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Beknopte beschrijving van het onderzoek
In internationale context is er al enig wetenschappelijk bewijs voor een link tussen kinderopvang en
tewerkstelling, maar empirisch onderzoek naar deze link in de Vlaamse context is beperkt. Om beleid
en praktijk te informeren is er nood aan diepgaand onderzoek naar de drempels voor het gebruik van
formele kinderopvang, de impact van kinderopvang op werkgelegenheid en inkomen, en de
terugverdieneffecten voor het Vlaamse beleid.
De doelstellingen van het huidige onderzoek zijn dan ook de volgende:
 Het in kaart brengen van het profiel van gebruikers en van niet-gebruikers van kinderopvang in
Vlaanderen op basis van databankanalyse;
 Het in kaart brengen van de drempels bij niet-gebruikers van kinderopvang met bijzondere focus op
de kwetsbare doelgroep van personen in kansarmoede,;
 Inzicht verwerven inzake de impact van het gebruik van kinderopvang op werk- en inkomenssituatie
van gezinnen in Vlaanderen;
 Exploreren van potentiële financiële en niet-financiële terugverdieneffecten van kinderopvang in
Vlaanderen.
Analysekader
Kinderopvang dient verschillende doelen: sociale en pedagogische functies voor het kind, maar ook
activeringsfuncties en facilitering van de werk-privé balans voor de ouders. In deze studie focussen we
op de link met tewerkstelling, zowel vanuit een niet-beroepsactieve situatie (activeringsfunctie van
kinderopvang) als vanuit een beroepsactieve situatie (facilitering van werk/privé combinatie van
kinderopvang).
We onderscheiden 2 doelgroepen voor deze analyse:


Niet-gebruikers van formele kinderopvang: zowel gebruikers van enkel informele kinderopvang en
gezinnen die noch formele noch informele kinderopvang gebruiken.
 Gebruikers van formele kinderopvang: zowel gezinnen die enkel beroep doen op formele
kinderopvang en de gezinnen die zowel beroep doen op formele als informele kinderopvang.
De onderstaande figuur geeft het analysekader weer dat we opstelden voor deze opdracht en toont
hoe we de onderzoeksdoelstellingen aan de doelgroepen koppelen.

Om de onderzoeksdoelstellingen te realiseren, zetten we diverse methodes in (zie onderstaande tabel).

Plan van aanpak
Voor het uitvoeren van de studie doorlopen we 4 fases. We voorzien 5 stuurgroepen en één werksessie.
 Fase 1: Verkenning heeft tot doel om van bij de start van het onderzoek te zorgen voor eenzelfde
begrip van de opdracht en het onderzoeksthema verder te verkennen zodat de volgende fases ten
gronde voorbereid worden. We voorzien hiertoe een startoverleg, verkennende deskstudie,
helikopterinterviews, de conceptualisering van het terugverdienmodel en het opstellen van de
vragenlijst van de enquête.
 Fase 2: Mixed-method analyse heeft tot doel om een grondig inzicht te verkrijgen in het gebruik van
kinderopvang in Vlaanderen. We analyseren het profiel van gebruikers en niet-gebruikers, drempels
en stimulansen om beroep te doen op kinderopvang en de link tussen kinderopvang en
tewerkstelling/inkomen. Dit doen we aan de hand van databank-analyse (IKT en KSZ), enquêtes bij
gebruikers en niet-gebruikers en diepte-interviews met niet-gebruikers uit kansengroepen.
 Fase 3: Berekening terugverdieneffecten omvat het in kaart brengen van de terugverdieneffecten
van kinderopvang, met aandacht voor zowel financiële als niet-financiële terugverdieneffecten. In
deze fase vullen we het terugverdienmodel in en schaven het bij aan de hand van een werksessie.
Hierna volgt een finalisering van het model en een diepgaande analyse.
 Fase 4: Synthese omvat het afronden van het onderzoeksproject met een eindrapport.
Verschillende valorisatiepistes
Het valorisatieplan voor de voorgestelde studieopdracht bevat verschillende elementen om de
onderzoeksresultaten onder de aandacht te brengen van de betrokken stakeholders:
 Diverse publicaties van de onderzoeksresultaten in de vorm van een toegankelijk eindrapport
met samenvatting. De bevindingen kunnen via diverse kanalen onder de aandacht van een
breed publiek gebracht worden (bv. website en nieuwsbrief WSE, Over.Werk).
 Presentaties van de resultaten van het onderzoek met interactie (al dan niet online) gericht op
verschillende doelgroepen (bv. beleidsactoren, sociale partners, actoren actief rond gezinnen
met jonge kinderen).
 Verspreiding van de onderzoeksresultaten via IDEA-kanalen, HIVA-kanalen en sociale media
Onze troeven voor deze opdracht
Speciaal voor deze oproep slaan HIVA en IDEA Consult de handen in elkaar. We brengen deze opdracht
tot een succesvol einde dankzij een combinatie van unieke en complementaire sterktes, onder meer:
 Expertise m.b.t. kinderopvang;
 Expertise m.b.t. databank analyses;
 Expertise m.b.t. grootschalige enquêtes;
 Expertise m.b.t. analyse van terugverdieneffecten.

1 / Context en doelstellingen van het onderzoek
Kinderopvang: een belangrijke sociale, pedagogische en activeringsinstrument
Het voorzien van meer kwalitatieve kinderopvang dient verschillende doelen: sociale en pedagogische
functie voor het kind, helpt (jonge) ouders met het afstemmen van werk en gezin, kan helpen met
activering zodat de zoektocht naar een baan of het volgen van een opleiding zorgelozer kan gebeuren
en gezinnen hun inkomenspositie kunnen versterken. In het Vlaamse regeerakkoord staan ook
engagementen om daarin verder te investeren:
“We zorgen voor voldoende, toegankelijke en betaalbare kinderopvang met een goed evenwicht tussen
de verschillende types kinderopvang en een mix van groepsopvang en gezinsopvang, zodat ouders zelf
het opvangtype kunnen kiezen. [...]”
Ook de SERV wees in het akkoord van 2019 “Iedereen aan Boord” op het belang van flexibele, betaalbare
en laagdrempelige kinderopvang. Tenslotte stelt de Europese Commissie, met de Barcelona norm, dat
er kinderopvang moet zijn voor minstens 33% van de kinderen jonger dan 3 jaar. Aandacht voor
kansengroepen, zoals kortgeschoolden en personen met een vreemde origine, die gewoonlijks minder
deelnemen aan kinderopvang, is hierbij essentieel.
Beperkt onderzoek met betrekking tot de link tussen kinderopvang en tewerkstelling in Vlaanderen
Het belang van voldoende kwalitatief aanbod aan laagdrempelige kinderopvang doorkruist vaak de
arbeidsmarktdiscussies zonder dat dit verder wordt onderzocht. In internationale context is er al enige
wetenschappelijke evidentie1 inzake de link tussen kinderopvang en tewerkstelling, maar dergelijk
empirisch onderzoek dat zich focust op de link tussen kinderopvang en tewerkstelling in Vlaanderen is
beperkt. Een studie van het HIVA uit 2019 raamde de totale onvervulde behoefte aan formele
kinderopvang voor niet-schoolgaande kinderen in het Vlaamse Gewest op 8,6%2. Diepgaand onderzoek
naar de drempels voor het gebruik van formele kinderopvang, de impact van kinderopvang op
werkgelegenheid en inkomen, en terugverdieneffecten voor het Vlaamse beleid, zijn echter nog een
hiaat. De doelstellingen van het onderzoek zijn dan ook de volgende:
 Het in kaart brengen van het profiel van gebruikers en van niet-gebruikers van kinderopvang in
Vlaanderen op basis van databankanalyse,
 Het in kaart brengen van de drempels bij niet-gebruikers van kinderopvang met bijzondere focus op
de kwetsbare doelgroep van personen in kansarmoede,
 Inzicht verwerven inzake de impact van het gebruik van kinderopvang op werk- en inkomenssituatie
van gezinnen in Vlaanderen,
 Exploreren van potentiële financiële en niet-financiële terugverdieneffecten van kinderopvang in
Vlaanderen.
In volgende hoofdstukken leggen we uit op welke wijze we een antwoord zullen bieden op deze vragen.

1 Van Huizen T, Dumhs L, Plantenga J. A cost-benefit analysis of universal pre-school education, Evidence from a Spanish Reform, Utrecht Univ, August 2016; Cleveland G &
Krashinsky M. The Benefits and Costs of Good Child Care. The Economic Rationale for Public Investment in Young Children- A Policy Study. Department of Economics University
of Toronto at Scarborough, March 1998; Cleveland G & Krashinsky M. The Benefits and Costs of Good Child Care. The Economic Rationale for Public Investment in Young
Children- A Policy Study. Department of Economics University of Toronto at Scarborough, March 1998; Cleveland G & Krashinsky M. The Benefits and Costs of Good Child Care.
The Economic Rationale for Public Investment in Young Children- A Policy Study. Department of Economics University of Toronto at Scarborough, March 1998
2 Teppers E, Schepers W, Van Regenmortel T. Het gebruik van en de behoefte aan kinderopvang voor baby’s en peuters jonger dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest, Steunpunt
WVG 2019.

1

2 / Ons inhoudelijk analysekader en gehanteerde methodieken
Voor we overgaan naar de aanpak voor deze opdracht, bespreken we in dit hoofdstuk het analysekader,
de gehanteerde methodieken en de wetenschappelijke kwaliteit van ons voorgestelde methodes.

2.1.

Ons analysekader

Zoals reeds in de context besproken, dient kinderopvang verschillende doelen. We onderscheiden zowel
sociale en pedagogische functies voor het kind als activeringsfuncties en facilitering van de werk-privé
balans voor de ouders. In deze studie beperken we ons tot de link met tewerkstelling, zowel vanuit een
niet-beroepsactieve situatie (activeringsfunctie van kinderopvang) als vanuit een beroepsactieve
situatie (facilitering van werk/privé combinatie van kinderopvang). In dit onderzoek ligt de focus op
formele kinderopvang voor niet-schoolgaande kinderen. We onderscheiden daarom in ons analysekader
weergegeven in onderstaande figuur 2 doelgroepen:
 Niet-gebruikers van formele kinderopvang: Binnen deze groep kunnen we nog een onderscheid
maken tussen gebruikers van enkel informele kinderopvang (10,4%) en gezinnen die noch formele
noch informele kinderopvang gebruiken (13%)3. Volgens de studie van HIVA zijn de voornaamste
redenen voor het niet gebruiken van formele én informele opvang het (al dan niet tijdelijk) niet
werken van één of beide ouders (62,5%) en om zelf voor het kind te kunnen zorgen met het oog op
het welzijn van het kind (51,6%). Andere redenen hebben te maken met het niet vinden van
geschikte opvang (30,1%) doordat men bv. geen vertrouwen heeft in de opvang, de opvang te duur
is of de opvanguren onaangepast zijn aan de werkuren. Daarnaast geeft 11,3% van de nietgebruikers aan dat ze geen opvangplaats heeft gevonden.
 Gebruikers van formele kinderopvang: Hierbij dienen we ook een onderscheid te maken tussen
gezinnen die enkel beroep doen formele kinderopvang (18,4%) en de gezinnen die zowel beroep
doen op formele als informele kinderopvang (58,2%). Gemiddeld gaan kinderen 3,6 dagen per week
naar de formele opvang, terwijl de grootouders (of andere familieleden) gemiddeld 1,7 dagen per
week voor de kinderen zorgen. De meest aangehaalde reden voor het opvanggebruik is het ‘verder
willen blijven werken’ (86%). Op de tweede plaats komt de reden ‘omdat het beter is voor de
ontwikkeling van het kindje’ (54%);
Figuur 1: Ons analysekader voor deze opdracht

Bron: IDEA Consult
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Teppers E, Schepers W, Van Regenmortel T. Het gebruik van en de behoefte aan kinderopvang voor baby’s en peuters jonger dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest, 2019.
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2.2.

Ons voorgestelde methoden per onderzoeksvraag

Voor elk van de verschillende groepen zullen we eerst, op basis van een kruising van verschillende
administratieve databanken, het profiel van de 2 groepen in detail weergeven (doelstelling 1 van de
opdracht). Belangrijke kenmerken hierbij zijn namelijk gezins- en socio-economische kenmerken,
tewerkstellingssituatie, inkomensgegevens, nationaliteit, enz. .
Hierna zal er in detail worden gekeken naar de drivers en drempels voor het gebruik van formele
kinderopvang (zowel bij de groep niet-gebruikers als gebruikers) al dan niet in combinatie met informele
kinderopvang (doelstelling 2 van de opdracht). Hiervoor doen we beroep op literatuuronderzoek, een
enquête bij gebruikers en niet-gebruikers alsook interviews bij een selectie van niet-gebruikers uit de
kansengroepen die moeilijker te bereiken zijn met een enquête.
Daarna zullen we voor de groep gebruikers en niet-gebruikers de impact van het gebruik en niet-gebruik
van kinderopvang op de werk- en inkomenssituatie van gezinnen in Vlaanderen analyseren (doelstelling
3 van de opdracht). Dit doen we zowel aan de hand van de administratieve gegevens,
literatuuronderzoek als van de enquête bij gebruikers en niet gebruikers. Ten slotte exploreren we, aan
de hand van een Kosten-batenanalyse en op basis van alle informatie en gegevens verzameld met de
verschillende methodieken, de potentiële financiële en niet-financiële terugverdieneffecten van
kinderopvang in Vlaanderen (doelstelling 4 van de opdracht). Hierbij is het belangrijk om op te merken
dat we ons voor deze analyse zullen focussen op de terugverdieneffecten die gelinkt zijn aan
tewerkstelling en niet gelinkt aan de sociale en pedagogische functies van kinderopvang.
Ons mix-method analyse wordt ook weergegeven in onderstaande tabel waar een overzicht wordt
gegeven van de voorgestelde methoden per onderzoeksvragen.
Tabel 1 : Link tussen onderzoeksvragen en de gehanteerde onderzoeksmethoden
Onderzoeksvragen

Literatuur
onderzoek

Het in kaart brengen van het profiel van gebruikers en van
niet-gebruikers van kinderopvang in Vlaanderen

Databank
analyse

Enquête

Interviews

X

X

X

Het in kaart brengen van de drempels bij niet-gebruikers
van kinderopvang met bijzondere focus op de kwetsbare
doelgroep van personen in kansarmoede

X

Inzicht verwerven inzake de impact van het gebruik van
kinderopvang op werk- en inkomenssituatie

X

X

X

Exploreren van potentiële financiële en niet-financiële
terugverdieneffecten van kinderopvang in Vlaanderen

2.3.

Kostenbatenanalyse

X

Wetenschappelijke kwaliteit van ons onderzoek

Hieronder lichten we toe hoe we de wetenschappelijke kwaliteitscriteria die relevant zijn voor dit type
onderzoek (mix van kwantitatieve en kwalitatieve methodes) zullen bewaken:
 Betrouwbaarheid (accuraatheid): Betrouwbaarheid in onderzoek gaat over de inspanningen die we
doen om de accuraatheid van de informatie te bewaken. Dit doen we vooral aan de hand van
uitgewerkte sjablonen en vragenlijsten voor zowel de exploratieve als de diepgaande interviews
(semigestructureerd leidraad) en enquêtes (gesloten vragenlijst). Daarnaast gebruiken we voor de
databank-analyse betrouwbare administratieve databronnen (KBSZ en IKT).
 Construct validiteit (confirmeerbaarheid): wordt gegarandeerd door triangulatie van:
o

Data en informatie: verzameld uit verschillende (betrouwbare) bronnen;

o

Methoden: literatuuronderzoek, databank analyse, exploratieve interviews, diepteinterviews, enquêtes en kosten-batenanalyse. Hierbij zal door het onderzoeksteam
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voldoende aandacht worden besteed aan het afstemmen/integreren van de aanpak en
bevindingen uit de verschillende deelonderzoeken.
a) Inzichten: door het betrekken van diverse groepen met verschillende perspectieven (zowel
gebruikers als niet gebruikers). De resultaten en methodologie worden dan ook telkens
besproken met de stuurgroep.
 Interne validiteit (credibiliteit): Binnen het onderzoeksteam maken we uitdrukkelijk tijd voor interne
validiteit door vóór elk belangrijk moment van conclusie en rapportage een interne werksessie te
plannen, waarin we elkaars ideeën, interpretaties en inzichten bevragen.

3 / Ons plan van aanpak
Dit hoofdstuk beschrijft het plan van aanpak om het hierboven beschreven analysekader in de praktijk
te implementeren. We onderscheiden 4 fases in het onderzoek:
 Fase 1: Verkenning
 Fase 2: Mixed-method analyse: profiel, drempels & link met tewerkstelling
 Fase 3: Berekening terugverdieneffecten
 Fase 4: Synthese

3.1.

Fase 1: Verkenning

Doel: Deze verkenningsfase heeft tot doel om van bij de start van het onderzoek te zorgen voor
eenzelfde begrip van de opdracht en het onderzoeksthema verder te verkennen zodat de volgende
fases ten gronde voorbereid worden.
Aanpak:
Deze fase bestaat uit volgende stappen:
 Stap 1.1. Startoverleg
 Stap 1.2. Verkennende deskstudie
 Stap 1.3. Verkennende helikopterinterviews
 Stap 1.4. Conceptualisering terugverdienmodel
 Stap 1.5. Opstellen vragenlijst enquête
Deze stappen worden hieronder verder in detail toegelicht.

3.1.1

Stap 1.1. Startoverleg

Om tot eenzelfde referentiekader te komen tussen het onderzoeksteam en de stuurgroep, voorzien we
bij de aanvang van het project een eerste stuurgroep waar volgende agendapunten besproken zullen
worden:
 Kennismaking met het onderzoeksteam;
 Bespreking plan van aanpak zoals uitgewerkt in de offerte en scherpstellen van de focus en de scope
van het onderzoek;
 Uitwisseling van relevante documenten en informatie;
 Voorbereiding helikopterinterviews: selectie van de te interviewen personen en organisaties;
 Organisatorische afspraken.
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3.1.2

Stap 1.2. Verkennende deskstudie

Via een verkennende deskstudie verzamelen we bestaande kennis rond kinderopvang. Specifiek
brengen we inzichten samen m.b.t. drempels, impact van kinderopvang op tewerkstelling, stimulansen
en de kosten en baten. We analyseren zowel peer-reviewed als grijze literatuurbronnen, beleidsteksten,
andere relevante bronnen en beschrijvend cijfermateriaal. Hiermee leren we het landschap grondig
kennen, wat ons zal helpen bij de conceptualisering van het terugverdienmodel, het aanvragen van de
data, en het opstellen van de vragenlijsten voor de bevragingen.
Mogelijke bronnen verkennende deskstudie:















Teppers, E., Schepers, W., & Van Regenmortel, T. (2019). Het gebruik van en de behoefte aan kinderopvang voor baby’s
en peuters jonger dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest.
Dujardin, C., Fonder, M., & Lejeune, B. (2018). Does Formal Child Care Availability for 0–3 Year Olds Boost Mothers'
Employment Rate? Panel Data Based Evidence from Belgium. Annals of Economics and Statistics/Annales d'économie et
de statistique, (129), 103-126.
Candaele, A., (2019). Drempels naar kinderopvang voor mensen in armoede. www.goedgezind.be/algemeengezinsnieuws/kwetsbare-gezinnen/drempels-naar-kinderopvang
HIVA (2009). Onderzoek naar het gebruik van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaamse gewest.
Janssen, J., Hulpia, H., Daems, M., Declercq, B., Van Cleynenbreugel, C., Laevers, F. &Vandenbroeck, M. (2016). MeMoQ
Deelrapport 13. Nulmeting: De ouderbevraging. Brussel –Gent – Leuven: Kind & Gezin – UGent – KU Leuven.
Kind & Gezin (2020), Subsidies voor kinderopvang van baby’s en peuters.
Maes, J., Wood, J., & Neels, K. (2021). Path-Dependencies in Employment Trajectories Around Motherhood: Comparing
Native Versus Second-Generation Migrant Women in Belgium. Journal of Internaitonal Migration an Integration
Müller, K. U., & Wrohlich, K. (2019). Does subsidized care for toddlers increase maternal labor supply?
Raes, A., Piessens, A., & Willockx, D. (2020). Flexibiliteit in de kinderopvang.
Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (2019). Het gebruik van en de behoefte aan kinderopvang voor baby’s en
peuters jonger dan 3 jaar in het Vlaams Gewest.
Van Lancker, W., & Ghysels, J.; (2012). Who benefits? The social distribution of subsidized childcare in Sweden and
Flanders. Acta Sociologica, 55, 125-142.
Van Lancker, W., & Vandenbroeck, M. (2019). De verdeling van de kinderopvang in Vlaanderen en in de centrumsteden:
Spanning tussen de economische en sociale functie van kinderopvang.
Del Boca, D., Vuri, D. The mismatch between employment and child care in Italy: the impact of rationing. Journal of
Population Economics 2007, 20:805-832

3.1.3

Stap 1.3. Verkennende helikopterinterviews

Daarnaast voeren we in deze fase ook een drietal verkennende helikopterinterviews uit met
sleutelactoren in het domein, namelijk: Departement WSE en WVG, Kind & Gezin en eventueel een
minderhedenorganisatie. Dit om een eerste inzichten te vergaren in de stimulansen en drempels die
ouders in Vlaanderen momenteel ondervinden om beroep te doen op kinderopvang, met een speciale
aandacht voor kansengroepen, en om de conceptualisering van het terugverdienmodel te voeden. In
het gesprek met Kind & Gezin zullen we overigens de mogelijkheden m.b.t. data die ter beschikking kan
worden gesteld exploreren. Deze semigestructureerde interviews zullen gestructureerd worden via een
topiclijst. Inspiratie voor de topics zal o.a. uit de bevindingen van de verkennende deskstudie (3.1.2)
worden gehaald. Elke interviewee zal de topiclijst vooraf ontvangen om deze te kunnen voorbereiden.
De interviews kunnen individueel of in groep georganiseerd worden, online of fysiek. De finale lijst met
te interviewen personen wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald op de eerste stuurgroep.

3.1.4

Stap 1.4. Conceptualisering terugverdienmodel

Via de verkennende deskstudie en interviews zullen we de nodige informatie verzamelen omtrent
kinderopvang in Vlaanderen om het terugverdienmodel te conceptualiseren. In dit concept
terugverdienmodel nemen we enerzijds de financiële (en kwantificeerbare) terugverdieneffecten op.
Dit is belangrijk om te verzekeren dat alle benodigde informatie en parameters voor het model
verzameld zullen worden in de volgende fase (databankanalyse en enquêtes). Daarnaast mappen we
ook de niet-financiële terugverdieneffecten die we uit de verkenning hebben geïdentificeerd. Deze
effecten zullen we in de kwalitatieve bevraging in de volgende fase verder uitdiepen.
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3.1.5

Stap 1.4. Opstellen vragenlijst enquête

Tot slot stellen we in deze fase ook de vragenlijst op voor de enquête. De inzichten uit de verkennende
deskstudie en helikopterinterviews zullen hiervoor de nodige basis geven. De concept vragenlijsten
worden in het stuurgroep overleg aan het einde van de verkenningsfase met de stuurgroepleden
besproken. De opmerkingen en feedback worden nadien verwerkt in de finale vragenlijst voor de
enquête in fase 2.
Resultaat:
Het resultaat van de verkenningsfase omvat:
 Een gevalideerd plan van aanpak;
 Inzicht in de context van kinderopvang, met een speciale aandacht voor kansengroepen, en de link
met tewerkstelling in Vlaanderen;
 Een concept van terugverdienmodel dat een helder overzicht inhoudt van de nodige informatie die
we in de volgende fase dienen in te winnen.
1ste stuurgroep: startoverleg (april 2020)
2e stuurgroep & 1e tussentijdse rapportering (nov 2020): De resultaten uit de
verkenningsfase (deskstudie, helikopterinterviews en conceptualisering van het model) worden
gerapporteerd aan de stuurgroep en de vragenlijst voor de enquête wordt besproken.

3.2.

Fase 2: Mixed-method analyse: profiel, drempels & link met tewerkstelling

Doel: Deze fase heeft tot doel om een grondig inzicht te verkrijgen in het gebruik van kinderopvang in
Vlaanderen: het profiel van gebruikers en niet-gebruikers, drempels en stimulansen om beroep te doen
op kinderopvang en de link tussen kinderopvang en tewerkstelling/inkomen.
Aanpak:
Deze fase bestaat uit volgende stappen:
 Stap 2.1. Databank-analyse
 Stap 2.2. Enquête bij gebruikers en niet-gebruikers
 Stap 2.3. Aanvullende diepte-interviews met niet-gebruikers
Deze stappen worden hieronder verder in detail toegelicht.

3.2.1

Stap 2.1. Databank-analyse

Om inzicht te verwerven inzake de impact van het gebruik van kinderopvang op werk- en
inkomenssituatie van gezinnen in Vlaanderen en de hierbij potentiële financiële en niet-financiële
terugverdieneffecten van kinderopvang in Vlaanderen te exploreren zal gebruik gemaakt worden van
een longitudinaal design waarbij op verschillende meetmomenten informatie werd verzameld. Bij
longitudinaal onderzoek worden herhaaldelijk en steeds op dezelfde wijze metingen verricht om
ontwikkelingen en/of wijzigingen in de karakteristieken van de doelpopulatie te identificeren. De
doelpopulatie van deze studie omvat gezinnen dewelke al dan niet gebruik maken van bestaande
formele kinderopvang in Vlaanderen.
Data vanuit bestaande administratieve databanken worden retrospectief geanalyseerd inzake de
doelpopulatie. Gegevens met betrekking tot het gebruik van formele kinderopvang, de mate van
tewerkstelling, persoonlijke kenmerken, inkomenssituatie, uitkeringen en/of tegemoetkomingen
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worden verzameld uit twee administratieve databanken: (1) gegevens beschikbaar vanuit de database
‘Opgroeien’ (IKT) en (2) gegevens beschikbaar in de Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale
Bescherming van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ). In de beschikbaar gestelde IKT-databank
worden personen geïdentificeerd die voldoen aan de doelpopulatie van deze studie i.e. personen
dewelke gebruikmaken van formele kinderopvang in Vlaanderen. Het rijksregisternummer en de
beschikbare IKT-data laten toe gezinnen te identificeren dewelke gebruikmaken van formele
kinderopvang in Vlaanderen, welke mate van kinderopvang ze hierbij gebruiken en welke financiële
tegemoetkoming zij hierbij ontvangen.
In een tweede fase worden deze gegevens uit de IKT-databank gekoppeld aan administratieve gegevens
uit de Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ. In de KSZ-data wordt de totale
populatie van gebruikers van formele kinderopvang op basis van het rijksregisternummer
geïdentificeerd. Om privacy te waarborgen zal hiervoor een aanvraag gebeuren bij Kruispuntbank voor
Sociale Zekerheid. De periode waarop de data zal betrekking hebben wordt in samenspraak met de
stuurgroep en op basis van de beschikbaarheid van data bepaald. Gegevens vanuit de Datawarehouse
Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming omvatten variabelen inzake persoonlijke kenmerken (o.a.
geboortedatum, geslacht), mate van tewerkstelling (o.a. statuut, prestatietype, tewerkstellingsregime,
uren deeltijds, aantal bezoldigde voltijdse dagen, bezoldiging, uitkeringsbedragen).
Door gebruik te maken van administratieve data, van zowel IKT als KSZ, kan zowel de mate van gebruik
van formele kinderopvang als de sociaaleconomische situatie in beeld worden gebracht. De analyse met
betrekking tot het gebruik van formele kinderopvang zal gebeuren op basis van het profiel van de
gebruiker van formele kinderopvang enerzijds en op basis van de intensiteit van gebruik van formele
kinderopvang anderzijds. De (economische)evaluatie van het gebruik van formele kinderopvang zal dan
ook beschreven worden in functie van de mate van tewerkstelling en/of gerelateerd inkomen of
verkregen uitkeringen en/of tegemoetkomingen.
Voor het onderdeel ‘financiële evaluatie’ zal dan ook gebruik gemaakt worden van een kosten-baten
analyse (Drummond et al. 2015) vanuit, in hoofdzaak, het perspectief van de publieke financiën.
Hiervoor worden de tegemoetkomingen en tussenkomsten voor formele kinderopvang in rekening
gebracht. Naast een analyse vanuit het perspectief van de publieke financiën wensen we ook een
analyse vanuit het perspectief van de betrokkene uit voeren. Hierbij worden de kosten en baten voor
de doelpopulatie in rekening gebracht zoals gederfd loon, mate van tewerkstelling.

3.2.2

Stap 2.2. Enquête bij gebruikers en niet-gebruikers

Naast de databank-analyse zetten we ook in op een bevraging van zowel gebruikers als niet-gebruikers,
via survey-onderzoek. De doelstelling is om via deze online bevraging zicht te krijgen op elementen die
we niet uit de databank-analyse kunnen halen, namelijk de drempels bij niet-gebruikers, het gebruik van
informele kinderopvang, de noden voor (bijkomende) kinderopvang, de drempels hierbij, enz.
Daarnaast zal de enquête bij gebruikers ook bijkomende inzichten verwerven met betrekking tot de
impact van kinderopvang op hun werk- en inkomenssituatie en eventuele andere terugverdieneffecten.
In onderstaande box wordt een lijst opgenomen van mogelijke vragen voor deze survey. Hierbij focussen
we ons op de vragen voor de gebruikers. Voor de niet-gebruikers refereren we naar de volgende stap
(diepte-interviews), waar dezelfde type vragen gesteld zullen worden dan voor de enquête bij nietgebruikers. Deze vragen zullen verder aangevuld worden tijdens het onderzoek, op basis van de
resultaten van de vorige fases en onder andere op basis van het concept terugverdienmodel.
Voorbeeld vragen enquête bij gebruikers
 Maakt u, naast uw gebruik van formele kinderopvang, ook gebruik van informele kinderopvang (opvang
door familieleden of vrienden)?
 Waarom doet u ook beroep op informele kinderopvang?
 Heb u nood aan bijkomende dagen formele kinderopvang?
 Wat zijn de drempels om beroep te doen op bijkomende dagen formele kinderopvang?
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 Zouden bijkomende dagen formele kinderopvang u ertoe aanzetten om meer te gaan werken? Waarom
wel? Waarom niet?
 Wat is de impact van formele kinderopvang op: Uw aantal werkuren? Uw mogelijkheden om extra
opleidingen te volgen? Uw werk-privé combinatie? Uw professionele doorgroeimogelijkheden?

We stellen voor om deze enquête zowel in het Nederlands, Frans als Engels op te stellen om zo de
respons, ook bij kansengroepen, te verhogen. In de enquête zullen er specifieke vragen zijn voor
gebruikers van kinderopvang en voor niet-gebruikers. Dit kan gemakkelijk via routings geprogrammeerd
worden. De survey zal opgezet worden met behulp van de online enquêtetool CheckMarket, die ruime
mogelijkheden biedt zowel qua opmaak, opvolging als verwerking van de resultaten achteraf.
Voor het bereiken van respondenten maken we gebruik van de contactgegevens beschikbaar bij Kind &
Gezin. Conform de GDPR-regelgeving zal het onderzoeksteam deze gegevens enkel gebruiken in het
kader van dit onderzoek en deze gegevens op het einde van dit onderzoek vernietigen. We stellen voor
om 15.000 Vlaamse gezinnen aan te schrijven met één of meerdere kinderen geboren die onder de 3
jaar zijn op het moment van de enquête, met het oog op een finale steekproef van minstens 3.000
respondenten (responsgraad van 20%)4. Dit aantal is vereist om statistisch relevante resultaten te
verwerven, met een foutenmarge van 2% en betrouwbaarheidsgraad van 95%. Op basis van voorgaand
onderzoek met dezelfde doelgroep, verwachten we dat we met deze algemene mailing ook nietgebruikers te bereiken. Bij het trekken van de steekproef zal rekening worden gehouden met de
verdeling van de gebruikers naar leeftijd, provincie, gezinssamenstelling, scholingsniveau, kansarmoede
en origine van de moeder.
Alle contacten ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan de enquête via e-mail. Eenmaal de
enquête gelanceerd is, volgen we de respons op. We gaan daarbij na, naargelang de beschikbare
gegevens bij Kind en Gezin, of de respons representatief is t.o.v. de volledige groep gebruikers en nietgebruikers en volgen de verdeling op. Indien nodig kunnen we bijkomende gerichte uitnodigingen
versturen naar bepaalde cohorten. Indien de uiteindelijke verdeling van de respons niet representatief
is naar bepaalde kenmerken kunnen we de resultaten naar deze variabelen herwegen.
We voorzien voldoende tijd om de respons te maximaliseren: we zullen de enquête een maand laten
open staan (kan verlengd worden indien nodig). Halverwege sturen we de respondenten die nog niet
reageerden een herinneringsmail. Na afsluiting van de survey kunnen we de resultaten verwerken en
interpreteren. In ons team zijn er uitgebreide analytische skills aanwezig om deze resultaten te
analyseren, en dit zowel in Excel als in meer specialistische statistische pakketten als SPSS en SAS. De
antwoorden van de enquête zullen worden gekruist op verschillende kenmerken (profielkenmerken,
demografische situatie, kenmerken gebruik, …). We visualiseren de resultaten in overzichtelijke
grafieken. De antwoorden in de open velden worden ook systematisch geanalyseerd: we coderen de
antwoorden thematisch en identificeren sprekende quotes.
De resultaten van de enquête zullen in een stuurgroepoverleg gepresenteerd worden in juli 2022.

3.2.3

Stap 2.3. Aanvullende diepte-interviews met niet-gebruikers

Via de enquête zullen we al zowel gebruikers als niet-gebruikers bereiken. We willen echter ook
voldoende oog hebben voor bepaalde doelgroepen die misschien minder gemakkelijk bereikt worden
via online vragenlijsten. Om hieraan tegemoet te komen, plannen we aanvullend een 12-tal diepgaande
interviews met niet-gebruikers met kenmerken waarvan blijkt dat zij verhoudingsgewijs minder beroep
doen op kinderopvang en niet voldoende vertegenwoordigd zijn via de enquête bij niet-gebruikers. Deze
interviews laten ons ook toe om bepaalde bevindingen uit de survey uit te diepen. De interviews worden
gestructureerd via een topiclijst die vooraf met de opdrachtgever wordt afgestemd.

4

Dit is een conservatieve schatting, in de studie van Teppers, Schepers, en Van Regenmortel (2019) werd een
responsegraad van 40.3% bereikt bij de doelgroep.
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Om de juiste doelgroepen te bereiken, vertrouwen we weer op de contacten via Kind en Gezin. We
kunnen de interviews bij Kind en Gezin afnemen of een afspraak maken op een locatie die gemakkelijk
is voor de respondenten. Voor interviews met anderstaligen zullen we indien mogelijk beroep doen op
een tolk van Kind & Gezin. In onderstaande box wordt een lijst opgenomen van mogelijke vragen voor
deze interviews. Deze vragen zullen verder aangevuld worden tijdens het onderzoek, op basis van de
resultaten van de vorige fases.
Voorbeeld vragen diepte-interviews met niet-gebruikers:
 Waarom doet u geen beroep op formele kinderopvang?
 Heb je ooit overwogen gebruik te maken van formele opvang? Wanneer was dat?
 Welke factoren speelden er een rol in uw keuze om hier uiteindelijk geen gebruik van te maken? (bv.
kwaliteit van de opvang, financiële aspect, te weinig informatie, …).
 Zou formele kinderopvang u ertoe aanzetten om (meer) te gaan werken? Waarom wel? Waarom niet?
 Indien u gebruik zou maken van formele kinderopvang om (meer) te kunnen gaan werken. Aan welke
voorwaarden dient deze te voldoen (bv. openingsuren, afstand…)?

Resultaat: Het resultaat van de tweede fase omvat een diepgaand begrip van het gebruik van
kinderopvang in Vlaanderen, weergegeven in een overzichtelijk tussentijds rapport. Daarnaast zijn ook
alle gegevens verzameld die nodig voor het terugverdienmodel van kinderopvang te kunnen toepassen.
3e stuurgroep (juni 2022): presentatie van de enquêteresultaten
4e stuurgroep en 2e tussentijdse rapportering (nov 2022): bespreking resultaten fase 2 en
tussentijds rapport

3.3.

Fase 3: Berekening terugverdieneffecten

Doel: Het doel van deze fase is het in kaart brengen van de terugverdieneffecten van kinderopvang, met
aandacht voor zowel financiële als niet-financiële terugverdieneffecten.
Stappen:
Deze fase bestaat uit volgende stappen:
 Stap 3.1. In- en aanvulling terugverdienmodel
 Stap 3.2. Werksessie
 Stap 3.3. Finalisering en analyse

3.3.1

Stap 3.1. In- en aanvulling terugverdienmodel

We zullen het concept terugverdienmodel invullen met alle verzamelde administratieve data en
relevante parameters uit de enquête bij gebruikers. We denken onder meer aan volgende cruciale
gegevens/parameters:
 De impact van het gebruik van kinderopvang op de participatie van gebruikers – en dat voor
verschillende profielen gebruikers;
 De bijkomende belastingen;
 De bijkomende sociale bijdragen;
 De vermindering in sociale uitkeringen.
Naast financiële terugverdieneffecten die voortvloeien uit het activerende effect van het gebruik van
kinderopvang in de vorm van bijkomende belastingen en sociale bijdragen en verminderde sociale
uitkeringen, brengen we ook de niet-financiële terugverdieneffecten in kaart. Zo kan het gebruik van
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kinderopvang voor de ouders betekenen dat zij een opleiding kunnen volgen/afmaken, een betere werkprivé balans ervaren, een betere carrière kunnen uitbouwen, een beter welzijn op het werk ervaren, …
Het kader zal niet alleen ingevuld worden maar ook aangevuld: onverwachte terugverdieneffecten die
blijken uit de kwalitatieve analyse worden toegevoegd en uitgewerkt.

3.3.2

Stap 3.2. Werksessie

We organiseren een werksessie met het departement WSE, Kind en Gezin en eventueel andere
belanghebbenden. De doelstelling van deze werksessie is om het model in detail voor te stellen en te
bespreken zodat de conceptualisering, de keuze van parameters, en het geheel aan
terugverdieneffecten in het model bekrachtigd zijn.

3.3.3

Stap 3.3. Finalisering & analyse

Daarna verwerken we de feedback die in de werksessie naar boven is gekomen om tot een finale
berekening van de financiële terugverdieneffecten en uitwerking van de niet-financiële
terugverdieneffecten te komen. Vanuit een analyse van het model trekken we conclusies over het
gebruik en de opportuniteiten van kinderopvang in Vlaanderen.
Resultaat: Een mapping van zowel de financiële als niet-financiële terugverdieneffecten van
kinderopvang in Vlaanderen.

3.4.

Fase 4: Synthese

Doel: Afronden van het onderzoeksproject met een eindrapport dat een antwoord biedt op de
onderzoeksvragen.
Aanpak:
In een samenvattend eindrapport geven we de resultaten van het volledige onderzoek weer op een
heldere en overzichtelijke manier. We maken eerst een ontwerprapport op, dat tijdens de laatste
bijeenkomst van de stuurgroep wordt besproken. De stuurgroepleden zullen het ontwerprapport
minstens een week op voorhand ontvangen, zodat zij tijd hebben om het rapport grondig door te nemen
en feedback te formuleren. We overlopen de opmerkingen tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep,
waarna het onderzoeksteam de feedback zal verwerken in een finaal eindrapport.
We besteden bij het opstellen van het rapport bijzondere aandacht aan:
 Synthese: het projectteam heeft ervaring om vanuit verschillende bronnen informatie op een
gestructureerde wijze te verzamelen en gericht te rapporteren;
 Reliëf en relevantie: meeste aandacht voor de zaken die ertoe doen. De juiste format, taalgebruik
en opbouw van een tekst of presentatie;
 Doelgroepgerichte redactie en schrijfstijl: aansluiten van de redactie op de doelgroep (de Vlaamse
beleidsmakers);
 Efficiëntie: optimaal gebruik maken van tussentijdse resultaten. Tussentijdse analyses zo
structureren dat ze bruikbaar zijn om later in te schuiven in de eindrapportage;
 Taal: duidelijk gestructureerde en heldere teksten zonder taalfouten.
Resultaat: De inzichten uit het deskonderzoek, de helikopterinterviews, de databank-analyse, de
bevraging van de gebruikers & niet-gebruikers, en de analyse van de terugverdieneffecten worden
samengebracht tot een samenhangend rapport.
4e Stuurgroep en eindrapportering (mei 2023)
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4 / Tijdschema en financieel plan
We volgen de vooropgezette timing in het bestek met als einde van de opdracht (oplevering eindrapport
en valorisatie) eind april 2023. Wanneer we van start kunnen gaan in april 2021, betekent dit een
doorlooptijd van twee jaar. Deze doorlooptijd is nodig gegeven de lange (en onzekere) duurtijd tussen
de aanvraag en het verkrijgen van databankgegevens.

4.1.

Tijdschema

In onderstaande tabel wordt de planning van de activiteiten over de doorlooptijd weergegeven.

dec
jan
feb
mar
apr
apr
mei

2023
nov

dec
jan
feb
mar
apr
mei
jun
jul
aug
sept
okt

2022
nov

apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt

2021

1. Verkenning
1.1 Startoverleg
1.2 Verkennende deskstudie
1.3 Verkennende
helikopterinterviews
1.4 Conceptualisering
terugverdienmodel
1.5 Opstellen vragenlijst enquête
Stuurgroep 2 + groeirapport 1
2. Mixed-method analyse:
Profielschets, drempels & link met
tewerkstelling
2.1 Databank analyse
Aanvraag gegevens (IKT & KSZ)
Analyse gegevens
2.2 Bevraging gebruikers en nietgebruikers
Programmeren vragenlijst,
opvolgen, reminders
Analyse gegevens
Stuurgroep 3
2.3 Diepte-interviews nietgebruikers
Interviews afnemen (incl. topiclijst,
planning, verslag)
Analyse interviews
Stuurgroep 4 + groeirapport











3. Terugverdieneffecten
3.1 In- en aanvulling
terugverdienmodel
3.2 Werksessie (incl.
voorbereiding)
3.3 Finalisering & analyse
4. Synthese
Voorlopig eindrapport
Stuurgroep 5
Finaal eindrapport







We voorzien 5 formele overlegmomenten met de stuurgroep: in april 2021, november 2021, juni 2022,
november 2022, en in mei 2023. Daarnaast voorzien we ook één werksessie met de opdrachtgever, Kind
& Gezin en eventueel andere belanghebbenden in januari 2023 (ter bespreking van het ingevulde
terugverdienmodel). Naast de formele contacten met de opdrachtgever die opgenomen zijn in het
tijdschema, zal het team ook informeel contact houden met de opdrachtgever via mails of telefonisch.
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5 / Valorisatie
De resultaten van het onderzoek moeten in de eerste plaats beleidsactoren, maar ook sociale partners en Kind en
Gezin inzicht verschaffen in de drempels voor het gebruik van formele kinderopvang, de impact van kinderopvang
op werkgelegenheid en inkomen, en terugverdieneffecten voor het Vlaamse beleid. Deze inzichten kunnen hen
vervolgens inspireren om initiatieven te nemen en strategieën uit te werken gericht op een voldoende kwalitatief
aanbod van formele kinderopvang als hefboom voor een sterkere arbeidsmarktparticipatie. Vooral de overheid,
sociale partners en Kind en Gezin behoren dus tot het doelpubliek van onze volgende valorisatie-acties:
 Diverse publicaties van de onderzoeksresultaten
 Presentaties van de resultaten van het onderzoek met interactie (al dan niet online)
 Verspreiding van de onderzoeksresultaten via IDEA-kanalen, HIVA-kanalen en sociale media
Deze valorisatieacties worden hieronder in detail beschreven.
Diverse publicaties van de onderzoeksresultaten
De resultaten van het voorgestelde onderzoek zullen gepresenteerd worden in een toegankelijk eindrapport dat
na afloop van het onderzoek publiek beschikbaar zal zijn, samen met een Nederlandse en Engelstalige
samenvatting die ingaat op de situering, aanpak, conclusies en aanbevelingen van de studie. Op die manier kunnen
alle geïnteresseerden de resultaten raadplegen. De bevindingen van de studie kunnen ook via diverse kanalen (bv.
website, nieuwsbrief) van het Departement Werk en Sociale Economie, het Agentschap Opgroeien en het
Steunpunt Werk (bv. via een artikel in het tijdschrift Over.Werk) onder de aandacht van een breed publiek worden
gebracht.
Presentaties van de resultaten van het onderzoek met interactie (al dan niet online)
Naast de presentatie voor de stuurgroep, voorzien wij ook de mogelijkheid om aangepaste presentaties te geven
op maat van het geïnteresseerd doelpubliek. Dat kan op meerdere niveaus gebeuren met het oog op diverse
finaliteiten:
 Beleidsactoren: Na afloop van het project kunnen de voornaamste bevindingen gepresenteerd worden aan
de bevoegde instanties bij de voorbereiding van eventuele beleidsaanpassingen.
 Sociale partners: Om meer klaarheid te scheppen over de resultaten kunnen ook presentaties georganiseerd
worden bij werkgeversfederaties, vakbonden, SERV, enz.
 Actoren actief rond gezinnen met jonge kinderen en/of kinderopvang: De inzichten kunnen ook toegelicht
worden aan actoren en organisaties die werken rond de thematiek, maar ook organisaties die zich specifiek
richten op kansarme gezinnen.
We voorzien in dergelijke presentaties graag een interactief gedeelte waarin de aanwezigen met elkaar kunnen
uitwisselen rond de resultaten. We organiseren deze uitwisseling in een aantrekkelijke werkvorm. Rekening
houdend met de context, kunnen deze presentaties zowel fysiek (indien mogelijk) of online georganiseerd worden.
Verspreiding van de onderzoeksresultaten via IDEA-kanalen, HIVA-kanalen en sociale media
De resultaten van het voorgestelde onderzoek kunnen ook via de kanalen van IDEA Consult en HIVA zelf worden
verspreid (zowel het rapport, de samenvatting, de brochure, de webinar,…). Zodra de resultaten publiek
beschikbaar zijn, zullen ze ook gevaloriseerd worden via volgende IDEA-communicatiekanalen:


De website, waar afgelopen projecten in de kijker worden geplaatst;



De nieuwsbrief die binnen het IDEA-netwerk wordt verspreid;



De LinkedIn pagina van IDEA zodat het rapport ook via de sociale media wordt verspreid.

En via volgende HIVA-communicatiekanalen:


De website, waar afgelopen projecten in de kijker worden geplaatst;



De HIVA nieuwsbrief “Nieuws van HIVA”



De LinkedIn pagina van de KU Leuven
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6 / Voorstelling team en referenties
6.1.

Onze troeven voor de opdracht

Speciaal voor deze oproep slaan HIVA en IDEA Consult de handen in elkaar. IDEA Consult heeft een
jarenlange ervaring met het berekenen van terugverdienmodellen in diverse domeinen, kwalitatief
onderzoek en het vertalen van de resultaten naar concrete beleidsaanbevelingen. HIVA, als
onderzoeksgroep van de Katholieke Universiteit Leuven, staat bekend om haar wetenschappelijke
expertise en uitgebreide ervaring op vlak van databankanalyse en heeft in het verleden al verschillende
projecten uitgevoerd rond het thema kinderopvang. Beide zijn bedreven in het uitvoeren van
grootschalige enquêtes. De combinatie van onze unieke en complementaire sterktes laten ons toe deze
opdracht tot een succesvol einde te brengen. Hieronder bespreken we onze troeven voor deze opdracht
meer in detail.
Expertise m.b.t. kinderopvang
Via verschillende afgeronde en lopende onderzoeksprojecten heeft het HIVA ervaring opgebouwd
inzake het thema “kinderopvang”. Hierbij denken we in de eerste plaats aan het onderzoek “Het gebruik
van opvang voor kinderen jonger dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest”5. In opdracht van Kind en Gezin
loopt er momenteel een studie naar “het ondersteunen van het zindelijkheidsproces bij jonge kinderen:
wat denken ouders en opvanglocaties?”. Daarnaast is het HIVA ook betrokken bij een lopende studie
inzake het organiseren van kinderopvang op de werkvloer voor en door medewerkers (gefinancierd
door VLAIO).


Het gebruik van en de behoefte aan kinderopvang voor baby’s en peuters jonger dan 3 jaar in het
Vlaamse Gewest, SWVG 2019



Het organiseren van kinderopvang op de werkvloer door en voor werknemers, VLAIO
Ontwikkelingsproject, 2020-2022



Het ondersteunen van het zindelijkheidsproces bij jonge kinderen: wat denken ouders en
opvanglocaties, SWVG, 2020-2021 (lopend)



Evaluatie proefprojecten Centra voor Kinderopvang (CKO), Kind & Gezin, 2008-2009

Expertise m.b.t. databank analyses
Routine collected data (RCD), beschikbaar in administratieve databanken, laten toe om een “fullpopulation” analyse uit te voeren in functie van de gestelde onderzoeksvragen. Door verschillende
projecten, uitgevoerd door de onderzoekers verbonden aan het HIVA, werd een uitgebreide expertise
en netwerk in het aanvragen, verwerken en analyseren van verschillende beschikbare administratieve
databanken (IMA, healthdata, CM, BCR, statbel en KSZ) met betrekking tot gezondheidszorg en
tewerkstelling verworven. Meer specifiek werden volgende projecten op basis van RCD uitgevoerd door
de onderzoekers verbonden aan het HIVA:


Evaluatie raamakkoord VDAB-RIZIV in het kader van het traject naar werk van een
arbeidsongeschikt erkende personen, VDAB, 2020



Hospital @ home, een kostenanalyse van outpatient antibiotic treatment, CM-leerstoel, 2019



Gezondheidseconomische analyse en kwaliteitsindicatoren van levenseindezorg in België, 20142019

5

Teppers E, Schepers W, Van Regenmortel T. Het gebruik van en de behoefte aan kinderopvang voor baby’s en peuters jonger
dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest, Steunpunt WVG 2019
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Kostenanalyse van palliatieve dagcenta in België, 2020



FAITH, een analyse van zorggebruik en kosten m.b.t. geïntegreerde zorg in België, 2018-2019

Expertise m.b.t. grootschalige enquêtes
Een grootschalige enquête laat toe om op een efficiënte wijze, gerichte kwalitatieve en kwantitatieve
informatie te verzamelen bij een breed publiek en om representatieve uitspraken te kunnen doen voor
een bepaalde doelgroep. Via verschillende projecten heeft IDEA Consult ervaring opgebouwd met
grootschalige bevragingen. We denken onder meer aan evaluaties van het dienstenchequesysteem
waarbij dienstenchequegebruikers werden bevraagd, zowel in het kader van een VIONA
onderzoeksopdracht (2019) als voor een andere opdracht op vraag van Federgon (2018). Voor een
opdracht van de VDAB (2021) bevroegen we mensen die erkend waren als arbeidsongeschikt over hun
stappen naar werk. Op vraag van Talent.Brussels (2020) bevroegen we medewerkers over nieuwe
manieren van werken. Dankzij deze en andere ervaringen heeft het onderzoeksteam een brede
expertise wat betreft het opstellen van vragenlijsten, het programmeren en verspreiden van een
enquête en de statistische analyse van enquêteresultaten.


Re-integratie via uitzendwerk, VDAB, 2021.



Onderzoek naar de telewerkpraktijk en -ervaring tijdens Covid-19 in de instellingen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, Talent.Brussels, 2020.



Evaluatie Vlaams clusterbeleid, VLAIO, 2020



De terugverdieneffecten van het dienstenchequestelsel, WSE, 2019.



360° op de dienstencheques, Federgon, 2018.

Expertise m.b.t. analyse terugverdieneffecten
IDEA Consult heeft uitgebreide ervaring met de opmaak van macro-economische kostenmodellen. Zo
werd in het kader van de evaluatie van de dienstencheques een kostenmodel opgebouwd dat zowel de
directe als de indirecte terugverdieneffecten van de maatregel berekent. In andere projecten werden
eveneens modellen opgemaakt, zoals bvb. over de macro-economische effecten van maaltijdcheques,
over de kost van werkloosheid of nog over de impact van BTW-verlagingen op de retailsector. Specifiek
voor de dienstencheques heeft IDEA Consult in het kader van de federale evaluaties een kostenmodel
opgemaakt, dat eveneens de terugverdieneffecten van het systeem berekent. Dit kosten-batenmodel
werd recent aangepast in het kader van de Brusselse en Waalse evaluaties om rekening te houden met
de regionalisering en de reglementaire wijzigingen.


Re-integratie via uitzendwerk, VDAB, 2021.



Kosten, baten en financiering van duaal leren, SYNTRA Vlaanderen, 2020.



De terugverdieneffecten van het dienstenchequestelsel, WSE, 2019.



360° op de dienstencheques, Federgon, 2018.



Kosten-baten analyse van Housing First project in België, Relais Social de Charleroi, 2016.
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6.2.

Onderzoeksteam

We zetten een complementair onderzoeksteam in met sterke en relevante profielen i.f.v. het realiseren
van de doelstellingen van dit onderzoeksproject. Naast de specifieke taken die elk teamlid heeft (zie
tabel hieronder) expliciteren we graag dat sleutelmomenten in het project (bv. concretisering
methodologie, rapportering) gezamenlijk door het volledige team worden opgenomen. Door met een
voldoende groot team te werken, zijn we in staat alle onderzoekstaken binnen de gestelde periode uit
te voeren.
Teamlid

Rol

Kathy Goffin

Projectleider en
contactpersoon

Expertise
 Ervaring met kostenbatenmodellen
 Ervaring met grootschalige
enquêtes
 Ervaring met kwalitatief onderzoek

Taken
Projectmanagement
Data-analyse
Enquête
Opmaak model
Interviews
Rapportage

Nick
Verhaeghe

Co-projectleider

 Ervaring met projectmanagement
 Ervaring met databank analyses
 Ervaring met grootschalige
enquêtes

Projectmanagement
Data-aanvraag
Databank-analyse
Rapportage

Marieke
Carpentier

Onderzoeker

 Ervaring met enquêtes en data
analyse
 Ervaring met kwalitatief onderzoek

Data-analyse
Enquête
Interviews
Rapportage

Kristof Faes

Daphné
Valsamis

Onderzoeker

Kwaliteitscontrole

 Ervaring met administratieve
databank aanvragen
 Ervaring met aanvragen
gegevensbeschermingsautoriteiten
 Ervaring met health service
research en kostenanalyses op
basis van administratieve data
 Ervaring met kostenbatenmodellen
 Ervaring met grootschalige
enquêtes

Data-aanvraag
Data-voorbereiding
Data-analyse
Rapportage

Kwaliteitscontrole
Data-analyse
Enquête
Opmaak model
Rapportage

Kinderopvang en tewerkstelling in Vlaanderen: een mixed-method analyse | IDEA Consult | 8 maart 2021

15

Kathy Goffin (Projectleider en contactpersoon)
Kathy Goffin werkt bij IDEA Consult als senior consultant binnen het domein arbeidsmarkt en sociaaleconomisch beleid. Kathy werkt aan verschillende projecten omtrent o.a. activering, competenties,
onderwijs, (sociale) integratie,… en de manier waarop actoren in deze domeinen samenwerken en zich
organiseren. Kathy studeerde af als Master Handelsingenieur aan de KU Leuven met een major in
Marketing en een minor in International business, strategie en innovatie. Bij IDEA werkt Kathy aan
verschillende studie-, evaluatie- en begeleidingsopdrachten en heeft daarbij ruime ervaring opgedaan
met zowel kwalitatieve (interviews, focusgroepen, workshops) als kwantitatieve onderzoeksmethoden.
Ze werkte in het verleden als projectmanager bij een marktonderzoeksbureau en heeft ruime ervaring
met het opzetten en analyseren van survey-onderzoek.
Nick Verhaeghe (Co-projectleider)
Dr. Nick Verhaeghe heeft een MSc “Management en Beleid van de gezondheidszorg” (Universiteit Gent,
2005). In 2013 behaalde hij aan de Universiteit Gent een doctoraat in de sociale
gezondheidswetenschappen. Sinds juni 2019 werkt hij als onderzoeksleider in de onderzoeksgroep
Sociaal en Economisch Beleid & Maatschappelijke Integratie, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en
Samenleving, HIVA KU Leuven. Aan het HIVA leidt hij verschillende onderzoeksprojecten waarvan een
aantal met als thema “kinderopvang” en een aantal waarbij er gebruik wordt gemaakt van informatie
uit administratieve databanken. Hij werkt ook als post-doc onderzoeker in de onderzoeksgroep
“Gezondheidseconomie aan de Universiteit Gent (sinds juni 2013). In deze functie verricht hij
gezondheidseconomisch onderzoek met een focus op gezondheidseconomische evaluaties en op costof-illness studies. Nick Verhaeghe heeft ruime ervaring met zowel kwantitatieve als kwalitatieve
onderzoekstechnieken.
Marieke Carpentier (Onderzoeker)
Dr. Marieke Carpentier, onderzoeker/consultant bij het team Regionale Ontwikkeling en Arbeidsmarkt
bij IDEA Consult, heeft een brede interesse in socio-economische thema’s. Marieke heeft sterke
onderzoekscapaciteiten dankzij haar ervaring als doctoraal onderzoeker. Ze heeft uitgebreide ervaring
met het opzetten van online vragenlijsten en het analyseren van complexe data. Ook heeft ze ervaring
met kwalitatief onderzoek (document analyse en interviews). Deze ervaring zet ze bij IDEA met veel
enthousiasme in om beleid, programma’s en projecten te evalueren, informeren en inspireren. Marieke
studeerde af aan de K.U. Leuven met een master in Management (magna cum laude) en een master
Toegepaste Economische Wetenschappen met een focus op personeel en organisatie (magna cum
laude). In 2019 behaalde ze haar doctoraat Toegepaste Economische Wetenschappen met de titel
“Sociale media en employer branding” aan de UGent.
Kristof Faes (Onderzoeker)
Dr. Kristof Faes behaalde een MSc “Management en Beleid van de gezondheidszorg” (Katholieke
Universiteit Leuven, 2006). In 2019 behaalde hij een doctoraat in de gezondheidswetenschappen aan
de Universiteit Gent en een doctoraat in de medische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel.
Sinds 2019 werkt hij als senior researcher in de onderzoeksgroep Sociaal en Economisch Beleid &
Maatschappelijke Integratie, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, HIVA KU Leuven. Aan
het HIVA voert hij verschillende studies uit in het kader van arbeid en gezondheidszorg waar hij zijn
uitgebreide expertise en netwerk met het gebruik van administratieve databases aanwendt. Kristof is
tevens ook te werk gesteld als post-doctoraal onderzoeker in de onderzoeksgroep “End-of-life Research
Group” aan de Vrije Universiteit Brussel (2014) en als docent aan Karel-de Grote Hogeschool Antwerpen
(2007). In deze functies verricht hij gezondheidseconomisch onderzoek op basis van routine collected
data met een focus op kostenanalyses en cost-of-illness studies, tevens verzorgt hij lessen
gezondheidseconomie en levenseindezorg. Kristof Faes heeft ruime onderzoekservaring met fullpopulation en real world data analyse.
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Daphné Valsamis (kwaliteitscontroleur)
Daphné Valsamis is sinds januari 2008 tewerkgesteld bij IDEA Consult in het team Arbeid en Sociaal
beleid als senior expert. Zij studeerde in 2005 af als Licentiate in de Economische Wetenschappen aan
de ULB en volgde de postgraduaatopleiding “Master in Science of Economics”, optie econometrie en
arbeidseconomie, aan dezelfde faculteit. Van 2005 tot 2007 werkte Daphné als onderzoeker en
assistente in het Departement Toegepaste Economie van de ULB (DULBEA) in de onderzoeksgroep
“Arbeidsmarkt” en “Sociale Zekerheid”. Hierdoor heeft ze een brede economische kennis opgebouwd,
met nadruk op arbeidseconomie. Haar specialisatie bij IDEA Consult ligt in onderzoeken omtrent
activerend arbeidsmarktbeleid en competentiebeleid. Wat onderzoeksmethodieken betreft heeft
Daphné zowel een ruime expertise in kwalitatieve als kwantitatieve onderzoekstechnieken via het
uitvoeren van diepte-interviews en het begeleiden van focusgroepen, onder meer in sectorstudies en
evaluaties. Ze heeft de laatste jaren ook ruime expertise opgebouwd mbt de berekening van
terugverdieneffecten.

6.3.

Referenties

Het gebruik van en de behoefte aan kinderopvang voor baby’s en peuters jonger dan 3 jaar in het
Vlaamse Gewest, SWVG 2019
Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
dec 2017 – dec 2018
HIVA
Deze studie onderzocht het gebruik van en de behoefte aan kinderopvang bij ouders met jonge kinderen
(3 maand – 3 jaar). Met deze studie beoogde men het onderzoek van 2013 naar het gebruik van kinderopvang te
actualiseren voor wat betreft het gebruik van kinderopvang bij ouders met jonge kinderen (0-3 jaar) in het Vlaamse Gewest.
Daarnaast werd de behoefte aan kinderopvang voor baby’s en peuters onderzocht.

Het organiseren van kinderopvang op de werkvloer door en voor werknemers
VLAIO ontwikkelingsproject
apr 2020 – juni 2022
HIVA
Met dit ontwikkelingsproject wil men een laagdrempelige en concreet toepasbare dienstverlening
ontwikkelen rond collectieve kinderopvang bij bedrijven, met onderbouwde en bewezen impact voor
HR en werknemer. Dit door tot een deels geautomatiseerd proces te komen en diensten te
ontwikkelen die bedrijven en hun werknemers toelaten om tot een implementeerbare oplossing te
komen op de werkvloer (met focus op eigen werk en toch inspelen op de nieuwe noden van
werknemers en hun gezinnen) voor de organisatie van collectieve, buitenschoolse kinderopvang.

Het ondersteunen van het zindelijkheidsproces bij jonge kinderen: wat denken ouders en
opvanglocaties?
Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Nov 2020 – mei 2021
HIVA
Er zijn enkele studies over wat ouders en opvanglocaties denken en doen in het kader van
zindelijkheid, maar deze studies waren eerder beperkt qua focus en peilden minder naar de
samenwerking tussen de diverse actoren, noch naar ervaringen of behoeften aan betere
ondersteuning. Samen met het departement Onderwijs werkt Kind en Gezin daarom aan een
geïntegreerd project om meer zicht op opvattingen en praktijken te krijgen, met bijzondere aandacht
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voor de samenwerking/afstemming tussen ouders, opvang en kleuterscholen. Onderwijs tracht zicht
te krijgen op het denken en handelen in kleuterscholen, Kind en Gezin engageerde zich om ouders
en kinderopvanglocaties te bevragen.
De centrale onderzoeksvraag is tweeledig: Wat denken ouders en opvanglocaties over het
ondersteunen van het zindelijkheidsproces en hoe pakken ze het (samen) aan?

Evaluatie proefprojecten Centra voor Kinderopvang (CKO)
Kind & Gezin
sep 2008 - feb 2009
IDEA
Deze opdracht bestond uit het uitvoeren van een evaluatieonderzoek over de proefprojecten
Centra voor Kinderopvang (CKO). De te bevragen aspecten situeren zich binnen de drie
kerndoelstellingen van de vernieuwing van de Vlaamse kinderopvang (pedagogische, economische
en sociale functie). Voor het beantwoorden van de evaluatievragen baseert IDEA Consult zich op
resultaten van een bevraging van de partners van elk CKO en andere actoren en betrokkenen in de
lokale en/of regionale context rond elk CKO-proefproject. Via deze bevraging krijgt Kind en Gezin
inzicht over de mate waarin bovenvermelde actoren de vooropgestelde doelstellingen via de
werking als CKO bereikbaar achten, wat mogelijk en onmogelijk is, welke kansen en knelpunten zich
voordoen en welke de belangrijke succesfactoren zijn

Evaluatie raamakkoord VDAB-RIZIV in het kader van het traject naar werk van een
arbeidsongeschikt erkende personen
VDAB
sept 2019 – jan 2021
HIVA
Personen die erkend arbeidsongeschikt zijn ontvangen een uitkering van het RIZIV. Indien ze
gemotiveerd zijn om vrijwillig terug aan de slag te gaan kunnen deze personen beroep doen op een
aantal diensten en trajecten. Het raamakkoord afgesloten tussen RIZIV-VICO-GTB-VDAB speelt een
rol in het verhaal van re-integratie van erkend arbeidsongeschikte personen. In het kader werd een
evaluatie van het raamakkoord uitgevoerd met focus op (1) effect van de samenwerking op de
activering van de doelgroep, (2) gedetailleerde analyse van het proces en de acties op basis van
administratieve data, (3) berekening van de kostprijs van de acties, en (4) berekening van de baten
van het effect en de “return on investment”.

Hospital @ home, een kostenanalyse van outpatient antibiotic treatment, CM-leerstoel, 2018-2020
CM
okt 2018 – sep 2020
HIVA
De Landsbond der Christelijke mutualiteiten en de Maatschappij van Onderlinge Bijstand
Verzekeringen
CM-Vlaanderen
hebben
de
leerstoel
Kwaliteitsvol
Toegankelijk
Gezondheidszorgsysteem opgericht. Het doel was te onderzoeken hoe onze gezondheidszorg
betaalbaar en toegankelijk kan blijven, en tegelijk optimale kwaliteit kan blijven garanderen. Eén van
de projecten in het kader van deze Leerstoel betrof een analyse van zorggebruik en kosten voor
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personen die in het ziekenhuis intraveneus antibiotica kregen toegediend vs. personen die dit eerst
in het ziekenhuis en aansluitend thuis kregen toegediend. De analyses gebeurden door middel van
het gebruik van administratieve data van de CM uit de verplichte ziekteverzekering.

Re-integratie van langdurig zieken via uitzendwerk
VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
apr 2019 - mrt 2021
IDEA
IDEA onderzocht het potentieel van uitzendwerk om langdurig zieken opnieuw te activeren op de
arbeidsmarkt. Het doel van deze opdracht was tweeledig:
 Het identificeren van kansen, knelpunten en drempels met betrekking tot de activering van
langdurig zieken met speciale aandacht voor federale en/of Vlaamse wetgeving. Deze analyse
omvat een beschrijving van de factoren die belangrijk zijn om mensen met
gezondheidsproblemen in staat te stellen de arbeidsmarkt te (her) betreden via uitzendwerk.
 Een beschrijving van het kwalitatieve en kwantitatieve rendement van investeringen op macro-,
meso- en microniveau om personen met gezondheidsproblemen te (her) activeren door middel
van uitzendarbeid.

Onderzoek naar de telewerkpraktijk en -ervaring tijdens Covid-19 in de instellingen van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Talent.brussels
sep 2020 - dec 2020
IDEA
Naar aanleiding van de Covid-19-crisis wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de praktijk van het
telewerken structureel versterken binnen zijn 22 instellingen. Om te kunnen nadenken over een
versterkt en duurzaam telewerkbeleid wilde talent.brussels gegevens verzamelen over de ervaring
met telewerken bij de medewerkers van de verschillende overheidsinstellingen in Brussel. IDEA
Consult voerde een onderzoek uit bij de 22 Brusselse overheidsinstellingen om na te gaan hoe de
werknemers de praktijk van het telewerken en de veranderingen hebben ervaren, in het bijzonder
op zes dimensies, namelijk : de fysieke werkomgeving ; de technologische omgeving, de
organisatorische omgeving, de culturele omgeving, de communicatie, welzijn, mobiliteit. Het doel
is om de ervaring van de werknemers vóór de en tijdens lockdown te evalueren, evenals de manier
waarop zij anticiperen op hun ervaring met telewerken en de impact op deze dimensies in de
toekomst.

Evaluatie Vlaams clusterbeleid
Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)
jul 2019 - apr 2020
IDEA
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IDEA Consult ondersteunt de Vlaamse overheid (Agentschap Innoveren & Ondernemen, VLAIO) bij
de interim-evaluatie van haar clusterbeleid. Als onderdeel van dit beleid zijn 6 speerpuntclusters
ontworpen om het concurrentievermogen van bedrijven in een paar strategische domeinen te
versterken en 20 innovatieve bedrijfsnetwerken om binnen opkomende domeinen een dynamiek van
samenwerking op gang te brengen tussen ondernemingen. 3 jaar na de start van het Vlaams
clusterbeleid wil VLAIO stilstaan bij zowel de uitgangspunten, doelstellingen en resultaten/effecten
van het Vlaamse clusterbeleid als de wijze waarop de clusters ondersteund worden vanuit de
overheid, zodat het clusterbeleid futureproof blijft.
Bij deze evaluatie werden een uitgebreide mix van methoden ingezet zoals desk research,
dieptegesprekken met de clustermanagers en stakeholders, een grootschalige bevragingen van alle
clusterleden van de 26 clusterinitiatieven, een exploratie van good practices bij andere buitenlandse
clusterinitiatieven. Tenslotte werd ook een expertenpanel georganiseerd waarbij 4 internationale
experten hun licht wierpen op het Vlaamse clusterbeleid en suggesties formuleerden voor het
toekomstige clusterbeleid.

Terugverdieneffecten van het dienstenchequestelsel in Vlaanderen
Vlaamse overheid, WSE
aug 2018 - mrt 2019
IDEA
Dit onderzoek heeft als doelstelling om voornamelijk op basis van evidence based onderzoek inzicht
te krijgen in de kostprijs (en de kostendrijvers), de effectiviteit en de efficiëntie van het stelsel van de
dienstencheques in Vlaanderen. De centrale onderzoeksvragen zijn:
1) Hoeveel bedraagt de kost van het dienstenchequestelsel voor Vlaanderen, rekening houdend
met alle terugverdieneffecten voor Vlaanderen?
2) Aan welke overheid komen de terugverdieneffecten ten goede?
3) Wat zijn de kostendrijvers in de consumptie van dienstencheques (de gebruikers)? Wat leert
ons (buitenlands) onderzoek naar soortgelijke gesubsidieerde diensten die huishoudelijke
activiteiten ondersteunen ?

360°-zicht op de markt van de ‘diensten aan particulieren’
Federgon
nov 2017 - mei 2018
IDEA
Op vraag van Federgon wordt in dit project de markt van dienstencheques nader onderzocht. Het
doel is om zowel de vraagzijde (gebruikers) als de aanbodzijde (ondernemingen) van de Belgische
markt in kaart te brengen. De studie bevat verder een internationale analyse met aandacht voor
Europese best practices inzake ‘services to individuals’.
De studie onderzoekt de sensitiviteit van (potentiële) gebruikers ten aanzien van verschillende
parameters van het dienstencheque-systeem zoals de prijs van de cheques en de aangeboden
activiteiten. Bovendien wordt gekeken naar de evolutie en de onderliggende factoren van de
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rendabiliteit van dienstencheque-ondernemingen. Hierbij worden leereffecten meegenomen van
specifieke ‘services to individuals’ uit andere Europese landen. De resultaten van het project zullen
inzichten verschaffen aan leden, beleidsmakers en stakeholders in de sector van dienstencheques.

Kosten, baten en financiering van duaal leren
SYNTRA Vlaanderen - Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming
Sep 2019 – 2020
IDEA
Op 1 september 2019 werd duaal leren definitief ingevoerd in het secundair onderwijs. Duaal leren
biedt leerlingen een opleidingstraject waarbij ze vaardigheden verwerven op de werkvloer én in een
school, centrum voor deeltijds onderwijs of Syntra-lesplaats. Om het systeem tot een succes te laten
uitgroeien, is de medewerking van zowel ondernemingen, sectoren als opleidingsverstrekkers,
onderwijskoepels en het GO! t.a.v. duaal leren cruciaal. Dit vergt duidelijkheid over wat duaal leren
praktisch inhoudt en de daaruit voortvloeiende kosten en baten voor deze actoren, en over de
financiële aspecten van het systeem. Daarom besloot SYNTRA Vlaanderen een kosten-batenanalyse
te laten uitvoeren om de kosten en baten van duaal leren voor deze actoren in kaart te brengen en
te meten.
Deze studie heeft als doel een kwalitatieve en kwantitatieve analyse uit te voeren van de kosten en
baten van duaal leren in Vlaanderen voor ondernemingen, sectoren, opleidingsverstrekkers en
onderwijsnetten, en dit voor een gevarieerde set van 12 opleidingen. Daarnaast worden ook
beleidsaanbevelingen geformuleerd over de financiering van duaal leren in Vlaanderen op basis van
een globale reflectie over de mogelijkheden om duaal leren te financieren, rekening houdend met
de resultaten van de kosten-batenanalyse.

Kosten-baten analyse van Housing First project in België
Relais Social de Charleroi
feb 2016 - mei 2016
IDEA
Deze studie evalueert de kosten en baten vanuit maatschappelijk en economisch standpunt van het
Housing First programma rond dakloosheid dat sinds 2013 loopt in vijf Belgische steden. De studie
heeft zoveel mogelijk macro-economische kosten en baten van het project bijeengebracht en dit
afgezet tegen het kosten-baten plaatje van traditionele systemen van opvang voor thuislozen.
Meerbepaald geeft de studie antwoord op de volgende onderzoeksvragen:
1) Wat is kosten-baten overzicht van het Housing First project in België?
2) Hoe verhoudt dit kosten-baten verhaal zich tot de andere systemen van opvang voor
thuislozen?
3)

Onder welke voorwaarden kan dit systeem een interessante beleidspiste worden?
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Curriculum Vitae
Kathy Goffin

Naam

Kathy Goffin

Werkadres

IDEA Consult
Jozef II-straat 40 B1
1000 Brussel
T: +32 2 282 17 74
kathy.goffin@ideaconsult.be
www.ideaconsult.be

Geboortedatum en –plaats

23 juni 1991, Leuven (België)

Nationaliteit

Belg

Opleiding
Instelling

KU Leuven, België

Datum

2009 - 2014

Diploma

Master in de toegepaste economische wetenschappen:
Handelsingenieur

Thesis

Constructing the self through others: the compensatory role
of social relationships and the influence of materialism

Beroepservaring
Datum

januari 2018 - …

Plaats

IDEA Consult

Functie

Senior Consultant

Omschrijving

Onderzoek in het domein van arbeidsmarkt en sociaaleconomisch beleid
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Datum

september 2015 – juni 2017

Plaats

Kantar TNS

Functie

Quantitative Research Executive

Omschrijving

Opzetten
en
uitwerken
onderzoeksprojecten

van

kwantitatieve

januari 2015 – juli 2015

Datum

CIFAL Flanders

Plaats

Project manager

Functie

Assisteren bij het organiseren van opleidingen en
evenementen rond maatschappelijk verantwoord en
duurzaam ondernemen en onderzoek doen naar nieuwe,
duurzame business modellen

Omschrijving

Talenkennis
Spreken

Lezen

Schrijven

Nederlands

5

5

5

Frans

4

4

3

Engels

4

4

4

5=moedertaal

4= vloeiend

3= werktaal

2=conversatie

1=noties

Computerkennis
⬧

Statistische software: SPSS

⬧

Microsoft Office toepassingen

5 lopende projecten


Impact van Erasmus+ en eTwinning op scholen, EPOS, 2021.



Evaluatie en beleidsadvies pilootprojecten toekomstgericht werken in de thuiszorg, Koning
Boudewijnstichting, december 2023.



Evaluatie van het Fietsberaad, Departement MOW, 2021.

5 relevante referenties






Kosten, baten en financiering van duaal leren, Syntra Vlaanderen, 2020.
Re-integratie van langdurig zieken via uitzendwerk, VDAB, 2019-2021.
De terugverdieneffecten van het dienstenchequestelsel in Vlaanderen, Departement WSE, 2019.
Techniek 10 jaar later: Loopbaanpaden en –uitkomsten van STEM-studenten, Viona
Arbeidsmarktonderzoeksprogramma van de Vlaamse regering (departement WSE), 2018.
De dienstencheques 360° doorgelicht, Federgon, 2018.
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Curriculum Vitae
Marieke Carpentier
Personalia
Naam

Marieke Carpentier

Werkadres

IDEA Consult
40 Rue Joseph II/Joseph II Straat boîte/bus 1
1000 Bruxelles
t: +32 488 98 41 06
marieke.carpentier@ideaconsult.be
www.ideaconsult.be

Geboortedatum en –plaats

20 augustus 1991, Hasselt

Nationaliteit

Belg

Opleiding
Instelling

KU Leuven

Datum

02/2014 – 07/2015

Diploma

Master Business Economics major personnel & organization –
Minor International Business

Thesis

Discursieve
delegitimering
van
controversiële
bedrijfsactiviteiten in het publieke debat: Een casus over olieexploratie in het Virungapark

KU Leuven
Instelling

02/2013 – 07/2014

Datum

Master in Management

Diploma

Beijing, a global city with Chinese characteristics

Thesis
Instelling

NCKU (Taiwan)

Datum

09/2012 – 12/2012

Diploma

Mandarin Language School

Instelling

KU Leuven

Datum

10/2009 – 07/2012

Diploma

Bachelor Sinologie
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Beroepservaring
Datum

van 10/2015 – 01/2020

Plaats

Universiteit Gent
Doctoraatsonderzoeker HR: Recruitment en Employer
Branding

Functie

Beschrijving







Ontwerpen en uitvoeren van studies, het verkrijgen en
analyseren van gegevens (kwantitatief & kwalitatief),
het communiceren en publiceren van bevindingen
Coaching: Masterproefschriften, onderwijs
Communicatie: Onderzoek presenteren, netwerken op
internationale conferenties
Kennis: Onderzoek, enquêtes, interviews, data
analyse, management, HR, bedrijfspsychologie

Datum

van 8/2015 – 09/2015

Plaats

Hudson

Functie

Stage Recruteren en Selectie

Beschrijving

Kandidaten zoeken, cv's screenen, interviews bijwonen en
beoordelingen, evaluatie en het schrijven van rapporten

Functie
Beschrijving

Vrijwilligerswerk

Co-Searching: Oraniseren van workshops voor
werkzoekenden, blog schrijven

VZW De Sloep: Mentor jonge werkzoekenden in een
onzekere situatie

Buddyproject Leuven: Huiswerkleraar

Talenkennis
Spreken

Lezen

Schrijven

Nederlands

5

5

5

Frans

2

4

2

Engels

4

4

4

Chinees

2

1

1

5=moedertaal

4= vloeiend

3= werktaal

2=conversatie

1=noties

Computerkennis
Excel, Word, PowerPoint, SPSS, Mplus, R, HLN, InDesign, ...
Bijkomende cursussen

Focusgroepen – KUL

Project Management – UGent
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Feedback geven – UGent
SEM – Flames Summer School
Engels schrijfvaardigheid – Ugent
Coaching – CVO
Regressie-analyse - Flames Summer School
Multilevel-analyse – Flames Summer School
Inleiding R – Flames Summer School
Leiderschapstraject – VOKA
InDesign - CVO

Relevante lopende projecten bij IDEA

Kosten-baten analyse van projecten rond kinderarmoede, Koning Boudewijnstichting, april 2020.

Evaluatie en beleidsadvies pilootprojecten toekomstgericht werken in de thuiszorg, Koning
Boudewijnstichting, december 2023.

Evaluatie kenniscentrum cultuur en mediaparticipatie, Vlaamse overheid Departement Cultuur,
Jeugd en Media, juni 2021.
Belangrijkste publicaties/referenties


Re-integratie via uitzendwerk, VDAB, 2021.



Kosten, baten en financiering van duaal leren, SYNTRA Vlaanderen, 2020.



Analyse inhouse academies en samenwerkingen omtrent opleiding, POM West-Vlaanderen,
2020.



Carpentier, M., & Van Hoye, G. (2020). Managing organisational attractiveness after a negative
employer review: Company response strategies and review consensus. European Journal of Work
and Organizational Psychology, 1–18. doi:10.1080/1359432x.2020.1718748
Carpentier, M., Van Hoye, G., & Weijters, B. (2019). Attracting applicants through the
organization's social media page: Signaling employer brand personality. Journal of Vocational
Behavior, 115. doi:10.1016/j.jvb.2019.103326
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Daphné Valsamis
Personalia
Naam

Daphné Valsamis
IDEA Consult
Jozef II-straat 40 B1
1000 Brussel
T: +32 2 282 17 81
daphne.valsamis@ideaconsult.be
www.ideaconsult.be

Geboortedatum en -plaats

30 Oktober, 1983; Brussel (België)

Nationaliteit

Belg

Opleiding
Instelling

Université Libre de Bruxelles, België

Datum:

2005-2007

Diploma

Master of Science in Economics

Graad

Onderscheiding

Thesis

Inter-industry wage differentials in Belgium, the Czech
Republic, Norway and Spain

Instelling

Université Libre de Bruxelles, België

Datum:

2001-2005

Diploma

Licenciaat in Economische Wetenschappen

Graad

Grote onderscheiding

Thesis

De relatie tussen collectieve onderhandelingen en macroeconomische resultaten in geïndustrialiseerde landen
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Beroepservaring
Datum

Februari 2021 - …

Plaats

IDEA Consult

Functie

Senior Expert

Omschrijving

Senior Expert arbeidsmarkt en sociaal-economisch beleid

Datum

Februari 2017 – januari 2021

Plaats

IDEA Consult

Functie

Expert

Omschrijving

Expert arbeidsmarkt en sociaal-economisch beleid

Datum

Juni 2011 – januari 2017

Plaats

IDEA Consult

Functie

Senior Researcher

Omschrijving

Senior Onderzoek en evaluatie in het domein van de
arbeidsmarkt en sociaal-economisch beleid

Datum

Januari 2008 – Juni 2011

Plaats

IDEA Consult

Functie

Researcher

Omschrijving

Onderzoek en evaluatie in het domein van de arbeidsmarkt
en sociaal-economisch beleid

Datum

Oktober 2005 – December 2007

Plaats

Université Libre de Bruxelles (ULB)
F.D. Rooseveltlaan 50, 1050 Brussel

Functie

Onderzoeker en assistente in de Departement van
Toegepaste Economie, ULB (DULBEA)

Omschrijving

Onderzoeker bij Professor R. Plasman and Professor F. Rycx
rond de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid

Talenkennis
Spreken

Lezen

Schrijven

Frans

5

5

5

Nederlands

4

4

4

Engels

4

4

4

Grieks

3

3

3
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5=moedertaal

4=vloeiend

3=werktaal

2=conversatie

1=noties

Computerkennis




Statistische software: STATA, SAS, E-views, Limdep, Matlab
Microsoft Office toepassingen
Online surveytools

Opleidingen







Opstellen van vragenlijsten voor enquêtes, Inge Pasteels (UA), Mei 2012.
Intensieve training Engels, Lerian-Nti Languages, december 2010-januari 2011.
Cursus presentatietechnieken ‘Deliver presentations with impact’, Inter-ActiveMinds, Oktober
2010.
Cursus timemanagement ‘Meer dingen gedaan krijgen met minder tijd en stress’, Leuven.Inc, Juli
2010.
Cursus Project Management – Coaching vaardigheden, UAMS, Juni 2010.
Cursus business writing ‘Schrijf effectieve en krachtige (Engelse) documenten’, Leuven.Inc,
September 2009.

Lopende projecten







Evaluatie van dienstencheque-systeem in Brussel, Brusselse Ministerie van Werk, 2021-2022
Evaluatie van dienstencheque-systeem in Wallonië, FOREM, 2021
Evaluatie van de kwaliteit van ondernemingsloketten, FOD economie, 2021
Ontwikkeling van het operationele ESF+ -programma 2021-2027 voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, Actiris, juli 2019-juni 2020
Evaluatie ESF Brussel 2014-2012, Actiris, 2017 – 2021
Evaluatie van IEJ-programma, Actiris, 2017 – 2021

5 relevante referenties






Evaluatie van dienstencheque-systeem in Brussel, Brusselse Ministerie van Werk, 2017-2021
Re-integratie van langdurig zieken via uitzendwerk, VDAB, 2019-2021.
De terugverdieneffecten van het dienstenchequestelsel in Vlaanderen, Departement WSE, 2019.
De dienstencheques 360° doorgelicht, Federgon, 2018.
Kosten-baten van de Housing First project België, POD Maatschappelijke Integratie, februari –
mei 2016
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CURRICULUM VITAE
Nick Verhaeghe Date: 08/03/2020

PERSONAL DETAILS
•
•
•
•
•
•
•

Name
First name
Sex
Nationality
Place and date of birth
Phone
E-mail

Verhaeghe
Nick
male
Belgian
Bruges, 13/01/1973
+32 498 570735
nick.verhaeghe@kuleuven.be

EDUCATION AND TRAINING
•

Academic education at bachelor and master level
▪

Academic education at master level:
-

▪

Master in Health Care Management and Policy
Ghent University
2005

Academic education at bachelor level:

•

Title of degree:
University:
Year:

Title of degree:
University:
Year:

Graduated social nurse
Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende
1996

Other education and training
▪

Secondary education: Onze-Lieve Vrouwecollege Brugge (Latijn-Moderne Talen, 19861991)

DOCTORAL DISSERTATION
Title:

Effectiveness and cost-effectiveness of a health promotion intervention targeting
physical activity and healthy eating in individuals with mental disorders

Supervisors:

Prof. Dr. Lieven Annemans & Prof. Dr. Lea Maes

University:

Ghent University
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Date:

11 June 2013

WORK EXPERIENCE
•

August 1996 – September 1996

•

Nursing home Maldegem – function: nurse (100%)
October 1996 – January 1998

•

Nursing home Lo-Reninge – function: head of department (100%)
February 1998 – January 2008

•

Mental health care sheltered housing facility – function: nurse
February 2008 - September 2008
Mental health care sheltered housing facility – function: nurse

•

Ghent University – Department of Public Health, scientific researcher
October 2008 – June 2013

•
•
•

•

Ghent University – Department of Public Health, PhD candidate
July 2013 – current
Ghent University – Department of Public Health, postdoctoral researcher
January 2014 – September 2019
Vrije Universiteit Brussel – Department of Public Health, postdoctoral
researcher/assistant academic staff
January 2018 – May 2019
Vrije Universiteit Brussel – Department of Primary Care and Chronic Care, postdoctoral
researcher
June 2019 – current
Research Institute for Work and Society – HIVA, KU Leuven, Research manager Social
and Economic Policy and Social Inclusion (80%)

CURRENT POSITIONS
•

Research Institute for Work and Society – HIVA, KU Leuven
▪ Function: Research manager in the research group ‘Social and Economic Policy and Social
Inclusion’
▪ % of full time appointment: 70%

•

Ghent University, Department of Public Health and Primary Care, Interuniversity Centre for
Health Economics Research (I-CHER)
▪ Function: postdoctoral researcher
▪ % of full time appointment: 30%

COMPETENCES
•
•
•
•
•

Economic evaluation studies (trial-based and model-based);
Cost-of-illness studies;
Financial incentives for integrated care;
Administrative database analysis
Systematic literature review;

Kinderopvang en tewerkstelling in Vlaanderen: een mixed-method analyse | IDEA Consult | 8 maart 2021

32

•
•
•

Qualitative research;
MS office: Word, Excel, PowerPoint
Statistical package: SPSS

LANGUAGES
•
•
•
•

Dutch: mother language
English: good knowledge in spoken and written English
French: knowledge in spoken, good knowledge in written French
German: basic communication skills

FOLLOWED COURSES
•
•
•
•
•
•

2017: Decision analytic modelling methods for economic evaluation, University of Glasgow (3days course)
2016: Training session: “Teaching large groups”, Ghent University (one-day course)
2010: Course “Advanced academic English writing skills (Life Sciences and Medicine)” UCT,
Ghent University
2010: Introduction to modeling, ISPOR short courses (one day training)
2009: Introductory statistics. Basics of statistical inference, Ghent University
2009: Introduction to SPSS, Ghent University

RELEVANT PROJECTS
•
•
•
•

Het organiseren van kinderopvang op de werkvloer door en voor werknemers, VLAIO
Ontwikkelingsproject, 2020-2022
Het ondersteunen van het zindelijkheidsproces bij jonge kinderen: wat denken ouders en
opvanglocaties, SWVG, 2020-2021 (lopend)
Evaluatie raamakkoord VDAB-RIZIV in het kader van het traject naar werk van een
arbeidsongeschikt erkende personen, VDAB, 2020 (op basis van gegevens uit administratieve
databanken)
Hospital @ home, een kostenanalyse van outpatient antibiotic treatment, CM-leerstoel, 2019
(op basis van gegevens uit administratieve databank)

RELEVANT PUBLICATIONS
•
•
•
•
•

Verhaeghe N, Lievens D, Annemans L, Vander Laenen F, Putman K. The health-related social
costs of alcohol in Belgium. BMC Public Health 2017, 17:958
Lievens D, Vander Laenen F, Verhaeghe N, Putman K, Pauwels L, Hardyns W, Annemans L.
Economic consequences of legal and illegal drugs: The case of social costs in Belgium.
International Journal of Drug Policy 2017, 44:50-57
Hens W, Vissers D, Annemans L, Gielen J, Van Gaal L, Taeymans J, Verhaeghe N. Health-related
costs in a sample of premenopausal non-diabetic overweight or obese females in Antwerp
region: a cost-of-illness analysis. Archives of Public Health 2018, 76:42
Verhaeghe N, De Greve O, Annemans L. The potential health and economic effect of a Body
Mass Index decrease in the overweigth and obese population in Belgium. Public Health 2016,
134:26-33
Werbrouck A, Schmidt M, Putman K, Annemans L, Benhalima K, Simoens S, Verhaeghe N.
Cost-utility analysis of lifestyle interventions to prevent type 2 diabetes in women with prior
gestational diabetes. European Journal of Public Health 2019, Oct 30
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Curriculum Vitae

PERSONAL DATA

Name

Faes

First name

Kristof

Date of birth

22/04/1978

Nationality

Belgium
Address: Jasmijnhof 7, 9080 Lochristi, Belgium

Contact details

Mobile phone: +32 (0) 499 410 876
E-mail address: kristof.faes@yahoo.com
EDUCATION

1997-2000

Bachelor in nursing
Karel de Grote-University,
Department of Health Care, Antwerp, Belgium

2000-2001

Bachelor in Emergency and Intensive care nursing
University College Katholieke Hogeschool Mechelen, Mechelen
Department of Health Care, Mechelen, Belgium

2003-2006

Master in Medico-Social sciences, Healthcare administration and management
KULeuven University, Leuven, Belgium
Department of Medicine

2014-2019

PhD in Health sciences, Ghent University
PhD in Medical sciences, Vrije Universiteit Brussels

Doctoral dissertation Health economic analysis of end-of-life care: the particular case
of COPD and Alzheimer’s disease (Promotors: Prof. Dr. L. Annemans and Prof. dr. J.
Cohen)

2016

Foundations of Economic Evaluation in Health Care, York University, York,

Kinderopvang en tewerkstelling in Vlaanderen: een mixed-method analyse | IDEA Consult | 8 maart 2021

34

UK

WORK EXPERIENCE

2000-2001

GVA-groep, Sint-Augustinus, Antwerpen
Nurse, Emergency department

2003-2006

De Mick, Brasschaat
Nurse Neurology, elderly care

2006-2007

Onze Lieve Vrouw ziekenhuis, Waregem
Nurse, Intensive Care

2007- 2014

Karel de Grote-University, department Health Care
Lecturer organisation and coordination in health care
Training Manager bachelor in nursing

2008- 2014

Member of study program committee nursing

2011- 2014

Delegated member Karel de Grote-University within the education committee ‘Leadership
in care’ Katholieke hogeschool Kempen and HIVSET University College
Board member European Nursing Module
Organizing member International program ‘Best Practice in End-of-Life-Care. A Challenge
for Young European Nurses to implement best practices in End-of-Life-Care in Terminally
Ill Oncology Patients’

2012 – 2014

Member project group quality indicators in nursing education Karel de Grote-University.
Academic Staff, University of Antwerp, Antwerp, Belgium (BAP 5%)

2014 – 2019

PhD in Health sciences, Ghent University (Interuniversity Centre for Health Economics
Research)
PhD in Medical sciences, Vrije Universiteit Brussels (End-of-life Care Research group)

2018 – 2020
Research assistant, Faculty of Medicine and Pharmacy, department of Primary care,
General Practitioners, Vrije University Brussels (VUB)
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2018 - now

Professor/Researcher at Karel de Grote University, Antwerp, Belgium (Health economics
and end-of-life care)

Research assistant End-of-life care Research Group, Vrije University and Ghent University,
Brussels – Ghent, Belgium

2019 – now

Senior Researcher Hoger Instituut voor de Arbeid, KULeuven, Leuven

PUBLICATIONS

A1 papers
Faes K*, Maetens A*, De Schreye R*, Houttekier D, Deliens L, Gielen B, et al. Using linked administrative and disease-specific
databases to study end-of-life care on a population level. BMC palliative care. 2016;15(1):86. [SCI impact factor (2015):
1.602]
Faes, K., J. Cohen, and L. Annemans. Resource Use During the Last 6 Months of Life of Individuals Dying with and of
Alzheimer's Disease. J Am Geriatr Soc, 2018. [SCI impact factor (2018): 4.388]
Faes, K., J. Cohen, and L. Annemans. Resource use during the last 6 months of life among COPD patients: a population level
study. J Pain Symptom Manage. 2018 Jun 11. [SCI impact factor (2016): 2.905]
Goderis G. , Colman E., Alvarez Irusta L., Van Hecke A., Petré B., Devroey D., Van Deun E., Faes K., Charlier N., Verhaeghe N.,
Remmen R., Anthierens S., Sermeus W., Macq J. Evaluating Large-Scale Integrated Care Projects: The Development of a
Protocol for a Mixed Methods Realist Evaluation Study in Belgium. International Journal of Integrated Care, 2020 September,
20(3), 12.
Carreras G, Miccinesi G, Wilcock A, Preston N, Nieboer D, Deliens L, Groenvold M, Lunder U, van der Heide A, Baccini M;
ACTION consortium. Missing not at random in end of life care studies: multiple imputation and sensitivity analysis on data
from the ACTION study. BMC Med Res Methodol. 2021 Jan 9;21(1):13.
CURRENT PROJECTS
Studie in opdracht van de VDAB ‘Evaluatie raamakkoord tussen RIZIV – VICO – GTB – VDAB in het kader van het traject naar
werk van een arbeidsongeschikt erkende persoon’.
Rebuilding an Inclusive, Value-based Belgium of Solidarity and Trust through Social Investment.
Palliative day care in Belgium: health economic analysis using population-level administrative data.
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Palliative home care: quality and costs of end-of-life care in dementia: a nationwide propensity-matched decedent cohort
study.
Aanvullende projecten: Projecten binnen end-of-life care – Big data for End-of-life care
(noot: alle bovenstaande projecten zijn projecten waarbij administratieve databanken worden aangewend.
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