
 

 

Na herstructurering of faillissement vinden 
werknemers nieuwe job vaak in andere sector 
De laatste maanden volgen herstructureringen en faillissementen elkaar in hoog tempo op. Om 
ontslagen werknemers  het ontslag te helpen verwerken en hen snel aan nieuwe job te helpen, heeft 
elke werknemer ontslagen bij een herstructurering of faillissement recht op outplacement. Uit een 
bevraging van het Leuvense Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenlevinf (HIVA) blijkt dat 53% van 
de ontslagen 45+'ers na 2 jaar terug aan de slag is, 72% van deze groep vindt een job in een andere 
sector.  
Dit laatste is een erg opvallende vaststelling. Het druist in tegen de algemene opvatting dat oudere 
werknemers niet van sector of type functie veranderen. 43% van de ontslagen werknemers die bevraagd 
werden, stelt dat ze door outplacement een ander soort job zijn gaan zoeken. Outplacement draagt dus 
bij tot het veranderen van functie of sector. 

In het onderzoek bij ontslagen werknemers die outplacement hebben gevolgd, gingen de onderzoekers 
ook na hoe de nieuwe job eruit zag. De werknemers die een nieuwe job vinden, leveren in op loon (van 
1936 euro naar 1818 euro per maand) en op werkzekerheid (96,3% had een contract onbepaalde duur 
vóór ontslag, 70,7% na ontslag). Toch is men even tevreden over de nieuwe job. 87% geeft aan tevreden 
te zijn over de nieuwe job, 87% over de oude job. Over de werkdruk is men zelfs meer tevreden in de 
nieuwe job.  

Het onderzoek leverde nog enkele markante onderzoeksgegevens op: 

• Over het algemeen zijn de respondenten tevreden over de outplacementbegeleiding. De gemiddelde 
tevredenheid bedraagt 7,3 op tien. Laaggeschoolden (7,5) zijn meer tevreden dan hooggeschoolden 
(6,6). Outplacement helpt volgens de respondenten vooral bij het verwerken van het ontslag en het 
krijgen van vertrouwen om een nieuwe job te vinden. Het wordt ook nuttig geacht bij onder meer 
het opstellen van cv en sollicitatiebrief. Desondanks stelt toch 60% dat ze de job ook zouden 
gevonden hebben zonder outplacement. Outplacement lijkt dus vooral een indirect effect te hebben 
op het vinden van een job. 

• Opleiding heeft géén prominente plaats binnen outplacement. Slechts 21,3% gaf aan een opleiding 
te hebben gevolgd die bovendien van korte duur is met gemiddeld 13 dagen.  

• 55+'ers blijken een moeilijke groep om te activeren. 75% van deze groep die op het moment van de 
bevraging niet aan het werk was, stelt niet meer actief op zoek te zijn naar werk.  

Het onderzoek naar proces en effecten van outplacement na collectief ontslag werd uitgevoerd door het 
Onderzoeksinstituut voor arbeid en samenleving, in opdracht van Vlaams minister van werk Phillip 



Muyters. Het is gebaseerd op een telefonische bevraging bij een steekproef van 410 werknemers die in 
2010 outplacement hebben gevolgd nadat ze ontslagen werden naar aanleiding van een collectief 
ontslag of faillissement.  

De volledige studie vindt u hier: 

- De Cuyper P. & L. Jacobs (2012), Wat na collectief ontslag: proces en effecten van outplacement in 
kaart gebracht, HIVA, Leuven. 

- De documenten staan online op www.hiva.be, onder recente publicaties 
Contact: Peter De Cuyper, Onderzoeksgroep Arbeidsmarkt, HIVA, KU Leuven: tel: 016 32 31 75, e-mail: 
peter.decuyper@hiva.kuleuven.be 
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