


Embracing technology
Embracing ambition

Repères et leviers pour un 
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Les principaux points clés

Croissance
de la productivité

Besoin de davantage de 
compétences numériques

Profils qualifiés

Profils peu
qualifiés

Le taux d'emploi a augmenté
au même rythme que celui

de l'UE-28 au cours 
des 3 dernières années

Présentateur
Commentaires de présentation
Tussen 2016 en 2019 is de groei van de arbeidsproductiviteit nagenoeg helemaal stilgevallen (0,2% over 4  jaar ofwel 0,07% per jaar). We hebben dus meer productiviteitsgroei nodig. Volgens onze bedrijven stagneert de productiviteit vooral omdat 1) er door kwantitatieve en kwalitatieve schaarste aan de juiste profielen, bedrijven met minder passende kandidaten starten die men verder moet ontwikkelen vooraleer ze 100% efficiënt werken. 2) Het volledige potentieel van digitalisering bij een groot deel van onze ondernemers nog niet volledig benut wordt. We zien bovendien dat er een grotere vraag is naar hooggekwalificeerde jobs (o.a. ICT-profielen) en dat het aantal laaggekwalificeerde jobs daalt. We weten ook dat slechts 1,9% van de jongeren afstudeert als digitaal expert wat het tekort aan digitale experten dus niet voldoende weggewerkt. Dit, samen met het belang voor meer productiviteitsgroei, maakt dat er vandaag voor elke functie meer nood is aan digitale competenties, maar ook andere vaardigheden, om de digitale transformatie te realiseren. Door mensen permanent (digitaal) te vormen blijven ze bovendien langer relevant voor de arbeidsmarkt.  Wat zijn belangrijke digitale competenties voor de toekomst? Via een een DigiSkills-meter heeft Agoria, samen met Roland Berger 27 competenties in kaart gebracht die bepalend zijn voor je toekomst als werknemer. We merken dat alle profielen de afgelopen jaren beter scoren op het vlak van digitale vaardigheden, maar dat er nog verder moet op ingezet worden. Zo zien we dat er:Een aantal profielen zijn die de komende 10 jaar digitaal zullen moeten exploreren.Een aantal profielen zijn die digitaal moeten bijblijven.Voor een aantal profielen een grondig digitaliseringstraject nodig is.En voor een aantal een intensief digitaliseringstraject. Later in de presentatie gaan we nog wat dieper op bepaalde profielen en jobs in.  De werkgelegenheidsgraad in België evolueert gelijkaardig zoals in de rest van de EU. We hebben de afgelopen 3 jaar massaal veel mensen geactiveerd. Er kwamen enerzijds mensen op de arbeidsmarkt die voorheen nog niet aan het werk waren en anderzijds gingen massaal veel werkzoekende werklozen aan de slag.
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Pour chaque emploi qui disparaîtra d'ici 2030, 
2,8 nouvelles demandes d'emploi apparaîtront

Un message positif en dépit du corona

Présentateur
Commentaires de présentation
De belangrijkste boodschap is dat er meer jobs zullen bijkomen dan dat er zullen verdwijnen. In 2018 hadden we 3,7 nieuwe vragen naar jobs  ingeschat voor elke job die verdwijnt. Door de coronacrisis kenden we in 2020 echter een licht verlies aan jobs en zagen we een daling van de verwachte jobcreatie ten opzichte van onze eerste studie in 2018. We verwachten dat België dit verlies niet volledig zal kunnen herstellen tot op het niveau van voor de crisis. 
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Augmentation de la pression du travail
sur le marché du travail

Le revers de la médaille

142.000
postes vacants

2019 : 
plus de 142.000 
postes vacants

+0,56%
demande de main d’œuvre

D'ici à 2030 :
augmentation annuelle
de la demande de main

d’œuvre de 0,56%

-0,11%
main d'œuvre disponible

D'ici à 2030 : 
baisse annuelle

de la main d'œuvre
disponible de 0,11%

541.000
postes vacants

2030 :
541.000 postes vacants

sans mesures
supplémentaires

Présentateur
Commentaires de présentation
In 2019 waren er al 143.000 vacatures en tussen nu en 2030 zal de arbeidsvraag verder toenemen met 0,56% per jaar, terwijl het arbeidsaanbod zal afnemen met 0,11% per jaar. We stevenen dus af op een stijgend tekort aan bepaalde profielen indien we niet de nodige acties ondernemen. Zowel blijvend werken aan activering, als aan groei van de productiviteit alsook continu blijven inzetten op permanente vorming is cruciaal omdat de inhoud van vele jobs zal blijven veranderen. Dit is een bijkomende reden om meer op duurzame productiviteit in te zetten. Digitalisering en automatisering kunnen een positieve bijdrage leveren om dit te realiseren. Indien we geen bijkomende maatregelen treffen en o.a. niet inzetten op activering, productiviteitsgroei, alsook opleiding en vorming, dan zal het aantal vacatures toenemen tot 514.000.



Combien de travailleurs faut-il
pour pourvoir tous les postes ?
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2.798.000 2.959.000 3.175.000

1.267.000 1.338.000
1.419.000

712.000
731.000

750.000

Demande de main d’œuvre  
2016

Demande de main d’œuvre 
2019

Demande de main d’œuvre 
2030

4.777.000 5.028.000 5.344.000

Présentateur
Commentaires de présentation
De vraag naar arbeid in de Belgische economie zal jaarlijks met 0,56% stijgen, tussen nu en 2030. Dat betekent dat de totale arbeidsvraag tussen 2019 en 2030 stijgt met 316.000 werknemers. We moeten daarbij wel rekening houden met het verlies aan banen, omwille van de coronacrisis, dat we eerst nog moeten goedmaken.
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Demande de main d’œuvre supplémentaire 
en nombre de travailleurs (2019-2030)

216.000 travailleurs
0,64% taux de croissance
annuel 

316.000 travailleurs
0,56% taux de croissance
annuel 

19.000 travailleurs
0,24% taux de croissance
annuel 

81.000 travailleurs
0,53% taux de croissance
annuel 

Présentateur
Commentaires de présentation
De vraag naar arbeid in de Belgische economie zal jaarlijks met 0,56% stijgen, tussen nu en 2030. Dat betekent dat de totale arbeidsvraag stijgt met 316.000 werknemers tegen 2030.



Formation 
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10,3% 39,2%

Le “paradoxe” de la formation

Plus d’accessibilité
aux formations

Diversité croissante
des formes de formation

En termes « d'attitude d'apprentissage actif », 
la Belgique obtient des scores inférieurs 

à la moyenne européenne (Source : OESO)

Seulement 1,9% des jeunes diplômés
en tant qu'expert numérique

De 2016 à 2019

d’augmentation des efforts
de formation dans les entreprises

de la population active belge n’acquiert pas 
les compétences numériques de base  (Source : 

DESI)

Présentateur
Commentaires de présentation
We investeren heel veel,  we zien dat  de opleidingsinspanningen van onze bedrijven stijgen en er een groot aanbod aan opleiding is. Maar de participatiegraad stijgt maar matig en er is ook weinig goesting om te leren. Uitgebreid: Tussen 2016 en 2019 steeg de investering van al onze bedrijven samen in opleiding (formeel, informeel, niet-formeel) van 1,829 miljard naar 2,018 miljard. Dat is een positieve evolutie. De arbeidsmarkt is constant in beweging en digitalisering heeft een impact op elke job. Het is daarom belangrijk opleidingen te focussen op toekomstgerichte rollen en functies.Participatiegraad aan opleidingen (Statbel, EAK): % van de mensen tussen 25 en 64 die in de laatste maand een opleiding hebben gevolgd: evolutie van 6,9% in 2016 naar 8,2% eind 2019. Dit is onder het Europees gemiddelde van 10,8% (EU-27). Streefdoel moet minstens richting 20 tot zelfs 25% zijn tegen 2030. De evolutie gaat in de goede richting maar een mentaliteitsverandering is nodig. Hoewel de toegankelijkheid van opleidingen (zowel de investeringen als de methodieken) vergroot, zegt een OESO-cijfer dat in België 82% van de actieve bevolking geen of een zeer lage bereidheid heeft om aan opleidingen deel te nemen.Om relevant te blijven in je huidige job, maar tegelijkertijd ook om een duurzame plek in te blijven nemen op de arbeidsmarkt van de toekomst, is permanente vorming voor iedereen cruciaal. Dit is een volgehouden inspanning, waarbij je je richt op rollen die in je bereik liggen. Bij de keuze van welke permanente vorming je best volgt is het belangrijk om rekening te houden met rollen die op termijn drastische wijzigingen zullen ondergaan of zullen verdwijnen en rollen waarvoor veel kandidaten zijn, zodat je kan werken aan een aantal 'unieke' kwaliteiten om je duurzame plek op de arbeidsmarkt te blijven innemen.Opleiding moet minder bewust, minder benoemd verlopenOpleiding individualiseert qua inhoud en qua methodiekOpleiding is geen ad hoc-effort maar een permanente volgehouden inspanning, een afwisseling van opleiden en opgeleid wordenRolwendbaarheid en experimenten moeten tegelijk geïncorporeerd worden in het dagelijks functioneren maar ook in het dagelijkse leven (combinatie van verantwoordelijkheden werkgever en werkende)
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Préparer la population au marché 
du travail de demain

Le diplôme n'est pas une fin 
en soi, mais le début

d'un processus d'échange tout
au long de la vie

Préparer le futur
dans le fonctionnement

de tous les jours

La formation, 
une responsabilité

partagée

Présentateur
Commentaires de présentation
Het behalen van een diploma is  geen eenmalige inspanning. Doorheen de loopbaan is verdere vorming noodzakelijk.Dit gaat verder dan investeren in competenties die enkel ervoor zorgen dat je relevant blijft in je huidige job. Iedereen moet actief inzetten op competenties en vaardigheden om door te stromen naar een duurzame job. Het voorbereiden van je professionele toekomst in de arbeidsmarkt van morgen moet deel uitmaken van het leven en werken van elke dag.Je zou kunnen denken aan een diploma met een onderhoudscontract waardoor je een permanente relatie realiseert tussen young professionals en onderwijsinstellingen, waarbij de laatste de deuren open houden voor de eerste groep om hun kennis up to date te houden en in ruil daarvoor ook hun praktijkervaring met studenten en lectoren/professoren delen. Het verwerven van het recht op opleiding is in het verleden de inzet geweest van heel wat syndicale onderhandelingen. Toch zijn die discussies een stuk naast de kwestie geweest wanneer ze in feite niet uitgaan van het principe dat iedereen opleiding MOET volgen. In feite moeten we evolueren naar een opleidingsplicht voor iedereen. Een plicht die weliswaar als een opportuniteit moet beschouwd worden, als ondersteuning en niet als een verplichting. Opleidingsplicht mag zeker ook geen taboe zijn in periodes van tijdelijke inactiviteit of tijdelijke werkloosheid kan men nog meer inzetten op het verplicht volgen van opleiding. De nadruk moet wel steeds liggen op de kansen die het volgen van een opleiding creëert.  Zo kan men werkzoekenden leren experimenteren met digitale tools als voorwaarde voor het verkrijgen van een uitkering. Permanente vorming is een gedeelde verantwoordelijkheid. Men kan bijvoorbeeld mensen stimuleren door minder traditionele vormen van opleiden aan te bieden zoals intercollegiaal leren en gamificatie. Bedrijven die meer doen dan wat wettelijk verplicht is, kan men fiscaal stimuleren.Rolwendbaarheid zal een grote rol spelen.  Je werk is dan georganiseerd rond projecten en rollen. En je loopbaan bestaat uit een aaneenschakeling van projectopdrachten, die je uitvoert bij verschillende werkgevers. Deze wendbaarheid en flexibiliteit passen perfect bij de snel evoluerende arbeidsmarkt. Jobs bestaan dan uit drie domeinen waarbij 70% van de tijd aan de hoofdtaak besteed wordt, 20% gaat naar een afzonderlijk project en 10% van hun tijd besteden mensen aan innovatie of het voorbereiden op de rollen van de toekomst (Iedereen doet aan onderzoek en ontwikkeling).
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Ouvrir la voie vers l’emploi pour tous ceux 
qui veulent et peuvent travailler

Renforcer l’avantage du travail
par rapport au non-travail

Cartographier et améliorer
les résultats de l’inclusion

sur les plans macro-
et micro-économique

Réduire les seuils d’accès
pour les groupes cibles au 
taux d’activité plus faible

Présentateur
Commentaires de présentation
Het behalen van een diploma is geen eenmalige inspanning. Doorheen de loopbaan is verdere vorming noodzakelijk.Dit gaat verder dan investeren in competenties die enkel ervoor zorgen dat je relevant blijft in je huidige job. Iedereen moet actief inzetten op competenties en vaardigheden om door te stromen naar een duurzame job. Het voorbereiden van je professionele toekomst in de arbeidsmarkt van morgen moet deel uitmaken van het leven en werken van elke dag.Je zou kunnen denken aan een diploma met een onderhoudscontract waardoor je een permanente relatie realiseert tussen young professionals en onderwijsinstellingen, waarbij de laatste de deuren open houden voor de eerste groep om hun kennis up to date te houden en in ruil daarvoor ook hun praktijkervaring met studenten en lectoren/professoren delen. Het verwerven van het recht op opleiding is in het verleden de inzet geweest van heel wat syndicale onderhandelingen. Toch zijn die discussies een stuk naast de kwestie geweest wanneer ze in feite niet uitgaan van het principe dat iedereen opleiding MOET volgen. In feite moeten we evolueren naar een opleidingsplicht voor iedereen. Een plicht die weliswaar als een opportuniteit moet beschouwd worden, als ondersteuning en niet als een verplichting. Opleidingsplicht mag zeker ook geen taboe zijn in periodes van tijdelijke inactiviteit of tijdelijke werkloosheid kan men nog meer inzetten op het verplicht volgen van opleiding. De nadruk moet wel steeds liggen op de kansen die het volgen van een opleiding creëert.  Zo kan men werkzoekenden leren experimenteren met digitale tools als voorwaarde voor het verkrijgen van een uitkering. Permanente vorming is een gedeelde verantwoordelijkheid. Men kan bijvoorbeeld mensen stimuleren door minder traditionele vormen van opleiden aan te bieden zoals intercollegiaal leren en gamificatie. Bedrijven die meer doen dan wat wettelijk verplicht is, kan men fiscaal stimuleren.Rolwendbaarheid zal een grote rol spelen.  Je werk is dan georganiseerd rond projecten en rollen. En je loopbaan bestaat uit een aaneenschakeling van projectopdrachten, die je uitvoert bij verschillende werkgevers. Deze wendbaarheid en flexibiliteit passen perfect bij de snel evoluerende arbeidsmarkt. Jobs bestaan dan uit drie domeinen waarbij 70% van de tijd aan de hoofdtaak besteed wordt, 20% gaat naar een afzonderlijk project en 10% van hun tijd besteden mensen aan innovatie of het voorbereiden op de rollen van de toekomst (Iedereen doet aan onderzoek en ontwikkeling).



K humain
Stratégie



Stratégie Capital Humain, AGORIA 
Wallonie 2020 
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Actions opérationnelles de la Stratégie

Attirer
Plus de jeunes étudiants et de 
demandeurs d’emploi dans les 

filières STEM (Sciences, 
Techniques, Enginering, 

Mathématiques) 

Stratégie STEM – focus Pénurie 

Former
Vers une alternance d’excellence 

Reskiller/upskiller les compétences 
des travailleurs (marché du travail 

durable)

Une formation en phase avec 
les évolutions technique et 

technologiques – Proposition 
alternance 

Digitaliser
Prise en compte de l’impact de 
la digitalisation sur les métiers 
(y compris par les référentiels 

de formation) 

Stratégie coordonnée de 
développement des 

« compétences digitales »



Scanner les 
compétences

digitales

Analyser les 
profils des 
travailleurs

Proposition de 
plans de 

formation

Outil développé par le 
FOREM et l’ADN et testé
par des entreprises du 

secteur

Scanning par les centres
de compétences

(modèle Made Different 
avec SIRRIS)

Plans proposés en 
collaboration avec

les Centres de 
Compétences

FOCUS sur 
l’Axe 3 :  
DIGITALISER

Présentateur
Commentaires de présentation
Actions pour répondre à ce défis 



Établissement d’une méthodologie  : 
 Création de plan de formation (en 

ligne avec stratégie numérique 
entreprise) 

 Mise en œuvre plan de formation et 
accompagnement

 Évaluation du processus (point de 
vue entreprise)

Conclusion du comité de suivi  
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Entreprises concernées secteur Agoria 
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Taux d'emploi

80%
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S’efforcer d’atteindre un taux
d'emploi de 80 % d'ici 2030

Présentateur
Commentaires de présentation
De federale regering stelt dat ze tegen 2030 een werkgelegenheidsgraad van 80% wil halen. De Vlaamse regering zou dit zelfs graag tegen het einde van deze legislatuur realiseren. Waarom is dit belangrijk voor ons land? En is dit überhaupt realiseerbaar? 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Taux d’emploi : évolution jusqu'à ce jour

Trimestre 1

70,4%
Trimestre 2

69,6%
Trimestre 3

–
Trimestre 4

–
70%

Repli durant la 
crise du corona

67,6%
Période d’arrêt

entre 2010 et 2016

70,5%
Hausse substantielle
entre 2016 et 2019

Présentateur
Commentaires de présentation
Na een heel aantal jaren van stagnatie, kenden we de afgelopen 3 jaar een forse toename van de werkgelegenheidsgraad. Met de coronacrisis kwam er terug een terugval. In het eerste kwartaal van dit jaar lag de werkgelegenheidsgraad hoger dan 70%, in het tweede kwartaal duiken we echter reeds onder die 70%.
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Pourquoi est-il important d’avoir un taux
d’emploi de 80 % ?

Pour rester en phase
avec la politique

européenne et le plan 
de relance européen

Pour donner à nos
entreprises les cerveaux

et les mains dont
elles ont besoin

Pour maintenir et accroître
notre prospérité

Présentateur
Commentaires de présentation
Het is belangrijk om in lijn te blijven met het Europees beleid en de streefcijfers te behalen. In de afgelopen 10 jaar is onze achterstand op onze buurlanden nog vergroot. We moeten vermijden dat de actieve basis van bedrijven en werknemers, die de welvaart creëren en de sociale zekerheid financieren, hun concurrentiepositie niet ziet wegsmelten. Bovendien is het belangrijk om de huidige mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt niet nog meer te vergroten. Daarenboven vergroot daardoor de toegevoegde waarde en dus ook de belastbare basis, en daalt bijkomend het aantal vervangingsinkomens wat budgettaire ruimte schaft. Eventueel kan nog eens verwezen worden naar de eerste slide: De federale regering stelt dat ze tegen 2030 een werkgelegenheidsgraad van 80% wil halen. De Vlaamse regering zou dit zelfs graag tegen het einde van deze legislatuur realiseren.
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Comment atteindre l'objectif de 80 % ?

La création de 600 000 emplois
est un véritable défi

La mise au travail effective de 600 000 
personnes dûment formées est un défi

encore plus cosidérable

Présentateur
Commentaires de présentation
Om de 80%-doelstelling te halen, moeten we 600.000 meer mensen aan het werk krijgen. Op jaarbasis betekent dit de creatie van 60.000 nieuwe banen én daar ook 600.000 mensen voor vinden met het gepaste profiel. Dat vraagt om een zware inspanning op het vlak van activering en permanente vorming zoals bijvoorbeeld upskilling omdat iedereen die werkt ook aan de slag zal moeten blijven. Bovendien moeten we ook rekening houden met de productiviteit en moeten we geen dure jobs creëren maar jobs die waarde creëren.
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+1,5%

Que faire pour y parvenir ?

En améliorant notre
compétitivité et notre

productivité

Accélération de la croissance économique au 
cours des 10 prochaines années avec un taux de 

croissance annuel moyen du PIB de plus de 1,5 %

Présentateur
Commentaires de présentation
Zonder een versnelling van de economische groei en een verbetering van onze concurrentie- en productiviteitspositie is de doelstelling van 80% niet haalbaar. De gemiddelde jaarlijkse groei van het BBP moet in het komende decennium meer dan 1,5% bedragen.Uitgebreide verklaring:Agoria gaat er in Be The Change vanuit dat er tussen 2020 en 2030 een groei van de werkgelegenheid zal zijn van 0,67%. We verwachten een jaarlijkse BBP-groei van gemiddeld 1,2% van 2020 tot en met 2030 en een toename van de arbeidsproductiviteit van 0,5% in diezelfde periode. Als we deze 600.000 banen kunnen opvullen met werkwillige werknemers die beschikken over de nodige skills, dan zal de economie daardoor netto 335.000 banen creëren. Dat is 265.000 banen te weinig om de werkgelegenheidsambitie van de regering De Croo  voor 2030 te bereiken.Als we de gemiddelde jaarlijkse groei van het BBP in het komende decennium niet boven de 1,5% kunnen tillen, dan zullen we met andere woorden deze doelstelling niet kunnen realiseren.Een beleid gericht op economische groei impliceert dat we oog hebben voor onze concurrentiepositie. Zonder een versnelling van de economische groei en een verbetering van onze concurrentie- en productiviteitspositie is de doelstelling van 80% niet haalbaar.Als we tussen 2020 en 2030 in totaal 335.000 banen kunnen creëren, dan komen we in 2030 uit op een werkgelegenheidsgraad van 75,5%. In de eerste helft van 2020 bedroeg de werkgelegenheidsgraad precies 70,0%.
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66,5%

64,6%

61,7%

60,9%

32,8%

46,3%

43,5%

Où trouver de la main d’œuvre supplémentaire 
?

Taux d’emploi

femmes

Profil peu qualifié
(Pas de diplôme

d’enseignement secondaire)

Immigrés
(Pas de nationalité européenne)

20 - 29 ans

60 - 64 ans

Présentateur
Commentaires de présentation
Om de 80%-doelstelling te halen, moeten we 600.000 meer mensen aan het werk krijgen. Op jaarbasis betekent dit de creatie van 60.000 nieuwe banen én daar ook 600.000 mensen voor vinden met het gepaste profiel. In realiteit zijn er ook geen 600.000 werkzoekenden, maar eerder ongeveer 500.000 en dat aantal is sterk gezakt. Dat betekent dat ook kandidaten bij de inactieven moeten gaan zoeken. Kijken we naar de traditionele opsplitsing van de werkgelegenheidsgraad dan wordt meteen duidelijk waar het potentieel zit op zowel het vlak van gender, leeftijd, scholing en regio.In de leeftijdscategorie van 20 tot 29 jaar zitten heel wat studenten. Mogelijkheden zijn daar mogelijkheden om meer in te zetten op duaal leren in het hoger onderwijs, studenten projectgebaseerd te laten werken tijdens de studies, studierelevante studentenjobs aan te bieden en ervoor zorgen dat studenten de opgedane kennis zo snel mogelijk in concrete praktijkcases kunnen omzetten. Wat is ons one-line antwoord op de vraag: Kunnen we de 80% halen of niet?  



Impact de la 
crise 
du coronavirus



Quel est l’impact de la crise du coronavirus ? Aperçu

IMPACT DE LA CRISE DU CORONAVIRUS

29

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

5600

5400

5200

5000

480o

4600

4400

4200

Relance-110.000
emplois

+15.000
emplois

+ Demande de profils
hautement qualifiés

Évolution de l’emploi avant la crise du coronavirus Évolution de l’emploi après la crise du coronavirus
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Présentateur
Commentaires de présentation
Tijdens de coronacrisis was er een terugval van de werkgelegenheidsgraad naar 70%.



Quel est l’impact de la pandémie à court terme ?

IMPACT DE LA CRISE DU CORONAVIRUS
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Entre 2016-2019
220.000 emplois

supplémentaires ont 
été pourvus, soit 

150.000
de plus que prévu

5600

5400

5200

5000

480o

4600

4400

4200

Évolution de l’emploi avant la crise du coronavirus Évolution de l’emploi après la crise du coronavirus
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Présentateur
Commentaires de présentation
De crisis zorgt op korte termijn voor een vermindering van het BBP. In 2020 en 2021 zullen er alles samen 110.000 jobs verloren gaan.Er is nood aan snellere en kwalitatievere adoptie van technologie en automatisering om in de lastige praktijk een verschil te kunnen maken. Het versneld uitwerken van ethische guidelines en een code of conduct door grote technologische spelers om zelf een betere adoptie en aanvaarding van die technologie te realiseren, is nodig. En, dit is ook noodzakelijk om het verschil tussen het potentieel van technologische oplossingen en de effectieve impact die we ermee maken te verkleinenWe zien een versnelling van het jobverlies door de automatiseringsbeweging. We kunnen ons de vraag stellen of  de tijdelijke werkloosheid tijdens de lockdowns een knipperlicht was voor geïmpacteerde jobs op lange termijn.  Plaats- en tijdonafhankelijk werk en decentralisatie verhoogt de nood aan betrokkenheid en nabijheid. Hoe gaan we daarmee omgaan in de toekomst? Gaat Covid-19 de mobiliteit afremmen? (regionale mobiliteit, Europese mobiliteit, internationale mobiliteit) of opent het plaats- en tijdonafhankelijk werken net deuren om verder verspreide resources te kunnen inzetten? Automatisering is niet langer de enige bedreiging voor jobverlies. De sanitaire situatie is dat ook. Sommige sectoren en bijhorende functies komen aan versneld tempo onder druk: horeca, customer faced sales, evenementensector, marktkramers, foorreizigers. Zal Covid-19 drukken op de investeringen? Zullen de superhubs in Europa, die sinds 2007 alles samen goed blijken te zijn voor 1 bijkomend gecreëerde job op 3, nog aan hetzelfde tempo kunnen blijven ontwikkelen? Is er nog durfkapitaal in een wereld die vooral ‘veilig’ wil zijn? Jeroen, ik heb de inhoud van de extra slide voor fase 3, die we niet als slide opnemen, als speaker's notes bij deze slide geplaatst.



Quel est l’impact de la pandémie à court terme ?
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Présentateur
Commentaires de présentation
De crisis zorgt op korte termijn voor een vermindering van het BBP. In 2020 en 2021 zullen er alles samen 110.000 jobs verloren gaan.



Quand l’économie se rétablira-t-elle ?
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Présentateur
Commentaires de présentation
In 2023  keert de economie terug naar het niveau van voor de coronacrisis. (BBP) volgens berekeningen van het Federaal planbureau. Dat betekent dat we dan terug op het niveau van het jaar 2019 zitten. 



Quelles devront être nos priorités à long terme ?
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Même évolution pour la demande de main d’œuvre mais 
davantage de postes vacants pour les profils hautement
qualifiés. La demande croissante de profils hautement
qualifié se renforcera encore après la relance en 2023.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Op lange termijn zal de vraag naar arbeid blijven stijgen. We verwachten dat tussen nu en 2030 de arbeidsvraag zal toenemen met 0,56% per jaar, terwijl het arbeidsaanbod zal afnemen met 0,15% per jaar. Corona verandert dus niets aan het feit dat we afstevenen op een tekort aan bepaalde profielen indien we niet de nodige acties ondernemen. De crisis heeft deze trend hoogstens wat vertraagt. Zowel blijvend werken aan de productiviteit alsook continu blijven inzetten op permante vorming is cruciaal omdat de inhoud van vele jobs zal veranderen. Door de coronacrisis is de druk echter wel nog intenser geworden om ervoor te zorgen dat iedereen qua competenties en vaardigheden twee versnellingen hoger schakelt. De behoefte aan hoogopgeleiden vergroot en het is belangrijker dan ooit om laagopgeleiden te versterken in hun competenties en in de omgang met ondersteunende (digitale) tools. Doorgedreven bijscholing is nodig, zodat vacatures voor duurzame jobs ingevuld raken door de juiste profielen.
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Compétitivité : l’emploi a été plus 
vulnerable en Belgique

Emploi dans l’industrie technologique 2007-2009 (2007 = 100)
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Ne faisons plus 
les mêmes

erreurs entre
2021 et 2023

Après la crise, entre 2011 et 2015, nous
avons définitivement perdu beaucoup 

de capacités dans notre industrie
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Écoutez notre série de podcasts passionnants
« Be The Change » 

Des réflexions fascinantes
sur le travail du futur

Avec Imke Courtois, Ans Devos, Karel Van 
Eetvelt et Jeroen Franssen en invités vedettes

Vous trouverez les podcasts via 
www.agoria.be ou vous pouvez écouter la 
série sur Spotify, Apple Podcast ou Podcast 

Addict.
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