype doorbreekt als zou
den oudere werknemers geen innovate meer met zich 
meebrengen.

Waarschuwing
Om als uitlenende organisatie deel te nemen in een 
dergelijk project, is het belangrijk dat er reeds een 
interne loopbaanpolitiek aanwezig is.
De leidinggevende in de nieuwe en in de moederorga- 
nisatie speelt - net zoals bij interne mobiliteit - een 
belangrijke rol in het al dan niet faciliteren van deze 
externe mobiliteit.
Elke uitlenende organisatie legt zelf vast vanaf welke 
leeftijd men mag postuleren voor dergelijke jobs. Dit 
kan potentieel frustrerend werken voor medewerkers 
die deze leeftijd nog niet bereikt hebben.
Het behoud van het salarispakket en de voordelen 
blijkt een essentieel element te zijn voor medewerkers 
in hun beslissing om hieraan deel te nemen.
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