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Voorstel resolutie: HR-beleid



• Hoe kan een organisatie meer en getalenteerde kandidaten aantrekken?

• Hoe kan een organisatie ervoor zorgen dat iemand het jobvoorstel aanvaardt?

• Hoe kan een organisatie medewerkers motiveren om te blijven in de job?

ACV Defensie “De strijd om talent”
Werving jongeren - Relevante vragen:

“Is het creëren, communiceren en 
managen van een aantrekkelijk, 
onderscheidend en authentiek 

werkgeversimago, zowel bij huidige als 
potentiële medewerkers.”



1. Gewenste werkgeversimago of employer value proposition bepalen
In lijn met de strategie, missie en visie

2. Interne branding
Imago waarmaken binnen bedrijf, bij huidige medewerkers

➔ Talent BEHOUDEN en AMBASSADEURS CREËREN

3. Externe branding
Extern promoten van employer brand

➔ Het juiste menselijke kapitaal en talent AANTREKKEN

ACV Defensie “Employer branding”
Employer branding in 3 stappen:
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Aantrekkelijkheid

Management : 4,67
Externen : 3,71
Militairen : 2,98

Kwaliteit van het management

Management : 4,33
Externen : 3,76
Militairen : 1,99



1. Analyse

• Update genomen initiatieven (EVMI, DCN, active recruiters, jongerenstages)

• Nieuwe initiatieven om jongeren aan te trekken

2. Diversiteit aanmoedigen (strijd tegen discriminatie)

3. Werving soldaten niet uitsluitend in BDL 
(overstap vergemakkelijken en mogelijkheid overstap andere FOD)

4. Outsourcing beperken

5. Aantrekkelijke werkgever (motivatie) door meer Ops, Oef en Trg in buitenland.

6. Duurzaam moderniseren militaire kwartieren (vooral op het vlak van isolatie)

7. Work-life balance en woon-werkafstand

Verzoekt de Federale Regering:
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Statuut en Arbeidsomstandigheden

Werkzekerheid

Verloning

Arbeidstijd en vrije tijd

Woon-werkverkeer

Rechtvaardigheid en gelijkheid

Work-life balance

Vertrouwen

Takenpakket - belasting





Secundaire voorwaarden (Benefits):

❖Functietoelage vrijwilliger

❖Vergoeding vaste dienst buitenland

❖Tweetaligheidspremie 

❖Meertaligheidspremie (Engels)

❖Fietsvergoeding bij satellietwerken

❖Gratis logement 

❖Digitale communicatie

❖Berekeningscoëfficiënt (1/1618) 

❖Verwijderingsvergoeding

❖Gratis eervolle onderscheidingen 

❖… enz

Loon: 

❖???

Defensie – HR-beleid – initiatieven attractiviteit

Loon – Secundaire voorwaarden



Secundaire voorwaarden (Benefits): Berekeningscoëfficiënt (1/1618)
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Ruimere problematiek:

➢Work/life balance

Organisatie van de arbeidstijd (Wet van 14 december 2000)

➢ Correcte verloning in tijd en/of geld

Forfaitair in geld ! 

Vb. Oefening 24 uur ➔ 5/1850 

Forfaitair in tijd !

Vb. Oefening 24 uur op zaterdag ➔ 8 uur compensatie

+ 2 uur uithuizigheid (December 2019)
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38 urenweek voor militairen?
= 1.618 uur per jaar

Gemiddeld werkt militair 
2.789 uur per jaar 
= jaarnorm + 1.171 uur
= 66 urenweek

Verrekening 8 uur nachtrust:
Gemiddelde 53 uur per week

Maximumprestatie militair ?



Work-life
(flexibiliteit - werk met privé-leven)

Management : 3,67
Externen : 2,84
Militairen : 2,28
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24 uur :
➢ 07:36 uur dienst
➢ 05:00 uur betaald (5/1850)
➢ 08:00 uur nachtrust (hypothese)

-----------
➢ 20:36 (Totaal) 
➢ 02:00 Uithuizigheid

-----------
➢ 22:36 (Totaal sinds Dec 2019)

Wat met resterend 01:24 uur?
Wat met de nacht?
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Loon – Secundaire voorwaarden

Weddebarema onderhandelingen 1994 >> 2003

Verhoging eindwedde:

✓ Kolonel : 7,8% 

✓ Kapitein-Commandant : 11,3 % (pensioen 9,3%)

✓ Adjudant : 0 %

Vergelijking Defensie - politie (bruto geïndexeerd)

➢ Adjudant > Inspecteur : verschil 487,75 € per maand

➢ 1 korporaal Chef > agent : verschil 353,58 € per maand

Vergelijking Defensie – Bewaking private sector (PC 317)

➢ Beginwedde soldaat > beginwedde statisch agent :
verschil 780,92 € per maand

Loon ???
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Loon – Secundaire voorwaarden

KB van 18 maart 2003 – Gelet op de dringende noodzakelijkheid:

• Overwegende dat deze maatregelen onontbeerlijk zijn om het moreel van de 
leden van de krijgsmacht te consolideren;

• Overwegende dat deze maatregelen onontbeerlijk zijn om de attractiviteit van 
het beroep van militair te verbeteren;

• Overwegende dat de competitiviteit op de arbeidsmarkt van het beroep van 
militair met sectoren die op geldelijk vlak aantrekkelijker zijn, de werving van 
jonge rekruten en bijgevolg de operationaliteit van de krijgsmacht in gevaar 
brengt;

• Overwegende dat, op termijn, een marktconforme verloning voor de 
militairen moet bewerkstelligd worden;

Loon ???



Loon

Management : 4,00
Externen : 3,43
Militairen : 2,09

Sec. Voorwaarden
(extra legale voordelen – Benefits)

Management : 4,00
Externen : 3,44
Militairen : 1,85



✓Werving BDL – onproductief en duur

➢ Vrijwilligers ➔ 100% BDL

➢ Onderofficieren ➔ 44% BDL

➢ Officieren ➔ 20% BDL

BDL = 8 jaar + 4 x 1 jaar

BDL bepaalt zijn/haar vertrekmoment uit Defensie ifv zoektocht naar job 

Beroepsstatuut ➔ werkzekerheid ➔ geen directe noodzaak zoeken nieuwe job

Defensie kan vanaf bepaalde leeftijd andere jobs aanbieden (mobiliteit)

Defensie bepaalt mee het vertrekmoment uit Defensie

✓Mogelijkheden overstap naar andere FOD vergemakkelijken !
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✓ Outsourcing <> Werkbaar werk

✓Werkbaar werk functies worden geoutsourcet !

✓ Herplaatsing oudere militairen op functies werkbaar werk ?

✓ Duurzaam moderniseren militaire kwartieren

✓ Correcte leefomstandigheden

✓ arbeidsveiligheid en welzijn op het werk

✓Woon-werkafstand

✓ Betere verspreiding van eenheden over het grondgebied

✓ Verantwoordelijkheid HR ➔mutatiepolitiek
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✓ Beslissingen DGHR over arbeidstijd

❖Personeel Fiche BruMil (TRAVARB) (Rekenkundig Max 32 uur/week)

❖Ander militair personeel (zie dossier september 2016 ➔ gemiddeld 66 uur)

❖Flexibele glijtijden vóór 07.00 uur (Brussel, Antwerpen, …)

✓ Reg TRAVARB – ouderschapsverlof (vóór kind jonger dan 12 jaar !)

❖Niet afgelijnd op openbaar ambt (vb. Defensie: 20 dagen op 5 maand – spreiding?)

❖Wijziging aan opnamedag : ten laatste 10 werkdagen voordien (ACV Defensie : 2 maand)
Voor personeel tewerkgesteld 4/5 = schriftelijke opzegging 3 maand

Defensie – HR-beleid - voorbeelden

HR - beleid



✓ Syndicaal overleg

➢ Overleg – compromis ?

➢ Europees sociaal handvest – stakingsrecht of alternatief (Vatting)

➢MOD: compromis is niet nodig !
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