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Enkele punten die ter discussie zijn gekomen tijdens de workshop:  

1. Uit de Vivixum ervaring: aanwerving van metsers 50+ vanwege hun specifieke expertise als oplossing 

voor een diviersifieringsnood in de profielen van de medewerkers en de businessactiviteiten  sterke 

link tussen profiel mensen/competenties/potentieel en strategische beslissingen van het bedrijf 

2. Problematisch om werkgevers te benaderen door de term diversiteit, productiviteit blijf centraal 

3. Door aan competenties te werken en zinvolle (loopbaan)trajecten uit te stippelen voor medewerkers 

lost men veel van de problemen gebonden met diversiteit op 

4. Belang van de (vorm van de) werkomgeving in het bepalen of individuen productief kunnen zijn  

5. Nood om het individu te beschouwen in zijn geheel en zijn privécontext mee te nemen in de bepaling 

van de werkcontext/het HRM beleid 

6. Flexibiliteit naar een aantal noden van werknemers cruciaal voor hun tewerkstelling (in alle soorten 

organisaties) 

7. Gebrek aan een gemeenschappelijke taal tussen de profit en sociale economie 

8. Begeleiding van reguliere organisaties in het aantrekken en ondersteunen van mensen uit de sociale 

economie is nodig 

9. Nieuwe visie voor de sociale economiesector legt de nadruk op doorstroom naar de reguliere 

arbeidsmarkt, maar dat vermindert de kracht van de sociale economieorganisaties die hun “sterkere” 

profielen constant zouden verliezen. Misschien houdbaar enkel indien de scheiding tussen de twee 

sectoren zou wegvallen? Paradox van de zorgverlener? 

10. Flexibiliteitmogelijkheden worden in bepaalde gevallen beperkt door productieve aspecten (bv. 

productieve processen, afstemming op vraag van de klant, vermindering van uren die de rendabiliteit 

van een werf zou verminderen) 

11. Verschillende soorten flexibiliteit (in werkuren, job-redesign, maatwerk, enz.) maar er zijn trade-offs in 

het gebruik ervan 

12. Verschillende soorten samenwerkingen tussen reguliere en sociale economie: via uitbesteding maar 

ook via (ondersteunde) integratie van kwetsbare profielen in het bedrijf     

13. Trade-offs aanwezig tussen het outsourcen van eenvoudigere processen door profit bedrijven naar de 

sociale sector en ruimte behouden, intern, om eigen mensen te blijven tewerk stellen 

14. Lange trend om jobs breder te maken in de reguliere economie leidt tot de exclusie van een grote 

groep mensen die over enkele competenties niet beschikken alsook de “opbranding” van mensen  

een vicieuze cirkel  verloop 

15. Uitdaging van mensen (vooral mannen) die lang in een fysieke productieomgeving gewerkt hebben en 

vandaag zonder werk zijn  hoe competenties ontwikkelen om andere soorten jobs, vaak in de 

dienstensector, te doen?    

16. Lengte van loopbaan belangrijker dan leeftijd (dit zou beter rekening houden met de vroege start van 

de loopbaan voor mensen in veel manuele, zware beroepen)   

17. Ethische dimensie in de beslissingen van het beleid en organisaties (bv. concurrentie tussen werk van 

gevangenen en sociale economiebedrijven) 

 


