
Hertaaltest NL>EN (UK) 

• Vertaal niet, maar hertaal. 

• Respecteer onze Stijlgids. 

• Plaats boven elke alinea de juiste titel voor de Kijktest. 

 

 

Welke bedreigingen komen er op ons af? 

1. Het aantal jongeren dat de arbeidsmarkt betreedt, neemt zienderogen af. En de 

jongeren die zich aanbieden, zijn kieskeurig en stellen eisen. Een bedrijfswagen is 

niet goed genoeg. Meer heil zien ze in extra vakantie, duidelijke loopbaanplannen 

met toekomst, maar ook in het ethisch ondernemen van hun werkgever of zijn 

milieubewustzijn. 

2. Meer mensen bereiken de leeftijd van plus 50. Deze vijftigplussers hebben andere 

carrièrebehoeften – sommigen denken aan minderen of uittreden. Voor hen hoeven 

carrièreplannen en groeikansen niet zo. Ze voelen zich comfortabel in hun job. Hoe 

laat je hen toch nog evolueren, zodat ze voor het bedrijf een winstfactor blijven? 

3. Het verdwijnen van een hele generatie babyboomers zal zich in elke onderneming 

laten voelen. De komende tien tot vijftien jaar verliezen bedrijven de helft en meer 

van hun medewerkers. Jonge vijftigers en zelfs zestigers overtuigen om er een paar 

jaartjes bij te doen, wordt een hele klus, maar ook een belangrijke opdracht. 

4. Langer werken: het hoge woord is eruit. Medewerkers langer aan de slag houden 

is een ding. Daarvoor kunnen er wetten gestemd worden in het parlement. Hoe 

motiveer je een publiek dat in wezen niets liever zou doen dan met pensioen te 

gaan? Hoe maak je oudere werknemers nog enthousiast in hun werk? Maar vooral, 

welk werk laat je hen nog doen? Hoe kunnen ze bijdragen aan de resultaten van de 

organisatie? Wanneer zijn ze op hun best? Wanneer is er return on investment? 

5. Deeltijds en flexibel werken raakt meer ingeburgerd. En dat geldt niet alleen voor 

vrouwen, maar ook voor mannen. Hoe ga je daar als organisatie mee om? 

6. Knelpuntberoepen raken moeilijker ingevuld en bovendien komen er alsmaar bij. 

Volgens de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zijn er in België ruim 224 

knelpuntberoepen. En die lijst wordt steeds langer. Deze – en wellicht nog andere – 

zorgen maken dat HR-verantwoordelijken van vrijwel alle bedrijven en organisaties 

op zoek moeten naar een ander personeelsbeleid dan ze tot nog toe voerden. 

Competentiemanagement alleen zal niet langer volstaan. 
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