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Waar terugvinden?

Basisinfo
 Personeelskosten
 Organogram

Tewerkstellingsinfo cao 9

Sociale balans
 Paritaire comités
 Staat van de tewerkgestelde 

personen
 Tijdens het boekjaar 
 Op de afsluitingsdatum

 Uitzendkrachten
 Personeelsverloop

 Ingetreden/uitgetreden
 Opleiding

Arbeidsmarktkrapte



Personeelsverloop

Arbeidsmarktkrapte



Durf vragen!

 Opsplitsing halftijdse tewerkgestelden 
(tijdskrediet …)

 Wat zijn de toekomstverwachtingen van de 
tewerkstelling?
 Opsplitsing naar leeftijd

 Uitgetreden werknemers
 Wat is de ‘andere reden’ van 

uitdiensttreding?
 Was de SA op de hoogte van de 

afdankingen?
 Tip: bereken zelf het percentage 

personeelsverloop!

Arbeidsmarktkrapte



EFI als hefboom voor
verandering! 
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 financiële gezondheid
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invoering van nieuwe
technologie

7 assen van verandering
in de onderneming
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Negatieve veranderingen

Tegenhouden of verzachten

Maak gebruik van je rechten!

Arbeidsmarktkrapte – Invoering nieuwe technologie en structuurverandering



Structuurverandering

 Onderaanneming  Fusie, overname, splitsing
 Uitbesteding en 

onderaanneming
 Herstructurering en sluiting
 …

Arbeidsmarktkrapte –Structuurverandering



Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden
 Loon
 Extralegale voordelen

Basisinformatie:
 Personeelskost

Jaarrekening
 Personeelskost

 Loon
 Extralegale voordelen 

(maaltijdcheques, GSM …)
 Werktijd(regelingen)
 Functieclassificatie
 Duur van het contract
 Pensioenen en spaarregelingen
 Tijdskrediet
 Vakantietoeslagen
 …..

Arbeidsmarktkrapte – Arbeidsvoorwaarden



Durf vragen!

 Opsplitsing van loon volgens functie

 Lonen van de zelfstandige directieleden

Tip:
Durf te rekenen!
 Loonkost per werknemer
 Uurloonkost

Arbeidsmarktkrapte – Arbeidsvoorwaarden



Arbeidsvoorwaarden

Jaarrekening
 Uitzendkrachten (interim)

 Vorig boekjaar: toelichting VOL 
6.10

Arbeidsmarktkrapte – Arbeidsvoorwaarden

 Loon
 Extralegale voordelen 

(maaltijdcheques, GSM …)
 Werktijd(regelingen)
 Functieclassificatie
 Duur van het contract
 Pensioenen en spaarregelingen
 Tijdskrediet
 Vakantietoeslagen
 …..



Arbeidsvoorwaarden

Sociale balans
 Interim

Arbeidsmarktkrapte –Structuurverandering



De invloed van precarisering op de arbeidsmarktkrapte

Arbeidsmarktkrapte –Structuurverandering



Loon en arbeidskrapte

Arbeidsmarktkrapte – Arbeidsvoorwaarden

Bron: Sampol



Arbeidsorganisatie

Om personeel te vinden en te houden is er 
nood aan werkbaar werk!

Ook hier kan je de EFI als hefboom gebruiken om te zorgen voor:

 Verlaging van de druk
 Verbreding van taken
 Respect
 Beleid rond oudere werknemers 

 Organisatie van het werk
 Werkverdeling
 Werkmethodes
 ….

Arbeidsmarktkrapte – Arbeidsorganisatie

Bron: Sampol



Personeelsbeleid

 Selectie en aanwerving
 Gelijke behandeling
 Opleidingen

 Selectie en aanwerving
 Gelijke behandeling 
 Arbeidsomstandigheden
 Personeelsbeoordeling
 Criteria voor ontslag 
 Outplacement
 Opleiding
 Alcohol- en drugsbeleid
 (Elektronische) controle
 Werkbaar werk
 ….…

Arbeidsmarktkrapte – Personeelsbeleid



Durf vragen!

Selectie en aanwerving

 Wat is de procedure?

 Welke competenties worden gevraagd?

 Ligt de lat te hoog?
 Aanpassen vacatures
 Inzetten op opleiding

 Sectorale opleidingsfondsen?

Arbeidsmarktkrapte – Personeelsbeleid – Selectie en aanwerving



Aanpassen vacatures

● Arbeidsmarktkrapte – Personeelsbeleid – Selectie en aanwerving



Aanpassen vacatures

Arbeidsmarktkrapte – Personeelsbeleid – Selectie en aanwerving

Bron: De Standaard



Durf vragen!

Gelijke behandeling

 Kansengroepen aanwerven
 Subsidies – RSZ-kortingen?
 Goed diversiteitsbeleid

 In welke functies zitten bepaalde profielen 
(bijv. vrouwen)?
 Ruimte om te groeien?

 Is voor vrouwen en mannen hetzelfde 
beleid voor deeltijds werk? 

Arbeidsmarktkrapte – Personeelsbeleid – Gelijke behandeling



Opleiding

Sociale balans

Arbeidsmarktkrapte – Personeelsbeleid – Opleiding



Paritaire comités Sectoraal opleidingsfonds

PC 111
PC 111.3

Metaal-, machine- en elektrische bouw
Montage en kraanverhuur mtechplus.be

PC 112 
PC 142.1
PC 149.02
PC 149.04

Garages
Metaalrecuperatie
Koetswerk
Metaalhandel

www.educam.be

PC 149.01 Elektriciens www.volta-org.be

PC 104
PC 105
PC 149.3

IJzer- en staalnijverheid
Non-ferro
Edele metalen

/

Sectorale opleidingsfondsen

Arbeidsmarktkrapte – Personeelsbeleid – Selectie en aanwerving



Poll:
Waarom is opleiding 

ook voor de 
werkgever belangrijk?



Waarom is opleiding ook voor 
de werkgever belangrijk?
 Job wordt beter gedaan
 Interne groei en flexibiliteit
 Essentieel voor veiligheid 

(bijv. ook taal)
 Werknemers meer tevreden, willen 

vaker blijven in huidige job
 Versterkt teamspirit
 Oplossing bij krapte op arbeidsmarkt 

– juiste profiel niet beschikbaar

Arbeidsmarktkrapte – Personeelsbeleid – Opleiding



Zorg mee voor 
opleiding voor 

iedereen!



1. Vraag naar cijfers over 
opleidingsdeelname
 Hoeveel WN kregen vorig jaar 

opleiding?
 Welke WN kregen vorig jaar opleiding? 

Krijgen sommige profielen meer 
opleiding dan andere?
 Functie
 Afdeling
 Contracttype
 Leeftijd
 Geslacht
 Migratieachtergrond

 Waarom kregen bepaalde groepen WN 
vorig jaar minder opleiding dan 
gemiddeld?

Arbeidsmarktkrapte – Personeelsbeleid – Opleiding



2. Is het opleidingsaanbod voor 
iedereen toegankelijk?
Adviseer de werkgever om de WN te 
informeren over:
 Waar, wanneer en hoe zij zich kunnen 

opgeven voor een opleiding
 De vereiste voorwaarden om jezelf in 

te schrijven voor een opleiding

Tip! Gebruik zelf ook je inforecht om je 
collega’s hierover te informeren!

Arbeidsmarktkrapte – Personeelsbeleid – Opleiding



2. Is het opleidingsaanbod
voor iedereen toegankelijk?
Adviseer de werkgever om:

 Navraag te doen naar de 
opleidingsbehoeften

 Opleiding aan te moedigen
 Opleidingen te promoten via meer 

kanalen:
 Affiches
 Prikbord
 Computerschermen

 De arbeidsorganisatie aan te passen 
om het mogelijk te maken om 
opleiding te volgen

 Ervoor te zorgen dat het geleerde op 
de werkvloer kan worden toegepast

Arbeidsmarktkrapte – Personeelsbeleid – Opleiding



3. Past je werkgever de 
regelgeving toe?
 Bedrijfsakkoorden
 Sectorale akkoorden

 Zie ‘Op zak’!
 De arbeidsdeal (vanaf 2024)

 Individueel opleidingsrecht elke WN
 Vanaf 2023: 4 dagen
 Vanaf 2024: 5 dagen

 Opleidingsplan
Vanaf minstens 20 WN

Arbeidsmarktkrapte – Personeelsbeleid – Opleiding



Aanwezigheids-
registratie



4. Maak collectieve afspraken 
over opleiding voor iedereen
Ga in overleg en giet afspraken in:
 Bedrijfsakkoord

 Opleidingsplan 
 Overzicht opleidingen 

 Formeel
 Informeel

 Doelgroepen per opleiding
 Bijdrage aan individuele groei
 Aandacht voor WN individuele noden

Timing - ten laatste:
 1 maart   - plan voorleggen aan OR
 15 maart - advies OR over plan 
 31 maart - plan klaar

Arbeidsmarktkrapte – Personeelsbeleid – Opleiding



Verbeter het opleidingsaanbod

 Zwakke plekken?
 Verbreding van opleidingen:

WN sterker maken voor de toekomst, 
vertrekken van noden van de 
werknemers
 Teamwork
 Diversiteit
 Taal
 Communicatie 
 Digitale vaardigheden

 Opleidingsexperts gebruiken 
(loopbaanconsulenten, sectorfondsen) 

Arbeidsmarktkrapte – Personeelsbeleid – Opleiding



Stagflatie



In de media

Bron: De Standaard



Stagnatie of recessie

De economie zit in het slop. Heeft dit een effect op mijn bedrijf?

Let op volgende knipperlichten!
 Verlies
 Dalende omzet
 Enkel winst uit financieel resultaat

 De kern van de onderneming moet productie en 
verkoop zijn

 Enkel winst uit niet-recurrente (eenmalige) opbrengsten
 Dit is niet structureel…

Tip!
 Bekijk sleutel 7 van basisinformatie 

(toekomstverwachtingen)
 Lees het verslag van de Raad van Bestuur
 Durf vragen

 Gevolgen op tewerkstelling?

Stagflatie – Stagnatie of recessie



Extra inzicht dankzij ratio’s

= verhoudingen tussen verschillende 
rubrieken van balans en 
resultatenrekening meestal in de vorm 
van een breuk

Is mijn bedrijf gezond?

 Economisch
 Gaan de zaken goed?
 Zijn de activiteiten winstgevend?

 Financieel
 Heeft de onderneming 

voldoende middelen om haar 
activiteiten te financieren en 
verder te zetten?

Stagflatie – Stagnatie of recessie



Opgelet!

Niet zozeer het berekenen van de ratio is 
van belang, maar wel interpretatie en 
context!

 Interpretatie: 
Wees voorzichtig: te veel verschillende 
factoren hebben invloed. Je kunt niet 
zomaar zeggen dat de ratio goed of 
slecht is als bepaalde waarde wel of 
niet bereikt

 Context:
Als delegee beschik je niet altijd over 
de achtergrond om een cijfer als de 
ratio correct te interpreteren. Je moet 
om die context vragen of ernaar op 
zoek gaan.

Stagflatie – Stagnatie of recessie – Ratio’s



Economische gezondheid

 Rentabiliteit

Wat brengt de inbreng van de 
aandeelhouders op?

 Cashflow

 Toegevoegde waarde

Stagflatie – Stagnatie of recessie – Ratio’s – Economische gezondheid



Rentabiliteit

Wat?
Welk resultaat is er bekomen van het geïnvesteerde vermogen?
Bijv. Een rentabiliteit van 10 % wil zeggen dat elke euro van een aandeelhouder 0,1 euro winst 

oplevert. 

Berekening?

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 𝑒𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡

𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛
* 100

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛 =
𝐵𝑒𝑑𝑟𝑖𝑗𝑓𝑠𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑎𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛
* 100

Durf te vragen!

Met welk percentage zijn de aandeelhouders tevreden?

Stagflatie – Stagnatie of recessie – Ratio’s – Economische gezondheid



Economische gezondheid

 Rentabiliteit
 Wat brengt de inbreng van de 

aandeelhouders op?

 Cashflow
 Veel definities en verwarring
 Hoeveel winst daadwerkelijk –

‘de werkelijke winst’
 Zonder afschrijvingen, 

voorzieningen en 
waardeverminderingen

 Toegevoegde waarde

Stagflatie – Stagnatie of recessie – Ratio’s – Economische gezondheid



Toegevoegde waarde

Wat?
 Verschil tussen de verkoopwaarde van de afgewerkte goederen en de kostprijs van de 

ingekochte goederen en diensten 
 De waarde die de arbeiders creëren

Berekening?

Toegevoegde waarde =
Bedrijfsopbrengsten − handelsgoederen, grond− en hulpstoffen − diensten en diverse goederen

Hoe begrijpen?
 Vergelijk voorbije jaren

 Stijging = positief
 MAAR: let op met dit cijfer! (invloed fiscale maatregelen)

 Vergelijk met gelijkaardige bedrijven

Bereken de personeelsproductiviteit! (TW/aantal VTE) en vergelijk met de gemiddelde loonkost 
(totale loonkost/aantal VTE) 

 Stijging = positief
 Let op: daling personeel

Stagflatie – Stagnatie of recessie – Ratio’s – Economische gezondheid



Financiële gezondheid

 Liquiditeit
 Solvabiliteit

Stagflatie – Stagnatie of recessie – Ratio’s – Financiële gezondheid



Liquiditeit

Wat?
 Heeft de onderneming voldoende geld om op korte termijn te betalen wat ze moet betalen?
 Bijv. lonen, facturen van leveranciers, regelmatig terugkerende rekeningen, …

Berekening?

Li𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 =
𝐺𝑒𝑙𝑑 𝑑𝑎𝑡 𝑜𝑝 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑗𝑛 𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑒𝑠𝑐ℎ𝑖𝑘𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑠

𝑆𝑐ℎ𝑢𝑙𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑒 𝑜𝑝 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑗𝑛 𝑚𝑜𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑎𝑙𝑑 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛

Wat wil dit zeggen?
 ≥ 1

 Goed zo! De onderneming heeft op korte termijn voldoende geld.
 < 1

 Opletten! De schulden op korte termijn zijn groter dan het beschikbare geld.

Stagflatie – Stagnatie of recessie – Ratio’s – Financiële gezondheid



Solvabiliteit

Wat?
 Kan de onderneming haar financiële verplichtingen nakomen?
 Aflossing schulden en interestbetaling

Berekening?

𝑆𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 =
𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑎
∗ 100

Wat wil dit zeggen?
 > 20 %

 Goed zo! Meer dan 20 % van de investeringen is betaald met eigen middelen. 
 < 20 %

 Opletten! Minder dan 20 % van de investeringen is betaald met eigen middelen. 
 Banken zullen dit bedrijf niet graag nog een lening geven. 

Stagflatie – Stagnatie of recessie – Ratio’s – Financiële gezondheid



Poll:
Ondervindt jouw 

bedrijf moeilijkheden 
door de inflatie?



Inflatie

Wat?
 Stijgende prijzen
 Geld wordt minder waard

Invloed op?
Negatief
 Kosten

 Energie
 Grondstoffen
 Loonkost (automatische loonindexering)

Positief
 Schulden op lange termijn

Wees aandachtig!
 Worden de rekenregels aangepast? Waarom?
 Lees het verslag van de Raad van Bestuur na

Durf te vragen!
 Invloed op tewerkstelling door stijgende loonkost?
 In hoeverre worden stijgende kosten doorgerekend aan klanten?

Stagflatie – Inflatie



Pauze!


