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1. Doelstellingen en visie van het Steunpunt Werk 
In dit meerjarenprogramma beschrijven we de onderzoeksactiviteiten van het Steunpunt Werk in de 

periode 2016-2020. Bij de uitwerking ervan vertrekken we van de doelstellingen en de opdrachten 

zoals beschreven in het oproepdocument van de Vlaamse overheid van 7 december 2015. Met het 

Steunpunt Werk 2016-2020 bouwen we in belangrijke mate verder op de realisaties en werkzaamhe-

den van de monitoringunit van het Steunpunt Werk en Sociale Economie 2012-2015 (Centre of Exper-

tise for Labour Market Monitoring - CELM), maar houden we tevens rekening met de nieuwe beleids-

accenten die in de oproep vooropgesteld worden. Voor de Engelse benaming van het Steunpunt Werk 

zullen we Centre of Expertise for Labour Market Monitoring (CELM) – de huidige Engelstalige bena-

ming van de monitoringunit - aanhouden. 

In de oproep wordt het nieuwe steunpunt opgevat als een kenniscentrum voor de beleidsbevoegdheid 

Werk. De kernopdracht wordt als volgt weergegeven: “Vanuit een wetenschappelijke monitoringop-

dracht draagt het steunpunt bij tot de ontwikkeling van gestructureerde indicatoren, (evolu-

tie)modellen, prognoses, analyses en simulatietools die het werkgelegenheidsbeleid moeten onder-

steunen en oriënteren, in het bijzonder in het licht van de nieuwe bevoegdheden. Het steunpunt 

brengt op die manier kennis, innovatie en wetenschappelijke ondersteuning in binnen lopende be-

leidsprocessen.” 

Gegeven deze doelstelling kunnen we het Steunpunt Werk concipiëren als een kenniscentrum dat 

wetenschappelijke expertise opbouwt inzake beleidsmonitoring en analyse van de arbeidsmarkt ten-

einde het Vlaamse arbeidsmarktbeleid te ondersteunen en te oriënteren. De onderzoeksopdrachten 

en activiteiten die we in dit kader met het Steunpunt Werk zullen ontplooien, situeren zich op volgende 

domeinen, dewelke ook aansluiten bij de activiteiten die in de oproep vooropgesteld worden: 

- de ontwikkeling van gestructureerde tijdreeksen, indicatoren en instrumenten voor de beleidsge-

richte monitoring van (evoluties op) de arbeidsmarkt (monitoring); 

- de ontwikkeling van modellen en gebruikerstools voor arbeidsmarktprojecties (projecties); 

- de methodologische ondersteuning bij simulatie- en begrotingsmodellen voor de voorbereiding, 

monitoring en evaluatie van arbeidsmarktbeleid (beleidsmodellering); 

- de opvolging van ontwikkelingen in internationaal, nationaal en regionaal (academisch) arbeids-

marktonderzoek en de benchmarking van arbeidsmarktprestaties en -beleid in een Europees en 

internationaal perspectief (benchmarking); 

- de analyse van de Vlaamse arbeidsmarkt ter ondersteuning en oriëntatie van het beleid (analyse); 

- de verspreiding van arbeidsmarktinformatie en de uitbouw van een ad hoc dienstverlening naar 

stakeholders in het beleidsdomein (draaischijf); en 

- de exploitatie en ontsluiting van voor het arbeidsmarktbeleid relevante databanken (datamanage-

ment). 

Reeds verschillende jaren wordt in het kader van het Steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE, 

voorheen WAV) de nodige expertise opgebouwd met betrekking tot de exploitatie van voor het ar-

beidsmarktbeleid relevante databanken, de ontwikkeling van monitoringinstrumenten en projectiemo-

dellen, en de analyse van de Vlaamse arbeidsmarkt ter ondersteuning van het beleid. Met het Steun-

punt Werk zullen we in de periode 2016-2020 verder bouwen op deze rijke ervaring. Met dat doel voor 

ogen nemen we het personeel van de monitoringunit CELM van het Steunpunt WSE integraal op in 

het nieuwe steunpunt. Op deze manier garanderen we dat de zorgvuldig opgebouwde kennis van de 

arbeidsmarkt en de arbeidsmarktdatabanken optimaal ingezet wordt voor de vooropgestelde opdrach-

ten. Bovendien waarborgt de verderzetting van de monitoringunit van het Steunpunt WSE ook de 

noodzakelijke continuïteit in de beleidsondersteuning die werd uitgebouwd door een nauwe samen-

werking met het Departement WSE. 
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Bijkomend wordt met de verderzetting van de monitoringunit ook het bestaande netwerk met statistiek-

instellingen en arbeidsmarktexperten aan boord gehouden. Hierbij kunnen we onder andere verwijzen 

naar de wetenschappelijke ondersteuning die het Steunpunt WSE biedt bij de uitbouw van het Data-

warehouse Arbeidsmarkt & Sociale Bescherming bij de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid (met 

financiering van Federaal Wetenschapsbeleid en FOD Sociale Zekerheid), een databank die in toe-

nemende mate ingezet wordt voor arbeidsmarktonderzoek en beleidsevaluatie.  

De inbedding van de monitoringunit in het nieuwe steunpunt is ten slotte ook van belang met het oog 

op de verderzetting van lopende contracten met statistiekleveranciers. Vaak worden contracten voor 

meerdere jaren afgesloten waarbij de gemachtigde onderzoekstermijn de contractuele werkingstermijn 

van het steunpunt overschrijdt. Dit is eveneens een aandachtspunt bij de exploitatie van de gekoppel-

de schoolverlatersdata (zie verder) waarbij een clausule voorzien werd om de gebruikstermijn van de 

gegevens ook na afloop van het Steunpunt WSE te kunnen verlengen. 

Bovenstaande elementen werden grotendeels bevestigd in de eindevaluatie van het Steunpunt WSE1 

waarvan we hieronder de voornaamste krachtlijnen weergeven met betrekking tot de monitoringunit 

(d.i. het Expertisecentrum Arbeidsmarktmonitoring):   

- “De evaluatoren zijn het er unaniem over eens dat het Expertisecentrum Arbeidsmarktmonitoring 

erg goed functioneert, gaande van performante dataverzameling en –analyse tot het leveren van 

vernieuwende, beleidsrelevante onderzoeksresultaten. De expertise van de medewerkers die ook 

bij de vorige generaties van het steunpunt betrokken waren (in de periodes 2001-2006 en 2007-

2011), lijkt vanuit dat opzicht optimaal benut.” 

- “Het Expertisecentrum Arbeidsmarktmonitoring presteert bijzonder sterk en wordt ervaren als een 

zeer betrouwbare partner die bijzonder veel bruikbare output genereert en in staat is om snel en 

kwalitatief op vragen in te spelen. Het staat in voor een kwaliteitsvolle dataverzameling en -

analyse, prompte uitvoering van ad hoc beleidsopdrachten en ondersteuning van de andere in-

houdelijke lijnen. Het Steunpunt WSE wordt in gans België erkend als een belangrijk expertise-

punt rond (de ontwikkeling van) arbeidsmarktdata, wat zich onder meer uit in hun betrokkenheid 

bij de ontwikkeling van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.” 

- “De wendbaarheid om beleidsvragen te beantwoorden is over het algemeen zeer goed. Het 

Steunpunt WSE heeft zich bijzonder wendbaar getoond in het antwoorden op vragen van het de-

partement WSE, VDAB en kabinetten Werk en Sociale Economie. Dit geldt vooral voor de onder-

zoekslijn Arbeidsmarktmonitoring, die snel en kwalitatief inspeelt op allerhande ad hoc behoeften 

en vragen. Bijna altijd worden vragen naar extra cijfers binnen de termijn van enkele uren of da-

gen beantwoord.” 

- “Het steunpunt wordt ervaren als een steunpunt waar de overheid beleidsmatig op kan steunen. 

Zowel met betrokken beleidsdomein(en) als met andere stakeholders wordt de relatie positief be-

oordeeld. Door de bij momenten zeer nauwe samenwerking tussen het departement en het 

steunpunt is het steunpunt een belangrijke partner geworden voor de beleidsvoorbereiding. Het 

departement WSE rekent voor bepaalde (deel)taken op de capaciteit van het Steunpunt WSE. Dit 

is het meest zichtbaar voor het Expertisecentrum Arbeidsmarktmonitoring. De cijfers en het on-

derzoek van het Steunpunt WSE werden meermaals gebruikt in de beleidsvoorbereiding, -

evaluatie en -uitvoering.” 

                                                      
1 Idea Consult. (2014). Evaluatie van de Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. Evaluatierapport Steun-
punt Werk en Sociale Economie 1/12/2014. 
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2. Samenstelling van het Steunpunt Werk 
Het Steunpunt Werk wordt uitgebouwd als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Economie en Be-

drijfswetenschappen (FEB) van de KU Leuven. De samenstelling van het Steunpunt Werk wordt 

weergegeven in het organogram hieronder.  

Figuur 1. Organogram Steunpunt Werk 2016-2020 

 

 

Hoofdpromotor 

Het steunpunt staat onder leiding van een hoofdpromotor, prof. dr. Luc Sels. Lus Sels is decaan van 

de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen aan de KU Leuven (dit mandaat loopt nog tot medio 

2017) en is sinds 2007 promotor van het Steunpunt WSE. De hoofdpromotor draagt de eindverant-

woordelijkheid voor het Steunpunt Werk en is het aanspreekpunt voor de opdrachtgever, de universi-

taire instanties (waaronder de onderzoekscoördinatie) en andere bij het arbeidsmarktbeleid betrokken 

actoren op Vlaams niveau (zoals de beleidsraad, SERV, sociale partners, VDAB) en op federaal ni-

veau (onder andere in zijn rol als lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid). De hoofdpromotor 

staat ook in voor de afstemming met andere academische centra en onderzoeksinstellingen. Hiermee 

wordt gestreefd naar synergieën met andere onderzoeksprojecten (en aanvullingen met andere finan-

cieringsbronnen), en naar een inbedding van de activiteiten binnen bestaande wetenschappelijke net-

werken.   

Coördinator 

De hoofdpromotor wordt bijgestaan door een coördinator, Wim Herremans. Wim Herremans is sinds 

2007 coördinator van het Expertisecentrum voor Arbeidsmarktmonitoring (CELM - Centre of Expertise 

for Labour Market Monitoring) van het Steunpunt WSE. De coördinator stuurt samen met de hoofd-

promotor het steunpunt aan en is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van het steunpunt. In 

deze hoedanigheid coördineert hij de opdrachten en werkverdeling binnen het steunpunt en staat hij in 

voor de interne harmonisering van de verschillende steunpuntopdrachten. Daarnaast staat hij ook in 

voor de operationele samenwerking met het Departement WSE en met andere instellingen binnen en 

buiten de Vlaamse overheid (zoals VDAB, Studiedienst Vlaamse Regering, Federaal Planbureau, 
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Centrale Raad voor het Bedrijfsleven), alsook voor de contacten met de statistiekleveranciers op 

Vlaams, federaal en Europees niveau.   

Dagelijks bestuur 

De hoofdpromotor en de coördinator maken samen het dagelijks bestuur uit van het Steunpunt Werk. 

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmatie, de integratie van het 

onderzoek op korte en langere termijn, de begroting en financiën, de rapportering aan de opdrachtge-

ver en de Stuurgroep, de planning van publicaties en de kwaliteitsbewaking binnen het steunpunt. De 

leden van het dagelijks bestuur treden ook op als vertegenwoordigers van het Steunpunt Werk in de 

Stuurgroep. 

Onderzoekers 

Om te voldoen aan de vooropgestelde opdrachten wordt het Steunpunt Werk uitgebouwd rond een 

kern van zes ervaren arbeidsmarktonderzoekers met diversie achtergronden (waaronder economie, 

sociologie en psychologie) en een evenwichtige samenstelling naar competenties (bijvoorbeeld inzake 

data-integratie, projectiemodellen, statistische programma’s, programmeertalen, multivariate analyse, 

interventie-onderzoek, redactionele vaardigheden). Naast deze compacte kern van onderzoekers 

wordt gezocht naar additionele middelen om de monitoring te versterken met een junior onderzoeker, 

zodat een voldoende kritische massa ontstaat om de monitoringactiviteiten te consolideren en te ver-

sterken. 

De samenstelling van het team zorgt voor een multidisciplinaire aanpak die nodig is voor het onder-

zoek van de arbeidsmarkt. De kennisdeling tussen de onderzoekers wordt bevorderd en aangemoe-

digd door het nastreven van co-publicaties en een gedeelde verantwoordelijkheid voor de centrale 

steunpuntproducten, met name het content management van de website, het onderhoud van de tijd-

reeksen, de redactie van het tijdschrift Over.Werk, de dienstverlening in het kader van de hotline voor 

arbeidsmarktinformatie en de organisatie van studiedagen. 

Zoals gezegd wordt het personeel van de monitoringunit van het Steunpunt WSE integraal opgeno-

men in het Steunpunt Werk. De meeste onderzoekers draaien al vele jaren mee in het Steunpunt 

WSE en hebben in deze jaren de fundamenten gelegd voor diverse beleidsondersteunende moni-

toringinstrumenten, projectietools en simulatiemodellen. Met dit team van onderzoekers kunnen we 

bijgevolg vanaf dag één en met de benodigde expertise inspelen op de opdrachten die in de oproep 

vooropgesteld worden. Voor een versterking van de inhoudelijke beleidsondersteuning zullen we in 

het nieuwe steunpunt bovendien ook een thematische specialisatie inbouwen waarbij elke onderzoe-

ker een aantal kernthema’s krijgt toegewezen voor opvolging in de wetenschappelijke en beleidsge-

richte literatuur. 

Secretariaat 

Het secretariaat zorgt voor de administratieve ondersteuning bij de werking van het steunpunt, waar-

onder onthaalfunctie, bestellingen, administratieve afhandeling van contracten, praktische voorberei-

ding van events en lay-out van rapporten. Het gaat om een deeltijdse ondersteuningsopdracht (0,4 

VTE). 

Organisatorische inbedding 

In de toekomst zullen we het Steunpunt Werk de status geven van een onderzoekscentrum, ingebed 

in de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB) van de KU Leuven. Een onderzoekscen-

trum heeft een transversaal karakter, in die zin dat het interdisciplinair werkt en expertise uit meerdere 

onderzoeksdepartementen clustert. De onderzoekscentra vormen in die zin de onderzoeksspeerpun-

ten van de FEB.  
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Op dit moment telt de FEB volgende onderzoekscentra:  

- BEE, Behavioral Economics and Engineering 

- CEE, Centrum voor Economie en Ethiek 

- ECOOM, Expertisecentrum voor O&O Monitoring 

- LEER, Leuven Economics of Education Research Centre 

- LICOS, Centre for Institutions and Economic Performance 

- VIVES, Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving 

- LRISK, Research center on insurance and financial risk analysis 

De nieuwe status als onderzoekscentrum maakt het eenvoudiger om ook expertise uit andere onder-

zoeksdepartementen te coöpteren binnen het Steunpunt Werk. We denken hierbij aan volgende groe-

pen:  

- ECOOM, omwille van de gelijkaardige positie ten aanzien van de Vlaamse overheid en in de 

Vlaamse beleidscyclus. ECOOM is een expertisecentrum van de Vlaamse Gemeenschap, en 

heeft een met deze van het Steunpunt Werk vergelijkbare opdracht van beleidsgerichte monito-

ring: een consistent systeem van O&O- en innovatie-indicatoren ontwikkelen voor de Vlaamse 

overheid, om de Vlaamse overheid te steunen op vlak van innovatie en O&O; 

- LEER (prof. dr. K. De Witte), omwille van de expertise in onderwijseconomie en de uitgesproken 

aandacht voor de overgang tussen onderwijs en arbeidsmarkt; 

- VIVES (prof. dr. J. Konings), omwille van zijn focus op regionale economische ontwikkeling, met 

ook aandacht voor de arbeidsmarkt; 

- Research Centre of Public Economics (o.a. prof. dr. A. Decoster), omwille van de expertise in 

economische microsimulatiemodellen gericht op de simulatie van beleidshervormingen.  

- Department of Work and Organisation Studies (o.a. prof. dr. A. Forrier, prof. dr. L. Sels, prof. dr. 

M. Verbruggen), omwille van de ruime expertise in onderzoek naar loopbanen, loopbaantransities 

en loopbaaninterventies, employability, zoekgedrag en ondertewerkstelling.     

Omwille van de gelijkaardige finaliteit en het belang van kennisdeling rond beleidsgericht onderzoek, 

zullen ECOOM en Steunpunt Werk samen gehuisvest worden op dezelfde verdieping van het Pre-

monstreitcollege, de nieuwe bijkomende FEB-campus te Leuven. 

Expertencommissie 

Om de uitwisseling met andere groepen binnen en buiten de KU Leuven te versterken, wordt het da-

gelijks bestuur geflankeerd door een Expertencommissie die bijkomende inhoudelijke input kan verze-

keren en de afstemming met het ruimere arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen zal opnemen. Deze 

commissie zal tijdens het eerste werkingsjaar tweemaal samenkomen, en nadien afhankelijk van de 

concrete behoefte (maar minstens éénmaal per jaar). De samenstelling van de Expertencommissie 

wordt bepaald in samenspraak met het Departement WSE en de Stuurgroep.   

3. Beleidscontext  
Sinds de economische crisis zijn de verschillen in arbeidsmarktdynamiek tussen de Europese regio’s 

behoorlijk toegenomen. We kunnen vandaag spreken van een Europese Unie met minstens twee 

snelheden. Vooral in het niveau van de jeugdwerkloosheid zijn er erg grote verschillen. Maar ook in 

algemene werkzaamheid zijn de verschillen aanzienlijk. Terwijl heel wat Duitse en Scandinavische 

regio’s richting 80% evolueren, zijn werkzaamheidsgraden van om en bij de 50% geen uitzondering 

meer in het zuiden van Europa.  

Het Vlaams Gewest heeft zich in deze unie min of meer weten te handhaven bij de betere midden-

moot. Toch is er geen sprake van een substantiële vooruitgang in de Europese rangorde en missen 

we de aansluiting bij de topregio’s. Vooral de lage activiteits- en werkzaamheidsgraden van 55-

plussers, laaggeschoolden en migranten blijven Vlaanderen parten spelen. Ook de jongerenwerk-
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zaamheid ligt in het Vlaams Gewest beduidend lager dan gemiddeld in de EU-15, wat eveneens het 

totale aantal en aandeel werkzame personen op de Vlaamse arbeidsmarkt drukt.  

Niet alleen het algemene peil, maar ook de geringe groei van de werkzaamheid baart zorgen. Hoewel 

de Vlaamse werkzaamheidsgraad de voorbije dertig jaar fors toegenomen is, vooral dankzij de vrou-

wen en de 50-plussers, is de werkzaamheidsgroei sinds de financieel-economische crisis van 2008-

2009 helemaal stilgevallen. Tussen 2008 en 2014 ging de Vlaamse werkzaamheidsgraad er gemid-

deld zelfs op achteruit (van 72,3% naar 71,9%). Het is geleden van begin jaren tachtig dat het herstel 

zo lang op zich liet wachten.  

Wil Vlaanderen de werkzaamheidsdoelstelling uit het PACT 2020 (76%) alsnog behalen, dan bestaat 

de uitdaging erin om deze terugval om te buigen en aan te knopen bij een ambitieus groeipad voor de 

komende jaren. De groepen waar nog groeimarge is, bevinden zich voornamelijk aan de uiteinden van 

de leeftijdscurve (bij de jongeren en bij de 55-plussers) en bij de kansengroepen, waaronder laagge-

schoolden, personen met een migratieachtergrond en personen met een handicap. Met name de lage 

werkzaamheid onder de laaggeschoolden is een aandachtspunt. Lage scholing is overigens wat de 

meeste kansengroepen met mekaar gemeen hebben, en is in toenemende mate de factor die bepa-

lend is voor arbeidsmarktkansen bij zowel jongeren (cf. ongekwalificeerde uitstroom), middenleeftijden 

en 55-plussers.   

De Vlaamse Regering heeft in het regeerakkoord voor 2014-2019 de werkzaamheidsdoelstelling ex-

pliciet bevestigd: “We houden vast aan de doelstelling om de werkzaamheidsgraad tegen 2020 op te 

trekken tot 76%. Daartoe zullen we onze bestaande en nieuwe bevoegdheden op een samenhangen-

de en effectieve manier inzetten. In opvolging van het Loopbaanakkoord sluiten we daarover met de 

sociale partners een Banenpact.” Hiermee heeft de Vlaamse Regering de lat erg hoog gelegd. In 2014 

bedroeg de Vlaamse werkzaamheidsgraad 71,9%. Om de doelstelling alsnog te behalen, moeten 

tegen 2020 150.000 extra mensen aan het werk. Projecties van het Steunpunt WSE wijzen uit dat de 

eindmeet niet bereikt zal worden zonder bijkomende inspanningen.  

Tegen deze achtergrond werd in uitvoering van de zesde staatshervorming intussen ook de overheve-

ling van arbeidsmarktbevoegdheden naar de gewesten aangevat. Dit biedt heel wat nieuwe mogelijk-

heden voor het voeren van een beleid dat gericht is op de specifieke noden van de Vlaamse arbeids-

markt, maar houdt eveneens een grote uitdaging in voor het beleid. Bij het inzetten van de nieuwe 

bevoegdheden en middelen moeten immers prioriteiten gesteld en beleidskeuzes gemaakt. Een sys-

tematische opvolging en evaluatie van het te volgen traject is daarom aangewezen. Hierbij kan het 

Steunpunt Werk zijn rol als beleidsondersteunend expertisecentrum ten volle uitspelen door arbeids-

marktprestaties van nabij op te volgen en beleidsprocessen te ondersteunen.  

Met de onderzoeksactiviteiten van het Steunpunt Werk spelen we in op de noodzaak aan een weten-

schappelijke onderbouwing van het beleid en een structurele inbedding van monitoring en onderzoek 

in de beleidscyclus. De ondersteuning van de beleidsprocessen ter uitvoering van de zesde staats-

hervorming en het beleid gericht op de algemene verhoging van de werkzaamheid staan daarbij cen-

traal. Deze twee doelen kunnen gespecificeerd worden in zes belangrijke aandachtsdomeinen die 

tegelijk de thematische specialisaties van het Steunpunt Werk weerspiegelen en die voor verdere 

opvolging worden toegewezen aan de steunpuntonderzoekers. Deze domeinen kunnen verder uitge-

diept worden in meer specifieke topics. De topics die in de onderstaande tabel vermeld staan bij de 

zes domeinen zijn louter exemplarisch en vormen een basis voor verdere selectie in samenspraak met 

het Departement WSE en de Stuurgroep, en in functie van de evoluerende prioriteiten van de beleids-

agenda.    



STEUNPUNT WERK 2016-2020 – REFERENTIE: FINALE VERSIE 16/12/2015 KUL_FEB 

 

9  
MEERJARENPROGRAMMA EN BEGROTING 

Tabel 1. Thematische specialisaties 

Domein Mogelijke topics 

Activerend arbeidsmarktbeleid - loonkostsubsidies 

- opleiding en training 

- arbeidsbemiddeling 

- zoekgedrag van werklozen 

- … 

Doelgroepen - doelgroepkortingen 

- lageloonsegment en laaggeschoolde arbeid 

- ondertewerkstelling 

- langdurige werkloosheid 

- arbeidsdeelname kansengroepen (waaronder migranten en 

personen met een handicap) 

- … 

Overgang onderwijs-arbeidsmarkt - jongerengarantieregeling 

- jeugdwerkloosheid 

- intrede van schoolverlaters 

- ongekwalificeerde uitstroom 

- duaal leren 

- horizontale en verticale mismatch 

- … 

Loopbanen - inzetbaarheid 

- arbeidsmarkttransities 

- eindeloopbaan 

- genderkloof 

- levenslang leren 

- werkbaarheid  

- … 

Afstemming tussen vraag en aanbod - krapte op de arbeidsmarkt 

- knelpuntberoepen 

- opleidingsmismatch 

- geografische mobiliteit 

- werkgelegenheidsstructuur 

- … 

Toekomstverkenningen - foresighting 

- demografie 

- technologie en robotisering 

- skills mismatch, vaardigheden en competenties 

- tewerkstellingspolarisatie 

- … 

 

4. Beleidsrelevant perspectief van het steunpunt 
Bij de uitbouw van het Steunpunt Werk stellen we een aantal criteria voorop ter bevordering van de 

beleidsrelevantie en met oog op een efficiënte en kwalitatieve benutting van de beschikbare middelen.  

Focus op en beperking tot beleidsgericht onderzoek 

Anders dan bij vorige steunpuntrondes wordt in het nieuwe Steunpunt Werk geopteerd voor een uit-

gesproken focus op beleidsgericht arbeidsmarktonderzoek. Deze keuze ligt in lijn van de oproep voor 

een Steunpunt Werk, sluit aan bij de beoogde betrokkenheid bij de beleidscyclus (cf. infra) en past 

beter bij de in vergelijking met vorige steunpuntrondes ingeperkte financiering. Dit impliceert dat het 

Steunpunt Werk niet direct zal investeren in langetermijnonderzoek van eerder fundamentele aard, 

noch in doctoraatstrajecten voor zijn medewerkers. De relatie met het fundamenteel arbeidsmarkton-
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derzoek wordt wel verzekerd via de Expertencommissie en vanuit de netwerkfunctie van het Steun-

punt Werk.  

Betrokkenheid bij de beleidscyclus 

We bouwen de steunpuntopdrachten in essentie uit rond de strategische beleidsdoelstellingen en 

langetermijnvisie van het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid (waaronder de PACT 2020-doelstellingen) 

en met bijzondere aandacht voor de beleidsaccenten die in de oproep vooropgesteld worden. De be-

trokkenheid bij de beleidscyclus wordt in de eerste plaats bewaakt door overleg met het Departement 

WSE, de Stuurgroep en het bevoegde Kabinet. Bovendien zullen we voor een aantal werkpakketten 

een meer vraaggestuurde werking inbouwen zodat we op een flexibele wijze kunnen aansluiten bij de 

concrete ondersteuningsbehoeften van het Departement WSE (bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van 

begrotingsmodellen). Op deze manier wordt de steunpuntwerking ingebed in de beleidscyclus en kun-

nen we optimaal tegemoet komen aan de informatie- en ondersteuningsbehoeften van de Vlaamse 

overheid.   

Balancering van de opdrachten op korte en lange termijn 

Bij de uitbouw van het Steunpunt Werk streven we naar een gebalanceerde relatie tussen opdrachten 

op de korte en de lange termijn. In de meerjarenplanning van het steunpunt worden de opdrachten 

voor de komende vijf jaar op een globaal niveau weergegeven. Met deze meerjarenplanning beogen 

we een structurele inbedding van de monitoringactiviteiten in de beleidsprocessen en spelen we in op 

de behoefte naar stabiliteit in de wetenschappelijke onderbouwing van het beleid.   

De concretere invulling van de steunpuntopdrachten wordt vervolgens meer in detail uitgewerkt in de 

respectievelijke jaarplannen aan de hand van modules die flexibel ingezet kunnen worden (zie ver-

der). Het opstellen van de jaarplannen en het bepalen van de modules gebeurt in overleg met het 

Departement WSE en met de Stuurgroep. Deze werkwijze laat toe om de opdrachten tussentijds te 

evalueren en bij te sturen in functie van nieuwe behoeften en ontwikkelingen, en biedt aldus een grote 

mate van flexibiliteit in termen van planning en uitvoering.  

Bovendien voorzien we ook binnen de jaarplannen de nodige flexibiliteit om aan ad hoc vragen tege-

moet te komen. Dit houdt in dat we ad hoc ondersteuning kunnen bieden bij actuele vragen vanuit het 

beleid. De concrete invulling van deze opdrachten wordt besproken met het Departement WSE. Tel-

kens zal in overleg bekeken worden wat de impact is van deze opdrachten op de lopende activiteiten 

van het steunpunt. Dit resulteert mogelijk in een verschuiving van vooropgestelde projecten in de jaar-

planning. Over het verloop en de output ervan wordt ook steeds teruggekoppeld naar de Stuurgroep. 

Naast deze ad hoc ondersteuning aan het beleid, bieden we ook meer algemene ondersteuning bij het 

raadplegen en interpreteren van arbeidsmarktinformatie. Hiervoor continueren we de hotline arbeids-

marktinformatie, waarbij vragen naar feitelijke data over de arbeidsmarkt op korte termijn toegeleverd 

worden aan externe gebruikers, weliswaar rekening houden met de beschikbare capaciteit binnen het 

steunpunt. Hiermee komen we tegemoet aan de grote vraag naar arbeidsmarktgegevens bij een 

breed publiek (onder andere beleidsmedewerkers, politieke medewerkers naar aanleiding van parle-

mentaire vragen, sociale partners, agentschappen, onderzoekers, journalisten, studenten, bedrijven, 

individuen). De ervaring heeft geleerd dat er jaarlijks ongeveer 200 van deze ad hoc vragen toekomen 

en behandeld worden.  

Kennisdeling en samenwerking 

De beleidsondersteuning realiseren we door een actieve samenwerking en kennisdeling met het De-

partement WSE. Deze samenwerking komt tot stand door informele contacten en periodiek overleg. 

Dit samenwerkingsmodel stimuleert enerzijds de beleidsrelevantie van de steunpuntopdrachten en 

bevordert anderzijds de capaciteit van het Departement WSE om de resultaten te absorberen en te 

vertalen in de beleidsrapportering. De nauwe samenwerking met het Departement WSE werd ook in 

de eindevaluatie van het Steunpunt WSE naar voor geschoven als een van de sterke punten inzake 

beleidsondersteuning. Een belangrijk aspect inzake kennisdeling en capaciteitsopbouw is ook de rea-
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lisatie van een autonome toegang voor het Departement WSE tot de primaire datasets die nodig zijn 

voor de arbeidsmarktmonitoring en beleidsmodellering.  

Specifiek voor de arbeidsmarktmonitoring en het cijferaanbod stemmen we onze werkzaamheden ook 

in hoge mate af met deze van het Departement WSE en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 

en Beroepsopleiding (VDAB). Door periodiek overleg en samenwerking met deze partners wordt com-

plementariteit en efficiëntie nagestreefd bij de totstandkoming en de rapportering van de arbeids-

marktmonitoring in Vlaanderen. De bedoeling hierbij is om complementair te werken en gezamenlijk te 

streven naar een zo ruim mogelijk aanbod van arbeidsmarktcijfers, beleidsrelevante monitoring en 

projecties. Via dit samenwerkingsplatform wordt ook geïnvesteerd in kennisdeling en gemeenschap-

pelijke producten, waaronder cijferreeksen, gebruikerstools en co-publicaties. 

5. Wetenschappelijk perspectief van het steunpunt 
Het wetenschappelijk perspectief van het Steunpunt Werk wordt uitvoerig toegelicht bij de bespreking 

van de verschillende werkpakketten. Hieronder overlopen we enkele algemene principes die we voor-

opstellen bij de werking van het steunpunt. 

Academische inbedding 

De focus van het onderzoek van het Steunpunt Werk is uitgesproken beleidsgericht (cf. supra), zij het 

met sterke relaties met onderzoeksteams die zich toeleggen op langetermijnonderzoek van eerder 

fundamentele aard. Het Steunpunt Werk wordt daartoe uitgebouwd als een multidisciplinair onder-

zoekscentrum binnen de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB) aan de KU Leuven. 

Door de positionering als autonoom facultair centrum kan het Steunpunt Werk zijn rol waarmaken als 

beleidsrelevant steunpunt met een wetenschappelijke inbreng en inbedding. Om de academische 

verankering te bevorderen zal het Steunpunt Werk zich vestigen in de gebouwen van de FEB en dit in 

de directe nabijheid van het tweede Vlaams expertisecentrum van de faculteit, ECOOM (cf. supra). 

Hierdoor wordt de uitwisseling van ideeën met de andere onderzoekers en afdelingen van de faculteit 

nog gestimuleerd. Bij de uitvoering van de steunpuntopdrachten zal ook gezocht worden naar syner-

giën en samenwerkingsmogelijkheden met onderzoeksgroepen, zowel binnen als buiten de faculteit 

(waaronder desgevallend ook andere steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek). Onder meer de 

Expertencommissie moet dit mee helpen realiseren (cf. supra).  

Aligneren op Europese en internationale standaarden 

Bij de totstandkoming van de steunpuntopdrachten aligneren we ons maximaal op Europese en inter-

nationale standaarden, concepten en onderzoeksmethodes. Dit houdt onder andere in dat we gebruik 

maken van geharmoniseerde definities zoals de ILO-criteria voor werkloosheid, en van standaardclas-

sificaties zoals de ISCO-beroepenindeling of de ISCED-onderwijsniveaus. Het betekent eveneens dat 

we gevalideerde onderzoeksmethodes in de mate van het mogelijke inpassen in de steunpuntop-

drachten. Om dit te realiseren volgen we de beleidsgerichte literatuur inzake arbeidsmarktmonitoring 

van nabij op (waaronder de publicaties van Cedefop, OECD en de Europese Commissie). Als voor-

beeld verwijzen we hierbij naar het projectiemodel werkzaamheid dat door het Steunpunt WSE ont-

wikkeld werd op basis van de Labour Force Survey naar analogie met het cohort simulation model van 

de Europese Commissie (European Commission, 2014; Carone, 2005).  

Kennisopbouw en innovatie 

Om onze rol als expertisecentrum te kunnen waarmaken, zullen we met het Steunpunt Werk verder 

investeren in kennisopbouw en innovatie. Reeds verschillende jaren bouwen we in het kader van het 

Steunpunt WSE (en voorheen WAV) expertise op met betrekking tot de exploitatie van voor het ar-

beidsmarktbeleid relevante databanken, de ontwikkeling van monitoringinstrumenten en projectiemo-

dellen, en de analyse van de Vlaamse arbeidsmarkt. Met het Steunpunt Werk zullen we in de periode 

2016-2020 verder bouwen op deze rijke ervaring. Hiervoor nemen we het personeel van de monitorin-

gunit van het Steunpunt WSE integraal op in het Steunpunt Werk. Op deze manier garanderen we dat 

de zorgvuldig opgebouwde kennis van de arbeidsmarkt en de arbeidsmarktdatabanken optimaal inge-
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zet wordt voor de analyse van de arbeidsmarkt en voor de verdere ontwikkeling en innovatie van de 

monitoringinstrumenten, projectietools en beleidssimulatiemodellen die vooropgesteld worden in de 

oproep. Daarnaast werken we eveneens mee aan de uitbouw en exploitatie van sociaaleconomische 

databanken over arbeid en arbeidsmarkt in opdracht van de Federale Overheid (financiering Federaal 

Wetenschapsbeleid). 

Met het Steunpunt Werk zullen we bovendien ook verder inzetten op innovatie van de beleidsmonito-

ring, de harmonisering van data-integratieprocessen (bijvoorbeeld in het kader van de intergewestelij-

ke en federale arbeidsrekeningen) en het stimuleren van datakoppelingen. Op deze manier leveren 

we een bijdrage aan een betere toegang tot en benutting van de beschikbare statistieken voor ar-

beidsmarktonderzoek en beleidsevaluatie. Dit komt onder meer tot uiting in de samenwerking met 

andere instellingen en onderzoeksgroepen voor het uitwisselen van inhoudelijke en methodologische 

expertise met betrekking tot de integratie van arbeidsmarktgegevens en de ontwikkeling van indicato-

ren. Daarnaast onderhouden we ook nauwe contacten met dataleveranciers en participeren we in 

technische werkgroepen en gebruikersgroepen inzake arbeidsmarktstatistieken. Tot slot nemen we 

ook deel aan transnationale netwerken met betrekking tot arbeidsmarktmonitoring. Dit biedt mogelijk-

heden voor het uitwisselen van gegevens, concepten en onderzoeksmethodes binnen een grensover-

schrijdende context. Bovendien krijgen we hiermee toegang tot landenspecifieke informatie en docu-

mentatie die we kunnen inzetten in het kader van de steunpuntopdrachten (bijvoorbeeld bij de bench-

marking).  

Werkgroep arbeidsmarktmonitoring en arbeidsmarktbeleid 

Voor het opvolgen van de steunpuntopdrachten en het valideren van de resultaten zullen we de werk-

zaamheden en publicaties van het steunpunt voorstellen en bespreken in een ‘werkgroep arbeids-

marktmonitoring en arbeidsmarktbeleid’. In deze werkgroep zetelen niet enkel de opdrachtgevers, 

maar ook experten van andere instellingen en onderzoeksgroepen. Dit laat toe om de werkzaamhe-

den af te toetsen bij de betrokken domeinspecialisten en bij te sturen op basis van de geleverde input.   

6. Werkpakketten 

Inleiding 

We bouwen het Steunpunt Werk uit als een kenniscentrum dat wetenschappelijke expertise opbouwt 

inzake beleidsmonitoring en analyse van de arbeidsmarkt teneinde het Vlaamse arbeidsmarktbeleid te 

ondersteunen en te oriënteren. Hiervoor ontplooien we activiteiten die we bundelen in zeven werkpak-

ketten zoals weergegeven in de onderstaande figuur.   

De werkpakketten zijn niet thematisch geordend, maar gebundeld volgens de aard van de activiteiten. 

Deze structuur verduidelijkt op welke activiteiten het Steunpunt Werk zich zal toeleggen en in welke 

werkdomeinen het expertise zal opbouwen. De indeling in werkpakketten betekent niet dat elk werk-

pakket op zichzelf staat en autonoom ontwikkeld wordt. Er is integendeel een grote mate van onder-

linge verwevenheid tussen de werkpakketten in die zin dat de activiteiten van het ene werkpakket 

vaak ook ondersteunend zijn voor de andere werkpakketten.     
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Figuur 2. Werkpakketten Steunpunt Werk 2016-2020 

 

 

Gegeven de grote diversiteit in de opdrachten moeten we bij de uitvoering ervan waken over een 

evenwichtige uitbouw van de verschillende werkpakketten, rekening houdend met de beschikbare 

capaciteit van het steunpunt. Om dit te realiseren stellen we voor om te werken met inhoudelijke mo-

dules die we flexibel kunnen inzetten doorheen de steunpuntperiode. In een module bundelen we bij 

elkaar horende activiteiten die doorlopen moeten worden om een bepaalde opdracht te realiseren, 

gaande van de oorspronkelijke dataverzameling tot de uiteindelijke disseminatie van de resultaten. 

Hoewel we elke module toewijzen aan een specifiek werkpakket in het meerjarenplan, omvatten de 

meeste modules ook activiteiten uit andere werkpakketten. Naast de overwegend inhoudelijke modu-

les worden ook enkele aanvullende modules voorzien die betrekking hebben op meer ondersteunende 

activiteiten zoals het beantwoorden van ad hoc vragen, de ondersteuning bij de internationale verte-

genwoordiging, het ontsluiten van databanken, het participeren in expertengroepen of het content 

management van de website.  

Met de gegeven capaciteit binnen het Steunpunt Werk kunnen we streven naar de uitvoering van 20 

modules per jaar, met wisselende doorlooptijden en persoonsmaanden (VTE). In de tabel hieronder 

geven we een overzicht van het jaarlijks aantal modules en VTE dat we voorzien voor de uitvoering 

van de werkpakketten. In het meerjarenplan dat we toevoegen als bijlage wordt dit in grote lijnen uit-

gewerkt voor de vijf steunpuntjaren. Bij het opstellen van de jaarplannen worden de modules verder 

geconcretiseerd in overleg met het Departement WSE en ter goedkeuring voorgelegd aan de Stuur-

groep. Hierdoor is er binnen elk werkpakket ruimte voor een flexibele invulling van thema’s en concre-

te outputs.  

Steunpunt 
Werk 
2016-2020 
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Tabel 2. Werkpakketten, modules en VTE (per jaar) 

Werkpakketten Aantal modules Aantal VTE 

WP1. Monitoring 6 modules 24 VTE 

WP2. Projecties 3 modules 12 VTE 

WP3. Beleidsmodellering 3 modules 7 VTE 

WP4. Benchmarking 2 modules 7 VTE 

WP5. Analyse 1 module 4 VTE 

WP6. Draaischijf 4 modules 12 VTE 

WP7. Datamanagement 1 module 3,6 VTE 

Totaal 20 modules 69,6 VTE 

 

Hierna geven we een uitvoerige beschrijving van de activiteiten die we vooropstellen in de verschillen-

de werkpakketten. 

WP1. Monitoring 

Dit werkpakket omvat de ontwikkeling van gestructureerde tijdreeksen, indicatoren en instrumenten 

voor de beleidsgerichte monitoring van (evoluties op) de arbeidsmarkt. Onder beleidsgerichte monito-

ring verstaan we het systematisch verzamelen en rapporteren van voor de beleidscyclus relevante 

data en het in de diepte analyseren van de gegevens met als doelstelling de periodieke vergelijking 

van resultaten met vooropgestelde normen of doelstellingen en het oriënteren van beleidsprocessen.  

Voor dit werkpakket bouwen we verder op de monitoringactiviteiten die ontwikkeld werden door het 

Steunpunt WSE in de voorgaande jaren. Het werkpakket omvat zowel het updaten en verbeteren van 

de bestaande monitoringinstrumenten als het ontwikkelen van nieuwe instrumenten (bijvoorbeeld in 

verband met de dynamiek op de arbeidsmarkt). Hierbij streven we ook naar een integratie van trans-

versale thema’s waarmee we een brug maken naar het ruimere sociaal en economisch beleid. Hierbij 

denken we bijvoorbeeld aan de transitie onderwijs-arbeidsmarkt. Ook indicatoren in verband met ar-

moede en sociale inclusie of meer economische parameters zoals de loonkostevolutie en de arbeids-

productiviteit kunnen hier een plaats krijgen. 

Bij de uitvoering van de monitoring leggen we ons prioritair toe op reeds beschikbare databanken 

zodat de aanwezige informatie verder ontgonnen wordt en momenteel in het arbeidsmarktonderzoek 

onderbenutte databanken verder ontsloten worden. Voor de onderzoeksmethodes en concepten die 

we bij de monitoring hanteren aligneren we ons op de Europese en internationale standaarden.  

Hieronder overlopen we de voornaamste monitoringinstrumenten die we zullen continueren of ontwik-

kelen in de periode 2016-2020. In het meerjarenplan in de bijlage wordt dit verder uitgewerkt voor de 

verschillende steunpuntjaren. Hierbij streven we naar een evenwicht tussen onderhoud en innovatie 

van monitoringinstrumenten. De concrete invulling kan jaarlijks bijgestuurd worden in overleg met het 

Departement WSE en de Stuurgroep.  

1. Vlaamse arbeidsrekening 

1.1 Situering 

De Vlaamse arbeidsrekening is een raamwerk voor het integreren van arbeidsmarktstatistieken en 

bevat een intern consistente raming van kernvariabelen met betrekking tot de arbeidsmarkt. In de 

Vlaamse arbeidsrekening wordt bestaande arbeidsmarktinformatie vanuit de verschillende administra-

tieve bronnen in een logisch geheel van op elkaar aansluitende gegevens geïntegreerd met duidelijk 

gedefinieerde begrippen en identiteitsrelaties. De ontwikkeling van de Vlaamse arbeidsrekening werd 

in 2007 aangevat door het Steunpunt WSE (Herremans, 2007). 
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De primaire doelstelling van dit integratieproces bestaat erin om op een systematische en geïnte-

greerde wijze inzicht te bieden in de vraag- en aanbodzijde op de Vlaamse, subregionale en lokale 

arbeidsmarkten. Dit laat toe om een gedifferentieerd beleid te voeren volgens de specifieke lokale of 

subregionale behoeften. 

Om de kwaliteit van het model en het integratieproces te waarborgen, stellen we acht criteria voorop 

die we in aanmerking nemen bij de totstandkoming van de Vlaamse arbeidsrekening (zie Herremans, 

2007): (1) een exhaustieve benadering, (2) afstemming op internationaal geharmoniseerde concepten 

(ILO en ESR), (3) maximale aansluiting bij een federaal concept van arbeidsrekeningen, (4) onderlin-

ge samenhang van begrippen, (5) duurzaamheid, (6) gebruik van gevalideerde databestanden, (7) 

optimalisatie van de productietijd en (8) transparantie. 

De Vlaamse arbeidsrekening werd de voorbije acht jaren voortdurend verder uitgebouwd en methodo-

logisch verfijnd. Verschillende componenten rond vraag en aanbod op de arbeidsmarkt werden verder 

geconceptualiseerd, methodologisch uitgewerkt, en in verschillende cijferreeksen voor een breed pu-

bliek toegankelijk gemaakt. De tijdreeksen uit de Vlaamse arbeidsrekening omvatten inmiddels een 

periode van acht tot tien jaar.  

Hieronder geven we een overzicht van de tijdreeksen die momenteel aangeboden worden op de web-

site van het Steunpunt WSE:   

- Bevolking naar socio-economische positie (werkend, niet-werkend werkzoekend, niet beroepsac-

tief), geslacht, leeftijd en woonplaats (2003-2013) 

- Bevolking naar socio-economische positie (werkend, niet-werkend werkzoekend, niet beroepsac-

tief), geslacht, leeftijd en nationaliteit of herkomst (nulmeting 2012) 

- Activiteitsgraad naar geslacht, leeftijd en woonplaats (2003-2013) 

- Werkzaamheidsgraad naar geslacht, leeftijd en woonplaats (2003-2013) 

- Werkloosheidsgraad naar geslacht, leeftijd en woonplaats (2003-2013) 

- Werkenden naar statuut (loontrekkend, zelfstandig, helper), geslacht, leeftijd en activiteitssector 

(2006-2013) 

- Loontrekkenden naar arbeidsregime, geslacht, leeftijd en activiteitssector (2006-2013) 

- Binnenlandse werkgelegenheid uitgedrukt in personen, naar geslacht leeftijd, arbeidsregime, acti-

viteitssector en werkplaats (2006-2013) 

- Binnenlandse werkgelegenheid uitgedrukt in voltijdsequivalente jobs, naar geslacht, leeftijd, ar-

beidsregime, activiteitssector en werkplaats (2006-2013) 

- Binnenlandse werkgelegenheid uitgedrukt in arbeidsuren, naar geslacht, leeftijd, arbeidsregime, 

activiteitssector en werkplaats (2006-2013) 

- Inkomende en uitgaande pendel (met inbegrip van grensarbeid), naar geslacht leeftijd en activi-

teitssector (2006-2013) 

- Jobs naar statuut (loontrekkend, zelfstandig, helper), activiteitssector en werkplaats (2007-2013)  

- Jobratio (2007-2013) 

- Vestigingen met personeel, naar dimensieklasse (vestigingsgrootte), activiteitssector en werk-

plaats (2006-2013) 

- Vacatures naar onderwijsniveau en activiteitssector (2003-2012) 

Dankzij het geïntegreerde en geconsolideerde karakter van de (sub)regionale en lokale statistieken is 

de Vlaamse arbeidsrekening tijdens de looptijd van het Steunpunt WSE uitgegroeid tot een belangrijk 

ijkpunt voor arbeidsmarktanalyses en benchmarking van arbeidsmarktprestaties op verschillende be-

leidsniveaus (lokaal, subregionaal, Vlaams, federaal, Europees). Het belang van de Vlaamse arbeids-
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rekening als monitoringinstrument en de noodzaak aan continuering ervan worden hiermee duidelijk 

geïllustreerd. Dit blijkt onder meer uit een selectie van recurrente toepassingen zoals weergeven in 

onderstaand overzicht. 

Tabel 3. Overzicht van toepassingen met de Vlaamse arbeidsrekening 

Vlaamse Overheid 

- Departement Werk en Sociale Economie (interactieve cijfers; www.werk.be) 

- Studiedienst Vlaamse Regering (SVR) (www.lokalestatistieken.be) 

- Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur en Studiedienst Vlaamse Regering (stadsmonitor 

www.thuisindestad.be)  

- Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)  

o werkloosheidsgraden http://arvastat.vdab.be/arvastat 

o sectorrapporten (www.vdab.be/trends/sectorrapporten) 

o socio-economische rapporten (www.vdab.be/trends/soceco)  

o lokale statistieken (www.vdab.be/trends/wegwijs.shtml) (tot 2011) 

o VDAB, Eures (cf. pendelstatistieken, grensarbeid) 

Subregionale en lokale overheden 

- Provincies, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM); bv.: 

o Antwerpen – Economische barometer / gemeenteprofielen  

(http://loket.provincieantwerpen.be/eco_baro/flash/atlas.html) 

(http://loket.provant.be/eco_baro/profiel/atlas.html)  

o Limburg – Cijfers en informatie voor sociale planning  

(http://limburg.be/socialeplanning-context)  

o POM West-Vlaanderen 

(www.pomwvl.be/data)  

- Regionale Sociaal-Economische Overlegcomités (RESOC’s) 

- Lokale overheden 

Federale overheid - Eurostat 

- Federale Overheidsdienst Economie – Eurostat  

(http://ec.europa.eu/eurostat/web/cities/data/database) 

(http://ec.europa.eu/eurostat/cache/RSI/#?vis=city.statistics)  

- Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening – Eurostat (regionale werkloosheidsgraden) 

Andere regio’s 

- Institut Wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) – Service Public Wallon de 

l'Emploi et de la Formation (FOREM)  (beroepsbevolking Wallonië ; cf. ‘Walstat’)  

(www.iweps.be/walstat / http://walstat.iweps.be)  

- Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (Actiris) (beroepsbevolking Brussel) / Brussels 

Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) (gemeentelijke kerncijfers; www.bisa.irisnet.be)  

- Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) (beroepsbevolking Duitstalige Gemeenschap) 

Andere initiatieven 

- Wetenschappelijk onderzoek (Hogescholen, Universiteiten) 

- Pers, studenten, sociale partners, vervoersmaatschappijen (cf. pendel), … 

- Internationale statistiekinstellingen (cf. grensarbeid) (bv. Centraal Bureau voor de Statistiek, Nederland) 

 

1.2 Updatekalender 

In de periode 2016-2020 streven we naar het actualiseren van de tijdreeksen en het verder optimalise-

ren van het integratieproces en de gehanteerde methodologie. Om dit te realiseren naast de andere 

werkpakketten van het steunpunt stellen we voor om een aantal tijdreeksen niet langer te weerhou-

den. We denken daarbij aan de ‘vacatures’ en de ‘binnenlandse werkgelegenheid uitgedrukt in ar-

beidsvolume’, aangezien het de minst bevraagde componenten betreft. Voor de vacatures kan beke-

http://www.werk.be/
http://www.lokalestatistieken.be/
http://www.thuisindestad.be/
http://arvastat.vdab.be/arvastat
http://www.vdab.be/trends/sectorrapporten
http://www.vdab.be/trends/soceco
http://www.vdab.be/trends/wegwijs.shtml
http://loket.provincieantwerpen.be/eco_baro/flash/atlas.html
http://loket.provant.be/eco_baro/profiel/atlas.html
http://limburg.be/socialeplanning-context
http://www.pomwvl.be/data
http://ec.europa.eu/eurostat/web/cities/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/RSI/#?vis=city.statistics
http://www.iweps.be/walstat
http://walstat.iweps.be/
http://www.bisa.irisnet.be/
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ken worden in welke mate de gemeentelijke cijfers elders aangeboden kunnen worden (bijvoorbeeld in 

het verlengde van Arvastat of Wegwijs bij VDAB). Voor het arbeidsvolume kunnen we de concepten 

en de hiervoor ontwikkelde methodologie op basis van administratieve databanken wel nog inzetten 

bij thematische analyses of ad hoc opdrachten.  

De andere tijdreeksen worden wel behouden en op jaarbasis geactualiseerd, waarbij we rekening 

moeten houden met een time-gap van ongeveer twee jaar tussen het referentiejaar van de gegevens 

en de publicatie ervan. Deze time-gap wordt vooral veroorzaakt doordat de brongegevens pas laat 

beschikbaar zijn. Door overleg en samenwerking met de statistiekleveranciers trachten we dit proces 

zo kort mogelijk te houden en verder in te korten. De vooropgestelde updates van de Vlaamse ar-

beidsrekening worden weergegeven in onderstaande tabel.   

Tabel 4. Updates Vlaamse arbeidsrekening 

Referentiejaar Publicatiejaar 

2014 2016 

2015 2017 

2016 2018 

2017 2019 

2018 2020 

 

Bij de updates van de Vlaamse arbeidsrekening zal blijvende aandacht worden besteed aan methodo-

logische duiding via de methodologische rapporten (zie www.steunpuntwse.be/publicaties, publicatie-

type ‘Methodologie’). Op deze wijze wordt de transparantie van het integratieproces gewaarborgd en 

wordt een handleiding aangeboden voor het uitvoeren van toekomstige updates.  

1.3 Methodologische uitdieping 

Naast de jaarlijkse updates, voorzien we eveneens in een methodologische uitdieping van de Vlaam-

se arbeidsrekening. Hiermee wensen we in te spelen op veranderingen of nieuwigheden in het be-

schikbare bronnenmateriaal, waardoor de kwaliteit van de ramingen verder geoptimaliseerd kan wor-

den. Voor de komende jaren dienen zich alvast volgende uitdiepingen aan: 

Grensarbeid 

Tot op heden wordt de (uitgaande) grensarbeid in de Vlaamse arbeidsrekening geraamd aan de hand 

van statistieken van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), op basis van 

gegevens van het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) die de (buitenlandse) ziekenfondsregi-

straties verzamelt van de uitgaande grensarbeiders. Deze RIZIV-statistieken zijn evenwel beperkt in 

details (slechts een 10-jarige leeftijdsindeling en een verdeling naar woonplaats volgens arrondisse-

ment). De gegevens dienen bijgevolg voor integratie in de arbeidsrekening verder te worden opge-

deeld naar 5-jarige leeftijdsgroepen en woongemeenten op basis van secundaire bronnen. Tot en met 

de update voor 2012 waren we daarvoor aangewezen op (verouderde) gegevens uit de Sociaal-

Economische Enquête 2001.  

Met de laatste update voor 2013 kon de raming van de grensarbeid reeds worden verfijnd door ge-

bruik te maken van nieuwe gegevens over de grensarbeiders uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt & 

Sociale Bescherming bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Deze data zijn recenter en bevatten wel 

de nodige detailinformatie voor een betrouwbare verdeling naar leeftijdsgroep en woongemeente van 

de RIZIV-grensarbeidersgegevens.  

Voor de komende updates plannen we een verdere integratie van de gegevens over de uitgaande 

grensarbeiders uit het Datawarehouse in de Vlaamse arbeidsrekening, met het oog op een meer co-

herente en betrouwbare raming van de grensarbeid. Tevens laat een dergelijke integratie toe om deze 

loontrekkende deelcomponent af te stemmen op de andere groepen loontrekken of werkenden, bij-

http://www.steunpuntwse.be/publicaties
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voorbeeld door een bijkomende correctie van dubbeltellingen van grensarbeiders die ook als loontrek-

kende/werkende in andere bronnen gekend zijn.     

Internationale tewerkstelling 

In de Vlaamse arbeidsrekening worden tewerkstellingsgegevens opgenomen van de federale sociale-

zekerheidsinstellingen (RSZ, RSZPPO-DIBISS, RSVZ), aangevuld met gegevens over grensarbeid 

(zie hoger). Een belangrijke groep van werkenden die hierbij buiten beschouwing blijft, zijn de werk-

nemers bij internationale instellingen zoals de Europese Commissie en het Europees Parlement. Vaak 

gaat het om instellingen die zich in Brussel en omgeving bevinden. Doordat we de werkenden bij deze 

instellingen niet meetellen, wordt de tewerkstelling in de Vlaamse arbeidsrekening onderschat. Dit 

resulteert vervolgens ook in een onderschatting van de werkzaamheidsgraad én in een overschatting 

van de werkloosheidsgraad. Dit probleem concentreert zich voornamelijk in de Brusselse gemeenten 

en de randgemeenten rond Brussel.  

Tot dusver was er in België geen administratieve bron beschikbaar waarin deze internationale tewerk-

stelling systematisch werd geregistreerd. In het kader van het Datawarehouse Arbeidsmarkt & Sociale 

Bescherming is er intussen wel een project opgestart om deze tewerkstelling alsnog in kaart te bren-

gen aan de hand van nieuw te ontsluiten gegevens uit het Rijksregister. Zodra deze gegevens be-

schikbaar worden in het Datawarehouse zullen we van onze kant nagaan of we de internationale te-

werkstelling op deze basis ook kunnen bijschatten in de Vlaamse arbeidsrekening.  

Wachtregister 

De bevolking die in de Vlaamse arbeidsrekening in aanmerking wordt genomen stemt overeen met de 

officiële bevolkingsstatistieken zoals gepubliceerd bij de FOD Economie. Deze statistieken omvatten 

de residentiële bevolking berekend op basis van het aantal ingeschrevenen in het Rijksregister. Het 

gaat om het geheel van personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben, inclusief de Belgen  en 

de vreemdelingen toegelaten of gemachtigd om zich te vestigen of om op het grondgebied te verblij-

ven, maar exclusief de vreemdelingen die minder dan drie maand op het grondgebied verblijven, de 

asielzoekers en de vreemdelingen in onregelmatige situatie. Dit betekent dat de asielzoekers die in-

geschreven zijn in het Wachtregister geen deel uitmaken van de bevolkingsstatistieken. Dit resulteert 

bijgevolg in een onderschatting van de bevolkingscijfers in de Vlaamse arbeidsrekening. Bij de op-

maak van arbeidsmarktstatistieken naar nationaliteit of herkomst betekent dit ook dat de personen met 

een buitenlandse nationaliteit of met een vreemde herkomst ondervertegenwoordigd zijn, waardoor 

we eveneens een onvolledig zicht krijgen op de arbeidsmarktdeelname van deze groepen. Om dit te 

ondervangen zullen we nagaan wat de mogelijkheden zijn voor een uitbreiding van de bevolkingsge-

gevens in de Vlaamse arbeidsrekening met de personen uit het Wachtregister zoals beschikbaar in 

het Datawarehouse Arbeidsmarkt & Sociale Bescherming.   

1.4 Samenwerking en kennisdeling  

Bij de verdere ontwikkeling van de Vlaamse arbeidsrekening zal ook blijvende aandacht gaan naar 

samenwerking en kennisdeling met andere regionale, federale en internationale instanties die actief 

zijn in de ontwikkeling van geïntegreerde arbeidsmarktstatistieksystemen. Waar mogelijk en opportuun 

zal tevens getracht worden om gebruikte methodologieën op elkaar af te stemmen of te harmoniseren. 

In dit kader kunnen we verwijzen naar drie initiatieven waarbij het Steunpunt WSE betrokken was en 

die we eveneens met het Steunpunt Werk zullen continueren in de periode 2016-2020.  

Coördinatiecel INR  

Deze werkgroep met vertegenwoordigers van INR, FOD WASO, FOD Economie, NBB, FPB en 

Steunpunt WSE/Werk (als vertegenwoordiger van de regio’s) heeft als doel na te gaan of er uniforme 

werkgelegenheidscijfers op nationaal, regionaal en sectoraal niveau kunnen worden geproduceerd op 

basis van (hoofdzakelijk) administratieve bronnen. Het is de bedoeling de basisgegevens en de cor-

recties te harmoniseren om zo mogelijk te komen tot gelijklopende cijfergegevens voor heel het land, 



STEUNPUNT WERK 2016-2020 – REFERENTIE: FINALE VERSIE 16/12/2015 KUL_FEB 

 

19  
MEERJARENPROGRAMMA EN BEGROTING 

zowel voor de binnenlandse werkgelegenheid als voor de nationale werkgelegenheid. Indien een 

harmonisering niet haalbaar is, wordt er wel gestreefd naar verklaarbare en transparante verschillen. 

Werkgroep ‘Cijfermateriaal grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid’  

Deze werkgroep van het Secretariaat-Generaal van de Benelux - met vertegenwoordigers uit België 

(waaronder Steunpunt WSE/Werk), Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk – heeft als doel 

beschikbare statistieken over grensoverschrijdende arbeid te bundelen, te vergelijken en op elkaar af 

te stemmen. Hiermee wordt gestreefd naar een structurele aanlevering van vergelijkbare cijfers ten 

behoeve van een grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid.  

Overleg Vlaamse-Waalse arbeidsrekening  

Het Steunpunt WSE/Werk voorziet in een periodiek overleg met IWEPS – het Institut Wallon de 

l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique – met als doel de harmonisering van de Vlaamse en 

Waalse arbeidsrekening. Deze samenwerking resulteert al sinds enkele jaren in een gemeenschappe-

lijk gedragen methodologie en in onderling vergelijkbare resultaten.   

1.5 Disseminatie 

De resultaten van de Vlaamse arbeidsrekening worden aangeboden op de website van het steunpunt 

in de vorm van draaitabellen (in Excel). Aan de hand van deze draaitabellen kunnen gebruikers zelf 

selecties maken en eigen berekeningen uitvoeren. Aanvullend bij deze draaitabellen kunnen we uitkij-

ken naar toepassingen om de cijfergegevens op een meer toegankelijke manier aan te bieden, bij-

voorbeeld in een meer interactieve toepassing of een online tool om cijfers te genereren. De uitwer-

king hiervan kan in het verlengde liggen van eerdere toepassingen met lokale arbeidsmarktstatistie-

ken, zoals ‘iVAR’ van het Departement WSE of ‘Wegwijs op de Vlaamse arbeidsmarkt’ van VDAB. 

Rekening houdend met de beschikbare budgettaire ruimte en in overleg met het Departement WSE en 

met VDAB zullen de mogelijke pistes bekeken worden.    

Naast de updates van de tijdreeksen, zullen we tevens aandacht besteden aan inhoudelijke analyses 

die duiding verschaffen bij de cijfers uit de Vlaamse arbeidsrekening, bijvoorbeeld rond de arbeids-

marktprestaties in de centrumsteden of de interregionale en grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. 

Voor de verspreiding van deze analyses voorzien we in de publicatie van webartikels die opgenomen 

worden in ‘Arbeidsmarkt.Online’, de nieuwe artikelenreeks op de website van het Steunpunt Werk (zie 

WP6 Draaischijf).  

2. Gestructureerde tijdreeksen (thematische boordtabellen) 

2.1 Situering  

De voorbije jaren ontwikkelde het Steunpunt WSE een ruim gamma van gestructureerde tijdreeksen 

die aangeboden worden op de steunpuntwebsite. Deze tijdreeksen werden in hoofdzaak uitgebouwd 

in het verlengde van de thematische boordtabellen van het Steunpunt WSE. In deze boordtabellen 

worden de belangrijkste ken- en stuurgetallen met betrekking tot de prioritaire beleidsdoelstellingen 

(bijvoorbeeld het verhogen van de werkzaamheidsgraad voor 55-plussers) in één schema samenge-

bracht. Het betreft veelal cijfers en indicatoren die op maat ontworpen worden en die in het kader van 

de specifieke boordtabel een logische samenhang vertonen. De belangrijkste voordelen van deze 

werkwijze zijn de hoge graad van standaardisatie en integratie. De gestructureerde tijdreeksen vor-

men samen met de Vlaamse arbeidsrekening de basisingrediënten voor een geïntegreerd arbeids-

marktstatistiekmodel in Vlaanderen. 

Op de steunpuntwebsite worden de cijfers uit de boordtabellen gestructureerd weergegeven in tijd-

reeksen. Deze tijdreeksen worden ingedeeld volgens het thema waarop ze betrekking hebben en 

gebundeld aangeboden in een ‘collectie’. Een collectie is met andere woorden een verzameling van 

tijdreeksen rond een welbepaald thema. De thematische collecties die aangeboden worden op de 
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huidige website hebben betrekking op enkele in het arbeidsmarktbeleid centrale thema’s: eindeloop-

baan, jongeren op de arbeidsmarkt, opleiding en levenslang leren, vacatures en krapte. Daarnaast zijn 

er ook nog collecties met cijfers rond kernindicatoren, sectoren en lokale arbeidsmarkten, en een col-

lectie met basisstatistieken inzake arbeidsdeelname van de bevolking.  

Deze gestructureerde tijdreeksen geven inzicht in de prestaties en de progressie van de Vlaamse 

arbeidsmarkt op een aantal voor het beleid strategische domeinen of doelstellingen (bijvoorbeeld in 

het kader van PACT 2020). Op deze manier kunnen de tijdreeksen ingezet worden voor het oriënteren 

en bijsturen van het beleid. Dit kan in het kader van een thematische rapportering (zoals de boordta-

bel eindeloopbaan), maar ook voor een algemene beleidsmonitoring (zoals een omgevingsanalyse in 

de beleidsnota) of voor specifieke ad hoc vragen (bijvoorbeeld in het kader van de hotline arbeids-

marktinformatie). Bovendien bieden we met de tijdreeksen ook een tool aan voor benchmarking van 

de Vlaamse arbeidsmarktprestaties in een Europees perspectief. Om de brugfunctie naar het beleid te 

versterken, voorzien we ook in een eigen rapportering op basis van de tijdreeksen en de thematische 

boordtabellen. 

Bij de uitwerking van de tijdreeksen maken we gebruik van uiteenlopende databanken met arbeids-

marktcijfers, waaronder zowel administratieve databanken als surveys. Bijzondere aandacht gaat 

hierbij naar het ontsluiten van voor het beleid weinig benutte databanken (zoals de Sociale Balans), 

alsook naar de positionering van Vlaanderen in Europa (op basis van de Labour Force Survey). Naast 

de hogervermelde inhoudelijke rapportering hebben we bij de uitvoering van de gestructureerde tijd-

reeksen steeds ook aandacht voor methodologische duiding met het oog op transparantie en op toe-

komstige updates.  

2.2 Verdere ontwikkeling 

In de periode 2016-2020 zullen we de cijfercollecties en de bijhorende gestructureerde tijdreeksen 

verder onderhouden en uitbouwen. Bij de ontwikkeling hiervan zullen we ons concentreren op de door 

het beleid en de gebruikers meest bevraagde thema’s en tijdreeksen. Om beter zicht op te krijgen op 

de behoeften van de gebruikers en de lacunes in de tijdreeksen zullen we een gebruikersbevraging 

opstellen en verspreiden binnen het steunpuntnetwerk. Door periodiek overleg en samenwerking met 

het Departement WSE en VDAB stemmen we de uitbouw van de tijdreeksen ook af op het ruimere 

aanbod van arbeidsmarktcijfers in Vlaanderen (onder andere op werk.be en Arvastat).  

De gestructureerde tijdreeksen worden aangeboden op de website van het steunpunt in de vorm van 

rekenbladen (in Excel) waarmee gebruikers eigen berekeningen of figuren kunnen maken. Bij de ver-

dere ontwikkeling van de tijdreeksen voorzien we in een geleidelijke overgang van een ‘statische’ 

weergave naar een meer ‘dynamische’ weergave in de vorm van selectieformulieren en draaitabellen. 

Aanvullend hierbij kunnen we voor de komende periode ook uitkijken naar andere toepassingen om 

de cijfergegevens op een meer toegankelijke manier aan te bieden, bijvoorbeeld in meer interactieve 

toepassingen of online tools om cijfers te genereren. Voor de ontwikkeling van deze toepassingen 

stemmen we ook verder af met het Departement WSE en VDAB. Als voorbeeld kunnen we hierbij 

verwijzen naar de interactieve tool die ontwikkeld werd door VDAB in samenwerking met het Steun-

punt WSE om de Europese kerncijfers te visualiseren in een webtoepassing.  

Naast de updates van de tijdreeksen zullen we eveneens verder investeren in de inhoudelijke analy-

ses en duiding bij de cijfers waardoor beleidsprioriteiten duidelijker geïdentificeerd kunnen worden. 

Deze analyses kunnen in uiteenlopende formats vorm krijgen, gaande van een eenvoudige toelichting 

bij een geactualiseerde tijdreeks tot een uitgebreid rapport in de vorm van een trendanalyse of een 

geïntegreerde boordtabel. Voor de verspreiding van deze analyses voorzien we in de publicatie van 

webartikels die opgenomen worden in ‘Arbeidsmarkt.Online’, de nieuwe artikelenreeks op de website 

van het Steunpunt Werk (zie WP6 Draaischijf).  

Hieronder overlopen we enkele thema’s die in de periode 2016-2020 aan bod komen en waarbij we 

nieuwe ontwikkelingen in het vooruitzicht stellen.  
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2.3 Kerncijfers Vlaanderen in Europa 

De kerncijfers Vlaanderen in Europa werden uitgebouwd door het Steunpunt WSE in samenwerking 

met het Departement WSE. Onder de noemer van kerncijfers vatten we verschillende thema’s die 

uitgewerkt worden op basis van de Labour Force Survey en waarbij Vlaanderen telkens gepositio-

neerd wordt naast de andere gewesten en de Europese lidstaten. Het gaat enerzijds om centrale indi-

catoren rond tewerkstelling en (potentiële) arbeidsreserve, maar anderzijds ook om indicatoren uit 

andere thematische collecties zoals ‘jongeren op de arbeidsmarkt’, ‘eindeloopbaan en ‘levenslang 

leren’.  

De tijdreeksen die we vatten onder de kerncijfers vormen een instrument voor het opvolgen van de 

Vlaamse werkgelegenheidsdoelstellingen en voor de benchmarking van Vlaamse arbeidsmarktpresta-

ties in een Europees vergelijkend perspectief. Waar mogelijk gaan de tijdreeksen die we hierbij aan-

bieden terug tot 1983 waardoor we eveneens zicht krijgen op de langetermijnevoluties op de Vlaamse 

arbeidsmarkt (zie Herremans et al., 2015). Bij het opstellen van deze tijdreeksen sluiten we maximaal 

aan bij de gebruikelijke internationale concepten (bijvoorbeeld ILO-definities) en Europese indicatoren 

(bijvoorbeeld vroegtijdige schoolverlaters).  

Aanvullend bij de kerncijfers voorzien we ook in een aantal tijdreeksen met basisstatistieken over de 

socio-economische positie van de bevolking in België en de gewesten. Bij deze tabellen gaat het niet 

om indicatoren, maar wel om absolute aantallen waarbij de bevolking ingedeeld wordt naar arbeids-

marktpositie volgens de ILO-definities (werkend, werkloos, inactief). Hiervoor maken we gebruik van 

de Enquête naar de Arbeidskrachten. Aan de hand van deze tabellen krijgen we zicht op de (geschat-

te) omvang van de populaties van werkenden, werklozen en inactieven.   

Voor de periode 2016-2020 voorzien we een verderzetting van deze tijdreeksen, waarbij we een ka-

lender vooropstellen met jaarlijkse en tweejaarlijkse updates. Dit wordt weergegeven in onderstaande 

tabel. Naast de updates, is het ook mogelijk om nieuwe tijdreeksen toe te voegen, bijvoorbeeld naar 

aanleiding van een actueel thema of een lopende beleidsdiscussie. Zo zou het actieplan van de Euro-

pese Commissaris voor Werk voor het bestrijden van de langdurige werkloosheid2 aangegrepen kun-

nen worden om nieuwe indicatoren inzake langdurige werkloosheid te ontwikkelen en toe te voegen 

aan de tijdreeksen.  

                                                      
2 http://ec.europa.eu/belgium/news/150917_unemployment_nl.htm  

http://ec.europa.eu/belgium/news/150917_unemployment_nl.htm
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Tabel 5. Updates kerncijfers Vlaanderen in Europa  

Tijdreeks Dimensies Update 

Activiteitsgraad Geslacht 

Leeftijd 

Jaarlijks 

Werkzaamheidsgraad Geslacht 

Leeftijd 

Geboorteland 

Nationaliteit 

Onderwijsniveau 

Jaarlijks 

Werkloosheidsgraad Geslacht 

Leeftijd 

Geboorteland 

Nationaliteit 

Onderwijsniveau 

Jaarlijks 

Deeltijdarbeid Geslacht 

Leeftijd 

Jaarlijks 

Tijdelijke arbeid Geslacht 

Leeftijd 

Jaarlijks 

Aandeel zelfstandigen Geslacht Jaarlijks 

Langdurig werklozen / Jaarlijks 

Baanloze gezinnen Geslacht Jaarlijks 

Gekwalificeerde jongeren Geslacht Jaarlijks 

Hooggeschoolden Geslacht Jaarlijks 

NEET-jongeren Geslacht Jaarlijks 

Ongekwalificeerde uitstroom Geslacht Jaarlijks 

Werkzaamheidsgraad jongeren excl. studenten Geslacht 

Onderwijsniveau 

Jaarlijks 

Werkzaamheidsgraad schoolverlaters Geslacht Jaarlijks 

Opleidingsparticipatie Geslacht Jaarlijks 

Socio-economische positie Geslacht 

Leeftijd 

Geboorteland 

Nationaliteit 

Onderwijsniveau 

Jaarlijks 

Werkzaamheidsgraad in VTE Geslacht Om de twee jaar 

Wekelijkse arbeidsduur Geslacht 

Arbeidsregime 

Om de twee jaar 

Atypische arbeid Geslacht Om de twee jaar 

Onvrijwillige tijdelijke arbeid Leeftijd Om de twee jaar 

Aandeel ondertewerkgestelden Leeftijd Om de twee jaar 

 

2.4 Schoolverlatersindicatoren 

In de periode 2012-2015 werd door het Steunpunt WSE en het Steunpunt SSL (Studie- en School-

loopbanen), in overleg met de betrokken Vlaamse administraties, een pilootproject voorbereid dat 

moet toelaten om de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt en de professionele inschakeling van 

schoolverlaters in kaart te brengen en te analyseren aan de hand van gekoppelde administratieve 

databanken. In de loop van 2015 werden er data opgeleverd voor de jongeren die in de jaren 2008 en 

2011 het Vlaamse onderwijs verlaten hebben. Voor deze schoolverlaters hebben we gegevens ont-

vangen over de onderwijsloopbaan enerzijds (secundair onderwijs, hoger onderwijs, leertijd, leer- en 

ervaringsbewijzen) en de arbeidsmarktloopbaan anderzijds (werkloosheid, ondernemersopleidingen, 

arbeidsmarkt).  

Op basis van deze data zullen we nieuwe indicatoren ontwikkelen met betrekking tot de intrede van 

schoolverlaters op de Vlaamse arbeidsmarkt. Met deze indicatoren kunnen we de schoolverlatersindi-
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catoren die VDAB rapporteert, aanvullen met bijkomende informatie over de transitiefase, de jobken-

merken en de initiële beroepsloopbaan van de schoolverlaters. De resultaten kunnen onder meer 

ingezet worden ter versterking van het opleidingsaanbod en voor de oriëntering van jongeren bij de 

studiekeuze. 

In een gemeenschappelijk rapport van de steunpunten WSE en SSL werd een conceptueel kader 

uitgewerkt dat als kapstok kan dienen voor het bundelen van de schoolverlatersindicatoren op basis 

van de gekoppelde administratieve data (Herremans, Laurijssen & Rober, 2015). In de periode 2016-

2020 zullen we hierop verder werken en stellen we een verdere samenwerking voorop met het Steun-

punt SSL (of een eventuele opvolger) en met de betrokken entiteiten zoals Departement WSE, Depar-

tement Onderwijs & Vorming, VDAB en Syntra Vlaanderen. We voorzien in de verdere ontwikkeling 

van schoolverlatersindicatoren op basis van deze databank. Hierbij zullen we de resultaten presente-

ren met aandacht voor de gevolgde opleiding, het behaalde opleidingsniveau en de socio-

demografische kenmerken van de schoolverlaters. Deze indicatoren dienen als proxy voor de efficiën-

tie van het transitieproces en de effectiviteit van de genoten opleiding wat betreft de inschakeling van 

de schoolverlaters op de arbeidsmarkt. Voor de ontwikkeling van deze indicatoren kijken we naar vier 

domeinen in de transitiefase zoals weergegeven in onderstaande figuur. 

Figuur 3. Potentiële schoolverlatersindicatoren per transitiefase 

 

2.5 Dynamiek op de arbeidsmarkt 

Achter de netto-tewerkstellingsgroei op de Vlaamse arbeidsmarkt gaat heel wat dynamiek schuil 

waarbij bestaande jobs vernietigd worden en nieuwe jobs gecreëerd worden. Op geaggregeerd niveau 

resulteren deze bewegingen vaak in verschuivingen van de tewerkstelling tussen bedrijven en secto-

ren. Een van de meest in het oog springende gevolgen hiervan is de sterke groei van de dienstensec-

toren, die parallel verloopt met de afbouw van de industriële tewerksteling. Deze verschuivingen heb-

ben ook belangrijke consequenties voor de vereiste kwalificaties in de jobs en de verwachte compe-

tenties van werknemers. Voor het beleid is het dan ook bijzonder relevant om deze bewegingen van 

nabij op te volgen. Dit laat onder meer toe om werkzoekenden beter te oriënteren in de richting van 

jobs of sectoren met groeipotentieel.  
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In het kader van het DynaM-project werden statistieken ontwikkeld om deze dynamiek op de Belgi-

sche arbeidsmarkt weer te geven. De DynaM-statistieken werden ontwikkeld door RSZ en HIVA op 

basis van administratieve gekoppelde werkgever-werknemer-data volgens internationaal geldende 

definities.3 Intussen werd er ook een kader gecreëerd voor de ontwikkeling van geregionaliseerde 

DynaM-gegevens door RSZ en HIVA met ondersteuning vanuit de gewesten. Deze nieuwe datareeks 

zal worden ontwikkeld volgens een verbeterde DynaM-methodologie met de vestigingsplaats als een-

heid en met volledige en correcte toewijzing van werknemers aan een vestigingsplaats (in plaats van 

de onderneming als eenheid). Om dit te realiseren, werd door de RSZ een overeenkomst afgesloten 

met de drie gewesten (waaronder ook het Departement WSE) enerzijds en met HIVA-KU Leuven an-

derzijds.  

Zodra de regionale gegevens op basis van de nieuwe DynaM-methodologie beschikbaar zijn, kunnen 

we deze ook met het Steunpunt Werk inzetten om aan de hand daarvan de dynamiek op de Vlaamse 

arbeidsmarkt meer diepgaand te analyseren. Hierbij kijken we dan niet enkel naar de jobs die gecre-

eerd of vernietigd worden, maar ook naar bedrijven die opgestart of stopgezet worden en de implica-

ties hiervan op de jobdynamiek en de werknemersdynamiek. Bijzondere aandacht hierbij gaat naar de 

sectorale en geografische uitdieping van deze analyses.  

Terwijl het HIVA samen met RSZ instaat voor het ontwikkelen en aanbieden van de geregionaliseerde 

DynaM-gegevens, situeert de rol van het Steunpunt Werk zich in het raadplegen en analyseren van 

deze gegevens en de inbedding ervan in de beleidsmonitoring. Dit betekent dat we DynaM, naast de 

andere databanken waarover het Steunpunt beschikt (zie tabel 7 WP7 Datamanagement), zullen in-

zetten in het kader van de monitoring en de beleidsondersteuning. De DynaM-gegevens kunnen on-

der andere ingezet worden voor de uitbreiding van de sectorale tijdreeksen (zie punt 2.8), de verdere 

uitwerking van de werknemersstromen in de paritaire comités (zie punt 2.8) en de uitbouw van het 

projectiemodel sectoren (zie punt 3).   

Bij de uitvoering hiervan stellen we een samenwerking en kennisdeling met het HIVA voorop (hierin 

vertegenwoordigd door prof. dr. Ludo Struyven) zodat we de afstemming kunnen bewaken met het 

eigenlijke DynaM-project en kunnen streven naar complementariteit in de analyses. Deze samenwer-

king betekent in de eerste plaats het uitwisselen van informatie met betrekking tot de vooropgestelde 

analyses en outputs. Hierbij kan ook bekeken worden of er mogelijkheden zijn voor een meer inten-

sieve samenwerking en co-productie rond bepaalde tools of analyses.   

De dynamiek op de arbeidsmarkt wordt niet enkel weerspiegeld in de bewegingen van bedrijven en 

jobs, maar ook in de transities en trajecten van individuele personen op en rond de arbeidsmarkt. Om 

deze loopbaandynamiek in kaart te brengen, kunnen we naast de DynaM-statistieken ook gebruik 

maken van  longitudinale gegevens uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt & Sociale Bescherming. 

Deze bron laat toe om personen op te volgen doorheen de tijd en op die basis arbeidsmarkttransities 

en loopbaantrajecten weer te geven. Vanuit deze stroomgegevens zijn diverse toepassingen en ana-

lyses mogelijk die relevant zijn in het kader van de beleidsmonitoring. Hierbij kunnen we onder andere 

verwijzen naar de indicatoren met betrekking tot de arbeidsmarktintrede van schoolverlaters en de 

sectorale werknemersstromen die elders in de tekst toegelicht worden. Daarnaast kunnen we de 

stroomgegevens ook aanwenden voor bijkomende en meer diepgaande analyses, waaronder de mo-

nitoring van tewerkstellingsprogramma’s, de trajectopvolging van doelgroepwerknemers, de door-

stroom vanuit de sociale economie, enzovoort. Hiermee sluiten we nauw aan bij de werkzaamheden in 

het kader van de beleidsmodellering (WP3) waarvoor we samen met het Departement WSE zullen 

bekijken welke ondersteuningsbehoeften er zijn en welke concrete analyses we in dit kader kunnen 

opstarten.  

                                                      
3 http://www.dynam-belgium.org/site/index.php/nl/ 
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2.6 Beroepenmonitor 

Door technologische vooruitgang en toenemende globalisering ontstaan er belangrijke verschuivingen 

in de banenstructuur. Deze verschuivingen resulteren in een polarisatie van de tewerkstelling waarbij 

het tewerkstellingsaandeel van laagbetaalde (vaak in ondersteunende en dienstverlenende beroepen) 

en hoogbetaalde banen (vaak in gespecialiseerde en hooggekwalificeerde beroepen) toeneemt, ten 

koste van gemiddeld betaalde banen (zoals fabrieksarbeiders of kantoorbedienden). Deze verschui-

vingen worden in belangrijke mate aangedreven door de automatisering op de werkvloer die geleid 

heeft tot een relatieve afname van de vraag naar routinematige banen en een relatieve toename in de 

vraag naar niet-routinematige intellectuele en niet-intellectuele dienstverlenende banen (Goos & Sa-

lomons, 2012).  

Om deze evoluties voor de Vlaamse arbeidsmarkt weer te geven en beter te kunnen duiden, ontwik-

kelde het Steunpunt WSE in 2015 een beroepenmonitor op basis van gegevens uit de Enquête naar 

de Arbeidskrachten (EAK). De beroepenmonitor is een interactieve toepassing waarmee beleidsma-

kers of andere gebruikers evoluties kunnen opvragen van het aantal werkenden in verschillende be-

roepsklassen waardoor verschuivingen in de beroepenstructuur tot uiting komen. In de toepassing is 

er keuze uit vier beroepenindelingen met toenemend detailniveau, telkens gebaseerd op de ISCO-

classificatie (met onderscheid naar ISCO-88 en ISCO-08). Bijkomend kan ook de beroepsspecifieke 

verdeling over basiskenmerken zoals geslacht, leeftijd en onderwijsniveau geraadpleegd worden.  

In de periode 2016-2020 voorzien we om de beroepenmonitor jaarlijks te actualiseren door EAK-data 

van het voorbije kalenderjaar toe te voegen. Afhankelijk van de noden van de institutionele en andere 

gebruikers zijn ook nog uitbreidingen mogelijk, zoals bijkomende of verfijnde selectiecriteria of extra 

indicatoren. Naast de beroepenmonitor werd ook gestart met verkennende projecties van de toekom-

stige evolutie van de tewerkstelling in beroepen. Dit wordt verder toegelicht bij WP2 Projecties. 

2.7 Opleidingsinspanningen 

Met de doelstellingen rond talentontwikkeling in het PACT 2020 willen de Vlaamse overheid en de 

sociale partners Vlaanderen tegen 2020 verder laten uitgroeien tot een lerende samenleving. Dit 

houdt onder meer in dat meer mensen deelnemen aan levenslang en levensbreed leren (stijging tot 

15% van de bevolking op beroepsactieve leeftijd) en dat meer bedrijven en sectoren een strategisch 

competentiebeleid voeren. 

Het Steunpunt WSE ontwikkelde in samenwerking met het Departement WSE een boordtabel oplei-

dingsinspanningen waarmee we aan de hand van diverse bronnen de vooruitgang inzake levenslang 

leren en opleidingsinspanningen kunnen opvolgen, zowel langs de aanbodzijde als langs de vraagzij-

de. De voornaamste bronnen die we hiervoor kunnen inzetten zijn de Labour Force Survey (LFS), de 

Continuing Vocational Training Survey (CVTS) en de Sociale Balansen.  

(1) Op basis van de LFS kunnen we de deelname aan levenslang leren in Vlaanderen toetsen aan 

het streefcijfer van 15%, kunnen we Vlaanderen positioneren in een Europees perspectief, en 

kunnen we de ongelijkheden in de opleidingsdeelname in Vlaanderen en Europa zichtbaar maken. 

De kernindicatoren inzake opleidingsparticipatie zijn geïntegreerd in de ‘kerncijfers Vlaanderen in 

Europa’ (zie punt 2.3) en worden jaarlijks geactualiseerd. 

(2) Op basis van de Europees geharmoniseerde CVTS kunnen we, met een tijdsinterval van 5 jaar, 

de opleidingsinspanningen van bedrijven en de opleidingsparticipatie van werknemers in een Eu-

ropees perspectief opvolgen.   

(3) De Sociale Balans, ten slotte, is een van de weinige bronnen die een jaarlijkse opvolging toelaat 

van de opleidingsinspanningen in bedrijven en sectoren. De bron bevat informatie over het aantal 

betrokken werknemers waarvoor tijdens het boekjaar opleiding werd georganiseerd, het aantal 

gevolgde opleidingsuren en de aan de opleiding verbonden kosten voor de onderneming. In de 

periode 2012-2015 ontwikkelde het Steunpunt WSE, in samenwerking met de Centrale Raad voor 
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het Bedrijfsleven en de Nationale Bank van België, een methodologie voor het ontsluiten van de 

sociale balansgegevens in functie van het monitoren van de opleidingsinspanningen in de bedrij-

ven. Door een koppeling van de sociale balans met RSZ-gegevens kunnen we de resultaten ver-

der opdelen en krijgen we schattingen op niveau van de gewesten en de sectoren. Zo hebben we 

een instrument in handen om deze opleidingsinspanningen op Vlaams niveau in kaart te brengen 

en op te volgen (Sourbron & Herremans, 2014). 

We beschikken momenteel over sociale balansgegevens voor de jaren 2010 tot 2012. Voor deze 

jaren bieden we tijdreeksen aan over de opleidingsparticipatiegraad, de opleidingsuren in percen-

tage van de gewerkte uren en de gemiddelde opleidingsduur. Hierbij wordt eveneens een opsplit-

sing gemaakt naar ondernemingsgrootte en sector. Voor intern gebruik (door het steunpunt en het 

Departement WSE) hebben we eveneens een tool ontwikkeld die een verdere opsplitsing toelaat 

naar een lager sectorniveau en naar paritair comité. Deze tool kan worden ingezet voor het moni-

toren van de engagementen in de sectorconvenanten en voor het beantwoorden van ad hoc vra-

gen uit de sectoren in het kader van de hotline-werking. In de periode 2016-2020 stellen we voor-

op om deze reeksen om de twee jaar te updaten, zodat we de investering hiervoor kunnen sprei-

den in de tijd en beter afstemmen met de andere werkzaamheden en prioriteiten in het steunpunt.  

Daarnaast zullen we vanuit het steunpunt ook verder overleg plegen met de Centrale Raad voor 

het Bedrijfsleven en de Nationale Bank van België over een nieuw te ontwikkelen methodologie 

voor het berekenen van financiële opleidingsindicatoren, afgestemd op de concepten die ook ge-

bruikt worden in de Continuing Vocational Training Survey van Eurostat (CVTS). Het Steunpunt 

WSE heeft hiervoor al een methodologie uitgewerkt om de betaalde bijdragen te schatten op basis 

van de totale loonmassa bij RSZ. Een federale werkgroep, met onder andere de NBB en CRB, 

werkt momenteel nog een voorstel uit om ook de ‘Personnel Absence Costs’ (de loonkosten van 

personeel in opleiding) bij te schatten op macroniveau (EGCW, 2013). Indien er hierover een ak-

koord bereikt wordt, zullen we dit met het steunpunt verder uitwerken op Vlaams niveau. Op deze 

manier kunnen we komen tot meer volledige financiële opleidingsindicatoren en tot een gemeen-

schappelijk gedragen methodologie met bovengenoemde instanties. 

2.8 Sectoren en paritaire comités 

Met de sectorale tijdreeksen worden basisstatistieken aangereikt voor de analyse van de tewerkstel-

ling in de paritaire comités en sectorgroepen van verwante paritaire comités. Deze collectie met secto-

rale tijdreeksen fungeert al enkele jaren als instrument ter ondersteuning van het Vlaamse sectorale 

arbeidsmarktbeleid, met specifieke aandacht voor de sectorconvenanten waarin onderlinge engage-

menten tussen de sectoren en de Vlaamse overheid vastgelegd worden. Deze tijdreeksen worden 

veelvuldig geraadpleegd door (sub)regionale sectorale sociale partners, sectorconsulenten, sectorfe-

deraties en sectorfondsen, alsook door institutionele partners zoals het Departement WSE en VDAB.  

Momenteel omvat deze collectie tewerkstellingsgegevens voor de periode 2003-2014, en opdelingen 

naar statuut, geslacht, leeftijd en arbeidsregime voor de periode 2005-2014. Gezien de grote vraag 

naar deze cijfers in het kader van het sectorale arbeidsmarktbeleid voorzien we ook in de periode 

2016-2020 in een jaarlijkse update van deze gegevens. Bovenop de gestandaardiseerde tijdreeksen 

die we op de website aanbieden, leveren we op vraag van een aantal sectoren eveneens aanvullende 

cijfers over de specifieke situatie in deze sectoren. Aangezien het bij deze ad hoc vragen om maat-

werk gaat, dienen we steeds te bekijken in welke mate dit ingepast kan worden in de werkzaamheden 

van het steunpunt.    

Ter aanvulling van de statische gegevens, ontwikkelde het Steunpunt WSE samen met het Departe-

ment WSE ook een instrument om de werknemersdynamiek in de paritaire comités weer te geven. 

Aan de hand van gegevens uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt & Sociale Bescherming brengen we 

in kaart hoeveel werknemers een bepaald paritair comité in- of uitstromen. Het interessante hierbij is 

dat de sectoren ook kunnen nagaan via welke kanalen deze stromen verlopen (bijvoorbeeld stromen 

van en naar de werkloosheid, intrede via uitzendarbeid, uittrede naar pensioen…). De resultaten kun-



STEUNPUNT WERK 2016-2020 – REFERENTIE: FINALE VERSIE 16/12/2015 KUL_FEB 

 

27  
MEERJARENPROGRAMMA EN BEGROTING 

nen geraadpleegd  worden via een interactieve tool op werk.be, die tot dusver gegevens bevat voor 

de jaren 2007 tot 2010. In de komende jaren kunnen we het instrument opnieuw activeren. Hierbij 

zullen we bekijken of we het dataverwerkingsproces kunnen vereenvoudigen zodat de updates minder 

belastend worden en waardoor we korter op de bal kunnen spelen met actuelere gegevens. Boven-

dien zullen we ook nagaan wat de mogelijkheden zijn om het instrument te verbeteren of uit te brei-

den. Enerzijds biedt het Datawarehouse Arbeidsmarkt & Sociale Bescherming mogelijkheden voor 

een verdere opdeling van de werknemersstromen volgens onderwijsniveau (op basis van de Leer-en 

Ervaringsbewijzen in het Datawarehouse Arbeidsmarkt & Sociale Bescherming) of volgens herkomst 

(op basis van de geharmoniseerde herkomstclassificatie die werd overeengekomen op Vlaams ni-

veau). Anderzijds bieden de geregionaliseerde DynaM-gegevens (zie punt 2.5) ook mogelijkheden om 

het instrument uit te breiden met dynamische gegevens inzake jobs en bedrijven, en op die manier de 

werknemersstromen te relateren aan de groeidynamiek van bedrijven.    

Naast de tijdreeksen op basis van de paritair comités, kunnen we ook nieuwe reeksen ontwikkelen op 

basis van een indeling naar economische activiteit. Hierbij kunnen we de WSE-sectorindeling (met 42 

sectoren) volgen die gebaseerd is op de Nace Rev.2-nomenclatuur voor classificatie van economische 

activiteiten in de Europese Unie. Dit kan uitgewerkt worden volgens dezelfde structuur en variabelen-

set als deze voor de paritair comités. Hiermee komen we tegemoet aan de veelvuldige vragen van 

gebruikers naar sectorgegevens die de economische realiteit in de sectoren beter weerspiegelen. 

Deze vragen worden tot dusver op ad hoc wijze behandeld via de hotline-werking, maar zouden we 

door het uitbouwen van tijdreeksen meer structureel kunnen ondervangen. 

2.9 Eindeloopbaan 

Het optrekken van de werkzaamheidsgraad van 55-plussers is een van de strategische doelen van 

het Vlaamse en federale werkgelegenheidsbeleid. In dit kader worden heel wat maatregelen genomen 

met de intentie om de herintrede van de doelgroep te bevorderen, vervroegde uittrede tegen te gaan 

en de loopbanen te verlengen. Voor de monitoring hiervan heeft het Steunpunt WSE een geïntegreer-

de boordtabel eindeloopbaan ontwikkeld (Sels et al., 2010; Herremans et al., 2012). Deze boordtabel 

geeft aan welke de belangrijkste drijfkrachten zijn die in werking gezet moeten worden om de strategi-

sche doelstelling voor het opkrikken van de werkzaamheidsgraad bij 55-plussers te realiseren. Dit 

wordt weergegeven in de onderstaande figuur. Voor elk van de drijfkrachten worden uit de beschikba-

re administratieve databestanden en uit relevante surveys de meest aangewezen indicatoren geselec-

teerd. Aan de hand van ‘knipperlichten’ en tijdreeksen wordt voor elke indicator aangegeven in welke 

mate vooruitgang of achteruitgang wordt gerealiseerd en wat de impact is op de globale beleidsdoel-

stelling. Op die basis worden, met het oog op de verdere beleidscyclus, beleidsprioriteiten geïdentifi-

ceerd.  
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Figuur 4. Boordtabel eindeloopbaan 

WERKZAAMHEID 55+

INSTROOM
1. Aandeel 50+ in indiensttredingen (+)

2. Sectorale concentratie indiensttredingen (-)

3. Hertewerkstellingskans oudere werklozen (+)

4. Bereik van trajectbegeleiding (+)

5. Aandeel 46+ in uitzendarbeid (+)

6. Aandeel 50+ in starterspopulatie (+)

DOORSTROOM
7. Opleidingsdeelname oudere werkenden (+)

8. Bereik van loopbaandienstverlening (+)

9. Jobmobiliteitsgraad 40-49 jaar (+)

10. Werkbaarheidsgraad 50+ (+)

UITSTROOM
11. Gemiddelde uittredeleeftijd (+)

12. 50+ in uittredestatuten (-)

13. 50+ in NWWZ (-)  

14. 50+ in (deeltijdse) onderbrekingen (-)
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De indicatoren en tijdreeksen uit de boordtabel eindeloopbaan werden opgenomen in de collectie 

‘eindeloopbaan’ op de steunpuntwebsite. Deze collectie bevat naast de werkzaamheidsgraad ook 

indicatoren zoals de hertewerkstellingskansen, de verwachte loopbaanduur en de gemiddelde uittre-

deleeftijd. Deze indicatoren zullen we verder opvolgen, actualiseren en becommentariëren met een 

tijdsinterval van twee jaar.   

2.10 Vacatures en krapte 

De Vlaamse arbeidsmarkt wordt frequent geassocieerd met een knelpunteconomie die gekenmerkt 

wordt door een moeizame aansluiting tussen vraag en aanbod. Dit komt onder meer tot uiting in het 

samen voorkomen van een hoge werkloosheid met een belangrijke mate van arbeidsmarktkrapte en 

knelpuntvacatures. Voor de opvolging hiervan heeft het Steunpunt WSE samen met VDAB een me-

thodologie uitgewerkt voor het meten van knelpuntvacatures. De resultaten hiervan worden samen 

met andere indicatoren gebundeld in de cijfercollectie ‘vacatures en krapte’. Ook in de volgende jaren 

kunnen we voorzien in een verderzetting van deze tijdreeksen. Aangezien VDAB in december 2015 

een nieuwe toepassing voor het aanbieden van vacaturestatistieken (in Arvastat) publiceerde, zullen 

we deze cijfercollectie wel eerst herbekijken zodat we de beide instrumenten op elkaar kunnen af-

stemmen. De gegevens die bij VDAB reeds gevat worden, hoeven we immers niet meer op de steun-

puntwebsite aan te bieden.  

2.11 Trendrapportering 

Het trendrapport is een jaarlijkse uitgave waarin het Steunpunt en het Departement WSE de recente 

evoluties op de Vlaamse arbeidsmarkt in kaart brengen op basis van uiteenlopende bronnen. Aan de 

hand van verschillende trendreeksen worden de algemene prestaties op de Vlaamse arbeidsmarkt 

van nabij opgevolgd en in een ruimere Europese en conjuncturele context geplaatst. Met deze jaarlijk-

se uitgave houden we de vinger aan de pols en kunnen we knelpunten en trendbreuken detecteren. 

Het trendrapport omvat onder meer indicatoren over de economische conjunctuur en een aantal con-

junctuurgevoelige arbeidsmarktindicatoren, over de globale werkloosheid en hertewerkstellingskansen 

bij kansengroepen, over de vacaturemarkt en krapte op de arbeidsmarkt, over de sectorale tewerkstel-

ling en de werkgelegenheidsstructuur, en over de werkzaamheidsgraad in globo en bij kansengroe-

pen. In de periode 2016-2020 wordt de trendrapportering verdergezet en voorzien we in periodieke 

updates van de trendreeksen die we verspreiden in de vorm van een gestandaardiseerd kwartaalbe-
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richt. We zullen ook de mogelijkheden bekijken om de trendcijfers online aan te bieden aan de hand 

van een visualisatie- of gebruikerstool.  

WP2. Projecties 

Dit werkpakket omvat enerzijds het ontwikkelen en actualiseren van modellen voor scenariogebaseer-

de arbeidsmarktprojecties (gerelateerd aan demografie, conjunctuur en beleid) en anderzijds het ont-

wikkelen van gebruikerstools voor het raadplegen van de projectieresultaten. Met deze projecties ge-

ven we inzicht in te verwachten vraag- en aanbodevoluties (bijvoorbeeld in de sectoren), bieden we 

instrumenten aan voor het evalueren van groeipaden en doelstellingen (bijvoorbeeld PACT 2020- en 

EU 2020-doelstellingen), en leveren we een bijdrage aan het debat inzake toekomstverkenningen.  

Voor dit werkpakket bouwen we verder op de projectiemodellen die ontwikkeld werden door het 

Steunpunt WSE in de periode 2012-2015. De bestaande modellen zullen worden geactualiseerd, ge-

optimaliseerd (bijvoorbeeld door het toevoegen van nieuwe parameters) en aangevuld met nieuwe 

projecties rond de instroom van schoolverlaters. Op sectorniveau voorzien we eveneens in de ontwik-

keling van een geïntegreerd stroommodel waarbij vraag- en aanbodprojecties op elkaar afgestemd 

worden. Hieronder lichten we dit verder toe en overlopen we de verschillende projectiemodellen en 

activiteiten die we in de periode 2016-2020 voorzien.  

1. Werkzaamheidsprojecties 

De werkzaamheidsgraad, het aandeel werkenden in de bevolking op arbeidsleeftijd, is een centrale 

arbeidsmarktindicator voor de opvolging van het Vlaams, federaal en Europees werkgelegenheidsbe-

leid. Zo heeft ook de huidige Vlaamse regering de doelstelling om de werkzaamheidsgraad tegen 

2020 op te trekken tot 76% herbevestigd in het regeerakkoord voor 2014-2019.  

Het Steunpunt heeft een traditie in het projecteren van toekomstige werkzaamheidsgraden vertrek-

kende van een cohort component methodologie. In de periode 2012-2015 werd het projectiemodel 

werkzaamheid verder uitgewerkt en inhoudelijk gevoed met twee nieuwe scenario’s: (1) een aange-

past ‘business as usual’-scenario (BAU+), waarbij de arbeidsdeelname van jongeren zich herstelt na 

de voorbije crisisperiode, en (2) een IMPACT-scenario dat ten opzichte van het BAU+-scenario bijko-

mend conjunctuurvooruitzichten en de impact van beleid inrekent. Om de impact van het beleid te 

verrekenen, corrigeren we de activiteitsgraden voor de verwachte beleidsimpact zoals gesimuleerd 

door het Federaal Planbureau in het kader van de federale begrotingsmodellen (het gaat met name 

om de impact van de eindeloopbaanmaatregelen van de federale regering). Voor de conjunctuurvoor-

uitzichten maken we gebruik van de resultaten uit HERMREG, een regionaal en sectoraal macro-

economisch model dat het mogelijk maakt de belangrijkste resultaten van de middellangetermijnvoor-

uitzichten van het Federale Planbureau regionaal uit te splitsen. Dit modelleringstype werd ontwikkeld 

door het Federaal Planbureau (FPB), het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), de Stu-

diedienst van de Vlaamse Regering (SVR) en het Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et 

de la Statistique (IWEPS) en waarborgt de samenhang tussen de nationale economische projectie en 

de regionale projecties. Aangezien de prognose van de werkloosheidsgraad hierbij afgestemd is op de 

economische groeiverwachtingen, kunnen we op die manier ook de verwachte conjunctuureffecten 

mee modelleren.  

Met het gehanteerde model sluiten we aan bij een vaak toegepaste methodologie voor de projectie 

van activiteits- en werkzaamheidsgraden. Zo wordt in het jaarlijks verslag van de Studiecommissie 

voor de Vergrijzing de werkzaamheidsgraad op de lange termijn eveneens afgeleid van de geprojec-

teerde en voor beleid gecorrigeerde beroepsbevolking en de structurele werkloosheidsgraad op de 

lange termijn (Hoge Raad van Financiën, 2015). Ook de Europese Commissie hanteert de cohort 

component methodologie voor de projectie van de beroepsbevolking en combineert deze output met 

een prognose van structurele werkloosheid om werkzaamheidsgraden af te leiden (European Com-

mission, 2014; Carone, 2005).  
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Om de projectieresultaten te raadplegen hebben we twee interactieve toepassingen ontwikkeld waar-

mee de geïnteresseerde gebruiker zelf projecties kan uitvoeren.  

- In de interactieve toepassing 'Werkzaamheidsprojectie' worden geprojecteerde werkzaamheids-

graden tot 2020 in een historisch perspectief geplaatst (cijfers vanaf 1985) en kan men ook de re-

ele en geprojecteerde evoluties raadplegen van gerelateerde indicatoren (activiteits- en werkloos-

heidsgraden) en afgeleide statistieken (vervangingsvraag en economische afhankelijkheidsratio). 

(http://projecties.steunpuntwse.be/werkzaamheid/tls/werkzaamheid/)  

- Met de interactieve toepassing 'Werkzaamheidsdoelen' kan de gebruiker de projecties volgens het 

IMPACT-scenario confronteren met officiële of zelf geformuleerde werkzaamheidsdoelstellingen. 

De toepassing berekent ook groeipaden tot de opgegeven doelstelling. Deze groeipaden reiken 

op zich geen beleidsmatige oplossingen aan, maar bieden wel zicht op de te leveren inspanning 

om de doelstelling te behalen binnen de vooropgestelde termijn en op de mogelijkheden om deze 

inspanningen op een evenwichtige manier te spreiden in de tijd. 

(http://projecties.steunpuntwse.be/werkzaamheid/tls/werkzaamheidsdoelen/)  

In de periode 2016-2020 voorzien we naast een jaarlijkse update van de projectiemodellen, ook de 

uitwerking van nieuwe scenario’s (met onder andere de inrekening van nieuwe beleidsmaatregelen) 

en een verruiming van de tijdshorizon (projecties tot en met 2030). Ook zullen we de arbeidsmarkt-

prognoses van andere instellingen (HERMREG, Federaal Planbureau, Studiecommissie voor de Ver-

grijzing, Eurostat, ILO…) verder opvolgen zodat we de steunpuntprojecties kunnen bijsturen indien 

zich nieuwe ontwikkelingen voordoen of nieuwe inzichten aandienen die een verbetering kunnen be-

tekenen voor de eigen projecties. In dit kader voorzien we onder andere overleg met het Federaal 

Planbureau in verband met het inrekenen van nieuwe beleidsmaatregelen in de projecties. 

2. Beroepenprojecties 

Het Steunpunt WSE is in 2015 gestart met verkennende projecties van de toekomstige evolutie van de 

tewerkstelling in beroepen (op basis van de ISCO-classificatie) en van de netto-uitstroom van werken-

de 50-plussers uit deze beroepen (waaruit de vervangingsvraag bij uittrede kan afgeleid worden). 

Deze projectieresultaten kunnen onder andere van nut zijn voor arbeidsmarktoriëntering en arbeids-

bemiddeling (jongeren en werklozen toeleiden naar bepaalde beroepen) en voor het Vlaams oplei-

dingsbeleid (toekomstige kwalificatienoden inschatten). Voor het raadplegen van de projectieresulta-

ten voorzien we in de ontwikkeling van een interactieve toepassing die toelaat om per beroep de te-

werkstellingsevoluties en de vervangingsvraag bij uittrede te projecteren. 

De toepassing van een shift-share decompositie bij de beroepenprojecties laat toe om in de projecties 

rekening te houden met historische evoluties (groei of krimp van beroepen) én om ze af te stemmen 

op de resultaten van onze projecties voor de volledige arbeidsmarkt (projectiemodel werkzaamheid). 

Zo kunnen de inhoudelijke assumpties uit bijvoorbeeld het IMPACT-scenario mee verrekend worden 

in de beroepenprojecties. Ook de projecties van de netto-uitstroom 50+ per beroep worden afgestemd 

op de totalen die volgen uit het globale projectiemodel.  

In de komende periode voorzien we een verdere exploratie en evaluatie van verschillende projectie-

methodieken (onder andere regressiegebaseerde ramingen) en zullen we onderzoeken of inrekening 

van recente trends haalbaar is, gegeven de moeilijkheid van het beperkt aantal observatiejaren met 

ISCO-08-data (vanaf 2011). Daarnaast zullen we ook bestuderen of alternatieve beroeps- of functie-

classificaties (zoals ONET) mogelijkheden bieden voor prospectief onderzoek naar competentiebe-

hoeften en kwalificatienoden op de Vlaamse arbeidsmarkt. 

3. Sectorprojecties 

In de periode 2012-2015 ontwikkelde het Steunpunt WSE een projectiemodel sectoren om een beter 

zicht te krijgen op de toekomstige aanwervingsbehoeften in de sectoren. Dit projectiemodel biedt een 

instrument aan de sectoren om de toekomstige uitstroom, tewerkstellingsgroei en gerelateerde aan-

http://projecties.steunpuntwse.be/werkzaamheid/tls/werkzaamheid/
http://projecties.steunpuntwse.be/werkzaamheid/tls/werkzaamheidsdoelen/
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wervingsbehoeften in te schatten aan de hand van verschillende scenario’s. Deze analyses onder-

steunen sectoren bij het uitstippelen van een anticiperend beleid waarbij bijvoorbeeld aandacht kan 

gaan naar een versterking van het retentiebeleid of een uitbreiding van het opleidingsaanbod in func-

tie van de vastgestelde aanwervingsbehoeften. Op termijn voorzien we ook om de sectorprojecties uit 

te breiden met een instroommodule waardoor we toewerken naar een geïntegreerd stroommodel op 

niveau van de sectoren waarbij vraag en aanbod op elkaar afgestemd worden (zie verder). 

De toekomstige aanwervingsbehoefte dient gelezen te worden als de vereiste instroom om de door 

het model geprojecteerde uitstroom en tewerkstellingsgroei op te vangen. De totale aanwervingsbe-

hoefte  in een sector bestaat uit een vervangingsvraag (bij uitstroom van werknemers) en een uitbrei-

dingsvraag (bij tewerkstellingsgroei). De vervangingsvraag is over het algemeen heel wat hoger dan 

de uitbreidingsvraag en zelfs in het geval van krimpende tewerkstelling kan er sprake zijn van een 

aanzienlijk aantal baanopeningen of vacatures als gevolg van pensioneringen en andere vormen van 

uittrede. De vervangingsvraag is ook sterk afhankelijk van het leeftijdsprofiel van de werkende popula-

tie. Sectoren met relatief veel oudere werknemers kunnen zich aan een hogere vervangingsvraag 

verwachten omwille van vervroegde arbeidsmarktuittrede of pensioneringen. Naar aanleiding van de 

eindeloopbaanmaatregelen van de voorbije jaren hebben we naast het basisscenario (‘business as 

usual’-scenario) ook een ‘langer werken’-scenario uitgewerkt. Daarbij gaan we na hoe de tewerkstel-

ling van 55-plussers zou evolueren indien de geobserveerde uittredepatronen van de 55-plussers met 

twee jaar zouden opschuiven ten opzichte van het basisscenario. Verdere duiding met betrekking tot 

het concept en de methodologie van het model is te vinden in een WSE-rapport (Neefs & Herremans, 

2014). 

Voor het raadplegen van de resultaten hebben we interactieve toepassingen of tools ontwikkeld 

waarmee gebruikers zelf sectorale projecties kunnen uitvoeren op basis van eigen selecties. Deze 

tools werden ontwikkeld in Excel, waarbij de tabellen en figuren zich automatisch aanpassen aan de 

geselecteerde waarden. Er zijn aparte tools beschikbaar naargelang men cijfers met betrekking tot 

economische sectoren (op NACE 2-digitniveau) dan wel paritaire comités wil raadplegen. Er kan ge-

kozen worden tussen een analyse op het niveau van het Vlaamse Gewest en een analyse op niveau 

van een Vlaamse provincie (enkel voor NACE-sectoren). Binnen elke tool kan vervolgens aan de hand 

van een keuzemenu een sector of een paritair comité geselecteerd worden. Daarnaast is er ook de 

keuze tussen twee eindeloopbaanscenario’s (BAU en ‘langer werken’).  

Hieronder geven we een overzicht van de tools die tot dusver beschikbaar zijn. Om de tools te kunnen 

openen, dient een ‘login’ aangevraagd te worden bij het Steunpunt WSE. Momenteel hebben 56 in-

stanties (voornamelijk sectororganisaties) een login aangevraagd. 
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Tabel 6. Interactieve tools projectiemodel sectoren Steunpunt WSE (situatie 24 september 2015) 

Naam  Sector-

indeling 

Regionale 

indeling 

Historische 

periode 

Projectie-

periode 

Eindeloopbaan- 

scenario’s 

Groei-

scenario’s 

Nace_VL_01 Nace Vlaams Ge-

west 

2007-2012 2012-2017 

2017-2022 

(1)BAU 

(2)Langer Wer-

ken 

(1)Historische 

groeivoet 

Nace_ANT_01 Nace Provincie 

Antwerpen 

2007-2012 2012-2017 

2017-2022 

(1)BAU 

(2)Langer Wer-

ken 

(1)Historische 

groeivoet 

Nace_LIMB_01 Nace Provincie 

Limburg 

2007-2012 2012-2017 

2017-2022 

(1)BAU 

(2)Langer Wer-

ken 

(1)Historische 

groeivoet 

Nace_O-VL_01 Nace Provincie 

Oost-

Vlaanderen 

2007-2012 2012-2017 

2017-2022 

(1)BAU 

(2)Langer Wer-

ken 

(1)Historische 

groeivoet 

Nace_VL-

BR_01 

Nace Provincie 

Vlaams-

Brabant 

2007-2012 2012-2017 

2017-2022 

(1)BAU 

(2)Langer Wer-

ken 

(1)Historische 

groeivoet 

Nace_W-

VL_01 

Nace Provincie 

West-

Vlaanderen 

2007-2012 2012-2017 

2017-2022 

(1)BAU 

(2)Langer Wer-

ken 

(1)Historische 

groeivoet 

PC_VL_01 Paritaire 

comités 

Vlaams Ge-

west 

2007-2012 2012-2017 

2017-2022 

(1)BAU 

(2)Langer Wer-

ken 

(1)Historische 

groeivoet 

 

Gezien het vrij tijdsintensieve dataverwerkingsproces dat gepaard gaat met het actualiseren van deze 

projecties voorzien we in de periode 2016-2020 in een update van het model om de twee jaar. Daar-

naast stellen we ook nog twee uitbreidingen in het vooruitzicht. Ten eerste willen we het model uitbrei-

den met verschillende groeiscenario’s. Momenteel bieden we louter een scenario aan waarbij de histo-

rische groeivoet wordt doorgetrokken naar de toekomst. Bij uitbreiding hiervan werken we toe naar 

een instrument waarbij sectoren zelf groeiprognoses in het model kunnen inbrengen, waardoor de 

projecties nog beter afgestemd worden op de behoeften van de sectoren. Ten tweede willen we het 

model ook uitbreiden met benchmarks, zodat een sector beter kan inschatten hoe ze zich verhoudt ten 

opzichte van de globale Vlaamse arbeidsmarkt en andere sectoren of sectorgroepen. Aanvullend zul-

len we ook bekijken in welke mate de stroomgegevens die we in het projectiemodel sectoren schatten, 

afgestemd of vervolledigd kunnen worden met de dynamische gegevens die in het kader van DynaM 

ontwikkeld worden (zie hoger). 

4. Instroomprojecties 

Zoals hoger vermeld hebben we in de periode 2012-2015 gegevens verzameld voor de opvolging van 

schoolverlaters die toetreden tot de arbeidsmarkt. Op basis van deze gekoppelde schoolverlatersdata 

kunnen nieuwe indicatoren ontwikkeld worden met betrekking tot de onderwijs-arbeidsmarkt-transitie. 

Daarnaast kan met deze data ook een stap voorwaarts gezet worden in de ontwikkeling van een geïn-

tegreerd arbeidsmarktstroommodel voor Vlaanderen. Verderop in de tekst gaan we hier dieper op in 

en bekijken we de mogelijkheden voor een geïntegreerd stroommodel op niveau van de sectoren.  

In dit onderdeel concentreren we ons eerst op de ontwikkeling van de instroomprojecties als nieuwe 

pijler in het prospectief arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen. Hierbij zullen we nagaan wat de moge-

lijkheden zijn voor het opstellen van scenariogebaseerde instroomprojecties voor de Vlaamse ar-

beidsmarkt waarbij de toekomstige arbeidsmarktinstroom van schoolverlaters per studieniveau of per 

studierichting geschat wordt op basis van administratieve gegevens.  

In een eerste fase zullen we een concept uitwerken voor de uitbouw van een Vlaams model voor het 

schatten van instroomprojecties. Hiervoor starten we met een studie van bestaande modellen op basis 
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waarvan we de bouwstenen kunnen detecteren die nodig zijn om tot instroomprojecties te komen. 

Hiervoor kunnen we onder meer kijken naar de werkwijze bij Ekamper (2007), Pacolet, Vanormelingen 

& De Coninck (2014), en Groenez et al. (2012).  

- In Ekamper (2007) wordt een methodologie voorgesteld voor de schatting van toekomstige leer-

lingen en gegradueerden in het beroepsgerichte onderwijs in Europa (Vocational Education en 

Training - VET) op basis van de ‘participation ratio method’. Bij deze methode worden leeftijds-

specifieke onderwijsparticipatiegraden en afstudeerratio’s gerelateerd aan bevolkingsprognoses. 

De projectie van het aantal leerlingen wordt bekomen door de vastgestelde onderwijsparticipatie-

graden (per onderwijsniveau of studiegebied) te vermenigvuldigen met de leeftijdsspecifieke be-

volkingsprognoses. In een basisscenario blijven de leeftijdsspecifieke onderwijsparticipatiegraden 

constant doorheen de tijd. Op basis van historische trends en bijkomende assumpties over de 

verwachte onderwijsdeelname kunnen ook bijkomende scenario’s uitgewerkt worden. Voor de 

projectie van het aantal gegradueerden worden de resultaten vervolgens vermenigvuldigd met de 

afstudeerratio’s (per onderwijsniveau of studiegebied). Dezelfde methode werd ook toegepast 

door Corvers, Dupuy & Vall Castello (2008) voor de projectie van de verwachte intrede op de ar-

beidsmarkt, met name door van alle gegradueerden diegenen die verder studeren in mindering te 

brengen. Op deze manier bekomt men een projectie van het aantal schoolverlaters die potentieel 

toetreden tot de arbeidsmarkt.  

- Bij Pacolet, Vanormelingen & De Coninck (2014) worden een aantal toekomstverkenningen voor 

de zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap beschreven, zowel voor de vraag- als aanbodzij-

de. Voor de instroomprojecties is het vooral interessant om te kijken naar de methodologie die ge-

hanteerd wordt bij de aanbodprognoses en meer specifiek bij de instroom van nieuwe afgestu-

deerden op de arbeidsmarkt. De toekomstverkenning van deze instroom is gebaseerd op drie pa-

rameters: de demografische evolutie van het aantal jongeren, de aantrekkingskracht van diverse 

zorgopleidingen, en de slaagpercentages. Op de korte termijn worden ramingen gemaakt van het 

aantal afgestudeerden op basis van het aantal eerstejaars dat gekend is. Op basis hiervan wordt 

geschat hoeveel van de eerstejaars afstuderen na een aantal jaar (afhankelijk van de studieduur 

van de opleiding). Op langere termijn is het aantal eerstejaars niet meer gekend en moet ook een 

raming gemaakt worden van het aantal personen dat kiest voor de opleidingen. Daarvoor wordt 

gekeken naar de demografische evolutie van het aantal 18-jarigen (16-jarigen voor de 3de graad 

secundair onderwijs) en naar de aantrekkingskracht en slaagpercentage van de opleidingen in het 

verleden.  

- Op 8 oktober 2015 werden in de Commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement de resulta-

ten gepresenteerd van een capaciteitsmonitor voor het basis- en secundair onderwijs. Deze moni-

tor van het HIVA en de Interface Demography bouwt verder op het rapport van Groenez et al. 

(2012) betreffende de haalbaarheid van een dergelijk monitoringsysteem. Het opzet van deze 

monitor was onder andere om de toekomstige leerlingenaantallen in het leerplichtonderwijs te 

voorspellen. Het rapport geeft aan hoe de demografische bevolkingsprognoses vertaald kunnen 

worden naar een onderwijscontext voor de voorspelling van de toekomstige schoolbevolking, op 

basis van bijkomende assumpties met betrekking tot verwachte migratie- en schoolkeuzestromen. 

De gegevens die hiervoor ingezet worden hebben betrekking op de woonplaats van de leerlingen, 

de vestigingsplaats van de scholen, de leeftijd van de leerlingen, de positie van de leerlingen in 

het onderwijs, de status in het rijksregister en een volgnummer per leerling. Op basis van deze 

gegevens werden een aantal prognosemodellen uitgewerkt en getoetst, met name een zuiver de-

mografisch statisch model, een demografisch model met trendeffecten, en een dynamisch transi-

tiemodel. Bij het zuiver demografisch model wordt gewerkt met een rekruteringsgraad per school 

en is de bevolkingsevolutie de voornaamste drijfveer achter de groei of krimp in de schoolbevol-

king. Bij het demografisch model met trendeffecten wordt op basis van regressieschattingen ook 

rekening gehouden met het verschuivend evenwicht tussen de lokale bevolking en het lokale leer-

lingenbestand. Bij het dynamisch transitiemodel, ten slotte, wordt het aantal leerlingen voorspeld 

op basis van de slaagkansen en de kansen tot zittenblijven. Uit de resultaten komt niet één speci-
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fiek model als beste keuze naar voor. Afhankelijk van het onderwijsniveau kan een specifiek mo-

del of een combinatie van modellen ingezet worden.          

Na identificatie van de benodigde bouwstenen, gaan we na welke administratieve gegevens op 

Vlaams niveau beschikbaar zijn om deze bouwstenen te verwerven en te modelleren. Over het alge-

meen vormen demografische vooruitzichten, leerlingenramingen, diplomagegevens en schoolverla-

tersdata de basis voor een schatting van de toekomstige arbeidsmarktinstroom van schoolverlaters. 

Het zijn de twee laatste bouwstenen (met name diplomagegevens en schoolverlaterdata) die in princi-

pe verworven kunnen worden via de gekoppelde schoolverlatersdata die verzameld werden door de 

steunpunten WSE en SSL. In dit bestand worden de schoolverlaters niet enkel ingedeeld naar leeftijd, 

geslacht, studieniveau en studierichting, maar worden ook de behaalde diploma’s op basis van de 

Leer- en Ervaringsbewijzen Databank (LED) toegevoegd. Voor de twee andere bouwstenen moeten 

we beroep doen op externe bronnen. Voor de demografische vooruitzichten kunnen we gebruik ma-

ken van de bevolkingsprognoses die aangeboden worden bij het Federaal Planbureau en de FOD 

Economie. Voor de leerlingenramingen kunnen we wellicht beroep doen op de beschikbare onderwijs-

statistieken, eventueel in combinatie met gegevens uit de hogervermelde capaciteitsmonitor voor het 

leerplichtonderwijs, waarvoor we zullen afstemmen met het Departement Onderwijs & Vorming en met 

de betrokken onderzoekers van het HIVA. 

In een tweede fase gaan we over naar de concrete uitwerking van een Vlaams model voor het schat-

ten van instroomprojecties. In deze fase zullen we de data integreren en de scenario’s modelleren. Bij 

het modelleren van de scenario’s vertrekken we van een basisscenario waarbij we uitgaan van gelijk-

blijvende participatiegraden en vullen we aan met alternatieve scenario’s op basis van het doortrekken 

van trends of het inbrengen van bijkomende assumpties over toekomstige participatiegraden.  

In een derde fase werken we ten slotte een gebruikerstool uit voor het weergeven van de resultaten 

volgens de vooropgestelde scenario’s. Hierbij voorzien we eveneens methodologische duiding en een 

inhoudelijke rapportering over de uitkomsten. 

5. Geïntegreerd stroommodel sectoren 

Indien we de bovenvermelde instroomprojecties kunnen toewijzen aan sectoren, kunnen we in princi-

pe ook stappen zetten in de richting van een geïntegreerd stroommodel op niveau van de sectoren. 

Dit is een model waarbij de toekomstige arbeidsvraag en het verwachte arbeidsaanbod met elkaar 

geconfronteerd worden, en waardoor eventuele mismatches of onevenwichten geïdentificeerd kunnen 

worden. Het projectiemodel sectoren leent zich hiertoe aangezien het schatten van de aanwervings-

behoeften (d.i. de toekomstige arbeidsvraag) enerzijds en van de nieuwe instroom van schoolverlaters 

(d.i. het verwachte arbeidsaanbod) anderzijds gebaseerd is op dezelfde administratieve bestanden. 

Dit waarborgt een interne consistentie tussen de instroom- en uitstroommodules.  

Voor een toewijzing van de instroomprojecties aan de sectoren kunnen we naar analogie met de hier-

boven beschreven participation ratio method (Ekamper, 2007), gebruik maken van doorstroomratio’s 

die weergeven hoe de schoolverlaters (per studieniveau of studiegebied) zich verspreiden over de 

sectoren. In een basisscenario worden de doorstroomratio’s constant gehouden doorheen de tijd. Op 

basis van bijkomende assumpties, bijvoorbeeld inzake de aantrekkingskracht van de sectoren, kunnen 

daarnaast alternatieve doorstroomscenario’s uitgewerkt worden.   

WP3. Beleidsmodellering 

Dit werkpakket omvat de methodologische ondersteuning bij simulatie- en begrotingsmodellen voor de 

voorbereiding, monitoring en evaluatie van (nieuw) arbeidsmarktbeleid. Bijzondere aandacht gaat 

hierbij naar de nieuwe bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming, zoals het  doel-

groepenbeleid, het activeringsbeleid, de opleidingsincentives en de dienstenchequetewerkstelling.  

Met deze activiteiten beogen we om de expertise en de methodologische kennis van het Steunpunt 

Werk in te brengen in de lopende beleidsprocessen. Aangezien het een ondersteunende opdracht is 
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ten aanzien van de processen binnen het beleidsdomein zal de uitwerking van deze activiteiten in 

sterke mate vraaggestuurd verlopen en naar buiten toe minder zichtbaar zijn dan de andere steun-

puntopdrachten. De ondersteuning in dit werkpakket bestaat uit maatwerk en zal gezien de aard van 

de opdracht veel minder dan de andere werkpakketten extern gevaloriseerd worden. In het jaarverslag 

zal wel gerapporteerd worden over de activiteiten die in het kader van dit werkpakket werden opge-

nomen.  

De invulling van dit werkpakket verloopt in nauw overleg met het Departement WSE. Binnen dit werk-

pakket bekijken we samen met het Departement WSE hoe de impact van beleidsmaatregelen geme-

ten en beoordeeld kan worden aan de hand van de beschikbare databanken en methodieken. Deze 

impactmetingen of evaluaties kunnen betrekking hebben op verschillende fasen in de beleidscyclus en 

kunnen, afhankelijk van de specifieke behoefte, ex ante, tussentijds of ex post uitgewerkt worden.  

Ex ante evaluaties hebben betrekking op de fase van beleidsvoorbereiding en zijn gericht op het af-

wegen van beleidsalternatieven. Ze bieden ondersteuning bij de beleidsplanning en het maken van 

(nieuwe) beleidskeuzes. Om dit keuzeproces te ondersteunen, kan bijvoorbeeld een inschatting ge-

maakt worden van het potentiële bereik of de budgettaire impact van een nieuwe maatregel. Dit wordt 

hieronder geïllustreerd aan de hand van twee cases die in 2016 verder uitgewerkt worden en die be-

trekking hebben op het toekennen van de vernieuwde doelgroepkorting voor jongeren en 55-plussers.  

- Doelgroepkorting jongeren 

Binnen het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid wordt een RSZ-vermindering voorzien voor de 

aanwerving van laag- en middengeschoolde jongeren (-25 jaar) met een bruto refertekwartaalloon 

dat lager is dan €6900. In het eerste jaar van tewerkstelling wordt een RSZ-vermindering van 

€1150 per kwartaal toegekend, in het tweede jaar €1000 en in het derde jaar €400. Om de begro-

tingsimplicaties van deze vermindering te kunnen inschatten, dient er een simulatiemodel ontwik-

keld te worden waarmee de omvang van de doelgroep kan worden ingeschat. Hiervoor werd 

reeds een eerste model uitgewerkt door het Departement WSE waarbij elementen uit verschillen-

de bronnen worden samengevoegd. Dit model is geschikt voor een eerste globale inschatting van 

de doelgroep.  

Voor een meer verfijnde aanpak en meer diepgaande analyses dienen echter bijkomende elemen-

ten te worden ingebracht in het model. Op basis van gegevens uit het Datawarehouse Arbeids-

markt & Sociale Bescherming kunnen nieuwe elementen aangebracht worden die een geïnte-

greerde analyse toelaten van het opleidingsniveau, het loon en de anciënniteit van de werknemers 

in de doelgroep. Bij deze uitbreiding van het model kunnen we vanuit het Steunpunt Werk aanvul-

lende expertise inbrengen voor het opstellen van de gegevensaanvragen, het integreren van de 

data en het modelleren van de simulaties. Op basis van stroomanalyses met gegevens uit het Da-

tawarehouse kan op termijn ook onderzoek gebeuren naar de verwachte instroom van de doel-

groepjongeren waardoor de begrotingsvooruitzichten verder verfijnd kunnen worden. Voor deze 

analyses kunnen we verder bouwen op de instroomprojecties die we voorzien in het kader van de 

schoolverlatersdata (zie WP2 Projecties). 

- Doelgroepkorting 55-plussers 

In het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid wordt ook een werkgeversbijdragevermindering voor-

zien voor 55-plussers, met een verhoogde vermindering voor de aanwerving van niet-werkende 

werkzoekenden ouder dan 55 jaar. Er worden afzonderlijke tarieven voorzien voor 55-59- en 60-

64-jarigen. Voor de simulatie van beleidswijzigingen en de opmaak van begrotingsvooruitzichten 

kan gebruik gemaakt worden van de modellen en gegevens die aanwezig zijn bij de RSZ (waar de 

maatregel operationeel ingebed is). Voor deze simulaties maak RSZ gebruik van tewerkstellings-

vooruitzichten van het Federaal Planbureau, opgesteld voor de totale tewerkstelling zonder onder-

scheid naar leeftijdsklassen.  
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In de realiteit is echter duidelijk dat de tewerkstelling van 55-plussers beduidend sneller groeit dan 

gemiddeld, waardoor de huidige ramingen de budgettaire weerslag van de vermindering onder-

schatten. Op basis van de projectiemethodologie die we ontwikkelen voor het inschatten van de 

vervangingsvraag bij uittrede van 55-plussers (en de impact van het eindeloopbaanbeleid hierbij), 

kunnen we vanuit het Steunpunt Werk een bijdrage leveren voor een meer verfijnde inschatting 

van de toekomstige tewerkstelling van de doelgroep en aldus een correctere raming van de bud-

gettaire weerslag van de maatregel. Om de verhoogde tegemoetkoming voor het aanwerven van 

niet-werkende werkzoekenden te simuleren dienen bijkomend ook gegevens van VDAB inge-

bracht te worden in het model.  

Tussentijdse evaluaties vinden plaats tijdens de beleidsuitvoering en zijn erop gericht om deze te ver-

beteren of bij te sturen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de periodieke opvolging van 

beleidsdoelstellingen, goeipaden of specifieke maatregelen om het bereik en de budgettaire weerslag 

ervan te monitoren. In 2016 zullen we in dit kader ondersteuning bieden aan het Departement WSE bij 

het verzamelen van gegevens en ontwikkelen van indicatoren voor het opvolgen van de socio-

economische situatie van kansengroepen op de Vlaamse arbeidsmarkt zoals vooropgesteld in de 

SERV-conceptnota Evenredige Arbeidsdeelname (EAD). Het opzetten van een periodiek monitoring-

systeem kan daarnaast bijvoorbeeld ook nuttig kunnen zijn voor de opvolging van de dienstencheques 

en de impact ervan op de tewerkstelling en op de uitgaven.  

Ex post evaluaties vinden plaats nadat de maatregel werd uitgevoerd en beogen een beoordeling van 

de resultaten. Hiervoor is een breed gamma aan evaluatietechnieken beschikbaar, gaande van een 

eenvoudige outputmeting tot een meer diepgaande effectiviteitsmeting. Een outputmeting kan aange-

ven of bepaalde doelstellingen bereikt werden (bijvoorbeeld de doorstroom van doelgroepwerknemers 

naar de reguliere economie), maar gaat voorbij aan de achterliggende causaliteit. Deze wordt wel 

beoogd met een effectiviteitsmeting waarbij bijvoorbeeld gekeken wordt naar het verband tussen een 

maatregel en een aantal arbeidsmarktuitkomsten (zoals de jobkans, snelheid van hertewerkstelling, 

kwaliteit van hertewerkstelling,…). Hiervoor kan onder andere experimenteel onderzoek nuttig zijn 

waarbij de ene groep (de testgroep) deelneemt aan de ‘behandeling’ of aan de maatregel, terwijl de 

andere groep (de controlegroep) geen behandeling krijgt. Op basis van objectieve vergelijkingen kun-

nen zo schattingen worden gemaakt van de werking of het effect van de maatregel.  

In het buitenland zet men steeds meer in op dergelijk experimenteel design om bepaalde beleidsmaat-

regelen te evalueren4. Ook in Vlaanderen kan nuttige en doorslaggevende informatie ontgonnen wor-

den door mee te stappen in experimentele onderzoeksopzetten. Voor een bijdrage van het steunpunt 

aan het opzetten van dergelijke experimenten of het uitvoeren van evaluatiestudies kunnen we onder 

meer steunen op de expertise met betrekking tot het opstellen en afnemen van wetenschappelijke 

bevragingen (zoals in de voorbije steunpuntperiode gebeurde in het kader van het doctoraatsonder-

zoek van Sarah Vansteenkiste over flexibel zoekgedrag bij werklozen). Aanvullend kunnen via het 

academische netwerk van het steunpunt ook andere partners betrokken worden bij het voorbereiden 

of uitvoeren van beleidsevaluaties. 

WP4. Benchmarking 

Dit werkpakket omvat de opvolging van ontwikkelingen in internationaal, nationaal en regionaal (aca-

demisch) arbeidsmarktonderzoek en de benchmarking van arbeidsmarktprestaties en -beleid in een 

Europees en internationaal perspectief. Met deze opdracht beogen we het contextualiseren van de 

Vlaamse arbeidsmarkt door vergelijkingen met andere landen of regio’s en door het weergeven van 

buitenlandse studies of beleidsrelevante trends, met de bedoeling om hieruit lering te trekken voor het 

Vlaamse arbeidsmarktbeleid. 

                                                      
4 In het Verenigd Koninkrijk is er bijvoorbeeld het ‘behavioral insights team’ dat nauw samenwerkt met het kabinet 
van de eerste minister (zie http://www.behaviouralinsights.co.uk/about-us/ ). 

http://www.behaviouralinsights.co.uk/about-us/
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Voor deze opdracht zullen we internationale studies, reviews en buitenlandse cases inzake arbeids-

marktonderzoek, beleidsrelevante trends en beleidsevaluaties van nabij opvolgen en waar mogelijk 

aanvullen met eigen comparatieve analyses of benchmarkonderzoek. Om dit te realiseren met de 

gegeven capaciteit van het steunpuntteam, bouwen we een thematische specialisatie in waarbij elke 

onderzoeker een aantal kernthema’s krijgt toegewezen voor verdere opvolging. Hierbij concentreren 

we ons op een aantal voor het arbeidsmarktbeleid relevante domeinen (cf. supra):  

1. activerend arbeidsmarktbeleid,  

2. doelgroepen,  

3. overgang onderwijs-arbeidsmarkt,  

4. loopbanen,  

5. afstemming tussen vraag en aanbod, en  

6. toekomstverkenningen.  

Voor de valorisatie van deze benchmarkactiviteiten voorzien we in de uitbouw van een specifieke arti-

kelenreeks op de website van het Steunpunt Werk (zie WP6 Draaischijf). In deze reeks kunnen we 

enerzijds aan de hand van synthese-artikels of beleidsrapporten verslag uitbrengen over de geraad-

pleegde literatuur met een reflectie over voor het Vlaamse arbeidsmarktbeleid relevante resultaten, 

conclusies en beleidsaanbevelingen. Anderzijds kunnen we in deze reeks ook rapporteren over de 

eigen benchmarkstudies. De kennis die hierbij opgedaan wordt, kan vervolgens ook ingezet worden 

voor ad hoc vragen en beleidsadvisering. 

Hieronder geven we een reeks voorbeelden van benchmarkactiviteiten die inspiratie kunnen bieden 

voor verdere uitwerking in de komende jaren. Het gaat om drie benchmarkstudies die de voorbije jaren 

werden uitgevoerd door het Steunpunt WSE, aangevuld met enkele voorbeelden van voor het Vlaam-

se arbeidsmarktbeleid relevante studies waarover gerapporteerd zou kunnen worden met een synthe-

se-artikel en een reflectie naar het Vlaamse beleid.  

- Sels, L. (2009). Heeft Vlaanderen nood aan 'meer'? Een evaluatie van instrumenten voor stimule-

ring van opleidingsinspanningen (WSE Report 16-2009). Leuven: Steunpunt Werk en Sociale 

Economie.  

Dit rapport gaat over opleidingsinvesteringen van bedrijven en opleidingsdeelname van werkne-

mers, en vooral over de verschillende manieren waarop overheden en sociale partners op beide 

grootheden actief kunnen inwerken. In het rapport worden eerst de belangrijkste argumenten voor 

interventie in de opleidingsmarkt op een rij gezet. Vervolgens wordt de vraag gesteld of Vlaande-

ren al dan niet nieuwe wegen moet bewandelen in het stimuleringsbeleid. Om die balans op te 

maken, steunt het rapport op theoretische verwachtingen, een benchmark van stimuleringsmaat-

regelen die in andere landen uitgeprobeerd zijn, en studies naar de effecten van deze stimule-

ringsmaatregelen. Bij het opstellen van de benchmark wordt geen volledigheid nagestreefd, maar 

eerder inhoudelijke representativiteit. Door de grote diversiteit aan mogelijke stimuleringsmaatre-

gelen toe te lichten, wordt de discussie over actieve stimulering gevoed. In totaal werd een 70-tal 

verschillende initiatieven geïnventariseerd, met een zeer grote heterogeniteit in de maatregelen, 

modaliteiten en doelgroepen. 

- Neefs, B., Herremans, W., & Sels, L. (2014). Vlaanderen op de kaart van Europese regionale 

arbeidsmarkten (WSE Report 2014 nr.7). Leuven: Steunpunt Werk en Sociale Economie.  

Dit rapport omvat een clusteranalyse van de Europese regio’s op basis van de centrale arbeids-

marktindicatoren en de evoluties hierin (namelijk de globale werkzaamheidsgraad, de werkzaam-

heidsgraad bij vrouwen, 55-plussers en laaggeschoolden en de jeugdwerkloosheidsgraad). Deze 

analyse met nadruk op de globale positionering van Vlaanderen binnen Europa werd met een 

tweejaarlijks ritme geactualiseerd door het Steunpunt WSE (zie ook Sels & Herremans, 2012). 

Tussendoor werden meer thematische analyses uitgevoerd, waaronder een analyse van de 

jeugdwerkloosheid in Europa op basis van de jeugdwerkloosheidsgraad, de evolutie in de jeugd-
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werkloosheidsgraad, de langdurige werkloosheid bij jongeren, de werkloosheidskloof ten aanzien 

van volwassenen, de intredekans van werkloze jongeren en de potentiële arbeidsreserve (Sour-

bron & Herremans, 2013).  

- Vansteenkiste, S., & Herremans, W. (2015). An examination of the flexibility demands towards the 

unemployed (WSE Report 2015 nr.2). Leuven: Steunpunt Werk en Sociale Economie.  

Een ander voorbeeld van hoe de benchmarking in het verleden werd uitgevoerd, kan teruggevon-

den worden in dit WSE-rapport en in een Nederlandstalig Over.Werk-artikel (Vansteenkiste & Her-

remans, 2015b). Deze publicaties nemen de wet van de passende dienstbetrekking onder de loep 

en zetten deze af in een Europese context, waarbij ook concrete beleidsaanbevelingen worden 

geformuleerd en gecommuniceerd. Dit onderzoek verliep in verschillende fases die hieronder 

worden weergegeven en die inspirerend kunnen zijn voor het ontwikkelen van nieuwe bench-

markactiviteiten.  

1. In een eerste stap werd de beleids- en academische literatuur gescreend op inzichten rond 

de wet van de passende dienstbetrekking, of zogenaamde ‘flexibiliteitseisen’ bij werklozen. Zo 

kwamen de auteurs onder andere terecht bij de OESO-onderzoeken van Grubb (2001), Has-

selpflug (2005) en Venn (2012).  

2. In een tweede stap werd op basis van de gevonden onderzoeken een overzicht gemaakt 

van de aanwezige informatie over de flexibiliteitseisen in België en Europa. Op basis van deze 

informatie werd een clusteranalyse uitgevoerd waarin de Belgische wetgeving afgezet werd 

tegenover deze van 24 andere Europese landen. De bedoeling van deze stap was om meer 

inzicht te verschaffen over hoe andere landen omgaan met de eisen en welke andere combi-

naties van eisen daar opportuun worden geacht.  

3. Een clusteranalyse op zich geeft echter onvoldoende zicht op hoe bemiddelingsdiensten 

concreet omgaan met de eisen. Daarom werd in een derde stap een eigen bevraging uitge-

voerd bij de publieke bemiddelingsdiensten van zes landen (België, Nederland, Luxemburg, 

Oostenrijk, Noorwegen, Denemarken). De keuze van de landen was gebaseerd op de resulta-

ten van de eerdere clusteranalyse. Elk van de gekozen landen was hierbij representatief voor 

één van de onderscheiden clusters.   

4. Door een extra bevraging uit te voeren, konden meer gerichte en informatieve beleidscon-

clusies voorgesteld worden. In een vierde stap werd dan ook op basis van alle beschikbare in-

formatie een aantal suggesties gedaan voor het beleid en voor toekomstig onderzoek.  

5. In een vijfde stap werd ten slotte gecommuniceerd via verschillende kanalen over het uitge-

voerde onderzoek. Naast een Engelstalig WSE-rapport dat ook uitgestuurd werd naar andere 

Europese landen, was er een Nederlandstalig Over.Werk-artikel waarmee ook de verschillen-

de actoren in Vlaanderen bereikt werden. Daarnaast werden de voornaamste conclusies van 

het onderzoek ook voor een breder publiek beschikbaar gesteld via een blog op de daarvoor 

voorziene website van KU Leuven.5 Deze blog beoogde om een ruimer debat te openen. De 

inzichten uit het volledige onderzoek zullen ook voorgesteld worden op een beleidsseminarie 

voor het kabinet van de minister van Werk en de leden van de het departement WSE. Daar-

naast wordt eveneens een bespreking voorzien op federaal niveau in een werkgroep van de 

Kamer en worden de resultaten van het onderzoek gedeeld met andere instanties (zoals op 

een studiedag van Samenlevingsopbouw Antwerpen). 

- What Works? A Meta Analysis of Recent Active Labor Market Program Evaluations (IZA discus-

sion paper van Card, Kluve & Weber, 2015) http://ftp.iza.org/dp9236.pdf  

Met de toename van de jeugdwerkloosheid en langdurige werkloosheid in Europa groeit de inte-

resse in de mogelijkheden van een activerend arbeidsmarktbeleid voor de (her)tewerkstelling van 

                                                      
5 http://kuleuvenblogt.be/2015/06/02/hoe-we-werklozen-verplichten-te-zoeken-naar-werk-heeft-grondige-
herwerking-nodig/ 

http://ftp.iza.org/dp9236.pdf
http://kuleuvenblogt.be/2015/06/02/hoe-we-werklozen-verplichten-te-zoeken-naar-werk-heeft-grondige-herwerking-nodig/
http://kuleuvenblogt.be/2015/06/02/hoe-we-werklozen-verplichten-te-zoeken-naar-werk-heeft-grondige-herwerking-nodig/
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werkzoekenden. Dit blijkt onder meer uit het recente actieplan van de Europese Commissie om 

langdurig werklozen opnieuw aan een baan te helpen. Om aan deze vraag tegemoet te komen 

wordt in de discussiepaper van Card, Kluve & Weber (2015) een meta-analyse gepresenteerd van 

meer dan 200 econometrische evaluatiestudies inzake actief arbeidsmarktbeleid. De resultaten 

worden ingedeeld volgens type van maatregelen en deelnemers, waardoor maatregen ook voor 

specifieke doelgroepen (waaronder langdurig werklozen) getest kunnen worden. Er wordt even-

eens een onderscheid gemaakt naargelang de tijdshorizon die in aanmerking genomen wordt bij 

de evaluaties. In het kader van de benchmarking zouden de voornaamste resultaten uit de studie 

kunnen worden toegelicht in een synthese-artikel, evenals de aanbevelingen die hierbij naar voor 

geschoven worden en die eveneens bijzonder relevant zijn in een Vlaamse context.  

- Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in 

Europe (Cedefop, 2015) http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-

resources/publications/5549  

Dit rapport van Cedefop vertrekt van de vaststelling dat ‘work-based learning’ een krachtig instru-

ment is voor het stimuleren van levenslang leren en voor de kennisontwikkeling van werknemers 

in bedrijven, maar dat het potentieel ervan nog onvoldoende benut wordt in Europa. Met het rap-

port wil Cedefop het inzicht hierin aanscherpen. Op basis van een studie in zes Europese landen 

(Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Italië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk) bundelt het praktijken 

en nationaal beleid inzake work-based learning. In het kader van de benchmarking zouden de 

mogelijkheden en uitdagingen van work-based learning kunnen worden toegelicht in een synthe-

se-artikel, op basis waarvan eveneens lessen voor het Vlaamse beleid inzake levenslang leren en 

het stimuleren van opleidingen aangereikt kunnen worden. 

- Employment and Social Developments in Europe (European Commission) 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113  

In deze jaarlijkse review van de Europese Commissie wordt een breed overzicht gegeven van de 

ontwikkelingen en uitdagingen in de Europese Unie op vlak van arbeid en sociale inclusie. Het 

rapport vormt hiermee een basis voor de opvolging van de prioriteiten, doelstellingen en kerninitia-

tieven die in de EU 2020-strategie vooropgesteld worden. In het kader van de benchmarking zou-

den de recente ontwikkelingen en beleidsuitdagingen op de Europese arbeidsmarkt gerapporteerd 

kunnen worden in een synthese-artikel, waarmee een kader aangereikt wordt om de vaststellin-

gen over de Vlaamse arbeidsmarkt in een breder perspectief te plaatsen. 

- The changing nature of jobs - World Employment and Social Outlook 2015 (ILO, 2015) 

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2015-changing-nature-of-jobs/lang--

en/index.htm 

In dit rapport stelt de ILO dat het standaard arbeidsmodel waarbij werknemers een inkomen ver-

werven op basis van een regulier arbeidscontract met een stabiele en voltijdse tewerkstelling min-

der dominant wordt. In de opkomende economieën is de historische trend naar meer loontrekken-

de tewerkstelling tanend, en ook in een aantal ontwikkelde economieën neemt het belang ervan 

af. Hiertegenover staat een opmars van zelfstandige arbeid of andere types van tewerkstelling die 

buiten het traditionele arbeidscontract vorm krijgen. Bovendien bestaat er ook binnen de pool van 

loontrekkende werknemers een dynamiek die wijst op een afnemend belang van een voltijdse en 

permanente tewerkstelling. De ILO stelt met andere woorden dat het standaard arbeidsmodel 

minder en minder representatief is voor de globale arbeidsmarkt van vandaag. Vanuit deze vast-

stelling waarschuwt de ILO ook voor een risico op toenemende inkomensongelijkheid. In het kader 

van de benchmarking zouden de vaststellingen en aanbevelingen van de ILO kunnen worden toe-

gelicht in een synthese-artikel en aangevuld met een analyse en positionering van de Vlaamse 

arbeidsmarkt op dit vlak.     

Hierboven werden enkele voorbeelden gegeven van benchmarkactiviteiten waarop we onze werking 

kunnen enten. De concrete thema’s die in aanmerking komen voor verdere uitwerking worden in over-

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5549
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5549
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2015-changing-nature-of-jobs/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2015-changing-nature-of-jobs/lang--en/index.htm


STEUNPUNT WERK 2016-2020 – REFERENTIE: FINALE VERSIE 16/12/2015 KUL_FEB 

 

40  
MEERJARENPROGRAMMA EN BEGROTING 

leg met het Departement WSE en de Stuurgroep bepaald bij het opstellen van de jaarplannen. Op die 

manier kunnen we flexibel inspelen op de actuele behoeften en de beleidsagenda.  

Voor 2016 stellen we voor om in het kader van de benchmarking te focussen op de tewerkstelling van 

laaggeschoolden en verschillende manieren waarop Europese lidstaten de uitbouw van een lagelo-

nensegment en/of de creatie van lager gekwalificeerde jobs stimuleren (bijvoorbeeld via structurele 

kortingen op lage lonen, door directe jobcreatie, door mini-jobs zoals in Duitsland). Hiervoor zouden 

we een benchmarkstudie opzetten waarbij we buitenlandse stimuli en beschikbare evaluatiestudies 

inventariseren, op basis waarvan we vervolgens lessen kunnen trekken voor het Vlaamse beleid inza-

ke de inzet en het stimuleren van laaggeschoolde arbeid.  

Aanvullend zullen we in het kader van de benchmarking ook participeren in transnationale netwerken 

(zie verder) en kunnen we in de mate van het mogelijke deelnemen aan grensoverschrijdende initia-

tieven voor kennisdeling (bijvoorbeeld peer reviews of country visits). Deze activiteiten kunnen de 

benchmarking verder versterken. Bij initiatieven hieromtrent zal steeds bekeken worden in welke mate 

dit inpasbaar is in de werkzaamheden van het steunpunt, rekening houdend met de lopende opdrach-

ten en de beschikbare tijd van de onderzoekers.    

Daarnaast kunnen we vanuit dit werkpakket eveneens ondersteuning bieden bij de internationale ver-

tegenwoordiging die binnen het beleidsdomein wordt opgenomen (bijvoorbeeld in het kader van het 

Employment Committee van de Europese Unie). De inbreng van het steunpunt hierbij kan diverse 

vormen aannemen, zoals data-toelevering en omgevingsanalyse, maar ook aanbevelingen op basis 

van de benchmarking of andere steunpuntopdrachten. In overleg met het Departement WSE wordt dit 

verder geconcretiseerd. 

WP5. Analyse  

Dit werkpakket omvat de analyse van de Vlaamse arbeidsmarkt ter ondersteuning en oriëntatie van 

het beleid. Vaak betreft het analyses die in het verlengde liggen van de andere werkpakketten, met 

name voor de valorisatie van de monitoring, de projecties en de benchmarking. Daarnaast kan dit 

werkpakket ook analyses omvatten die los staan van de andere werkpakketten, bijvoorbeeld in het 

kader van ad hoc opdrachten.   

Voor de verspreiding van deze steunpuntanalyses voorzien we in de publicatie van een aantal online 

artikelenreeksen waarin we de artikels bundelen volgens de invalshoek (monitoring, projecties, 

benchmarking of onderzoek). Dit wordt verder toegelicht in WP6 Draaischijf.  

Binnen dit werkpakket richten we ons niet enkel op beschrijvende analyses, maar eveneens op meer 

diepgaande en methodologisch uitgebreide analyses (longitudinaal onderzoek, matching, structurele 

vergelijking, …). Op deze manier willen we tot vernieuwende inzichten komen die zowel voor het be-

leid als de wetenschappelijke wereld relevant zijn. De uitvoering van deze projecten kan bekeken wor-

den bij de opstelling van de jaarplannen. Voor de concrete uitwerking van deze meer diepgaande 

analyses kunnen we ook samenwerkingen aangaan met academische partners die beschikken over 

uitgebreide expertise in het onderzoeksdomein (zoals LEER, het Leuven Economics of Education 

Research centre van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen onder leiding van prof. dr. 

Kristof De Witte). Het potentieel hiervan illustreren we hieronder aan de hand van een onderzoeks-

voorstel voor het jaarplan 2016 waarbij we op basis van de gekoppelde schoolverlatersdata de ver-

schillen in arbeidsmarktpositie tussen gekwalificeerde en vroegtijdige schoolverlaters analyseren: 

- Onderzoekers en beleidsmakers wijzen erop dat een hoger secundair diploma een noodzake-

lijke voorwaarde is om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt en er ook actief te kunnen blij-

ven. Eerder onderzoek suggereert dat jongeren die het onderwijs verlaten zonder een diploma 

vaak sombere loopbaan- en levensvooruitzichten hebben. Er wordt een sterke relatie gevon-

den tussen onderwijsniveau en gezondheidsaandoeningen zoals een hoog cholesterolgehalte, 

diabetes en hart- en vaatziekten (Dryfoos, 1990). Bovendien, hebben jongeren zonder diplo-
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ma meer psychische problemen zoals stress (Taylor & Turner, 2002) en een verhoogd risico 

op armoede en sociale uitsluiting (Sparkes, 1999) in vergelijking met personen die wel hun 

middelbare school afmaken. Het model van Spence (1973) legt uit dat het niet hebben van 

een diploma potentiële nieuwe werkgevers een negatief signaal geeft over hun competenties 

om bepaalde taken uit te voeren. Als gevolg daarvan vermoeden we dat vroegtijdige school-

verlaters meer kans hebben op een zwakke relatie met de arbeidsmarkt en/of om werkloos te 

zijn (Gangl, 2002).  

- Om de verschillen in arbeidsmarktpositie tussen gekwalificeerde en vroegtijdige schoolverla-

ters te onderzoeken, kan een identificatiestrategie uitgevoerd worden die gebaseerd is op een 

tweestapsprocedure. In een eerste stap worden de studenten gematcht met vergelijkbare indi-

viduele kenmerken (zoals geslacht, sociaal-economische status, onderwijsloopbaan, woon-

plaats) en schoolkenmerken (zoals het type school, schoollocatie, sociale achtergrond van de 

leerlingen in de school, het percentage vroegtijdige schoolverlaters). In een tweede stap, wor-

den de arbeidsmarktuitkomsten vergeleken van de studenten die vergelijkbaar zijn over alle 

geobserveerde en (door aanname) niet-geoberserveerde kenmerken, behalve de uitvalstatus. 

Als uitkomstvariabelen van deze studie kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de totale werk-

loosheidsduur, het loonniveau en het tewerkstellingstype. Bijkomend kan ook getest worden 

welke kenmerken van vroegtijdige schoolverlaters latere werkloosheid en lagere lonen kunnen 

voorspellen. 

WP6. Draaischijf 

Dit werkpakket omvat de verspreiding van arbeidsmarktinformatie en de uitbouw van een ad hoc 

dienstverlening naar stakeholders in het beleidsdomein. Met deze activiteiten richten we ons op een 

diverse doelgroep van beleidsmakers, agentschappen, sociale partners, sectoren, onderzoekers, jour-

nalisten, publieke opinie, enzovoort. Op deze manier vervult het Steunpunt Werk een brugfunctie voor 

de verspreiding van arbeidsmarktinformatie en kennisdeling tussen deze actoren. Voor deze opdracht 

stellen we volgende activiteiten voor:   

1. Hotline arbeidsmarktinformatie  

Het Steunpunt Werk is het eerste aanspreekpunt voor stakeholders in het beleidsdomein die op zoek 

zijn naar actuele en gevalideerde informatie over de arbeidsmarkt. Hiervoor continueren we de ‘hotline 

arbeidsmarktinformatie’. Via deze hotline worden vragen naar feitelijke data en informatie over de 

arbeidsmarkt op korte termijn toegeleverd aan externe gebruikers, rekening houden met de beschik-

bare capaciteit binnen het steunpunt. 

2. Ad hoc dienstverlening (kortetermijnopdrachten) 

Naar aanleiding van een actualiteitsdebat of specifieke beleidsdiscussie kan het steunpunt ondersteu-

ning bieden bij het verzamelen van specifieke informatie en het opstellen van gerichte indicatoren, 

analyses of beleidsadviezen. Deze opdrachten overstijgen de gewone toelevering van cijfermateriaal 

in het kader van de hotline arbeidsmarktinformatie. De concrete invulling van deze ad hoc dienstverle-

ning wordt besproken met het Departement WSE. Telkens zal in overleg bekeken worden wat de im-

pact is van deze opdrachten op de lopende activiteiten van het steunpunt. Dit resulteert mogelijk in 

een verschuiving van vooropgestelde projecten in de betreffende jaarplanning. 

3. Website met arbeidsmarktinformatie 

Op de website van het steunpunt worden arbeidsmarktonderzoek en arbeidsmarktcijfers gebundeld en 

beschikbaar gesteld voor externe gebruikers. Hiervoor bouwen we verder op de website die ontwik-

keld werd door het Steunpunt WSE in de periode 2012-2015 (http://www.steunpuntwse.be/). De uit-

bouw van de steunpuntwebsite wordt ook afgestemd op de cijfers die aangeboden worden bij het De-

partement WSE op werk.be en bij VDAB (onder andere Arvastat). De bedoeling hierbij is om comple-

http://www.steunpuntwse.be/
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mentair te werken en gezamenlijk te streven naar een zo ruim mogelijk aanbod van arbeidsmarktcij-

fers. Hieronder geven we toelichting bij de hoofdrubrieken op de website van het steunpunt. 

Cijfers 

In de rubriek ‘cijfers’ bieden we de gestructureerde tijdreeksen aan die het steunpunt verzamelt en 

actualiseert in het kader van de beleidsmonitoring. De cijfers worden beschikbaar gesteld in down-

loadbare rekenbladen (Excel) zodat de gebruikers er makkelijk zelf mee aan de slag kunnen voor het 

maken van eigen berekeningen of grafieken. Bij de verdere ontwikkeling van de tijdreeksen voorzien 

we in een geleidelijke overgang van een ‘statische’ weergave naar een meer ‘dynamische’ weergave 

in de vorm van selectieformulieren en draaitabellen.  

Voor het raadplegen van de cijfers werd een zoeksysteem ontwikkelt met twee zoekmogelijkheden. 

Voor cijfers rond een bepaald thema kan gezocht worden via een welbepaalde collectie die een ge-

heel vormt van samenhangende tijdreeksen die betrekking hebben op hetzelfde onderwerp of op het-

zelfde geografisch niveau. Daarnaast kan ook gezocht worden via een specifieke indicator, waarbij 

alle beschikbare tijdreeksen voor de geselecteerde indicator opgelijst worden. 

(http://www.steunpuntwse.be/cijfers)  

Interactief 

In de rubriek ‘interactief’ bundelen we gebruikerstools voor het raadplegen van arbeidsmarktstatistie-

ken en arbeidsmarktprojecties. Het gaat om interactieve toepassingen waarmee de gebruikers zelf 

selecties kunnen maken en tabellen of projecties op maat kunnen opvragen en uitvoeren. In de perio-

de 2016-2020 wordt een verdere ontwikkeling van deze gebruikerstools beoogd, rekening houdend 

met de ontwikkelingskosten en de beschikbare budgettaire ruimte. Op dit moment worden er vier tools 

aangeboden en zijn er twee anderen in voorbereiding.  

- Met de beroepenmonitor kunnen evoluties opgevraagd worden van het aantal werkenden in 

verschillende beroepenklassen. In de toepassing is er keuze uit vier beroepenindelingen met 

toenemend detailniveau, telkens gebaseerd op de ISCO-classificatie (met onderscheid naar 

ISCO-88 en ISCO-08). Ook kan de beroepsspecifieke verdeling over basiskenmerken zoals 

geslacht, leeftijd en onderwijsniveau opgevraagd worden. 

http://www.steunpuntwse.be/node/3386  

- Met de visualisatietool Vlaanderen in Europa worden arbeidsmarktindicatoren op een Europe-

se kaart weergegeven voor de gewesten en de Europese lidstaten. De toepassing genereert 

eveneens evoluties op basis van de beschikbare historische tijdreeksen. De tool wordt ontwik-

keld door VDAB in samenwerking met het Steunpunt WSE en zal eind 2015 gepubliceerd 

worden. 

- Het ‘projectiemodel werkzaamheid’ laat toe om de toekomstige evolutie van de werkzaam-

heidsgraad volgens diverse scenario's te projecteren, aangevuld met bijkomende paramaters 

zoals de vervangingsvraag bij uittrede en de afhankelijkheidsratio.  

(http://projecties.steunpuntwse.be/werkzaamheid/tls/werkzaamheid/) 

- De interactieve toepassing ‘werkzaamheidsdoelen' laat toe om de projecties te confronteren 

met de officiële of een zelf geformuleerde werkzaamheidsdoelstelling. De toepassing berekent 

ook groeipaden tot de opgegeven doelstelling.  

(http://projecties.steunpuntwse.be/werkzaamheid/tls/werkzaamheidsdoelen/) 

- Het ‘projectiemodel sectoren’ laat toe om per sector (op basis van nace-codes en paritaire 

comités) de te verwachten aanwervingsbehoefte te projecteren volgens bepaalde scenario’s. 

(http://www.steunpuntwse.be/sectorprojecties)  

- Het ‘projectiemodel beroepen’ (in voorbereiding) laat toe om per beroep (op basis ISCO-

codes) tewerkstellingsevoluties en vervangingsvraag bij uittrede te projecteren  

http://www.steunpuntwse.be/cijfers
http://www.steunpuntwse.be/node/3386
http://projecties.steunpuntwse.be/werkzaamheid/tls/werkzaamheid/
http://projecties.steunpuntwse.be/werkzaamheid/tls/werkzaamheidsdoelen/
http://www.steunpuntwse.be/sectorprojecties
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Publicaties 

In de rubriek ‘publicaties’ bundelen we de steunpuntpublicaties, Over.Werk-artikels en webreeksen. 

Deze publicatiedatabank bevat een archief vanaf het jaar 2000 en is met verschillende zoekfuncties 

raadpleegbaar. Via thema, publicatietype, jaar, auteur en trefwoord kan gezocht worden naar welbe-

paalde publicaties uit de databank. (http://www.steunpuntwse.be/publicaties) Voor verdere toelichting 

bij de steunpuntpublicaties die we voorzien in de periode 2016-2020 verwijzen we naar de punten 

rond ‘Over.Werk’ en ‘Arbeidsmarkt.Online’ die hieronder uitgewerkt worden.  

4. Externe communicatie 

Het steunpunt bouwt verschillende tools uit voor externe communicatie. Hiermee beogen we een bre-

de verspreiding van de door het steunpunt verzamelde arbeidsmarktinformatie, waarmee we het pu-

blieke debat over de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid ondersteunen en activeren.   

Nieuwsberichten 

De ‘nieuwsberichten’ op de steunpuntwebsite zijn korte berichten waarmee we de aandacht vestigen 

op nieuwe publicaties, updates in de cijferrubrieken en events. Ook de cijferfocus wordt aangekondigd 

via een nieuwsbericht.   

Cijferfocus 

De ‘cijferfocus’ op de homepage van de website is een flexibele tool waarmee we op een eenvoudige 

en snelle manier nieuwe of relevante cijfers onder de aandacht kunnen brengen. Deze cijferfocus is 

opgevat als een carrousel die toelaat om gelijktijdig vier à vijf specifieke cijfers in de kijker te plaatsen. 

De cijferfocus zelf bevat enkel een cijfer en een titel. Bij het doorklikken op de cijferfocus wordt een 

korte toelichting gegeven bij het cijfer en wordt een link aangeboden naar een achterliggende publica-

tie of cijferreeks. Met de cijferfocus kunnen we zowel eigen als externe cijfers in de kijker plaatsen. Op 

deze manier kunnen we eveneens relevante cijfers en achterliggende publicaties van andere organi-

saties onder de aandacht brengen.   

E-zine 

Het ‘e-zine’ van het steunpunt is opgevat als een mailing waarmee we op regelmatige basis communi-

ceren over publicaties, updates in de cijferrubrieken en events. Het e-zine richt zich tot iedereen die 

geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van de Vlaamse arbeidsmarkt. Inschrijven voor het e-zine is 

gratis en verloopt via de website. Via het e-zine worden eveneens de webartikels van het steunpunt 

verspreid, waarbij we ook aandacht hebben voor gerichte communicatie naar pers of media (bijvoor-

beeld door een focus op de kernresultaten of conclusies van een artikel).  

Twitteraccount 

De ‘twitteraccount’ van het steunpunt laat toe om op een meer dynamische wijze te communiceren ter 

aanvulling van het e-zine. Hiermee kunnen we updates of events sneller aankondigen, maar ook ge-

richter communiceren over actuele thema’s of specifieke cijfers/analyses die we in de kijker willen 

plaatsen.          

5. Over.Werk  

Over.Werk is al 25 jaar het tijdschrift van het Steunpunt WSE (voorheen WAV) dat uitgegeven wordt 

bij Acco. Met dit tijdschrift vervult het steunpunt een brugfunctie tussen onderzoek en beleid. In 

Over.Werk rapporteren we over nieuw arbeidsmarktonderzoek uit Vlaanderen, België en Nederland, 

en is er ruimte voor beleids- en opinieteksten. In de periode 2016-2020 willen we Over.Werk verder 

aanbieden als communicatiekanaal tussen aanbieders en gebruikers van arbeidsmarktonderzoek. Om 

dit te realiseren naast de andere steunpuntopdrachten (waaronder nieuwe opdrachten rond bijvoor-

beeld beleidsmodellering) zullen we overstappen (van vier) naar twee edities per jaar: één thema-

nummer en één nummer met gepubliceerd arbeidsmarktonderzoek. De samenstelling en redactie van 

http://www.steunpuntwse.be/publicaties
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Over.Werk ligt in handen van de steunpuntonderzoekers. De publicatiekalender, de abonneevoor-

waarden (bijvoorbeeld voor vrijgave van artikels) en de prijszetting worden verder uitgewerkt in over-

leg met Acco. Hieronder geven we meer uitleg bij de twee nummers van Over.Werk die we jaarlijks 

vooropstellen.  

Themanummer 

In een themanummer bundelen we onderzoek, monitoring en beleidsteksten rond een actueel of be-

leidsrelevant thema. De thema’s worden bepaald door het redactieteam in overleg met het Departe-

ment WSE en de Stuurgroep. Voor de invulling van een themanummer doen we beroep op bijdragen 

van onderzoekers en beleidsactoren die rond het thema werken. In een themanummer voorzien we  

eveneens ruimte voor discussie- en opinieteksten van diverse arbeidsmarktactoren. Daarnaast bekij-

ken we ook steeds welke mogelijkheden er zijn voor bijdragen van het steunpunt zelf (bijvoorbeeld 

rond monitoring of benchmarking). Naar aanleiding van een themanummer in Over.Werk kan ook 

bekeken worden om aansluitend een beleidsseminarie te organiseren waarop het thema verder uitge-

diept wordt (zie verder).  

Voor 2016 stellen we voor om een themanummer uit te werken rond de jongerengarantie. De Jonge-

rengarantie is de Europese strategie om jeugdwerkloosheid aan te pakken en garandeert dat iedere 

jongere onder de 25, al dan niet geregistreerd bij het arbeidsbureau, binnen vier maanden na het ver-

laten van formeel onderwijs, of nadat hij of zij werkloos is geworden, een concreet en degelijk aanbod 

krijgt. Dit aanbod moet neerkomen op een baan, leerlingplaats, stage of voortgezette beroepsoplei-

ding die aansluit bij de situatie en behoeften van ieder individu. 

In het themanummer kunnen we dit uitwerken aan de hand van drie rubrieken.  

1. Beleid 

In deze rubriek laten we de betrokken stakeholders aan het woord over de behoeften en de 
aanpak die zij vooropstellen bij de uitwerking van een jongerengarantieregeling. Het ontwikke-
len en introduceren van een jongerengarantieregeling vergt immers een intensieve samen-
werking tussen overheidsdiensten, uitzendbureaus, loopbaanadviseurs, instellingen voor on-
derwijs en opleiding, ondersteuningsdiensten voor jongeren, het bedrijfsleven, werkgevers, 
vakbonden, enzovoort.  

2. Onderzoek 

In deze rubriek geven we onderzoekers een forum om te rapporteren over onderzoek en be-
leidsevaluaties met betrekking tot de jongerengarantieregelingen, jeugdwerkloosheid en 
NEET-jongeren. Zowel binnenlands als buitenlands onderzoek kan aan bod komen. In dit ka-
der zou onder andere gerapporteerd kunnen worden over de VIONA O&O-opdracht inzake de 
‘externe evaluatie van de Vlaamse Jeugdgarantie in het kader van het Europese Jeugdgaran-
tieplan’. 

3. Monitoring 

In deze rubriek maken we een analyse van de jeugdwerkloosheid en de NEET-jongeren in 
Vlaanderen. Aanvullend is eventueel een bijdrage mogelijk vanuit VDAB/Departement WSE 
waarin gerapporteerd wordt over de opvolgingsindicatoren van de jongerengarantie in Vlaan-
deren.  

Gepubliceerd onderzoek 

In een nummer met gepubliceerd onderzoek bundelen we artikels waarin gerapporteerd wordt over 

nieuw arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen, België en Nederland. Op deze manier kan dit nummer 

ook aangewend worden als publicatieforum voor VIONA-onderzoek. Dit nummer kan eveneens bijdra-

gen omvatten die vanuit het steunpunt aangeleverd worden. Naast het gepubliceerd onderzoek is er 

eveneens plaats voor debat of discussieteksten met betrekking tot het arbeidsmarktbeleid (cf. rubriek 

Open Debat). 
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6. Arbeidsmarkt.Online 

Voor de valorisatie van de steunpuntopdrachten voorzien we in de uitgave van webartikels die we  

bundelen onder de noemer ‘Arbeidsmarkt.Online’. Arbeidsmarkt.Online wordt uitgebouwd als een 

flexibel inzetbaar publicatieplatform voor artikels van het steunpunt waarin we de arbeidsmarkt analy-

seren, beleidsrelevante trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt duiden, en vooruitblikken aan de 

hand van projecties en toekomstverkenningen. De artikels worden volgens eenzelfde lay-out opge-

maakt, maar kunnen wel uiteenlopend zijn naar omvang, aanpak en inhoud. Binnen Arbeids-

markt.Online maken we verder een onderscheid volgens de invalshoek van de artikels, met name 

monitoring, projecties of onderzoek. De thema’s en de frequentie van de artikels liggen in het verleng-

de van de modules die vooropgesteld worden in de jaarplanning.  

Hieronder geven we een overzicht van de artikels die we in 2016 voorzien. 

Monitoring  

Module 1 Update Vlaamse arbeidsrekening (I): Webartikel waarin de updates uit de 
Vlaamse arbeidsrekening (deel I) 
worden gerapporteerd en toegelicht 

Module 2 Update Vlaamse arbeidsrekening (II): Webartikel waarin de updates uit de 
Vlaamse arbeidsrekening (deel II) 
worden gerapporteerd en toegelicht 

Module 3 Update gestructureerde tijdreeksen (I): Over.Werk-artikel i.v.m. jeugdwerk-
loosheid en NEET-jongeren 

Module 4 Update gestructureerde tijdreeksen (II): Webartikel waarin de updates van 
de opleidingsindicatoren worden 
gerapporteerd en toegelicht 

Module 5 Ontwikkelen schoolverlatersindicatoren Webartikel waarin de nieuwe 
schoolverlatersindicatoren worden 
gerapporteerd en toegelicht 

Module 6 Trendrapportering Kwartaalbericht waarin de trendcij-
fers worden geactualiseerd en toe-
gelicht 

Projecties  

Module 7 Update werkzaamheidsprojecties Webartikel waarin de updates van 
de werkzaamheidsprojecties wor-
den gerapporteerd en toegelicht 

Module 8 Update sectorprojecties Webartikel waarin de updates van 
de sectorprojecties worden gerap-
porteerd en toegelicht 

Onderzoek  

Module 13 Stimuli laaggeschoolde arbeid Onderzoeksrapport over de bench-
markstudie in verband met de sti-
muli voor laaggeschoolde arbeid 

Module 15 Analyse vroegtijdige schoolverlaters Onderzoeksrapport in verband met 
de analyse van de vroegtijdige 
schoolverlaters 

 

7. Studiedagen  

Het Steunpunt WSE (en voordien Steunpunt WAV) heeft een lange traditie in het organiseren van 

studiedagen of arbeidsmarktcongressen. Het opzet bestaat er telkens in om onderzoek en beleid met 

elkaar te confronteren en op die manier het debat over de werking van de arbeidsmarkt aan te scher-

pen. Hierbij streven we naar een mix van bijdragen aangeleverd door buitenlandse gastsprekers, 

Vlaamse arbeidsmarktonderzoekers en beleidsactoren. Bovendien worden de studiedagen ook aan-

gewend om een greep uit de resultaten van het steunpuntonderzoek te presenteren en te valoriseren. 

Voor de periode 2016-2020 streven we naar een verderzetting van de studiedagen. Toch willen we de 

formule en modaliteiten (in overleg) herbekijken in functie van praktische haalbaarheid en wenselijk-

heid. Een mogelijk alternatief voor een globaal congres zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat we toewer-

ken naar kleinschalige thematische beleidsseminars. Deze seminars zouden ook uitgewerkt kunnen 
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worden rond een thema dat eveneens aan bod komt in een benchmarkanalyse of een themanummer 

van Over.Werk. 

WP7. Datamanagement 

Dit werkpakket omvat de exploitatie en ontsluiting van voor het arbeidsmarktbeleid relevante databan-

ken, met bijzondere aandacht voor het toenemend belang van (gekoppelde) administratieve data en 

de verwerking van enquêtegegevens. De activiteiten in dit werkpakket zijn gericht op een verbeterde 

ontsluiting en benutting van bestaande en nieuwe databanken in functie van de beleidsgerichte moni-

toring, de beleidsevaluatie en het arbeidsmarktonderzoek binnen het steunpunt. Bovendien dragen we 

hiermee eveneens bij aan een betere toegankelijkheid van de data voor het ruimere arbeidsmarkton-

derzoek in Vlaanderen en België. Hieronder geven we een overzicht van de activiteiten die we in dit 

kader ontplooien. 

1. Ontsluiten van databanken 

Voor de ontwikkeling van de monitoringinstrumenten en voor de inhoudelijke en methodologische 

ondersteuning van de beleidsprocessen investeren we in het systematisch verzamelen, integreren en 

bewerken van databanken. Hiervoor werken we nauw samen met het Departement WSE, onder ande-

re wat betreft het opstellen en indienen van gemeenschappelijke gegevensaanvragen. Deze samen-

werking garandeert dat de gegevens niet enkel ingezet kunnen worden voor de steunpuntopdrachten, 

maar ook maximaal beschikbaar zijn voor het beleid zelf. Bijkomend stellen we onze expertise even-

eens beschikbaar voor het optimaliseren van de procedures die doorlopen moeten worden in het ka-

der van de machtigingsaanvragen voor het verwerken van gecodeerde persoonsgegevens voor statis-

tische en wetenschappelijke doeleinden. 

 

Om de algemene benutting van de verzamelde data te optimaliseren, voorzien we ook in de mogelijk-

heid tot het uitwisselen van data met andere onderzoekers en gebruikers, weliswaar steeds binnen de 

grenzen van de contractuele bepalingen en de privacywetgeving, en rekening houdend met techni-

sche en organisatorische mogelijkheden. Binnen deze krijtlijnen kunnen we ook bekijken wat de mo-

gelijkheden zijn van een open access policy waarbij ook het brede publiek toegang krijgt tot de bron-

data of bepaalde onderdelen ervan.  

 

In de tabel hieronder geven we een overzicht van de voornaamste bronnen die binnen het Steunpunt 

Werk geëxploiteerd zullen worden in functie van de monitoring en de beleidsondersteuning. Daarnaast 

kunnen ook andere bronnen worden aangeboord voor meer specifieke toepassingen of ad hoc analy-

ses (zoals EU-SILC, CVTS, PIAAC, ESWC, Census 2011, Werkbaarheidsmonitor…).  
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Tabel 7. Overzicht van de voornaamste databanken 

Bron Instelling Toepassingen 

Enquête naar de Ar-

beidskrachten  

Federale Overheidsdienst Econo-

mie  

- Monitoring EU 2020 en PACT 2020 

- Kernindicatoren Vlaamse arbeids-

markt 

- Thematische boordtabellen 

- Beroepenmonitor 

- Werkzaamheidsprojecties 

- Beroepenprojecties 

European Union La-

bour Force Survey 

Eurostat - Benchmarking Vlaamse arbeids-

marktprestaties in Europees (regio-

naal) vergelijkend perspectief 

Datawarehouse Ar-

beidsmarkt & Sociale 

Bescherming 

Kruispuntbank Sociale Zekerheid - Vlaamse arbeidsrekening 

- Thematische boordtabellen 

- Herkomstclassificatie 

- Sectorprojecties 

- Loopbanen en arbeidsmarktdynamiek 

- Transitie onderwijs-arbeidsmarkt 

- Geïntegreerde stroommodellen 

- Beleidssimulaties 

- Begrotingsmodellen 

- Longitudinale analyses 

Vlaamse arbeidsreke-

ning 

Steunpunt Werk en Sociale Econo-

mie / Departement Werk en Sociale 

Economie 

- Subregionale en lokale arbeidsmark-

ten 

VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbe-

middeling en Beroepsopleiding 

- Werkloosheid 

- Hertewerkstellingskansen 

- Vacatures  

- Arbeidsmarktkrapte 

- Schoolverlatersindicatoren 

RSZ / DIBISS Rijksdienst Sociale Zekerheid / 

Dienst voor de Bijzondere Sociale-

zekerheidsstelsels 

- Vlaamse arbeidsrekening 

- Sectorale tewerkstelling 

- Sectorprojecties 

- Beleidssimulaties 

DynaM Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - 

HIVA-KU Leuven 

- Arbeidsmarktdynamiek 

- Sectorprojecties 

- Thematische boordtabellen 

RSVZ Rijksinstituut Sociale Verzekering 

Zelfstandigen 

- Vlaamse arbeidsrekening 

- Zelfstandige activiteit en ondernemer-

schap 

RVA Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Vlaamse arbeidsrekening 

- Uittredestatuten en arbeidsreserve 

Sociale Balans Nationale Bank België - Opleidingsinspanningen 

 

2. Werkgroepen arbeidsmarktstatistieken 

Met het oog op een performante ontsluiting van de databanken onderhouden we nauwe contacten 

met de dataleveranciers en participeren we in technische werkgroepen en gebruikersgroepen inzake 

arbeidsmarktstatistieken. Op die manier leveren we een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en ont-

sluiting van databanken met arbeidsmarktinformatie. Waar mogelijk zullen we ook koppelingen tussen 

administratieve databanken (en bij uitbreiding met enquêtegegevens) stimuleren en ondersteunen.  
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Hieronder geven we een overzicht van de werkgroepen waarbij we een actieve rol zullen opnemen 

teneinde de vooropgestelde activiteiten inzake arbeidsmarktmonitoring en beleidsevaluatie te realise-

ren en te optimaliseren: 

- Gebruikersgroep Datawarehouse Arbeidsmarkt & Sociale Bescherming bij de Kruispuntbank voor 

Sociale zekerheid 

- Coördinatiecel INR (Instituut voor de Nationale Rekeningen) onder voorzitterschap van de FOD 

Economie 

- Overlegcomité opleidingsinspanningen met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Natio-

nale Bank van België 

- Gebruikersoverleg Enquête naar de arbeidskrachten bij de FOD Economie 

- Taskforce arbeidsmarkt Census 2011 bij de FOD Economie 

- Werkgroep Vacature-enquête bij de FOD economie 

- Werkgroep SILC-enquête (Statistics on Income and Living Conditions) bij de FOD Economie 

- Werkgroep statistisch programma bij de Hoge Raad voor de Statistiek 

- Werkgroep gedecentraliseerde statistiek bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid  

- Werkgroep harmonisering werkloosheidsgraden bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening  

- Werkgroep harmonisering arbeidsrekeningen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

Overleg 

We vermelden hierbij nog dat we met het Steunpunt WSE/Werk eveneens meewerken aan de uitbouw 

en exploitatie van sociaaleconomische databanken over arbeid en arbeidsmarkt in opdracht van de 

federale overheid (financiering Federaal Wetenschapsbeleid en FOD Sociale Zekerheid). In dit kader 

levert het Steunpunt WSE/Werk, samen met CESO (KU Leuven) en het Centre METICES (ULB), we-

tenschappelijke ondersteuning bij de ontwikkeling van het Datawarehouse Arbeidsmarkt & Sociale 

Bescherming bij de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid. Het Datawarehouse beoogt de koppeling 

van sociaaleconomische gegevens (afkomstig van de federale instellingen van sociale zekerheid en 

van gewestelijke instellingen) en wordt in toenemende mate ingezet voor sociaaleconomisch onder-

zoek en beleidsevaluatie. Met de implementatie van de zesde staatshervorming zal het Datawarehou-

se ook in Vlaanderen verder aan belang winnen voor de opvolging en evaluatie van het arbeidsmarkt-

beleid. De databank biedt onder andere mogelijkheden voor budgetsimulaties in het kader van het 

doelgroepenbeleid, voor de opvolging van de dienstencheque-tewerkstelling en voor de uitbouw van 

geïntegreerde stroommodellen en trajectopvolging. De kennis van de databank is bijgevolg onontbeer-

lijk voor de uitbouw van de beleidssimulatiemodellen en monitoringinstrumenten.  

3. Netwerk arbeidsmarktexperten 

We werken nauw samen met andere instellingen en onderzoeksgroepen voor het uitwisselen van 

inhoudelijke en methodologische expertise met betrekking tot de integratie van arbeidsmarktgegevens 

en de ontwikkeling van indicatoren. Hiervoor zullen we contacten onderhouden met onder andere 

volgende instellingen op Vlaams, federaal en intergewestelijk niveau:  

- Studiedienst Departement WSE 

- Studiedienst VDAB 

- Studiedienst Vlaamse Regering 

- Departement Onderwijs 

- Federaal Planbureau 

- Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 
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- Nationale Bank van België 

- Rijksdienst voor Sociale Zekerheid  

- Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

- FOD WASO 

- FOD Economie – Statistics Belgium 

- FOD Sociale Zekerheid  

- IWEPS 

- ACTIRIS 

- FOREM 

4. Transnationale netwerken 

Vanuit het steunpunt zullen we eveneens participeren in transnationale netwerken met betrekking tot 

arbeidsmarktmonitoring. Dit biedt mogelijkheden voor het uitwisselen van gegevens, concepten en 

onderzoeksmethodes binnen een grensoverschrijdende context. Bovendien krijgen we hiermee toe-

gang tot landenspecifieke informatie en documentatie die we kunnen inzetten in het kader van de 

steunpuntopdrachten (bijvoorbeeld bij de benchmarking). Op dit moment nemen we deel aan drie 

transnationale netwerken, dewelke we kunnen continueren in de periode 2016-2020: 

- Benelux werkgroep 'cijfermateriaal grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid’: een netwerk van 

kenniscentra op het gebied van statistieken inzake grensarbeid in de Benelux, gecoördineerd door 

het Secretariaat-Generaal Benelux.  

- Skillsnet: een netwerk van onderzoekers en experten in het kader van competentie- en arbeids-

marktprognoses, gecoördineerd door Cedefop. De skillsnet-leden krijgen een gepriviligeerde toe-

gang tot de informatie en data van Cedefop.  

- European Network on Regional Labour Market Monitoring: een netwerk van regionale arbeids-

marktobservatoria voor de ontwikkeling en verspreiding van concepten en instrumenten in het 

domein van regionale arbeidsmarktmonitoring.  
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7. Aanvullende rubrieken 

Overleg met opdrachtgever  

Stuurgroep Steunpunt Werk 

De afstemming met de opdrachtgever verloopt formeel via de Stuurgroep van het Steunpunt Werk. De 

Stuurgroep komt twee tot drie keer per jaar samen en omvat vertegenwoordigers van het Departement 

WSE, het Kabinet, de sociale partners en het Steunpunt Werk (met name de hoofdpromotor en de 

coördinator). De samenstelling en bevoegdheden van de Stuurgroep worden beschreven in de be-

heersovereenkomst van het Steunpunt Werk. Door zijn lange historiek en de aanwezigheid van de 

kernactoren is dit een krachtig orgaan voor de inhoudelijke opvolging.  

Overleg met Departement WSE en andere partners 

Naast deze afstemming via de Stuurgroep, wordt ook een periodiek overleg met het Departement 

WSE voorzien (met de secretaris-generaal en het diensthoofd studie en beleidscoördinatie). Tijdens 

dit overleg worden de taakverdeling en samenwerking tussen het Steunpunt Werk en het Departement 

WSE geconcretiseerd. Naast deze formele vormen van opvolging, is er informeel periodiek overleg 

met het Kabinet, Departement WSE, SERV en VDAB. De formele en informele samenwerking met het 

Departement WSE en andere partners garandeert een optimale doorstroming en wederzijdse uitwis-

seling van informatie en arbeidsmarktgegevens. 

Werkgroep arbeidsmarktmonitoring en arbeidsmarktbeleid 

Voor het opvolgen van de steunpuntopdrachten en het valideren van de resultaten zullen we de werk-

zaamheden en publicaties van het steunpunt voorstellen en bespreken in een ‘werkgroep arbeids-

marktmonitoring en arbeidsmarktbeleid’. In deze werkgroep zetelen de opdrachtgevers en experten 

van andere instellingen en onderzoeksgroepen. Dit laat toe om de werkzaamheden af te toetsen bij de 

betrokken domeinspecialisten en bij te sturen op basis van de geleverde input.   
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Kortetermijnopdrachten 

Bij de uitbouw van het Steunpunt Werk streven we naar een gebalanceerde relatie tussen opdrachten 

op de korte en lange termijn. In de meerjarenplanning van het steunpunt worden de opdrachten voor 

de komende vijf jaar op een globaal niveau weergegeven. Met deze meerjarenplanning beogen we 

een structurele inbedding van de monitoringactiviteiten in de beleidsprocessen en spelen we in op de 

behoefte naar stabiliteit in de wetenschappelijke onderbouwing van het beleid.   

De concretere invulling van de steunpuntopdrachten wordt vervolgens meer in detail uitgewerkt in de 

respectievelijke jaarplannen aan de hand van modules die flexibel ingezet kunnen worden. Het opstel-

len van de jaarplannen en het bepalen van de modules gebeurt in overleg met het Departement WSE 

en met de Stuurgroep. Deze werkwijze laat toe om de opdrachten tussentijds te evalueren en bij te 

sturen in functie van nieuwe behoeften en ontwikkelingen, en biedt aldus een grote mate van flexibili-

teit in termen van planning en uitvoering.  

Bovendien voorzien we ook binnen de jaarplannen de nodige flexibiliteit om aan ad hoc vragen tege-

moet te komen. Dit houdt in dat we ad hoc ondersteuning kunnen bieden bij actuele vragen vanuit het 

beleid. De concrete invulling van deze opdrachten wordt besproken met het Departement WSE. Tel-

kens zal in overleg bekeken worden wat de impact is van deze opdrachten op de lopende activiteiten 

van het steunpunt. Dit resulteert mogelijk in een verschuiving van vooropgestelde projecten in de jaar-

planning. Over het verloop en de output ervan wordt ook steeds teruggekoppeld naar de Stuurgroep. 

Naast deze ad hoc ondersteuning aan het beleid, bieden we ook meer algemene ondersteuning bij het 

raadplegen en interpreteren van arbeidsmarktinformatie. Hiervoor continueren we de ‘hotline arbeids-

marktinformatie’, waarbij vragen naar feitelijke data over de arbeidsmarkt op korte termijn toegeleverd 

worden aan externe gebruikers, weliswaar rekening houden met de beschikbare capaciteit binnen het 

steunpunt. Hiermee komen we tegemoet aan de grote vraag naar arbeidsmarktgegevens bij een 

breed publiek (onder andere beleidsmedewerkers, politieke medewerkers naar aanleiding van parle-

mentaire vragen, sociale partners, agentschappen, onderzoekers, journalisten, studenten, bedrijven, 

individuen). De ervaring heeft geleerd dat er jaarlijks ongeveer 200 van deze ad hoc vragen toekomen 

en behandeld worden.  

Samenwerking met andere onderzoeksgroepen 

Expertencommissie 

Om de uitwisseling met andere onderzoeksgroepen binnen en buiten de KU Leuven te versterken, 

wordt het Steunpunt Werk geflankeerd door een Expertencommissie die bijkomende inhoudelijke input 

kan verzekeren en de afstemming met het ruimere arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen zal opne-

men (zie ‘Samenstelling van het Steunpunt Werk’ voor verdere toelichting). 

Onderzoekscentrum FEB 

Het Steunpunt Werk krijgt de status van een facultair onderzoekscentrum ingebed in de Faculteit Eco-

nomie en Bedrijfswetenschappen (FEB) van de KU Leuven. De nieuwe status als onderzoekscentrum 

maakt het eenvoudiger om op een meer stabiele wijze ook expertise uit andere onderzoeksdeparte-

menten en -centra te coöpteren binnen het Steunpunt Werk (zie ‘Samenstelling van het Steunpunt 

Werk’ voor verdere toelichting).   

Samenwerking met andere steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek 

In de periode 2012-2015 werd door het Steunpunt WSE en het Steunpunt SSL (Studie- en School-

loopbanen), in overleg met de betrokken Vlaamse administraties, een pilootproject voorbereid dat 

moet toelaten om de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt en de professionele inschakeling van 

schoolverlaters in kaart te brengen en te analyseren aan de hand van gekoppelde administratieve 

databanken. In de loop van 2015 werden er data opgeleverd voor de jongeren die in de jaren 2008 en 

2011 het Vlaamse onderwijs verlaten hebben. Op basis van deze data kunnen nieuwe indicatoren 

ontwikkeld worden met betrekking tot de intrede van schoolverlaters op de Vlaamse arbeidsmarkt. In 
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een gemeenschappelijk rapport van de steunpunten WSE en SSL werd een conceptueel kader uitge-

werkt dat als kapstok kan dienen voor het bundelen van deze indicatoren. In de periode 2016-2020 

willen we hierop verder werken en stellen we een verdere samenwerking met het Steunpunt SSL (of 

een eventuele opvolger) voorop, alsook met de betrokken entiteiten zoals Departement WSE, Depar-

tement Onderwijs & Vorming, VDAB en Syntra Vlaanderen.  

Daarnaast zullen we ook met andere belendende steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek bekij-

ken of er opportuniteiten zijn voor samenwerking, kennisdeling of gegevensuitwisseling. Hiervoor kun-

nen we verder bouwen op ervaringen uit de voorbije jaren. Tussen Steunpunt WSE en Steunpunt 

Ondernemen en Regionale Economie (STORE) werden afspraken gemaakt in verband met gege-

vensuitwisseling en was er een afstemming inzake industrieel beleid. Daarnaast participeerde het 

Steunpunt WSE ook in het expertencomité inzake de migratiemonitor van het Steunpunt Inburgering 

en Integratie. Dergelijke initiatieven zullen we ook in de komende jaren verder ontwikkelen. De afspra-

ken rond gegevensuitwisseling met STORE werden alvast herbevestigd aan de hand van een princi-

pe-overeenkomst (zie bijlage) tussen het Steunpunt Werk enerzijds en de kandidatuur onder leiding 

van prof. dr. Joep Konings voor het nieuwe Steunpunt Economie en Ondernemen anderzijds.  

Samenwerking DynaM 

In het kader van het DynaM-project worden statistieken ontwikkeld om de dynamiek op de Belgische 

arbeidsmarkt weer te geven. De DynaM-statistieken worden ontwikkeld door RSZ en HIVA. Intussen 

werd er ook een kader gecreëerd voor de ontwikkeling van geregionaliseerde DynaM-gegevens door 

RSZ en HIVA met ondersteuning vanuit de gewesten. Zodra de regionale gegevens op basis van de 

nieuwe DynaM-methodologie beschikbaar zijn, kunnen we deze ook met het Steunpunt Werk inzetten 

om aan de hand daarvan de dynamiek op de Vlaamse arbeidsmarkt meer diepgaand te analyseren. 

Bij de uitvoering hiervan stellen we een samenwerking en kennisdeling met het HIVA voorop (hierin 

vertegenwoordigd door prof. dr. Ludo Struyven) zodat we de afstemming kunnen bewaken met het 

eigenlijke DynaM-project en kunnen streven naar complementariteit in de analyses. 

Netwerking  

Het Steunpunt Werk vervult een brugfunctie voor de verspreiding van arbeidsmarktinformatie en ken-

nisdeling. Deze brugfunctie (of draaischijffunctie) krijgt onder andere vorm via de cijferrubrieken en 

arbeidsmarktinformatie op de website en door de organisatie van de hotline, het tijdschrift Over.Werk 

en studiedagen (zie verder). Om dit te realiseren, investeren we in een uitgebreide netwerking met 

onderzoekers binnen en buiten Vlaanderen.  

We werken ook nauw samen met andere instellingen en onderzoeksgroepen voor het uitwisselen van 

inhoudelijke en methodologische expertise met betrekking tot de integratie van arbeidsmarktgegevens 

en de ontwikkeling van indicatoren. Hiervoor onderhouden we nauwe contacten met instellingen en 

studiediensten op Vlaams, federaal en intergewestelijk niveau. 

Vanuit het steunpunt participeren we eveneens in transnationale netwerken met betrekking tot ar-

beidsmarktmonitoring. Dit biedt mogelijkheden voor het uitwisselen van gegevens, concepten en on-

derzoeksmethodes binnen een grensoverschrijdende context. Bovendien krijgen we hiermee toegang 

tot landenspecifieke informatie en documentatie die we kunnen inzetten in het kader van de steun-

puntopdrachten. 

Transversale maatschappelijke thema’s 

We streven naar een integratie van transversale maatschappelijke thema’s in het steunpuntonder-

zoek, waarmee we een brug maken naar het ruimere sociaal en economisch beleid. De transversale 

dimensie van het onderzoek situeert zich onder meer op het snijvlak van werk en opleiding (onderwijs-

arbeidsmarkt, levenslang leren), werk en economie (dynamiek in jobs en bedrijven), en werk en inte-

gratie (positie van kansengroepen, evenredige arbeidsdeelname - EAD).  
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Kwaliteitsborging 

De hoofdpromotor en coördinator zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmatie van het 

Steunpunt Werk en bewaken de wetenschappelijke standaarden en de beleidsrelevantie van het 

steunpuntonderzoek. Daarnaast is er een bijkomende afstemming met het ruimere arbeidsmarkton-

derzoek via de Expertencommissie en vanuit de netwerkfunctie van het steunpunt. Het steunpunton-

derzoek wordt telkens ook toegelicht en besproken in een ‘werkgroep arbeidsmarktmonitoring en ar-

beidsmarktbeleid’. In deze werkgroep zetelen naast de opdrachtgevers ook experten van andere in-

stellingen en onderzoeksgroepen. Dit laat toe om de werkzaamheden af te toetsen bij de betrokken 

domeinspecialisten en bij te sturen op basis van de geleverde input.   

Zoals blijkt uit de bijgevoegde cv’s in deel 4 van de proposal beschikken de hoofdpromotor en coördi-

nator over de nodige expertise om het meerjarenprogramma van het Steunpunt Werk inhoudelijk en 

operationeel gestalte te geven. Bovendien worden de onderzoekers van de monitoringunit CELM van 

het Steunpunt WSE opgenomen in het nieuwe Steunpunt Werk, waardoor de opgebouwde expertise 

uit het verleden mee overgedragen wordt naar het nieuwe steunpunt.  

Valorisatie van steunpuntonderzoek 

De resultaten van het steunpuntonderzoek worden aangeboden via de website van het Steunpunt 

Werk en verspreid met de hiervoor voorziene communicatietools. 

Op de website van het Steunpunt Werk worden de arbeidsmarktcijfers en het arbeidsmarktonderzoek 

van het steunpunt gebundeld en beschikbaar gesteld.  

- De cijfers die het steunpunt verzamelt en actualiseert in het kader van de beleidsmonitoring en de 

projecties worden aangeboden in gestructureerde tijdreeksen en gebruikerstools, dit zijn interac-

tieve toepassingen waarmee de gebruikers zelf selecties kunnen maken en tabellen of projecties 

op maat kunnen opvragen en uitvoeren. 

- Voor de valorisatie van het arbeidsmarktonderzoek voorzien we in de uitgave van Nederlandstali-

ge webartikels die we bundelen onder de noemer ‘Arbeidsmarkt.Online’. Arbeidsmarkt.Online 

wordt uitgebouwd als een flexibel publicatieplatform voor artikels van het steunpunt waarin we de 

arbeidsmarkt analyseren, beleidsrelevante trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt duiden, 

en vooruitblikken aan de hand van projecties en toekomstverkenningen. Binnen Arbeids-

markt.Online maken we een onderscheid volgens de invalshoek van de artikels, met name moni-

toring, projecties of onderzoek.  

Het Steunpunt Werk bouwt verschillende tools uit voor externe communicatie. Hiermee beogen we 

een brede verspreiding van het steunpuntonderzoek.   

- De ‘nieuwsberichten’ op de steunpuntwebsite zijn korte berichten waarmee we de aandacht vesti-

gen op nieuwe publicaties, updates in de cijferrubrieken en events.   

- De ‘cijferfocus’ op de homepage van de website is een flexibele tool waarmee we op een eenvou-

dige en snelle manier nieuwe of relevante cijfers onder de aandacht kunnen brengen.   

- Het ‘e-zine’ van het steunpunt is opgevat als een mailing waarmee we op regelmatige basis com-

municeren over publicaties, updates in de cijferrubrieken en events. Via het e-zine worden even-

eens de webartikels van het steunpunt verspreid.    

- De ‘twitteraccount’ van het steunpunt laat toe om op een meer dynamische wijze te communice-

ren ter aanvulling van het e-zine. Hiermee kunnen we updates of events sneller aankondigen, 

maar ook gerichter communiceren over actuele thema’s of specifieke cijfers/analyses die we in de 

kijker willen plaatsen.    
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Netwerkfunctie 

Het Steunpunt Werk vervult een brugfunctie voor de verspreiding van arbeidsmarktinformatie en ken-

nisdeling. Hiervoor richten we ons met onderstaande activiteiten op een brede doelgroep van be-

leidsmakers, agentschappen, sociale partners, sectoren, onderzoekers, journalisten, publieke opinie, 

enzovoort.  

- Het Steunpunt Werk is het eerste aanspreekpunt voor stakeholders in het beleidsdomein die op 

zoek zijn naar actuele en gevalideerde informatie over de arbeidsmarkt. Hiervoor continueren we 

de ‘hotline arbeidsmarktinformatie’. Via deze hotline worden vragen naar feitelijke data en informa-

tie over de arbeidsmarkt op korte termijn toegeleverd aan externe gebruikers. 

- Over.Werk is het tijdschrift van het Steunpunt Werk waarin we rapporteren over nieuw arbeids-

marktonderzoek (met focus op Vlaanderen, België en Nederland) en ruimte creëren voor beleids- 

en opinieteksten. De huidige frequentie van vier nummers per jaar wordt gereduceerd naar twee 

nummers, maar tevens aangevuld met het meer flexibel inzetbare Arbeidsmarkt.Online (cf. supra). 

Over.Werk blijft wel het belangrijkste publicatieforum voor VIONA-onderzoek. In het ene nummer 

bundelen we onderzoek en beleidsteksten rond een actueel of beleidsrelevant thema. In het ande-

re nummer bundelen we artikels waarin gerapporteerd wordt over recent gepubliceerd arbeids-

marktonderzoek. Er is telkens ook ruimte voor debat of discussieteksten met betrekking tot de ar-

beidsmarkt.   

- Het steunpunt organiseert studiedagen of beleidsseminars waar onderzoek en beleid met elkaar 

in debat treden over de werking van de arbeidsmarkt. Deze events worden georganiseerd in sa-

menwerking met de Vlaamse overheid.  

Goedkeuringsprocedure 

Voor deze rubriek verwijzen we naar de bepalingen inzake de goedkeuringsprocedures in de model-

beheersovereenkomst. Deze bepalingen worden verder uitgewerkt bij het opstellen van de beheers-

overeenkomst van het Steunpunt Werk.  

Kennisbeheer 

Voor deze rubriek verwijzen we naar de bepalingen inzake kennisbeheer in de modelbeheersover-

eenkomst. Deze bepalingen worden verder uitgewerkt bij het opstellen van de beheersovereenkomst 

van het Steunpunt Werk.    

Organisatieplan 

Voor deze rubriek verwijzen we naar deel 5 van de proposal (‘Organisatieplan Steunpunt Werk’) waar 

een toelichting wordt gegeven bij het personeelsbeleid en het financieel beheer van het Steunpunt 

Werk.  

Logistieke en materiële inbreng 

Voor deze rubriek verwijzen we naar deel 6 van de proposal (‘Logistieke inbreng Steunpunt Werk’) 

waar een toelichting wordt gegeven bij de huisvesting, de logistieke en materiële inbreng, en de per-

sonele inbreng buiten de steunpuntfinanciering.  

Ervaring, expertise en wetenschappelijke inbreng 

Voor deze rubriek verwijzen we naar deel 4 van de proposal (‘Expertise Steunpunt Werk’) waar een 

toelichting wordt gegeven bij de ervaring, expertise, wetenschappelijke inbreng en publicaties van de 

hoofdpromotor en de coördinator van het Steunpunt Werk. 
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Bijlagen 

Overzicht werkpakketten en modules 2016-2020 

Werkpakketten en modules 2016 

Werkpakketten 2016 VTE  Toelichting  Oplevering Output / milestones 

WP1. Monitoring 
 

    

Module 1 4 Update Vlaamse arbeidsrekening (I):  
- Socio-economische positie 
- Werkende beroepsbevolking 
- Kernindicatoren 

4/2016 - Update cijfers 
- Webartikel 

Module 2 4 Update Vlaamse arbeidsrekening (II):  
- Binnenlandse werkgelegenheid  
- Pendel 
- Jobs  
- Vestigingen met personeel 

9/2016 - Update cijfers 
- Webartikel 

Module 3 6 Update gestructureerde tijdreeksen (I): 
- Sectoren en paritaire comités 
- Vacatures en krapte 
- Kerncijfers Vlaanderen in Europa 
- Beroepenmonitor 

 
4/2016 
4/2016 

10/2016 
10/2016 

- Update cijfers 
- Update gebruikerstool 
- Over.Werk-artikel jeugdwerkloos-

heid en NEET-jongeren 

Module 4 3 Update gestructureerde tijdreeksen (II): 
- Opleidingsinspanningen 

8/2016 - Update cijfers 
- Webartikel 

Module 5 4 Ontwikkelen schoolverlatersindicatoren 4/2016 - Cijferreeksen 
- Webartikel 

Module 6 3 Trendrapportering 4/2016 
7/2016 

10/2016 

- Update trendreeksen 
- Kwartaalbericht 

WP2. Projecties 
 

    

Module 7 4 Update werkzaamheidsprojecties 10/2016 - Update gebruikerstools 
- Webartikel 

Module 8 4 Update sectorprojecties 4/2016 - Update gebruikerstools 
- Webartikel 

Module 9 4 Ontwikkeling instroomprojecties (fase 
1) 

12/2016 - Conceptnota 

WP3. Beleidsmodellering 
 

    

Module 10 3 Doelgroepkortingen (jongeren / 55+) ongoing - Ad hoc 

Module 11 2 Boordtabel EAD-beleid ongoing - Ad hoc 

Module 12 2 Aanvullende activiteiten ongoing - Ad hoc 

WP4. Benchmarking 
 

    

Module 13 5 Stimuli laaggeschoolde arbeid 12/2016 - Onderzoeksrapport 

Module 14 2 Aanvullende activiteiten  ongoing - Ad hoc 

WP5. Analyse 
 

    

Module 15 4 Analyse vroegtijdige schoolverlaters 8/2016 - Onderzoeksrapport  

WP6. Draaischijf 
 

    

Module 16 3 Over.Werk themanummer: jongerenga-
rantie 

6/2016 - Over.Werk 
 

Module 17 3 Over.Werk Gepubliceerd onderzoek 12/2016 - Over.Werk 

Module 18 3 Wetenschappelijke dienstverlening  Ongoing - Hotline  
- Ad hoc dienstverlening 

Module 19 3 Valorisatie en communicatie Ongoing - Website 
- Externe communicatie 

WP7. Datamanagement 
 

    

Module 20 3,6 Ondersteunende activiteiten datama-
nagement 

ongoing - Ontsluiten van databanken 
- Werkgroepen arbeidsmarktdata 
- Netwerk arbeidsmarktexperten 
- Transnationale netwerken 
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Werkpakketten en modules 2017 

Werkpakketten 2017 VTE  Toelichting  Oplevering Output / milestones 

WP1. Monitoring 
 

    

Module 1 4 Update Vlaamse arbeidsrekening (I):  
- Socio-economische positie 
- Werkende beroepsbevolking 
- Kernindicatoren 

4/2017 - Update cijfers 
- Webartikel 

Module 2 4 Update Vlaamse arbeidsrekening (II):  
- Binnenlandse werkgelegenheid  
- Pendel 
- Jobs  
- Vestigingen met personeel 

9/2017 - Update cijfers 
- Webartikel 

Module 3 6 Update gestructureerde tijdreeksen (I): 
- Sectoren en paritaire comités 
- Vacatures en krapte 
- Kerncijfers Vlaanderen in Europa 
- Beroepenmonitor 

 
4/2017 
4/2017 

10/2017 
10/2017 

- Update cijfers 
- Update gebruikerstool 
- Over.Werk-artikel jeugdwerkloos-

heid en NEET-jongeren 

Module 4 3 Update gestructureerde tijdreeksen (II): 
- Eindeloopbaan 

8/2017 - Update cijfers 
- Webartikel 

Module 5 4 Uitbreiden sectorale tijdreeksen (o.b.v. 
NACE en DynaM) 

4/2017 - Cijferreeksen 
- Webartikel 

Module 6 3 Trendrapportering 1/2017 
4/2017 
7/2017 

10/2017 

- Update trendreeksen 
- Kwartaalbericht 

WP2. Projecties 
 

    

Module 7 4 Update werkzaamheidsprojecties 10/2017 - Update gebruikerstools 
- Webartikel 

Module 8 4 Update beroepenprojecties  4/2017 - Update gebruikerstools 
- Webartikel 

Module 9 4 Ontwikkeling instroomprojecties (fase 
2) 

12/2017 - Dataverwerking 

WP3. Beleidsmodellering 
 

    

Module 10 3 Te bepalen ongoing - Ad hoc 

Module 11 2 Te bepalen ongoing - Ad hoc 

Module 12 2 Aanvullende activiteiten ongoing - Ad hoc 

WP4. Benchmarking 
 

    

Module 13 5 Te bepalen 12/2017 - Webartikel / Onderzoeksrapport 

Module 14 2 Aanvullende activiteiten  ongoing - Ad hoc 

WP5. Analyse 
 

    

Module 15 4 Te bepalen 8/2017 - Webartikel / Onderzoeksrapport  

WP6. Draaischijf 
 

    

Module 16 3 Over.Werk themanummer: te bepalen 6/2017 - Over.Werk 
 

Module 17 3 Over.Werk Gepubliceerd onderzoek 12/2017 - Over.Werk 

Module 18 3 Wetenschappelijke dienstverlening  Ongoing - Hotline  
- Ad hoc dienstverlening 

Module 19 3 Valorisatie en communicatie Ongoing - Website 
- Externe communicatie 

WP7. Datamanagement 
 

    

Module 20 3,6 Ondersteunende activiteiten datama-
nagement 

ongoing - Ontsluiten van databanken 
- Werkgroepen arbeidsmarktdata 
- Netwerk arbeidsmarktexperten 
- Transnationale netwerken 
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Werkpakketten en modules 2018 

Werkpakketten 2018 VTE  Toelichting  Oplevering Output / milestones 

WP1. Monitoring 
 

    

Module 1 4 Update Vlaamse arbeidsrekening (I):  
- Socio-economische positie 
- Werkende beroepsbevolking 
- Kernindicatoren 

4/2018 - Update cijfers 
- Webartikel 

Module 2 4 Update Vlaamse arbeidsrekening (II):  
- Binnenlandse werkgelegenheid  
- Pendel 
- Jobs  
- Vestigingen met personeel 

9/2018 - Update cijfers 
- Webartikel 

Module 3 6 Update gestructureerde tijdreeksen (I): 
- Sectoren en paritaire comités 
- Vacatures en krapte 
- Kerncijfers Vlaanderen in Europa 
- Beroepenmonitor 

 
4/2018 
4/2018 

10/2018 
10/2018 

- Update cijfers 
- Update gebruikerstool 
- Over.Werk-artikel jeugdwerkloos-

heid en NEET-jongeren 

Module 4 3 Update gestructureerde tijdreeksen (II): 
- Opleidingsinspanningen 

8/2018 - Update cijfers 
- Webartikel 

Module 5 4 Revisie en update van het instrument 
werknemersstromen pc’s  

4/2018 - Cijferreeksen 
- Webartikel 

Module 6 3 Trendrapportering 1/2018 
4/2018 
7/2018 

10/2018 

- Update trendreeksen 
- Kwartaalbericht 

WP2. Projecties 
 

    

Module 7 4 Update werkzaamheidsprojecties 10/2018 - Update gebruikerstools 
- Webartikel 

Module 8 4 Update sectorprojecties 4/2018 - Update gebruikerstools 
- Webartikel 

Module 9 4 Ontwikkeling instroomprojecties (fase 
3) 

12/2018 - Resultaten 

WP3. Beleidsmodellering 
 

    

Module 10 3 Te bepalen ongoing - Ad hoc 

Module 11 2 Te bepalen ongoing - Ad hoc 

Module 12 2 Aanvullende activiteiten ongoing - Ad hoc 

WP4. Benchmarking 
 

    

Module 13 5 Te bepalen 12/2018 - Webartikel / Onderzoeksrapport 

Module 14 2 Aanvullende activiteiten  ongoing - Ad hoc 

WP5. Analyse 
 

    

Module 15 4 Te bepalen 8/2018 - Webartikel / Onderzoeksrapport 

WP6. Draaischijf 
 

    

Module 16 3 Over.Werk themanummer: te bepalen 6/2018 - Over.Werk 
 

Module 17 3 Over.Werk Gepubliceerd onderzoek 12/2018 - Over.Werk 

Module 18 3 Wetenschappelijke dienstverlening  Ongoing - Hotline  
- Ad hoc dienstverlening 

Module 19 3 Valorisatie en communicatie Ongoing - Website 
- Externe communicatie 

WP7. Datamanagement 
 

    

Module 20 3,6 Ondersteunende activiteiten datama-
nagement 

ongoing - Ontsluiten van databanken 
- Werkgroepen arbeidsmarktdata 
- Netwerk arbeidsmarktexperten 
- Transnationale netwerken 
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Werkpakketten en modules 2019 

Werkpakketten 2019 VTE  Toelichting  Oplevering Output / milestones 

WP1. Monitoring 
 

    

Module 1 4 Update Vlaamse arbeidsrekening (I):  
- Socio-economische positie 
- Werkende beroepsbevolking 
- Kernindicatoren 

4/2019 - Update cijfers 
- Webartikel 

Module 2 4 Update Vlaamse arbeidsrekening (II):  
- Binnenlandse werkgelegenheid  
- Pendel 
- Jobs  
- Vestigingen met personeel 

9/2019 - Update cijfers 
- Webartikel 

Module 3 6 Update gestructureerde tijdreeksen (I): 
- Sectoren en paritaire comités 
- Vacatures en krapte 
- Kerncijfers Vlaanderen in Europa 
- Beroepenmonitor 

 
4/2019 
4/2019 

10/2019 
10/2019 

- Update cijfers 
- Update gebruikerstool 
- Over.Werk-artikel jeugdwerkloos-

heid en NEET-jongeren 

Module 4 3 Update gestructureerde tijdreeksen (II): 
- Eindeloopbaan 

8/2019 - Update cijfers 
- Webartikel 

Module 5 4 Uitbreiding van de werknemersstro-
men pc’s (o.b.v. DynaM, DWH) 

4/2019 - Update cijfers 
- Webartikel 

Module 6 3 Trendrapportering 1/2019 
4/2019 
7/2019 

10/2019 

- Update trendreeksen 
- Kwartaalbericht 

WP2. Projecties 
 

    

Module 7 4 Update werkzaamheidsprojecties 10/2019 - Update gebruikerstools 
- Webartikel 

Module 8 4 Update beroepenprojecties 4/2019 - Update gebruikerstools 
- Webartikel 

Module 9 4 Ontwikkeling geïntegreerd stroommo-
del sectoren (fase 1) 

12/2019 - Conceptnota 

WP3. Beleidsmodellering 
 

    

Module 10 3 Te bepalen ongoing - Ad hoc 

Module 11 2 Te bepalen ongoing - Ad hoc 

Module 12 2 Aanvullende activiteiten ongoing - Ad hoc 

WP4. Benchmarking 
 

    

Module 13 5 Te bepalen 12/2019 - Webartikel / Onderzoeksrapport 

Module 14 2 Aanvullende activiteiten  ongoing - Ad hoc 

WP5. Analyse 
 

    

Module 15 4 Te bepalen 8/2019 - Webartikel / Onderzoeksrapport 

WP6. Draaischijf 
 

    

Module 16 3 Over.Werk themanummer: te bepalen 6/2019 - Over.Werk 
 

Module 17 3 Over.Werk Gepubliceerd onderzoek 12/2019 - Over.Werk 

Module 18 3 Wetenschappelijke dienstverlening  Ongoing - Hotline  
- Ad hoc dienstverlening 

Module 19 3 Valorisatie en communicatie Ongoing - Website 
- Externe communicatie 

WP7. Datamanagement 
 

    

Module 20 3,6 Ondersteunende activiteiten datama-
nagement 

ongoing - Ontsluiten van databanken 
- Werkgroepen arbeidsmarktdata 
- Netwerk arbeidsmarktexperten 
- Transnationale netwerken 
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Werkpakketten en modules 2020 

Werkpakketten 2020 VTE  Toelichting  Oplevering Output / milestones 

WP1. Monitoring 
 

    

Module 1 4 Update Vlaamse arbeidsrekening (I):  
- Socio-economische positie 
- Werkende beroepsbevolking 
- Kernindicatoren 

4/2020 - Update cijfers 
- Webartikel 

Module 2 4 Update Vlaamse arbeidsrekening (II):  
- Binnenlandse werkgelegenheid  
- Pendel 
- Jobs  
- Vestigingen met personeel 

9/2020 - Update cijfers 
- Webartikel 

Module 3 6 Update gestructureerde tijdreeksen (I): 
- Sectoren en paritaire comités 
- Vacatures en krapte 
- Kerncijfers Vlaanderen in Europa 
- Beroepenmonitor 

 
4/2020 
4/2020 

10/2020 
10/2020 

- Update cijfers 
- Update gebruikerstool 
- Over.Werk-artikel jeugdwerkloos-

heid en NEET-jongeren 

Module 4 3 Update gestructureerde tijdreeksen (II): 
- Opleidingsinspanningen 

8/2020 - Update cijfers 
- Webartikel 

Module 5 4 Update werknemersstromen pc’s 4/2020 - Update cijfers 
- Webartikel 

Module 6 3 Trendrapportering 1/2020 
4/2020 
7/2020 

10/2020 

- Update trendreeksen 
- Kwartaalbericht 

WP2. Projecties 
 

    

Module 7 4 Update werkzaamheidsprojecties 10/2020 - Update gebruikerstools 
- Webartikel 

Module 8 4 Update sectorprojecties 4/2020 - Update gebruikerstools 
- Webartikel 

Module 9 4 Ontwikkeling geïntegreerd stroommo-
del sectoren (fase 2) 

12/2020 - Resultaten 

WP3. Beleidsmodellering 
 

    

Module 10 3 Te bepalen ongoing - Ad hoc 

Module 11 2 Te bepalen ongoing - Ad hoc 

Module 12 2 Aanvullende activiteiten ongoing - Ad hoc 

WP4. Benchmarking 
 

    

Module 13 5 Te bepalen 12/2020 - Webartikel / Onderzoeksrapport 

Module 14 2 Aanvullende activiteiten  ongoing - Ad hoc 

WP5. Analyse 
 

    

Module 15 4 Te bepalen 8/2020 - Webartikel / Onderzoeksrapport 

WP6. Draaischijf 
 

    

Module 16 3 Over.Werk themanummer: te bepalen 6/2020 - Over.Werk 
 

Module 17 3 Over.Werk Gepubliceerd onderzoek 12/2020 - Over.Werk 

Module 18 3 Wetenschappelijke dienstverlening  Ongoing - Hotline  
- Ad hoc dienstverlening 

Module 19 3 Valorisatie en communicatie Ongoing - Website 
- Externe communicatie 

WP7. Datamanagement 
 

    

Module 20 3,6 Ondersteunende activiteiten datama-
nagement 

ongoing - Ontsluiten van databanken 
- Werkgroepen arbeidsmarktdata 
- Netwerk arbeidsmarktexperten 
- Transnationale netwerken 
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Gantt charts 2016-2020 

Gantt charts 2016 

2016 VTE   jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

WP1. Monitoring                             

Module 1 4 
Update Vlaamse arbeidsre-
kening (I) 

                        

Module 2 4 
Update Vlaamse arbeidsre-
kening (II) 

                        

Module 3 6 
Update gestructureerde 
tijdreeksen (I) 

                        

Module 4 3 
Update gestructureerde 
tijdreeksen (II) 

                        

Module 5 4 
Ontwikkelen schoolverla-
tersindicatoren 

                        

Module 6 3 Trendrapportering                         

WP2. Projecties                             

Module 7 4 
Update werkzaamheidspro-
jecties 

                        

Module 8 4 Update sectorprojecties                         

Module 9 4 
Ontwikkeling instroompro-
jecties (fase 1) 

                        

WP3. Beleidsmo-
dellering 

  
                          

Module 10 3 
Doelgroepkortingen (jonge-
ren / 55+) 

. . . . . . . . . . . . 

Module 11 2 Boordtabel EAD-beleid . . . . . . . . . . . . 

Module 12 2 Aanvullende activiteiten . . . . . . . . . . . . 

WP4. Benchmar-
king 

  
                          

Module 13 5 
Stimuli laaggeschoolde 
arbeid 

                        

Module 14 2 Aanvullende activiteiten  . . . . . . . . . . . . 

WP5. Analyse                             

Module 15 4 
Analyse vroegtijdige school-
verlaters 

                        

WP6. Draaischijf-
functie 

  
                          

Module 16 3 
Over.Werk themanummer: 
jongerengarantie 

                        

Module 17 3 
Over.Werk Gepubliceerd 
onderzoek 

                        

Module 18 3 
Wetenschappelijke dienst-
verlening 

. . . . . . . . . . . . 

Module 19 3 Valorisatie en communicatie . . . . . . . . . . . . 

WP7. Datama-
nagement 

  
                          

Module 20 3,6 
Ondersteunende activiteiten 
datamanagement 

. . . . . . . . . . . . 
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Gantt charts 2017 

2017 VTE   jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

WP1. Monitoring                             

Module 1 4 
Update Vlaamse arbeidsre-
kening (I) 

                        

Module 2 4 
Update Vlaamse arbeidsre-
kening (II) 

                        

Module 3 6 
Update gestructureerde 
tijdreeksen (I) 

                        

Module 4 3 
Update gestructureerde 
tijdreeksen (II) 

                        

Module 5 4 
Uitbreiden sectorale tijd-
reeksen (o.b.v. NACE en 
DynaM) 

                        

Module 6 3 Trendrapportering                         

WP2. Projecties                             

Module 7 4 
Update werkzaamheidspro-
jecties 

                        

Module 8 4 Update beroepenprojecties                         

Module 9 4 
Ontwikkeling instroompro-
jecties (fase 2) 

                        

WP3. Beleidsmo-
dellering 

  
                          

Module 10 3 Te bepalen . . . . . . . . . . . . 

Module 11 2 Te bepalen . . . . . . . . . . . . 

Module 12 2 Aanvullende activiteiten . . . . . . . . . . . . 

WP4. Benchmar-
king 

  
                          

Module 13 5 Te bepalen                         

Module 14 2 Aanvullende activiteiten  . . . . . . . . . . . . 

WP5. Analyse                             

Module 15 4 Te bepalen                         

WP6. Draaischijf-
functie 

  
                          

Module 16 3 
Over.Werk themanummer: 
te bepalen 

                        

Module 17 3 
Over.Werk Gepubliceerd 
onderzoek 

                        

Module 18 3 
Wetenschappelijke dienst-
verlening 

. . . . . . . . . . . . 

Module 19 3 Valorisatie en communicatie . . . . . . . . . . . . 

WP7. Datama-
nagement 

  
                          

Module 20 3,6 
Ondersteunende activiteiten 
datamanagement 

. . . . . . . . . . . . 
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Gantt charts 2018 

2018 VTE   jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

WP1. Monitoring                             

Module 1 4 
Update Vlaamse arbeidsre-
kening (I) 

                        

Module 2 4 
Update Vlaamse arbeidsre-
kening (II) 

                        

Module 3 6 
Update gestructureerde 
tijdreeksen (I) 

                        

Module 4 3 
Update gestructureerde 
tijdreeksen (II) 

                        

Module 5 4 
Revisie en update van het 
instrument werknemers-
stromen pc’s 

                        

Module 6 3 Trendrapportering                         

WP2. Projecties                             

Module 7 4 
Update werkzaamheidspro-
jecties 

                        

Module 8 4 Update sectorprojecties                         

Module 9 4 
Ontwikkeling instroompro-
jecties (fase 3) 

                        

WP3. Beleidsmo-
dellering 

  
                          

Module 10 3 Te bepalen . . . . . . . . . . . . 

Module 11 2 Te bepalen . . . . . . . . . . . . 

Module 12 2 Aanvullende activiteiten . . . . . . . . . . . . 

WP4. Benchmar-
king 

  
                          

Module 13 5 Te bepalen                         

Module 14 2 Aanvullende activiteiten  . . . . . . . . . . . . 

WP5. Analyse                             

Module 15 4 Te bepalen                         

WP6. Draaischijf-
functie 

  
                          

Module 16 3 
Over.Werk themanummer: 
te bepalen 

                        

Module 17 3 
Over.Werk Gepubliceerd 
onderzoek 

                        

Module 18 3 
Wetenschappelijke dienst-
verlening 

. . . . . . . . . . . . 

Module 19 3 Valorisatie en communicatie . . . . . . . . . . . . 

WP7. Datama-
nagement 

  
                          

Module 20 3,6 
Ondersteunende activiteiten 
datamanagement 

. . . . . . . . . . . . 
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Gantt charts 2019 

2019 VTE   jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

WP1. Monitoring                             

Module 1 4 
Update Vlaamse arbeidsre-
kening (I) 

                        

Module 2 4 
Update Vlaamse arbeidsre-
kening (II) 

                        

Module 3 6 
Update gestructureerde 
tijdreeksen (I) 

                        

Module 4 3 
Update gestructureerde 
tijdreeksen (II) 

                        

Module 5 4 
Uitbreiding van de werkne-
mersstromen pc’s (o.b.v. 
DynaM, DWH) 

                        

Module 6 3 Trendrapportering                         

WP2. Projecties                             

Module 7 4 
Update werkzaamheidspro-
jecties 

                        

Module 8 4 Update beroepenprojecties                         

Module 9 4 
Ontwikkeling geïntegreerd 
stroommodel sectoren (fase 
1) 

                        

WP3. Beleidsmo-
dellering 

  
                          

Module 10 3 Te bepalen . . . . . . . . . . . . 

Module 11 2 Te bepalen . . . . . . . . . . . . 

Module 12 2 Aanvullende activiteiten . . . . . . . . . . . . 

WP4. Benchmar-
king 

  
                          

Module 13 5 Te bepalen                         

Module 14 2 Aanvullende activiteiten  . . . . . . . . . . . . 

WP5. Analyse                             

Module 15 4 Te bepalen                         

WP6. Draaischijf-
functie 

  
                          

Module 16 3 
Over.Werk themanummer: 
te bepalen 

                        

Module 17 3 
Over.Werk Gepubliceerd 
onderzoek 

                        

Module 18 3 
Wetenschappelijke dienst-
verlening 

. . . . . . . . . . . . 

Module 19 3 Valorisatie en communicatie . . . . . . . . . . . . 

WP7. Datama-
nagement 

  
                          

Module 20 3,6 
Ondersteunende activiteiten 
datamanagement 

. . . . . . . . . . . . 
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Gantt charts 2020 

2020 VTE   jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

WP1. Monitoring                             

Module 1 4 
Update Vlaamse arbeidsre-
kening (I) 

                        

Module 2 4 
Update Vlaamse arbeidsre-
kening (II) 

                        

Module 3 6 
Update gestructureerde 
tijdreeksen (I) 

                        

Module 4 3 
Update gestructureerde 
tijdreeksen (II) 

                        

Module 5 4 
Update werknemersstromen 
pc’s 

                        

Module 6 3 Trendrapportering                         

WP2. Projecties                             

Module 7 4 
Update werkzaamheidspro-
jecties 

                        

Module 8 4 Update sectorprojecties                         

Module 9 4 
Ontwikkeling geïntegreerd 
stroommodel sectoren (fase 
2) 

                        

WP3. Beleidsmo-
dellering 

  
                          

Module 10 3 Te bepalen . . . . . . . . . . . . 

Module 11 2 Te bepalen . . . . . . . . . . . . 

Module 12 2 Aanvullende activiteiten . . . . . . . . . . . . 

WP4. Benchmar-
king 

  
                          

Module 13 5 Te bepalen                         

Module 14 2 Aanvullende activiteiten  . . . . . . . . . . . . 

WP5. Analyse                             

Module 15 4 Te bepalen                         

WP6. Draaischijf-
functie 

  
                          

Module 16 3 
Over.Werk themanummer: 
te bepalen 

                        

Module 17 3 
Over.Werk Gepubliceerd 
onderzoek 

                        

Module 18 3 
Wetenschappelijke dienst-
verlening 

. . . . . . . . . . . . 

Module 19 3 Valorisatie en communicatie . . . . . . . . . . . . 

WP7. Datama-
nagement 

  
                          

Module 20 3,6 
Ondersteunende activiteiten 
datamanagement 

. . . . . . . . . . . . 
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Personeelsinzet 2016-2020 

Personeelsinzet (in persoonsmaanden) 2016 2017 2018 2019 2020 Totaal 

Directe personeelsinzet 69,60 69,60 69,60 69,60 69,60 348,00 

WP1. Monitoring 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 120,00 

Module 1 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 

Module 2 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 

Module 3 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 30,00 

Module 4 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 

Module 5 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 

Module 6 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 

WP2. Projecties 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 60,00 

Module 7 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 

Module 8 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 

Module 9 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 

WP3. Beleidsmodellering 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 35,00 

Module 10 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 

Module 11 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 

Module 12 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 

WP4. Benchmarking 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 35,00 

Module 13 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00 

Module 14 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 

WP5. Analyse 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 

Module 15 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 

WP6. Draaischijffunctie 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 60,00 

Module 16 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 

Module 17 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 

Module 18 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 

Module 19 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00 

WP7. Datamanagement 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 18,00 

Module 20 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 18,00 

Indirecte personeelsinzet 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 24,00 

Secretariaat 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 24,00 

Totaal aantal persoonsmaanden 74,40 74,40 74,40 74,40 74,40 372,00 

 


