
Rondetafel ‘War for Talent’  

“De juiste medewerkers 
vinden en behouden door een 
gepersonaliseerde aanpak”  
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Het is stilaan een grijsgedraaide plaat geworden, maar de arbeidsmarkt van vandaag 
oogt fundamenteel anders dan enkele jaren geleden. Niet alleen is de verhouding 
tussen vraag en aanbod sterk gewijzigd, de kloof lijkt ook steeds moeilijker te 
overbruggen. En toch. Verschillende tools kunnen helpen. Extralegale bijdragen 
bijvoorbeeld, maar vooral een goede kennis van wat een potentiële medewerker 
wil. Waar hecht hij/zij belang aan? En waar liggen de verwachtingen? Kortom, met 
welk arsenaal voer je die harde strijd om talent?

Michaël Vandamme – Foto’s Jerry De Brie

TRAXIO Magazine // De zoektocht naar de juiste 
profielen is een globaal probleem op de huidige 
arbeidsmarkt. Hoe scherp stelt het probleem 
zich bij de SIGMAleden? 

Jöelle Germain // “Ik denk dat we harder getroffen 
zijn dan andere sectoren, en daar zijn wel enkele 
verklaringen voor. Om te beginnen de relatieve 
onbekendheid van onze sector. Mensen met 
een stevig technisch profiel, het soort medewer-
kers waar we zo’n nood aan hebben, zijn al snel 
geneigd hun zinnen op de automotive te zetten. 
Dat is niet nieuw. Onterecht denken ze vaak niet 
aan graafmachines of kranen, terwijl ze daar een 
mooie toekomst in zouden kunnen uitbouwen. 
Tegelijk schort er wat aan het onderwijs, meer 
in het bijzonder aan het aanbod. Voor de auto-
motive en landbouwmachines bestaan opleidin   -
gen, terwijl wij er wat tussenuit vallen. Dat heeft 
vergaande implicaties voor de bedrijven die bij 
SIGMA aangesloten zijn: ze moeten hun mede-
werkers vaak zelf opleiden, met als gevolg dat het 
soms wel enkele jaren duurt voor je kan spreken 
over werknemers die echt renderen. En niet 
onbelangrijk: als sectororganisatie waken wij 
erover dat onze leden niet elkaars medewerkers 
afsnoepen. Dat iedereen in dezelfde vijver vist, is 
een realiteit waar we niet onderuitkunnen, maar 
oneerlijke concurrentie is niet het juiste antwoord. 
Vanzelfsprekend trachten wij ook aan alle deuren 
te kloppen van instanties die enigszins een 
impact kunnen hebben op het vergroten van die 
vijver: scholen, werkzoekenden, outplacement, 
media,…” 

Wout De Bondt // “Sta me toe hetgeen Joëlle zegt 
wat open te trekken. Er is dringend nood aan meer 
waardering voor technische profielen, overigens 
in alle sectoren. Te vaak raken we verstrikt in een 

soort cascaderedenering: leerlingen beginnen in 
het ASO, zakken af naar het TSO om uiteindelijk 
af te studeren in een BSO-richting. Voor heel wat 
mensen is dit niet het juiste traject. Los daarvan 
stellen heel wat bedrijven verkeerde eisen. Voor 
deze of gene functie denkt men absoluut iemand 
op pakweg bachelor- of master-niveau nodig te 
hebben, wat niet waar is. Men moet ook goed 
beseffen dat gezien de krapte op de arbeids-
markt, zeker voor deze technische profielen, 
de mentaliteit vaak doorslaggevender is dan de 
kennis en kunde.”

Job kwalificeren

TRAXIO Magazine // Concentreert men zich te 
exclusief op de vraagzijde, de werknemers dus, 
terwijl ook aan aanbodzijde ingegrepen kan 
worden? 

Virginie Jaminon // “We moeten vooral onze 
klanten opvoeden (lacht). Ze moeten duidelijk 
afbakenen wat de kwaliteiten van de potentiële 
medewerker moeten zijn. En dat begint bij een 
kwalificatie van de job in kwestie. Men moet 
zich goed bewust zijn dat het de kandidaat is, 
die vandaag bepaalt of hij toehapt of niet. Niet 
andersom. Deze realiteit overstijgt ook het cij-
fermatige van vraag en aanbod. Er is vandaag 
een steeds grotere nood aan specialisten, op 
alle domeinen trouwens. Vroeger kon je het nog 
hebben over pakweg ‘marketing’, terwijl je tegen-
woordig met onderverdelingen zit: de ene is met 
direct marketing begaan, de andere focust zich 
meer op de sociale media enz. Je mag ook niet 
de fout begaan enkel naar jonge werknemers te 
zoeken. Ook de reconversie van oudere mede-
werkers is ontzettend belangrijk.” 

Olivier Bouquet // “Klopt, maar bij heel wat 
bedrijven vergt dit een mentaliteitswijziging, 
soms zelfs een heuse switch in de bedrijfs-
cultuur. Wij proberen openstaande vacatures 
telkens door mensen uit eigen huis in te vullen. 
Soms ook door mensen die in een ander land 
voor ons bedrijf werken. En wanneer zo iemand 
een carrièrewende doorloopt, dan geven we daar 
ook de nodige visibiliteit aan. Communicatie is in 
deze essentieel: wij moeten weten wat bij onze 
mensen leeft en wie eventueel voor wat anders 
open staat, maar anderzijds is het imperatief 
dat onze medewerkers weten dat zo’n zaken 
mogelijk zijn bij Edenred.” 

Barbara Bastin // “Het is zo’n automatische 
en af te leren reflex om direct extern te gaan 
zoeken, dat klopt. En dit terwijl de oplossing 
misschien gewoon binnen de bedrijfsmuren te 
vinden is. HR speelt hierin een belangrijke rol, 
dat spreekt voor zich. Toch kan je het poten-
tieel van de eigen mensen pas echt benutten 
als er binnen het bedrijf een voldoende breed 
draagvlak bestaat. Ontbreekt afdoende com-
municatie met de verschillende afdelingen, dan 
blijft het voor een HR-verantwoordelijke een vrij 
steriel verhaal.” 

TRAXIO Magazine // En in hoeverre lukt die 
reconversie van oudere werknemers op het 
terrein? 

Wout De Bondt // “Verschillende elementen 
spelen hier een rol. Iemand van vooraan in de 
50, wil niet meer onderaan de ladder beginnen. 
Hier is de anciënniteit erg belangrijk. In hoeverre 
moet een opleiding gevolgd worden? De ervaring 
leert dat men daar wel toe bereid is, voor zover 
dit niet te extensief is. Een kort omscholingstra-
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Namen deel aan deze Rondetafel

ject is met andere woorden ideaal. Soms missen 
we wel wat tools. Voor werkzoekenden bestaan 
interessante statuten en tools om ze naar een 
bepaalde baan te loodsen. Voor iemand die al 
op de arbeidsmarkt actief is niet. Wie betaalt 
voor de opleiding? De werkgever? En welke 
garanties heeft die? Hier is nog werk aan de 
winkel.”

Virginie Jaminon // “Om op het voorbeeld van 
Wout in te pikken. De grote uitdaging – maat-
schappelijk dan – bestaat erin mensen voldoende 
lang aan het werk te houden. De beste kans 
maak je om goed te luisteren naar de betrok-
kene. Hoe wil die werken? Deeltijds? Men zou 
kunnen zeggen dat elke leeftijd zijn desiderata 
heeft. Jongeren die voor zware kosten staan 
zijn mogelijk erg gefocust op hun inkomen en 
zijn bereid daar vele uren voor te draaien. Voor 
iemand die een kwarteeuw ouder is oogt het 
plaatje anders.” 

Brede verloning 

TRAXIO Magazine // Laten we het wat algemener 
bekijken: met wat kan je medewerkers over de 
schreef trekken? Ongetwijfeld speelt het loon 

een belangrijke rol, maar wat zijn de andere 
relevante factoren? 

Olivier Bouquet // “Uiteraard is het loon geen 
detail, maar de war on talent zal je enkel hiermee 
niet winnen. Je moet je basics in orde hebben, 
laat dat duidelijk zijn. Bovenop de cash is er heel 
wat meer dat zal bijdragen tot de tevredenheid 
van de werknemer. Je merkt de populariteit 
van maaltijdcheques, bij de jongere generatie 
zo mogelijk nog meer. Inmiddels zijn er ook 
wat gekende varianten te vinden, wellicht is de 
ecocheque de meest bekende. ” 

Rachel Van Ael // “Zonder de semantische toer 
te willen opgaan, is het een belangrijke vaststel-
ling dat een correcte ‘verloning’ om meer dan 
alleen het loon draait. Er zijn die extralegale 
voordelen, waar Olivier het net over had. Vakantie 
speelt een rol, maar ook de kans om een sab-
batical te nemen en bij terugkeer terug aan te 
sluiten bij het eerdere carrièrepad, mét behoud 
van perspectief. De kans krijgen vormingen te 
volgen, wordt ook erg gewaardeerd; niet enkel 
in functie van de huidige job of werkgever, maar 
ook met de blik gericht op de verdere carrière. 
Elke aanpak is per definitie gepersonaliseerd, 
maar als werkgever is er een belangrijke regel die 

men niet mag miskennen. Je moet je enerzijds 
flexibel opstellen, maar je mag nooit vergeten dat 
het professionele pad dat je medewerker volgt, 
in een evolutieperspectief past. Hij of zij moet 
het gevoel hebben iets zinvols te doen, ook over 
een langere periode bekeken. Als je beide niet 
koppelt, kom je er niet.” 

COVID en erna

TRAXIO Magazine // Wat hebben de voorbije 
twee jaar veranderd? COVID en de gevolgen 
ervan hebben de samenleving grondig door 
elkaar geschud. Hoe blijvend is dit voor de 
arbeidsomstandigheden? 

Barbara Bastin // “Op zich was het een inte-
ressante periode en eigenlijk kan je grosso 
modo twee ‘scholen’ onderscheiden. Er waren 
werknemers die zich vastklampten aan hun 
baan omdat ze juist tijdens deze periode de job 
zekerheid wouden behouden. Met COVID ga ik 
het bedrijf zeker niet verlaten, dachten ze. Maar 
het kon ook andersom en sommigen vonden 
een aanleiding om net wel te gaan. Tijdens 
die periode stelden sommigen zich de vraag of 
ze nog wel in lijn waren met hun bedrijf naar 
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waarden, strategie en hoe ver mijn bedrijf zich 
inzet in “empowerment” net nu dat we allen in 
remote moeten werken. Draait men mijn dagen 
telewerk terug? Dan vertrek ik. Voor technische 
profielen ligt dat misschien wat anders, maar in 
essentie draait het rond vertrouwen schenken 
(glimlacht). Het belang van een combinatie 
flexibiliteit en vertrouwen, ontwaar je op ver-
schillende domeinen. Onze technici worden 
vooral in eigen streek ingezet. Dit betekent dat 
ze van thuis uit vertrekken. Het is geen geen 
nine-to-five baan, maar het werk moet wel 
gebeuren. Ons vertrouwen bestaat erin dat we 
er gerust in zijn dat dit ook gebeurt.”

Rachel Van Ael // “Dit zijn enkele treffende 
voorbeelden waarvan het belang niet onder-
schat mag worden. Draai je de mogelijkheden 
van telewerk al dan niet gedeeltelijk terug, dan 
zal dat vaak ervaren worden als een intrekking 
van het vertrouwen. Een medewerker die dat 
ervaart is ook minder gemotiveerd. Mogelijk 
trekt hij er ook zijn conclusie uit. Onvoldoende 
vertrouwen schenken draagt bij tot een haast 
reactionair beeld van een bedrijf. Hierdoor 
wordt het minder aantrekkelijk op de arbeids-
markt, met alle gevolgen van dien op het vlak 
van recruitment.” 

Creativiteit 

TRAXIO Magazine // Zijn er nog mogelijkheden 
om je mensen extra vormen van bezoldiging te 
geven? 

Olivier Bouquet // “Creatief en technisch 
gesproken kan heel veel. Maar of dit op een 
fiscaal gunstige manier kan gebeuren is een 
heel andere kwestie. Globaal genomen toont de 
overheid zich weinig happig om uitzonderingen 
toe te staan. Waar – denk ik – een grotere bereid-
heid bestaat, is op het vlak van het faciliteren van 
opleidingen in de brede zin van het woord. Deze 
dragen niet enkel bij tot het creëren van per-
spectief voor de individuele werknemers, goed 
opgeleide mensen zorgen ook voor maatschap-
pelijke meerwaarde.” 

Rachel Van Ael // “De situatie is ook complexer 
dan de relatie tussen overheid en bedrijven. Er is 
ook de rol die de vakbonden spelen. Zij willen 
een maximale ondersteuning van de Sociale 
Zekerheid, wat een grote huiver ten aanzien van 
fiscale gunstmaatregelen verklaart. Het levert 
vaak ook moeilijke gesprekken rond pakweg 
overuren op. En dat is net een manier om creatief 
te zijn én tegemoet te komen aan de wens van 
heel wat werknemers.” 

SIGMA VOORGESTELD 
SIGMA verbindt de Be(Ne)Lux-invoerders van machines voor (burger-
lijke) bouw & goederen behandeling. 

72 kmo’s, samen goed voor een omzet van om en bij de 1,6 miljard euro 
in 2020. SIGMA bevat 4 secties: bedrijven gespecialiseerd in goederen-
behandeling, generatoren en beton bekistings bedrijven & bouwmachi-
nes. Deze laatste is veruit de grootste.
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