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Volgende stappen
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Vijf kernthema’s: 

1. Levenslang leren en ontwikkeling

2. Geld verdienen / inkomen

3. Werk-privé balans / integratie

4. Zingeving / motivatie

5. Ouder worden



Autonomie Zekerheid 

Experimenteerruimte

Vertrouwen krijgen

Ondersteuning 

Bescherming 





https://www.youtube.com/watch?v=dwddhKdjt0Y&list=PLglq61MTdzKc8oNsStRUVI5VMmmxiYNVQ&index=1


https://www.youtube.com/watch?v=pL51sjCwz2o&list=PLglq61MTdzKc8oNsStRUVI5VMmmxiYNVQ&index=2


Levenslang leren is voor jongeren een realiteit

Leren en leermogelijkheden op de werkvloer als een kans

Schoolmoeheid: negatieve connotatie met leren

Druk en een gevoel van nooit te kunnen voldoen 







Leren op de werkvloer stimuleren

Leren en opleiding functioneel inzetten

Leren op individueel niveau stimuleren via incentives







https://www.youtube.com/watch?v=_HO_iSDhY0I&list=PLglq61MTdzKc8oNsStRUVI5VMmmxiYNVQ&index=3


https://www.youtube.com/watch?v=zXiW6dSLOk8&list=PLglq61MTdzKc8oNsStRUVI5VMmmxiYNVQ&index=4


https://www.youtube.com/watch?v=lCdRkcAkdiM&list=PLglq61MTdzKc8oNsStRUVI5VMmmxiYNVQ&index=5


Behoefte om geld te verdienen en zekerheid:

Een job = inkomen = zekerheid

Druk om economisch bij te dragen

Noodzaak om snel geld te verdienen

Minder betaald dan hun oudere collega's



Behoefte aan levenskwaliteit en autonomie:

Maatschappelijk model gebaseerd op

economische groei niet houdbaar

Levenskwaliteit en ervaringen belangrijker
dan luxe en geld

Tijd en ruimte om zich verder te ontplooien

Andere vormen van arbeid verrichten





Inkomen en sociale rechten loskoppelen van werk uit arbeid

Een universeel basisinkomen of startersinkomen

Andere vormen van werk valoriseren

Ondernemerstijd voor startende ondernemers

Samenwerken en ondernemen binnen kleinere
netwerken en communities

Sociale zekerheidssysteem optimaliseren door belastingen
op waarde buiten arbeid

Verlonen op basis van verdienste











https://www.youtube.com/watch?v=8qN3geN09qo&list=PLglq61MTdzKc8oNsStRUVI5VMmmxiYNVQ&index=6


Behoefte aan autonomie en levenskwaliteit:

Vrijheid om werk te organiseren

Levenskwaliteit

Behoefte aan zekerheid en bescherming:

Evenwicht carrière en privé

Toegang tot publieke diensten





https://www.youtube.com/watch?v=p6-9mwCR_tc&list=PLglq61MTdzKc8oNsStRUVI5VMmmxiYNVQ&index=7


https://www.youtube.com/watch?v=7e3_jclYvQE&list=PLglq61MTdzKc8oNsStRUVI5VMmmxiYNVQ&index=8


Verschillende mogelijkheden voor een flexibele verdeling
van de arbeidstijd

Visie en beleid rond welzijn van de werknemer

De stem van kwetsbare groepen betrekken
in het debat en beleid









https://www.youtube.com/watch?v=89pxSjXiWJU&list=PLglq61MTdzKc8oNsStRUVI5VMmmxiYNVQ&index=9


Zekerheid en inkomen

Bewuste keuze voor job of bedrijf o.b.v. o.a. imago

Druk door hoge verwachtingen

Autonomie







Mentoring, coaching en persoonlijke begeleiding

Maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren







https://www.youtube.com/watch?v=qTFBom7EIGU&list=PLglq61MTdzKc8oNsStRUVI5VMmmxiYNVQ&index=10


Jongeren denken nog niet aan pensioen

Geen pensioen meer?

Nu al 'tussentijd' kunnen nemen





https://www.youtube.com/watch?v=hnQE6iumNX8&list=PLglq61MTdzKc8oNsStRUVI5VMmmxiYNVQ&index=11


'Werken' anders omschrijven, andere vormen van werken 
valoriseren

Autonome keuze wanneer en op welke manier je je loopbaan 
afrondt









2 rondes van een half uur: je kiest een tafel en na 30 min. (bij signaal) wissel je van 
thema en tafel

Doel: ideeën en visies voor de toekomst uitwisselen en verscherpen samen met jongeren

Leidraad per tafel:

Korte introductie: wie ben je en wat maakt dat je dit toekomstidee gekozen hebt?

Achterliggende quote kiezen die je aanspreekt of triggert.

Het toekomstidee nog scherper stellen

Resultaat op einde van de rondetafel:

Waar zijn we het over eens en wat staat voor ons ter discussie 

Dat in woord en beeld op een flip zetten

Tentoonstelling van de flips in de ruimte



1. Leren op indiv idueel  n iveau 
st imuleren v ia incent ives

2. Inkomen en sociale rechten 
loskoppelen van werk 
gehaald ui t  arbeid

3. Ondernemerst i jd b ieden 
aan ondernemers /  aan wie 
z i jn e igen job wi l  creëren

4. Ver lonen op basis van 
verdienste en minder op 
basis van anciënni te i t

5. Diverse mogel i jkheden 
creëren voor een f lex ibele 
verdel ing van de arbeidst i jd

6. Mentor ing, coaching en 
persoonl i jke begeleid ing

7. Bedr i jven & ondernemers 
st imuleren tot  
maatschappel i jk  verantwoord 
ondernemen

8. Wat men onder ‘werken’  
verstaat ‘anders’  omschri jven






