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1. Inleiding 

Outplacement is het geheel van begeleidende diensten en adviezen die in 
opdracht van de werkgever aan de werknemer wordt verleend om hem in staat te 
stellen om binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe 
werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien. De 
uitvoering van deze dienstverlening ligt in handen van outplacementbureaus.0F

1 In 
1992 kwam er een wettelijk kader voor outplacement via CAO 51. Deze CAO is 
van toepassing voor elke werkgever die besluit om spontaan een outplacement-
begeleiding voor te stellen aan een werknemer. Naast de regeling met betrekking 
tot het vrijwillig aangeboden outplacement door de werkgever, bestaat er sinds 
15 september 2002 een recht op outplacement voor de werknemers van 45 jaar en 
ouder die worden ontslagen (cao82). Deze CAO werd gewijzigd door CAO 82bis, 
die vanaf december 2007 in werking trad. Sinds CAO 82bis is de werkgever 
verplicht een outplacementaanbod te doen aan elke ontslagen werknemer ouder 
dan 45 jaar. Indien de werkgever zijn verplichtingen niet naleeft, wordt een 
administratieve geldboete opgelegd van 1 800 euro. De verplichting rust echter 
niet enkel op de werkgever, maar ook op de werknemer. De werknemer moet 
ingaan op het outplacementaanbod en meewerken aan de 
outplacementbegeleiding. Indien de werknemer zijn of haar verplichtingen niet 
naleeft, kan dit leiden tot een schorsing van de werkloosheidsuitkering. 1F

2 In 2009 
wijzigde het regelgevend kader op outplacement nogmaals. In 2009 werd de 
verplichting van outplacement bij collectief ontslag (tijdelijk) uitgebreid naar alle 
werknemers. Deze maatregel werd genomen in het kader van de economische 
crisis. Werkgevers moeten een outplacementbegeleiding aanbieden aan elke 
werknemer ongeacht de leeftijd en het type contract. Hierdoor hebben ook 
ontslagen werknemers jonger dan 45 jaar en werknemers met een contract van 
bepaalde duur of een interimcontract recht op een outplacementbegeleiding. 

Sinds de inwerkingtreding van CAO 82bis in 2007 collectiviseerden nogal wat 
sectoren de outplacementregeling. De belangrijkste reden voor de collectieve rege-
lingen was de vrees voor sancties – zowel voor werkgevers als werknemers. Ook 
de financiële kost (die vooral voor kleine bedrijven niet evident is) en het feit dat 
de kwaliteit van het aanbod kan worden bewaakt, bleken een rol te spelen bij de 
introductie van een collectieve regeling (De Cuyper et al., 2008). Begin 2008 
maakten we een eerste overzicht van deze regelingen. Heel wat regelingen bevon-
den zich dan in een opstartfase. In deze paper maken we een update van dit over-
zicht. We gaan daarbij na of de trend van collectivisering zich heeft doorgezet na 
2007, uit wat het sectoraal aanbod precies bestaat, om hoeveel begeleidingen het 
inmiddels gaat en welke rol het sectorfonds precies opneemt.  

                                                 
1  www.werk.be 
2  idem 
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2. Onderzoeksopzet 

In dit onderzoek gingen we dus na welke sectoren in 2010 collectieve regelingen 
voor outplacement voorzien en hoe ze worden ingevuld. We hebben een collec-
tieve regeling daarbij gedefinieerd als een regeling waarbij de sector minimaal één 
van volgende rollen opneemt: 
– aanbieder van outplacement. Dit impliceert dat het sectorfonds is erkend als 

outplacementkantoor en zelf outplacementbegeleiding aanbiedt; 
– financier van outplacement: het sectorfonds komt al dan niet gedeeltelijk tussen 

in de outplacementkost; 
–  aanbesteder het sectorfonds doet de aanbesteding bij één of meerdere out-

placementkantoren en selecteert de outplacementkantoren waarmee wordt 
samengewerkt;. 2F

3  

Om de sectorale regelingen te identificeren werd volgende werkwijze gevolgd: 
– op de website van de FOD WASO werd in de CAO’s van alle paritaire 

(sub)comités voor de periode 2009-2010 gezocht op de kernwoorden ‘out-
placement’, ‘ontslagbegeleiding’, ‘beroeps(her)inschakeling’, ‘tewerkstellings-
cel’, ‘kennisinschakelingscel’ en ‘herstructurering’; 

– daarnaast zochten we informatie over outplacement op de websites van de sec-
tor- en opleidingsfondsen;  

– in de sectoren waar we (indicaties van) een regeling terugvonden, werd via een 
telefonisch contact met de sector afgetoetst of er ook daadwerkelijk een aanbod 
bestond; 

– indien er een aanbod was, werd een telefonisch interview afgenomen met de 
verantwoordelijke outplacement binnen de sector. Volgende informatie werd 
bevraagd: 
– doelgroep van de outplacementregeling; 

– enkel 45+’ers of ook 45-‘ers? 
– eventuele andere doelgroepen? 

– inhoud van de begeleiding; 
– opleidingsmogelijkheden en financiering van opleidingen; 
– prijs van de outplacementbegeleiding; 
– (mate van) financiële tussenkomst van de sector; 
– gegund(e) outplacementkantoor/kantoren; 
– gunningscriteria; 
– aantal personen dat in 2009 gebruik maakte van het aanbod; 
– rol van het sectorfonds; 
– manier waarop de kwaliteit wordt opgevolgd en/of bewaakt; 
– tips om outplacementkantoren te selecteren en de kwaliteit van het aanbod 

te bewaken. 3F

4 

                                                 
3  De sector doet een aanbesteding en selecteert een aantal outplacementkantoren waarop de 

werkgever beroep kan doen. 
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Via deze methode werden in 29 (sub)sectoren indicaties gevonden van een rege-
ling voor outplacement. In 23 ervan bleek er effectief een aanbod te bestaan. 

3. Welke sectoren hebben een outplacementregeling? 

In tabel 3.1 is een overzicht terug te vinden van de sectoren waarin we indicaties 
terugvonden van een sectorale regeling. Aan de hand van telefonische interviews 
stelden we vast dat er in 23 sectoren effectief een aanbod bestaat. In zes sectoren 
waren er indicaties voor een regeling, maar toch geen aanbod op het moment van 
bevraging. Het gaat om:  
– PC 308 (sparen en kapitalisatie). Voor deze sector is er een sectorale outplace-

mentregeling uitgewerkt, maar nog niet bekrachtigd. Deze zal vanaf 
1 januari 2011 in werking treden. Omdat de regeling al was uitgewerkt op het 
moment van bevraging, nemen we deze verder mee in het rapport; 

– twee sectoren, PC 105 en PC 224 (arbeiders en bedienden non-ferro metalen), 
onderschrijven het belang van outplacement in een CAO. Voor deze sectoren is 
er echter geen concrete regeling betreffende outplacement uitgewerkt;  

– voor PC 104 (ijzernijverheid) is er in de CAO sprake van een regeling voor col-
lectief ontslag. Een concreet aanbod bestaat hier (nog) niet; 

– één sector (PC 114, steenbakkerij) vermeldt enkel de oprichting van een 
tewerkstellingscel in het geval van een herstructurering in een CAO. Over out-
placement werden geen bepalingen gevonden; 

– Educam, het sectorfonds voor de sector van het garagebedrijf (PC 112), ver-
meldt een sectorale outplacementregeling. In de praktijk blijkt dit een informe-
rende rol te zijn. Dit beschouwen we volgens onze definitie dus niet als een 
sectorale regeling. 

                                                                                                                                                    
4  Een overzicht van deze tips is terug te vinden in bijlage 2. Deze tips werden daarnaast gebruikt 

voor een brochure die een aantal richtlijnen bundelt m.b.t. de keuze van een outplacement 
aanbod en kantoor. 



4 Sectoraal outplacement in kaart gebracht 

Tabel 3.1 Indicaties sectorale regelingen naar paritair comité (PC) 

 Sinds? CAO? Aanbod? 

Regeling enkelvoudig ontslag    

Paritair comité voor de schoonmaak- en ontsmettings-
ondernemingen (PC 121) 

01.07 Ja Ja 

Paritair subcomité voor het vervoer en logistiek  
(PC 140.06) 

01.08 Ja Ja 

Paritair comité voor de landbouw (PC 144) 09.07 Neen Ja 
Paritair comité voor het tuinbouwbedrijf (PC 145) Idem Idem Idem 
Paritair subcomité voor de aanleg en onderhoud parken 

en tuinen (PC 145.03) 
Idem Idem Idem 

Paritair comité voor het hotelbedrijf (PC 302) Eind 2005 Neen Ja 
Paritair comité voor het beheer van gebouwen, vast-

goedmakelaars en dienstboden (PC 323) 
07.09 Ja Ja 

Paritair subcomité voor de socio-culturele sector van de 
Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse 
Gewest (PC 329.02) 

07.09 Ja Ja 

Regeling enkelvoudig en collectief ontslag    

Paritair subcomité voor de grind- en zandgroeven 
Vlaanderen (PC 102.06) 

1993 Ja Ja 

Paritaire comités voor non-ferro metalen: arbeiders en 
bedienden (PC105 & PC224) 

- Ja Neen 

Paritair subcomité voor de betonindustrie (PC 106.02) 01.07 Ja Ja 
Paritair subcomité voor de vezelcement (PC 106.03) 07.07 Ja Ja 
Paritair comité voor de metaal, machine en elektrische 

bouw (PC 111) 
(1) Neen Ja 

Paritair comité voor het garagebedrijf (PC 112)  Ja Neen 
Paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) 2005 Neen Ja 
Paritair comité voor het bouwbedrijf (PC 124) 12.07 Ja Ja 
Paritair comité voor de stoffering en houtbewerking  

(PC 126) 
01.04 Ja Ja 

Paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en 
distributie (PC 149.01) 

01.08 Ja Ja 

Paritair comité voor de bedienden der metaalfabrikan-
tennijverheid (PC 209) 

(1) Neen (2) Ja 

Aanvullend paritair comité voor bedienden (PC 218) Eind 2002 Ja Ja 
Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnij-

verheid (PC 220) 
2005 Neen Ja 

Paritair comité voor de bedienden internationale handel, 
vervoer en logistiek (PC 226) 

1992 Ja Ja 

Paritair comité voor het verzekeringswezen (PC 306) 07.09 Ja Ja 

1 Er is geen outplacementregeling op sectoraal niveau, maar wel op provinciaal niveau. Wan-
neer deze provinciale regelingen werden opgestart verschilt dan ook tussen de provincies. 

2 Er is enkel een CAO betreffende outplacement voor de provincie Antwerpen. 
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Tabel 3.1 Indicaties sectorale regelingen naar paritair comité (PC). Vervolg 

 Sinds? CAO? Aanbod? 

Regeling enkelvoudig en collectief ontslag    

Paritair comité voor de maatschappijen voor hypothecaire 
leningen, sparen en kapitalisatie (PC 308) 

01.11 Ja Ja 

Paritair comité voor de banken (PC 310) 07.07 Ja Ja 
Paritair comité voor de luchtvaartmaatschappijen  

(PC 315.02) 
2003 Ja Ja 

Collectieve regeling    

Paritair comité voor de ijzernijverheid (PC 104) 06.07 Ja (3) Neen 

Tewerkstellingscel    

Paritair comité voor de steenbakkerij (PC 114) 2007 Ja (4) Neen 

3 Er is geen concrete CAO voor outplacement, maar outplacement bij collectief ontslag wordt 
wel vermeld in het sectoraal akkoord. 

4 Er is geen concrete CAO voor outplacement, maar outplacement bij collectief ontslag en het 
bestaan van een tewerkstellingscel worden wel vermeld een CAO over arbeidsvoorwaarden. 

Met uitzondering van de sector van de grind- en zandgroeven (PC 102.06) en de 
socio-culturele sector (PC 329.02), gaat het telkens om regelingen op nationaal 
niveau. De outplacementregeling voor PC 102.06 is enkel van toepassing in het 
Vlaamse gewest, de regeling voor PC 329.02 is enkel voorzien in het Waalse 
gewest.  

Een specifieke regeling vinden we daarnaast terug in de PC’s 111 en 209. De 
metaalsector is onderverdeeld in paritaire subcomités per provincie, waardoor de 
outplacementregelingen niet werden afgesloten op nationaal niveau, maar op 
provinciaal niveau. Elke provincie, behalve Vlaams-Brabant, heeft op die manier 
zijn eigen outplacementregeling uitgewerkt.  

Tot slot kan uit de tabel worden afgeleid dat CAO 82bis een belangrijke impuls 
betekende voor het collectiviseren van de outplacementbegeleiding op sector-
niveau. Vóór 2007 hadden een tiental sectoren een outplacementregeling. In de 
periode dat CAO 82bis in werking trad hebben acht sectoren een regeling geïntro-
duceerd. Deze stijging lijkt te stagneren met drie geïntroduceerde regelingen in de 
periode 2009-2010. 



6 Sectoraal outplacement in kaart gebracht 

4. Inhoud sectorale outplacementregelingen 

In deze paragraaf geven we een overzicht van het aanbod van de sectoren. We 
beschrijven de doelgroep waarop de sectorale regeling van toepassing is, de 
inhoud van de outplacementbegeleiding, de outplacementkantoren die gegund 
zijn en de gunningscriteria, de prijs van de outplacementbegeleiding en het aantal 
begeleidingen in 2009. Een volledig overzicht per sector is terug te vinden in bij-
lage 1. 

4.1 Doelgroep  

Naar doelgroep kunnen sectoren kiezen om niet enkel voor 45+’ers een outplace-
mentregeling te voorzien maar ook voor jongere werknemers. Dit blijkt in acht 
sectoren het geval te zijn. Vier sectoren verbinden enkele voorwaarden aan het 
outplacementaanbod voor -45 jarigen, zoals een minimum aantal jaren anciënni-
teit. Zo krijgen 40-45 jarigen in de houtsector outplacementbegeleiding op voor-
waarde dat ze minstens vijf jaar bij de werkgever hebben gewerkt. De bouwsector 
(PC 124) biedt dan weer enkel outplacement aan 40-45 jarige ongeschoolde arbei-
ders aan. In de banksector (PC 310) krijgen -45 jarigen een outplacementbegelei-
ding indien ze al 12 jaar bij de werkgever werken. De betonsector ten slotte biedt 
enkel outplacement aan werknemers vanaf 40 jaar aan indien ze reeds 15 jaar in 
dienst zijn bij de betreffende werkgever. 

Daarnaast stellen twee sectorfondsen andere voorwaarden aan de doelgroep van 
de outplacementbegeleiding. In de sector van taxichauffeurs en diensten voor ver-
huur van voertuigen met chauffeur (PC 140.06) is de sectorale outplacementrege-
ling enkel van toepassing op taxichauffeurs wiens loon een percentage van de om-
zet is en werknemers van verhuurdiensten. Taxichauffeurs die een vast loon ont-
vangen, kunnen geen aanspraak maken op de outplacementregeling. De sector 
vezelcement (PC 106.03) voorziet dan weer enkel een outplacementregeling voor 
werknemers die ouder zijn dan 55 jaar. 

Bij 15 van de 23 sectoren met een outplacementregeling is deze van toepassing bij 
zowel individueel als collectief ontslag. Acht sectoren hebben een outplacement-
regeling die enkel van toepassing is voor individueel ontslag. 
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4.2 Inhoud aanbod 

In CAO 82bis werden standaardbepalingen vastgelegd wat betreft de inhoudelijke 
invulling van de outplacementbegeleiding. Naast een opsomming van diensten 
die verplicht verstrekt dienen te worden, bepaalt deze CAO ook het aantal bege-
leidingsuren. Meer bepaald: een outplacementprogramma van zestig uur gedu-
rende een periode van maximum twaalf maanden (De Cuyper et al., 2008). De 
outplacementbegeleiding wordt ingedeeld in drie fasen: 
– eerste fase: 20u tijdens de eerste twee maanden; 
– tweede fase: 20u in de volgende vier maanden; 
– derde fase: 20u in de volgende zes maanden. 

De inhoudelijke invulling van de outplacementbegeleiding bestaat in de meeste 
sectoren uit deze wettelijke minimale vereisten. Er zijn echter ook sectoren die 
hiervan afwijken. In de betonindustrie (PC 106.02) wordt een regeling voorzien die 
bestaat uit twee fasen van elk drie maanden en één fase van zes maanden. Twee 
sectoren bieden meer aan dan de minimale vereisten. Vormetal, het sectorfonds 
voor bedienden in de metaalnijverheid in Oost- en West-Vlaanderen, biedt 
120 uren outplacement aan gespreid over 1 jaar. De schoonmaaksector (PC 121) 
voorziet minder uren dan de wettelijke vereisten met een outplacementbegelei-
ding die bestaat uit twee fasen, verspreid over acht maanden, die in totaal 28 uur 
aan begeleiding voorzien. 

De inhoud van de begeleiding kent in zeven sectoren verschillen naargelang het 
profiel van de ontslagen werknemer. Zo voorziet het sectorfonds voor metaal-
arbeiders in de provincie Limburg (PC 111) een outplacementprogramma dat aan-
gepast wordt naargelang de leeftijd van de werknemers en het soort ontslag (indi-
vidueel, meervoudig of collectief). Ook in ondermeer de houtsector (PC 126) en de 
vastgoedsector (PC 323) verschilt de begeleiding (deels) naar kenmerken van de 
ontslagen werknemers en/of aard van het ontslag. 

In twaalf sectoren kunnen de werknemers tijdens de duur van de outplacement-
begeleiding opleidingen volgen. We onderscheiden verschillende situaties: 
– zes sectorfondsen stellen het eigen opleidingsaanbod open voor werknemers 

die een outplacementbegeleiding volgen, zij kunnen hieraan gratis deelnemen. 
Het gaat veelal om opleidingen ter bevordering van sociale vaardigheden en 
persoonlijke ontwikkeling, zoals communicatietraining, assertiviteitstraining, 
stressmanagement, werken in teamverband, en/of technische opleidingen. In 
de vastgoedsector (PC 323) wordt daarnaast ook vraaggestuurd gewerkt. 
Opleidingen die relevant zijn voor de sector en/of die de persoonlijke ontwik-
keling bevorderen en waarvoor een behoefte bestaat, worden in sommige 
gevallen gratis ingericht. Dit is ook het geval voor de metaalsector (PC 209) in 
de provincie Limburg;  
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– in drie sectoren kunnen ontslagen werknemers gebruik maken van het op-
leidingsaanbod van VDAB;  

– drie sectorfondsen voorzien een opleidingsbudget voor de ontslagen werk-
nemers die outplacement volgen. Het gaat om Cevora, het sectorfonds voor de 
bedienden (PC 218), Vibam, het sectorfonds voor bedienden van de Antwerpse 
metaalnijverheid (PC 209) en IPV, het opleidingsfonds voor de voedings-
industrie (PC 118 en 220). De budgetten waarover de werknemers kunnen 
beschikken bedragen respectievelijk 375 euro, 620 euro en 2 500 euro. Enkel 
opleidingen die de aanwervingskansen van de betrokken persoon verhogen 
en/of relevant zijn voor de verdere loopbaan van de werknemer komen in 
aanmerking. De sector waarop de opleiding gericht is, is niet van belang. 

4.3 Gegunde kantoren en gunningscriteria 

De verschillende sectoren besteden de outplacementbegeleiding hoofdzakelijk uit 
aan erkende outplacementkantoren. Tabel 4.1 geeft per outplacementkantoor het 
aantal gegunde sectorale contracten. 

Tabel 4.1 Gegunde outplacementkantoren door de sectoren (2010) 

Outplacementkantoor Actief in aantal sectoren 

Galilei-Randstad 9 
Ascento 7 
Right Management 5 
SBS 5 
Acerta 4 
Encare 3 
Daoust 3 
Trace 2 
ADMB 2 
Auxilios 1 
Securex 1 
Tempo Team 1 
Itinera 1 
USG HR Forces 1 
FIBS 1 

Galilei-Randstad is naar aantal contracten het best vertegenwoordigd op de secto-
rale markt, gevolgd door Ascento, Right Management, SBS en Acerta. In vergelij-
king met 2008 is de top vier hetzelfde gebleven, maar de volgorde is veranderd. 
Toen was Ascento het best vertegenwoordigd, gevolgd door Galilei-Randstad, SBS 
en Right Management (De Cuyper et al., 2008). 

De gehanteerde gunningscriteria door de sectorfondsen zijn terug te vinden in 
tabel 4.2.  
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Tabel 4.2 Gehanteerde gunningscriteria 

Gunningscriteria Aantal 

Inhoud van het programma 11 
Prijs 6 
Prijs/kwaliteit verhouding 6 
Regionale spreiding en dekkingsgraad 5 
Ervaring met (eigen) sector(en) 4 
Ervaring (outplacement) 3 
Reputatie 1 
Professionaliteit 1 
Servicegehalte 1 
Administratieve verwerking 1 

Hoewel er verschillen zijn naar gunningscriteria tussen de sectoren, vinden we één 
criterium heel wat sectoren terug: de inhoud van het programma. 13 van de 
23 sectoren met een sectorale outplacementregeling gaven de inhoud van het pro-
gramma als belangrijk criterium voor de keuze van een outplacementkantoor. Ook 
de prijs speelt mee, alsook de verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van de 
outplacementbegeleiding. De ervaring met de sector en de doelgroep wordt ook 
door verschillende sectorconsulenten als belangrijk beschouwd. Verschillende 
sectorfondsen laten zich bij de keuze van een outplacementkantoor ook leiden 
door goede ervaringen met andere sectoren. Voorts lijkt het ook van belang dat het 
outplacementkantoor een goede regionale spreiding heeft, zodat de plaatsen waar 
de begeleiding doorgaat voor de werknemers gemakkelijk bereikbaar is. Vijf sec-
toren haalden dit aan als gunningscriterium. Indien het gaat om een sectorale out-
placementregeling op nationaal niveau moet het outplacementkantoor ook ver-
tegenwoordigd zijn in de drie landsdelen.  

Enkele sector- en opleidingsfondsen zijn daarnaast zelf erkend als outplacement-
kantoor. Het zijn voornamelijk de provinciale sectorfondsen die zelf outplace-
mentbegeleiding aanbieden. LIMOB en FTML, de opleidingsfondsen voor respec-
tievelijk de bedienden en arbeiders in de metaalsector in de provincie Limburg en 
Vibam, het opleidingsfonds voor bedienden uit de metaalsector in de provincie 
Antwerpen, bieden zelf outplacementbegeleiding aan ontslagen werknemers uit 
de sector aan. Ook Eduplus, het sectorfonds van de groene sectoren, is sinds 2009 
erkend als outplacementkantoor.  

4.4 Prijs  

In de meeste sectoren liggen de prijzen voor de outplacementbegeleiding rond de 
boete van 1 800 euro. We zien echter ook sectoren waar de prijs hoger is. In de 
vastgoedsector (PC 323) kost een begeleiding voor de drie fasen samen 3 100 euro 
per deelnemer als het gaat om een bediende. Voor een arbeider bedraagt de prijs 
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2 400 euro. In de horeca (PC 302) bedraagt de prijs voor individuele outplace-
mentbegeleiding 5 400 euro per deelnemer voor de drie fasen samen. Het sector-
fonds komt echter niet tussen in deze kost. 

De laagste prijzen vinden we in de schoonmaaksector (PC 121). Hier varieert de 
prijs voor de outplacementbegeleiding tussen 1 400 en 1 800 euro per persoon. Dit 
heeft waarschijnlijk te maken met de duur van de outplacementbegeleiding, aan-
gezien deze hier uit slechts twee fasen bestaat die samen 28 uur begeleiding voor-
zien. De sector van elektriciens (PC 149.01) heeft overeenkomsten afgesloten met 
tien outplacementkantoren. De laagste prijs voor de hele begeleiding bedraagt hier 
1 500 euro.  

4.5 Aantal begeleidingen 

We beschikken voor 19 van de 23 sectoren over informatie met betrekking tot het 
aantal ontslagen werknemers dat in 2009 een sectorale outplacementbegeleiding 
volgde, georganiseerd via de sector. Tabel 4.3 geeft het aantal begeleidingen per 
sector weer.  
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Tabel 4.3 Aantal begeleidingen, 2009 

Sector Aantal begeleidingen in 2009 

Aanvullend PC voor bedienden (PC 218) 2 700 
Metaal, machine en elektrische bouw (PC 111) 2 669 
- Antwerpen 2 000 
- Limburg 662 
- West-Vlaanderen 7 
Voedingsnijverheid (PC 118 en PC 220) >900* 
Bouwbedrijf (PC 124) 860 
Bedienden der metaalfabrikantennijverheid  

(PC 209) 
778 

- Antwerpen 400 
- Limburg 166 
- Oost- en West-Vlaanderen 212 
Bedienden internationale handel, vervoer en 

logistiek (PC 226) 
536 

Banken (PC 310) 202 
Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen  

(PC 121) 
187 

Stoffering en houtbewerking (PC 126) 181 
Landbouw, tuinbouwbedrijf, aanleg en onder-

houd parken en tuinen  
(PC 144, 145, 145.03) 

107 

Hotelbedrijf (PC 302) 72 
Betonindustrie (PC 106.02) 40 
Vervoer en logistiek (PC 140.06) 30 
Beheer van gebouwen en dienstboden (PC 323) 24 
Vezelcement (PC 106.03) 8 
Grind- en zandgroeven Vlaanderen (PC 102.06) 4 

Totaal outplacementbegeleidingen  
(minimaal, excl. opleidingen PC 118 & PC 120) 

8 398 

* Aantal ontslagen werknemers dat gebruik heeft gemaakt van het opleidingsaanbod. 

Sectoren beheersen de outplacementmarkt langs vraagzijde 

De sectoren blijken in 2009 in te staan voor de aanbesteding van 
8 398 outplacementbegeleidingen. Als we dit vergelijken met de 15 577 opgestarte 
begeleidingen die door Federgon worden gerapporteerd, dan blijken de sectoren 
naar schatting in te staan voor iets meer dan de helft van het aantal aanbeste-
dingen. De aanbestedingen zijn sterk geconcentreerd bij enkele sectoren. De top 
vijf van de sectoren staat in voor 7 543 begeleidingen of 48% van de totale markt-
vraag in België.  

Voor enkele sectoren kunnen we de vergelijking maken met het aantal begelei-
dingen in 2007. Hieruit blijkt dat het aantal outplacementbegeleidingen in bijna 
alle betrokken sectoren is toegenomen. Hieraan zullen de economische crisis en de 
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uitbreiding van de verplichte outplacement bij collectief ontslag naar alle 
werknemers in het kader van het werkgelegenheidsplan van minister Milquet, aan 
hebben bijgedragen. 

Top vijf sectoren 

2 700 bedienden die ressorteren onder PC 218 maakten in 2009 gebruik van het 
sectorale outplacementaanbod. Het grote aantal begeleidingen in de bediende-
sector hangt samen met de grootte van deze sector. PC 218 vertegenwoordigt meer 
dan 300 000 bedienden en telt meer dan 50 000 ondernemingen. 4F

5 Het grote aantal 
begeleidingen kan ook verklaard worden omwille van de doelgroep en de volle-
dige terugbetaling van het outplacementaanbod. Cevora biedt immers outplace-
mentbegeleiding aan alle werknemers vanaf 35 jaar aan, zowel bij individueel als 
collectief ontslag, en betaalt daarnaast de volledige outplacementkost. In 2007 
maakte 1 300 ontslagen werknemers gebruik van het outplacementaanbod (De 
Cuyper et al., 2008). De economische crisis en de uitbreiding van verplicht out-
placement naar alle ontslagen werknemers in het kader van het werkgelegen-
heidsplan van minister Milquet, hebben hoogstwaarschijnlijk bijgedragen aan 
deze sterke stijging. 

In de sector van metaal, machine en elektrische bouw (PC 111) werden in de pro-
vincies West-Vlaanderen, Limburg en Antwerpen in 2009 in totaal 2 669 ontslagen 
arbeiders begeleid. Deze aantallen verschillen sterk tussen de provincies. In de 
provincie West-Vlaanderen werden slechts zeven werknemers begeleid, terwijl in 
de provincie Antwerpen ongeveer 2 000 ontslagen arbeiders gebruik maakten van 
het sectorale outplacementaanbod. Dit is onder meer te wijten aan de economische 
crisis en de conjunctuurgevoeligheid van de sector wat onder meer aanleiding gaf 
tot een aantal grotere dossiers (cf. Opel Antwerpen). 

De voedingsnijverheid staat op de derde plaats, hier maakten in 2009 meer dan 
negenhonderd arbeiders en bedienden gebruik van het opleidingsaanbod bij out-
placement. IPV, het sectorfonds voor de voedingsnijverheid, voorziet immers 
enkel een opleidingsaanbod tijdens de outplacementbegeleiding. Tijdens het tele-
fonische interview werd aangegeven dat het aantal werknemers dat outplacement 
volgde waarschijnlijk nog hoger zal zijn, aangezien niet elke werknemer een 
opleiding volgt. Een verklaring voor dit grote aantal kan het hoge opleidings-
budget zijn dat IPV ter beschikking stelt aan ontslagen werknemers die outplace-
ment volgen. Dit budget bedraagt 2 500 euro per werknemer. De crisis zal hier 
hoogstwaarschijnlijk een minder grote rol gespeeld hebben, gezien het lage aantal 
ontslagen in de voedingsindustrie in vergelijking met de overige industriële secto-
ren en de bijkomende aanwervingen tijdens het crisisjaar 2008-2009 (Geurts, 2010). 

                                                 
5  http://www.sfonds218.be/nl/anpcb_cpnae/index.html 
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In de bouwsector maakten in 2009 860 arbeiders gebruik van het outplace-
mentaanbod. Het gaat om een grote sector die meer dan 161 000 arbeiders en 
30 000 ondernemingen telt.5F

6 Het feit dat het sectorfonds alle kosten voor outplace-
ment voor haar rekening neemt, kan het grote aantal begeleidingen mede verkla-
ren. Toch is het aantal begeleidingen eerder klein als we de vergelijking maken 
met andere grote sectoren. De vergelijking met de metaalsector wijst onder meer 
uit dat het aantal ontslagen in de bouwsector in 2008-2009 groter was dan in de 
metaalsector maar er toch een pak minder outplacementbegeleidingen plaats-
vonden (Geurts, 2010). Een mogelijke verklaring zou hier kunnen zijn dat arbei-
ders in de bouwsector snel een nieuwe job vinden en dus geen gebruik maken van 
het outplacementaanbod. Andere mogelijke oorzaken voor het relatief lage aantal 
begeleidingen is het grote aantal ontslagen om medische redenen in deze sector. 
Bij een ontslag om medische redenen is outplacement immers niet verplicht. 

De bedienden in de metaalsector sluiten het rijtje af, hier werden, overheen vier 
provincies, 778 ontslagen bedienden begeleid. Ook wat betreft deze groep werden 
de meeste ontslagen werknemers begeleid in de provincie Antwerpen.  

Sectoren met weinig begeleidingen 

De sectoren grind- en zandgroeven in Vlaanderen en vezelcement kenden het 
minste aantal outplacementbegeleidingen, met respectievelijk 4-5 en 8-9 ontslagen 
werknemers die gebruik maakten van het aanbod in 2009. Voor de sector van de 
grind- en zandgroeven in Vlaanderen kan dit kleine aantal verklaard worden door 
de grootte van de sector. De sectorconsulent gaf tijdens het interview aan dat het 
gaat om een sector met een klein aantal ondernemingen en werknemers. Het gaat 
ook om een regeling op Vlaams niveau. De beperkte doelgroep (werknemers 
ouder dan 55 jaar) en de kleinschaligheid van de sector verklaart hoogstwaar-
schijnlijk in grote mate het kleine aantal begeleidingen voor de sector vezelcement.  

Naast de grootte van de sector kan ook het feit of de sector al dan niet financiert 
bijdragen tot het aantal begeleidingen. Dit kan een mogelijke en partiële verklaring 
zijn voor het lage aantal begeleidingen in de Horeca.  

5. Rol van de sectorfondsen 

In deze paragraaf bespreken we de rol die de sectorfondsen opnemen binnen de 
sectorale regelingen.  

                                                 
6  http://www.vfu-ffi.be/index.php?id=54 
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5.1 Taken en functies  

Uit de analyse bleek dat de sectorfondsen verschillende taken en functies op-
nemen binnen de sectorale outplacementregelingen. Meer bepaald zijn dit: 
– aanbesteder: het sectorfonds doet de aanbesteding bij één of meerdere out-

placementkantoren en selecteert de outplacementkantoren waarmee wordt 
samengewerkt; 

– aanbieder: het sectorfonds is erkend als outplacementkantoor en biedt zelf out-
placementbegeleiding aan;  

– financier: het sectorfonds komt al dan niet gedeeltelijk tussen in de outplace-
mentkost; 

– opvolger: het sectorfonds, volgt het verloop van de begeleiding op en doet aan 
kwaliteitsbewaking.  

Tabel 5.1 geeft een overzicht van de sectorfondsen en de taken die zij opnemen in 
de outplacementbegeleiding. 

Tabel 5.1 Rollen, naar PC en sectorfondsen 

Rol PC Sector/opleidingsfonds of fonds voor 
bestaanszekerheid 

Aanbesteder, financier, 
opvolger 

106.02 Sociaal Fonds van de Betonindustrie 
(SFIB) 

 106.03 Sociaal Fonds Vezelcement (SFV) 
 111 Oost-Vlaanderen Sectorfonds Metaal Oost-Vlaanderen 

(Tofam) 
 111 West-Vlaanderen Sectorfonds Metaal West-Vlaanderen 

(Tofam) 
 121 Opleidingscentrum van de schoon-

maak (OCS) 
 124 Fonds voor Vakopleiding Bouwnijver-

heid 
 126 Opleidingscentrum Hout (OCH) 
 140.06 Nationale Groepering van onder-

nemingen met Taxi 
en Locatievoertuigen met chauffeur 
(GTL) 

 209 Oost-West-Vlaanderen Vormingscentrum bedienden metaal-
verwerkende nijverheid (Vormetal) 

 218 Cevora (opleidingscentrum) 
 226 Sociaal Fonds voor bedienden uit 

PC 226 
 323 Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector 
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Tabel 5.1 Rollen, naar PC en sectorfondsen. Vervolg 

Rol PC Sector/opleidingsfonds of fonds voor 
bestaanszekerheid 

Aanbieder, financier, 
opvolger 

111 Limburg Sectorfonds Metaal Limburg (FTML) 
209 Limburg Limob (opleidingscentrum) 
209 Antwerpen Vormingsinitiatief voor bedienden van 

de Antwerpse Metaalnijverheid 
(Vibam) 

144 en 145 Eduplus (opleidingscentrum) 

Aanbesteder, opvolger 302 Waarborg- en sociaal fonds Horeca 
(Horecanet) 

308 Hypothecaire leningen en sparen 
310 Febelfin – Belgische federatie van de 

financiële sector 

Aanbesteder, financier 102.06 Sociaal Fonds voor de grind- en zand-
groeven 

Financier 315.02 Fonds voor bestaanszekerheid van de 
luchtvaartmaatschappijen (PC 315.02) 

Financier, opvolger 111 Antwerpen Sectorfonds Metaal Antwerpen 
(FTMA) 

Aanbesteder 149.01 Vormelek (opleidingscentrum) 

Aanbieder en financier 
opleidingen 

118 en 220 Opleidingsadviseur voor de voe-
dingsindustrie (IPV) 

Uit deze tabel blijkt duidelijk dat er heel wat verschillen bestaan in de taken die de 
sectorfondsen opnemen met betrekking tot de outplacementregeling. De meeste 
sectorfondsen nemen de taak van aanbesteder, financier en opvolger op. Het gaat 
in totaal om elf sectorfondsen, met onder andere de betonindustrie, de sector 
vezelcement, de sector van de bedienden en de vastgoedsector.  

Vier sectorfondsen zijn erkend als outplacementkantoor en bieden zelf outplace-
mentbegeleiding aan. Het gaat om het sectorfonds voor de groene sectoren, Edu-
plus (PC 144, 145 en 145.03) en sectorfondsen op provinciaal niveau in de metaal-
sector, in de provincies Limburg en Antwerpen. Zij zijn zowel aanbieder, financier 
als opvolger van het outplacementaanbod.  

Drie sectorfondsen zijn aanbesteder en opvolger, maar komen niet tussen in de 
kosten voor de outplacementbegeleiding. Het sectorfonds selecteert enkele outpla-
cementkantoren en onderhandelt hiermee een programma en een prijs, maar de 
werkgever is vrij om een outplacementkantoor te kiezen en betaalt de volledige 
outplacementkost. Het sectorfonds volgt de kwaliteit van het outplacementaanbod 
wel op. Het gaat om de horeca, de sector van de banken en de sector van hypothe-
caire leningen, sparen en kapitalisatie (vanaf 2011). 
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Deze drie clusters van taken worden het meeste opgenomen door de verschillende 
sectoren. We kunnen daarnaast nog zes andere invullingen: onderscheiden: 
– het sociaal fonds voor de grind- en zandgroeven (PC 102.06), is zowel aan-

besteder en financier van de outplacementbegeleiding, maar onderneemt geen 
concrete acties om de kwaliteit van het aanbod op te volgen;  

– in de luchtvaartsector (PC 315.02) wordt een financiële tussenkomst voorzien 
voor de outplacementbegeleiding, maar worden verder geen taken opgeno-
men. Het Fonds voor Bestaanszekerheid van deze sector neemt enkel de finan-
ciersrol op;  

– het opleidingsfonds voor arbeiders in de metaalsector (PC 111) in de provincie 
Antwerpen, FTMA, biedt een financiële tussenkomst van 500 euro per deel-
nemer en volgt de begeleiding op, maar heeft geen overeenkomsten afgesloten 
met een outplacementkantoor. De werkgever is vrij om te kiezen op welk out-
placementkantoor hij of zij een beroep doet;  

– vormelek, het sectorfonds voor het PC 149.01, biedt geen financiële tussen-
komst voor de outplacementkosten en volgt de kwaliteit van de outplacement-
begeleiding niet op, maar neemt enkel de rol van aanbesteder op. Vormelek 
heeft een overeenkomst afgesloten met negen outplacementkantoren. De 
werkgever kiest of hij samenwerkt met één van de geselecteerde kantoren of 
een beroep doet op een andere aanbieder;  

– IPV, het opleidingscentrum voor de voedingsindustrie, speelt geen enkele rol 
bij de outplacementbegeleiding: zij zijn noch aanbesteder, noch financier, noch 
opvolger. IPV fungeert als opleidingsverstrekker en stelt een opleidingsbudget 
van 2 500 euro per deelnemer voorop. Dit is een uitzonderlijke situatie. Het 
sectorfonds speelt immers geen enkele rol bij de outplacement zelf, maar biedt 
de werknemers wel de kans zich gratis bij of om te scholen tijdens de duur van 
de outplacementbegeleiding.  

5.2 Invulling rollen 

In de vorige paragraaf beschreven we de verschillende taken die de sectoren 
opnemen met betrekking tot de sectorale outplacementregelingen. In deze para-
graaf komt de wijze waarop de sectorfondsen de rollen van aanbesteder, aanbie-
der, financier en opvolger invullen aan bod. 

Aanbesteder 

Achttien sectorfondsen nemen de rol van aanbesteder op. Deze wordt op verschil-
lende wijzen ingevuld: 
– twaalf sectorfondsen hebben een overeenkomst afgesloten met een outplace-

mentkantoor. Deze overeenkomsten houden afspraken in met betrekking tot 
ondermeer de inhoud van het outplacementprogramma, de wijze waarop de 
begeleiding doorgaat (individueel of in groep) en de prijs van de begeleiding. 
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Met uitzondering van twee sectoren financiert het sectorfonds de begeleiding 
volledig of gedeeltelijk, op voorwaarde dat de werkgever een beroep doet op 
dit aanbod. Het sectorfonds van de banken (PC 310) heeft wel afspraken 
gemaakt met een outplacementkantoor, maar financiert de outplacementkost 
niet. In de sector van hypothecaire leningen en sparen wordt de sectorale out-
placementregeling opgestart begin 2011, maar ook hier wordt geen financiële 
tussenkomst voorzien. De werkgever is in dit geval logischerwijze vrij om te 
kiezen of hij gebruik maakt van het aanbod van dit outplacementkantoor; 

– zes sectorfondsen hebben overeenkomsten afgesloten met meerdere outplace-
mentkantoren. Vier hiervan betalen de volledige outplacementkost indien de 
werkgever een beroep doet op één van de geselecteerde kantoren. Twee sec-
torfondsen bieden geen financiële tussenkomst, de aanbesteding is hier eerder 
vrijblijvend. 

Vier sectorfondsen zijn erkend als outplacementkantoor en bieden zelf outplace-
mentbegeleiding aan. Het gaat om het sectorfonds voor de groene sectoren, 
Eduplus (PC 144, 145 en 145.03), en sectorfondsen op provinciaal niveau in de 
metaalsector, in de provincies Limburg en Antwerpen. Drie van deze sector-
fondsen werken daarnaast samen met een outplacementkantoor. Eduplus heeft 
een overeenkomst met Acerta, FTML met Ascento en Limob werkt samen met 
Galilei-Randstad. Afhankelijk van het aantal outplacementaanvragen en de 
woonplaats van de werknemer biedt het sectorfonds of het outplacementkantoor 
de begeleiding aan. In dit opzicht zijn deze sectorfondsen zowel aanbesteder als 
aanbieder. 

Drie sectorfondsen hebben ervoor gekozen geen aanbesteding te doen en hebben 
ook geen eigen aanbod. Het gaat over sectorfondsen die een eerder minimale rol 
vervullen met betrekking tot de outplacementregeling. Het gaat om IPV, het sec-
torfonds van de voedingsindustrie (PC 118 en 220), het sectorfonds voor de 
metaalarbeiders in Antwerpen (FTMA) en het fonds voor bestaanszekerheid van 
de luchtvaartmaatschappijen (PC 315). 

Financier 

Het sectorfonds kan de outplacementkost volledig of gedeeltelijk financieren. In 
negen sectoren betaalt het sectorfonds de volledige outplacementkost. Het gaat 
ondermeer om de sectoren van de grind- en zandgroeven in Vlaanderen, de 
bouwsector, de sector hout en de vastgoedsector. Vier sectorfondsen betalen 
slechts een forfaitaire bijdrage, waardoor een gedeelte van de kost voor rekening 
van de werkgever is. Het gaat om FTMA, het sectorfonds voor arbeiders in de 
metaalsector in de provincie Antwerpen, de groene sectoren, de luchtvaartsector 
en de socio-culturele sector.  
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De provinciale sectorfondsen, behalve het sectorfonds voor arbeiders in de 
metaalsector in Antwerpen (FTMA), stellen bijkomende voorwaarden wat betreft 
de financiële tussenkomst in de outplacementkost. Voor de arbeiders in de me-
taalsector geldt dat de outplacementbegeleiding volledig gefinancierd wordt als 
het gaat om een werknemer jonger dan 45 jaar. Voor een werknemer ouder dan 
45 jaar betaalt het sectorfonds een forfaitaire bijdrage. Dit is eveneens het geval 
voor de bedienden in de metaalsector in Antwerpen. De achterliggende redene-
ring is dat een aanbod toch verplicht is voor 45+’ers, door een volledige financie-
ring voor 45-‘ers te voorzien, hoopt het sectorfonds dat werkgevers ook 45-‘ers een 
outplacementaanbod zullen doen. Voor de bedienden in de metaalsector in de 
provincies Oost- en West-Vlaanderen en Limburg wordt een onderscheid gemaakt 
in financiering naar individueel of collectief ontslag. Outplacementbegeleiding in 
het kader van individueel ontslag is gratis voor de werkgever.6F

7 Bij collectief 
ontslag betaalt het sectorfonds slechts een deel van de kosten. 

Tot slot zijn er zes sectorfondsen die de outplacementkost niet financieren. Het 
gaat om de sectoren van het garagebedrijf, voeding, elektriciens, hotelbedrijf, 
hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie en de banken. In deze gevallen 
betaalt de werkgever alle kosten verbonden aan de outplacementbegeleiding. 

Opvolger kwaliteit outplacement 

Zestien sectoren leveren ook inspanningen om de kwaliteit van het aanbod op te 
volgen. We onderscheiden drie vormen van kwaliteitsopvolging en -bewaking: 
– rapportageverplichtingen: de outplacementkantoren zijn verplicht om op be-

paalde momenten te rapporteren over het verloop van de outplacement-
begeleiding. Deze rapporten variëren tussen een jaarlijkse rapportage voor het 
geheel van de begeleidingen en individuele rapporten per deelnemer; 

– tevredenheidsmetingen bij de ontslagen werknemers die de out-
placementbegeleiding hebben gevolgd; 

– in sommige sectoren participeren de sectorconsulenten aan de groepsbegelei-
dingen. 

De meest voorkomende manier om de kwaliteit van de outplacementbegeleiding 
op te volgen, is via rapporten. Alle zestien sectorfondsen volgen de rapportage 
van de outplacementkantoren op. Sommige outplacementkantoren rapporteren op 
individuele basis, per dossier. Anderen rapporteren maandelijks, driemaandelijks 
of jaarlijks. In de meeste sectoren gebeurt dit tijdens daartoe bedoelde over-
legmomenten of tijdens vergaderingen met de Raad van Bestuur. Vormetal, het 
opleidingsfonds voor bedienden uit de metaalsector (PC 209) in de provincies 
Oost- en West-Vlaanderen, volgt de individuele dossiers maandelijks op, samen 

                                                 
7  Bij Vormetal is de begeleiding gratis, voor zoverre wordt gekozen voor het programma binnen 

het raamakkoord met Galilei. 



Sectoraal outplacement in kaart gebracht  19 

 

met een verantwoordelijke van het outplacementkantoor. Tofam, het sectorfonds 
voor de arbeiders in de metaalsector in Oost-Vlaanderen, richtte een werkgroep op 
voor de opvolging van de outplacementbegeleiding. Deze werkgroep komt vier 
keer per jaar samen en bestaat uit consulenten van het opleidingsfonds en het 
outplacementkantoor. 

Zeven sectorfondsen nemen daarnaast tevredenheidsmetingen af bij de werk-
nemers die de outplacementbegeleiding hebben gevolgd. Dit doen ze op basis van 
een schriftelijke of elektronische enquête die de cursist moet invullen na de 
outplacementbegeleiding. Cevora bevraagt systematisch alle werknemers, zowel 
net na als zes maanden na het stopzetten van de begeleiding. Drie sectorfondsen 
voeren metingen uit op ad hoc basis: het gaat om individuele feedback over de 
begeleiding en/of opleidingen.  

Sectorconsulenten van de sectorfondsen van de bedienden in de metaalsector in 
Limburg en Antwerpen en Cevora, het sectorfonds voor de bedienden, nemen 
soms deel aan de groepsbegeleidingen, om op deze manier de inhoud en kwaliteit 
van de begeleidingen op te volgen en te bewaken.  

6. Besluit 

Sinds de inwerkingtreding van CAO 82bis in 2007 collectiviseerden nogal wat 
sectoren de outplacementregeling. Begin 2008 maakten we hier een eerste 
overzicht van (De Cuyper ea, 2008). Heel wat regelingen bevonden zich dan in een 
opstartfase. In deze paper maken we een update anno 2010. We gaan daarbij na of 
de trend van collectivisering zich heeft doorgezet na 2007, uit wat het sectoraal 
aanbod precies bestaat, om hoeveel begeleidingen het inmiddels gaat en welke rol 
het sectorfonds precies opneemt. Een collectieve regeling definieerden we  als een 
regeling waarbij de sector minstens de rol van aanbieder, aanbesteder of financier 
van outplacement opneemt.  

Via een screening van CAO’s en websites van vonden we 29 indicaties van 
sectorale regelingen. Telefonische interviews wezen uit dat er in 23 sectoren 
daadwerkelijk een outplacementaanbod bestaat.  

Uit de studie blijkt dat CAO 82bis een belangrijke impuls betekende voor het 
collectiviseren van de outplacementbegeleiding op sectorniveau. Vóór 2007 
hadden een tiental sectoren een outplacementregeling. In de periode dat 
CAO 82bis in werking trad (2007-2008) verdubbelde dit aantal. Het nieuwe aantal 
regelingen stagneerde in 2009-2010: in deze periode werden drie nieuwe 
regelingen geïntroduceerd. 
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De sectoren blijken in 2009 in te staan voor 8 398 outplacementbegeleidingen of 
naar schatting een ruime helft van de totale outplacementmarkt in België. De aan-
bestedingen zijn sterk geconcentreerd bij enkele sectoren. De top vijf van de secto-
ren staat in voor 7 543 begeleidingen of 48% van de totale markt in België. Aan de 
aanbodszijde kunnen vijf grote spelers worden onderscheiden: Galilei-Randstad, 
Ascento, Right Management, SBS en Acerta. De meest gehanteerde gunnings-
criteria binnen sectoren zijn: inhoud, de spreiding en dekkingsgraad van de out-
placementkantoren, de prijs van de begeleiding en de ervaring met de sector en de 
doelgroep. 

De outplacementregelingen zelf verschillen naar doelgroep, inhoud, prijs en 
opleidingsmogelijkheden. 

De doelgroep van CAO 82bis zijn 45+’ers. In dit opzicht is het opvallend dat in 
een kleine helft van de sectorale regelingen ook 45-‘ers doelgroep zijn, zij het vaak 
met extra voorwaarden naar onder meer anciënniteit binnen de sector. In acht 
sectoren is de regeling enkel van toepassing bij individueel ontslag, in de overige 
sectoren wordt ook tussengekomen bij collectief ontslag.  

Naar inhoud van begeleiding nemen de meerderheid van de sectorale 
outplacementregelingen de ‘standaard’ begeleiding conform CAO 82bis over. Drie 
sectoren bieden meer aan, één sector heeft een minder uitgebreid programma dan 
wettelijk voorzien. Daarnaast verschilt de inhoud van het programma in zeven 
sectoren naar profiel van de werknemer en/of de aard van het ontslag. De prijzen 
voor de begeleiding situeren zich in het merendeel van de sectoren rond de boete 
van 1 800 euro.  

De meerderheid van de sectorale outplacementregelingen voorziet een oplei-
dingsaanbod voor de ontslagen werknemers. Vaak gaat het om het opleidings-
aanbod van het sectorfonds zelf. Drie sectoren wijken hier van af door een 
opleidingsbudget te voorzien: ontslagen werknemers die 
outplacementbegeleiding volgen, kunnen hiermee opleidingen naar keuze 
financieren, op voorwaarde dat ze relevant zijn voor de verdere loopbaan van de 
werknemer. De opleiding hoeft dus niet naar de sector toe te leiden. Een 
buitenbeentje in dit kader is de voedingssector die geen outplacementbegeleiding 
voorziet maar wel een fiks opleidingsbudget voor de ontslagen werknemer. 

Binnen de bestaande outplacementregelingen kunnen de sectorfondsen verschil-
lende taken en functies opnemen. We onderscheiden: aanbesteder, aanbieder, 
financier en opvolger. De helft van de sectoren vervult de rol van aanbesteder, 
financier en opvolger. Opvallend is dat vier sectorfondsen zelf zijn erkend als 
outplacementkantoor en begeleiding aanbieden. Drie sectorfondsen zijn aan-
besteder en opvolger, maar financieren de outplacementkost niet. Een aantal sec-
torfondsen speelt een meer beperkte rol door bijvoorbeeld enkel te financieren.  

Het merendeel van de sectoren bleek inspanningen te leveren om de kwaliteit 
van het aanbod op te volgen dit via rapportageverplichtingen, tevredenheids-



Sectoraal outplacement in kaart gebracht  21 

 

metingen en/of de participatie aan groepsbegeleidingen. Opvallend waren de 
verschillende invullingen van deze opvolging. Afstemming tussen sectoren en dus 
een grotere eenvormigheid tussen de sectoren zou de transactiekosten voor de 
outplacementkantoren kunnen verlagen maar ook en vooral tot een grotere 
transparantie kunnen leiden op de outplacementmarkt.  

 



 

 

Bijlage / Overzicht sectorale outplacementregelingen 

Sector N 
2009 

CAO? Doelgroep* Wie 
gegund? 

Gunnings-
criteria 

Inhoud Prijs**/*** Tussenkomst 
Sectorfonds 

Kwaliteits-
opvolging 

PC 102.06: 
Grind-/ 
zandgroeven 

4-5 Ja +45 
E&C 

Encare NB Standaard NB Volledig Geen 

PC 106.02: Beton-
industrie 

40 ja +45 
40 met 15j anc 
E&C 

SBS Inhoud; 
Prijs 

3m – halve 
dag/week 
3m – halve 
dag/2weken 
6m – halve 
dag/maand 

I=2 000€ 
G=10 000 
–  
15 000€ 

Volledig Jaarlijkse rap-
portage 

PC 111:  
Metaal OVL 

NB neen -45 en +45 
E&C 

Galilei-
Randstad 

Prijs; 
Inhoud; 
Ervaring 

Meer dan 
wettelijk 
bepaald 

2 450€ -45: volledig 
+45: 650  
(indien Galilei) 

Rapportage; 
Werkgroep 

PC 111:  
Metaal WVL- 

7 neen -45 en +45 
E&C 

Galilei-
Randstad 

 Meer dan 
wettelijk 
bepaald 

2 450€ -45: volledig 
+45: 650  
(indien Galilei) 

Rapportage; 
Werkgroep 

PC 111:  
Metaal Limburg 

662 neen -45 en +45 
E 

FTML 
Ascento 
(1) 

Prijs; 
Inhoud 

Standaard + 
naargelang 
leeftijd en 
aard ontslag 

1 250€ -45: volledig 
+45: 500 bij 
andere aanbieder 

Rapportage; 
Aanwezigheid 
groepssessies 

(1) Bij collectief ontslag voert FTML nooit zelf de outplacementbegeleiding uit, de werkgever kiest dan zelf een outplacementkantoor.  

 

 

 

22 
Sectoraal outplacem

ent in kaart gebracht  



 

 

Sector N 
2009 

CAO? Doelgroep* Wie 
gegund? 

Gunnings-
criteria 

Inhoud Prijs**/*** Tussenkomst 
Sectorfonds 

Kwaliteits-
opvolging 

PC 111:  
Metaal Antwer-
pen 

+/- 
2000 

neen -45 en +45 
E&C 

Nvt Nvt Nvt Nvt 500 per deel-
nemer 

Rapportage; 
Aanwezigheid 
groepssessies 

PC 118 & PC 220: 
arbeiders en 
bedienden voe-
ding 

>900 (2) neen -45 en +45 
E&C 

Nvt Nvt Nvt Nvt Geen Nvt 

PC 121: Schoon-
maak 

187 ja +45 
E 

SBS 
Galilei-
Randstad 
Right 

Inhoud; 
Spreiding 
locaties 

2m – 8u 
6m – 20u 

Fase 1: 
I=700-
900€ 
Fase 2: 
I=700-
900€ 

Volledig Rapportage: 
Feedback klan-
ten 

PC 124: Bouw 860 ja +45 
40-45 laagste 
looncategorie 
1 en 1A 
E&C 

7 bedrijven 
(3) 

Ervaring; 
Ervaring sec-
tor; 
Inhoud; 
Administratie 

3m – 30u 
3m – 20u 
6m – 10u 

Fase 1: 
I=1 100/1 
300€  
Fase 2:  
I=800€ 

Volledig Rapportage; 
Tevreden-
heidsmetingen; 
Evaluatie eigen 
werking 

(2) Aantal ontslagen werknemers dat gebruik heeft gemaakt van het opleidingsaanbod. 
(3) Het gaat om: ADMB Select, Ascento, Daoust, Encare, FIBS, Randstad-Galilei, SBS. 
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Sector N 
2009 

CAO? Doelgroep* Wie 
gegund? 

Gunnings-
criteria 

Inhoud Prijs**/*** Tussenkomst 
Sectorfonds 

Kwaliteits-
opvolging 

PC 126:  
Stoffering en 
houtbewerking 

181 Ja +45 
+40 met 5j anc 
E&C 

Randstad 
Ascento 
Acerta 
SBS 
Encare 
Auxilios 

NB Standaard + 
afhankelijk 
van leeftijd 

I=1 800€ Volledig Rapportage; 
Tevreden-
heidsmetingen 

PC 140.06 
Vervoer en 
logistiek 

30-35 Ja +45 
E 

ascento Inhoud; 
Prijs; 
Spreiding 
locaties; 
Reputatie 

Standaard  NB Volledig Start met op-
volging in 
oktober; 

PC 144: land-
bouw 
PC 145: tuin-
bouw 
PC 145.03: par-
ken en tuinen; 

107 neen +45 
E 

Acerta 
Eduplus 

Inhoud; 
Ervaring met 
sector 

Standaard NB 4/5 P

de
P van de 

kost 
Rapportage 

PC 149.01: elek-
triciens 

NB Ja -45 en +45 
E&C 

Acerta 
Ascento 
Daoust 
Galilei 
Itinera 
Right 
SBS 
Trace 
USG HR 
Forces 

NB Standaard Tussen 1 
500- 
2 400€ 

Geen Geen 
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Sector N 
2009 

CAO? Doelgroep* Wie 
gegund? 

Gunnings-
criteria 

Inhoud Prijs**/**
* 

Tussenkomst 
Sectorfonds 

Kwaliteits-
opvolging 

PC 209:  
metaal Lim-
burg 

166 neen -45 en +45 
E&C 

LIMOB 
Galilei 

Inhoud; 
Kwaliteit;  
Prijs 

Standaard + 
naar doel-
groep 

Ind. ont-
slag:  
Collec. 
ontslag:  
1 250€ 

Ind: volledig 
Collect: niets 

Rapportage;  
Individuele 
feedback; 
Tevreden-
heidsmetingen 

PC 209:  
metaal Ant-
werpen 

454 ja -45 en +45 
E&C 

VIBAM Nvt Op maat +45: 1 
250€ 
-45: 

-45: volledig Rapportage;  
Individuele 
feedback 

PC 209:  
metaal O&W 
Vlaanderen 

212 neen -45 en +45 
E&C 

Galilei (4) Kwaliteit;  
Opvang-
capaciteit;  
Spreiding 

120u 
2 fasen van 
elk 6m 

Fase 1: 
2 700€ 
Fase 2: 
1 000€ 

Ind:  
Fase 1:  
-45: volledig 
+45: 900 
Fase 2: volle-
dig 
Collectief:  
Fase 1: gedeel-
telijk 
Fase 2: volle-
dig 

Rapportage;  
Tevredenheids
-metingen 

PC 218: 
bedienden 

2 700 ja +45 
35-45 
E&C 

Galilei 
Daoust 
Right 
Securex 
ADMB 
Ascento 

Professionali-
teit;  
Spreiding 

Standaard NB Volledig Rapportage;  
Tevredenheids
-metingen;  
Aanwezigheid 
groepssessies 

(4) Het betreft een raamakkoord met Galilei, maar het gaat niet om exclusiviteit. Dit maakt dat, indien men kiest voor een ander 
outplacementkantoor, Vormetal louter financieel tussenkomt tot het maximale factuurbedrag van deze begeleiding, waarbij deze tussenkomst 
nooit hoger kan zijn dan de kost die Vormetal zou hebben via Galilei. 
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Sector N 
2009 

CAO? Doelgroep* Wie 
gegund? 

Gunnings-
criteria 

Inhoud Prijs**/*** Tussenkomst 
Sectorfonds 

Kwaliteits-
opvolging 

PC 226:  
intern. handel, 
vervoer en 
logistiek 

536 JA -45 en +45 
E&C 

RIGHT NB Minstens 60u 
3 fasen + 
naar 
doelgroep 

NB volledig Rapportage 
Sporadische 
tevreden-
heidsmetin-
gen 

PC 302: hotel-
bedrijf 

72 Neen +45 
E 

Ascento 
Trace 

NB Standaard Fase 1:  
G= 2 100€ 
I= 2 100€ 
Fase 2:  
G= 1 800€ 
I= 1 800€ 
Fase 3:  
G= 1 600€ 
I= 1 500€ 

Geen Rapportage 

PC 308:  
hypot leningen 
& sparen; 

NB Ja +45 
E&C 

Nvt Nvt Standaard Nvt Geen Rapportage 

PC 310:  
banken;  

202 Ja +45 
-45 met 12j anc 
E&C 

Right Spreiding;  
Dekking;  
Eisen 
CAO82bis;  
Ervaring sec-
tor 

standaard NB Geen rapportage 

PC 315.02: lucht-
vaartmaatschap 

NB Ja +40 
E&C 

Nvt Nvt NB NB 500 per deel-
nemer 

Nvt 
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Sector N 
2009 

CAO? Doelgroep* Wie 
gegund? 

Gunnings-
criteria 

Inhoud Prijs**/*** Tussenkomst 
Sectorfonds 

Kwaliteits-
opvolging 

PC 323:  
beheer van 
gebouwen, vast-
goedmakelaars 
en dienstboden; 

24 Ja +45 Acerta Goede erva-
ring andere 
sectoren;  
Inhoud;  
Spreiding 
locaties 

Standaard + 
naar doel-
groep(4) 

UBedienden: U  
Fase1: 
1 600€ 
Fase 2: 
800€ 
Fase 3: 
700€ 
UArbeiders: U  
Fase 1: 
1 000€ 
Fase 2: 
700€ 
Fase 3: 
700€ 

Volledig Rapportage 

PC 329.02:  
socio-culcturele 
sector 

NB Ja +45 
E 

Nvt NB Standaard NB 4/5 P

de
P van de 

kosten 
NB 

(4) De outplacementbegeleiding verschilt vaak voor arbeiders en bedienden, zowel naar organisatie als inhoud. Arbeiders krijgen vaker collectieve 
begeleiding dan bedienden, hier verloopt de outplacementbegeleiding meestal individueel. Ook naar inhoud zijn er verschillen: bedienden willen 
vaker dan arbeiders een heroriëntatie, arbeiders willen vaker een tewerkstelling in de huidige sector. 

*  E staat voor enkelvoudig ontslag, C voor collectief ontslag. 
**  Het gaat om de prijs afgesproken tussen sector en outplacementkantoor voor een (deel van de) begeleiding. Dit betekent niet noodzakelijk dat het 

sectorfonds die prijs ook zelf betaalt. NB kan betekenen dat deze data niet bekend zijn of men verkiest deze data niet vrij te geven.  
***  I staat voor individuele begeleiding, G staat voor groepsbegeleiding, de prijzen zijn in euro en bij individuele begeleiding per deelnemer. 
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