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1. Doelstellingen en visie van het Steunpunt Werk 

Dit voorstel geeft betrekking op een Steunpunt Werk in de periode 2021-2025. Bij de uitwerking ervan 

vertrekken we van de doelstellingen en de opdrachten zoals beschreven in het oproepdocument. Met 

het Steunpunt Werk (2021-2025) bouwen we in belangrijke mate verder op de realisaties en werkzaam-

heden van het huidige Steunpunt Werk en de monitoringunit van het vorige Steunpunt Werk en Sociale 

Economie (2012-2015) en de voorlopers daarvan, maar houden we tevens rekening met de nieuwe 

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

Werk houden we Centre of Expertise for Labour Market Monitoring (CELM) aan. 

In de oproep wordt het nieuwe Steunpunt opgevat als een data- en expertisecentrum voor het beleids-

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

opdracht draagt het Steunpunt Werk bij tot de ontwikkeling van gestructureerde indicatoren, (evolu-

tie)modellen, prognoses, analyses en data-tools die het werkgelegenheidsbeleid kunnen ondersteunen 

en oriënteren en die het bredere arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen kunnen voeden en ondersteu-

nen.  

De hoofdopdracht van dit Steunpunt ligt in het ontwikkelen, koppelen, ontsluiten, en (sneller) beschik-

baar maken van excellente arbeidsmarktdata. Het Steunpunt krijgt de opdracht om een excellente (real-

time) data-infrastructuur en -expertise op te bouwen voor de Vlaamse arbeidsmarkt en om beleidsma-

kers en onderzoekers te ondersteunen om hiermee aan de slag te gaan. Dit vereist naast continuering 

van de huidige monitoring-opdracht een versterking en verruiming van het data-opzet en een versnelling 

inzake R&D en innovatie van de beschikbare data-infrastructuur.  

Daarnaast wordt binnen het Steunpunt relevante expertise opgebouwd (ontwikkeling en berekening van 

indicatoren, integratie van data, richtinggevende analyses, interpretatie van data, …) voor beleidsin-

stanties en arbeidsmarktstakeholders.” 

Gegeven deze doelstelling kunnen we het Steunpunt Werk concipiëren als een data- en expertisecen-

trum dat wetenschappelijke expertise opbouwt inzake beleidsmonitoring en (data)analyse van de ar-

beidsmarkt teneinde het Vlaamse arbeidsmarktbeleid te ondersteunen en te oriënteren. De onderzoeks-

opdrachten en activiteiten die we zullen ontplooien, situeren zich op de volgende vijf domeinen, dewelke 

ook aansluiten bij de activiteiten die in de oproep vooropgesteld worden: 

- ontwikkelen, actualiseren en onderhouden van arbeidsmarktindicatoren (monitoring); 

- ontwikkelen, actualiseren en onderhouden van arbeidsmarktprojecties (projecties); 

- uitbouwen van een kruispuntfunctie voor arbeidsmarktdata (kruispunt arbeidsmarktdata);  

- ondersteuning van het beleidsdomein (beleidsondersteuning); 

- uitvoeren van verdiepende analyses voor het beleid (analyse); 

Reeds verschillende jaren wordt in het kader van het Steunpunt Werk, en het Steunpunt Werk en Soci-

ale Economie (WSE, voorheen WAV) de nodige expertise opgebouwd met betrekking tot de exploitatie 

van voor het arbeidsmarktbeleid relevante databanken, de ontwikkeling van monitoringinstrumenten en 

projectiemodellen, en de analyse van de Vlaamse arbeidsmarkt ter ondersteuning van het beleid. Met 

het Steunpunt Werk zullen we in de periode 2021-2025 verder bouwen op deze rijke ervaring. Met dat 

doel voor ogen nemen we het personeel van het huidige Steunpunt Werk in het eerste werkingsjaar 

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 vooropge-

stelde opdrachten. Bovendien waarborgt de verderzetting van het huidige Steunpunt Werk ook de nood-

zakelijke continuïteit in de beleidsondersteuning die werd uitgebouwd door een nauwe samenwerking 

met het Departement WSE. 

Bijkomend wordt met de verderzetting van het Steunpunt Werk ook het bestaande netwerk met statis-

tiekinstellingen en arbeidsmarktexperten aan boord gehouden. Zo zijn er de afgelopen jaren 
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verschillende samenwerkingen geweest met o.a. VDAB, Statistiek Vlaanderen, Statbel, CBS, Departe-

ment Onderwijs, Federaal Planbureau, CRB, NBB, RSZ, RVA, FOD WASO, FOD Economie, FOD SZ, 

IWEPS, ACTIRIS, FOREM, SERV, Agentschap Binnenlands Bestuur. We kunnen ook verwijzen naar 

de wetenschappelijke ondersteuning die het Steunpunt Werk biedt bij de uitbouw van het Dataware-

house Arbeidsmarkt & Sociale Bescherming bij de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid (met financie-

ring van Federaal Wetenschapsbeleid en FOD Sociale Zekerheid), een databank die in toenemende 

mate ingezet wordt voor arbeidsmarktonderzoek en beleidsevaluatie.  Daarnaast verzorgde het Steun-

punt Werk advies en kennisuitwisseling met uiteenlopende arbeidsmarkt stakeholders op alle niveaus 

(bv. de Federale Overheidsdiensten BOSA, Health, Economie, Financiën en IBZ; het Ministerie van 

Defensie, Syntra Vlaanderen; VLOR; VARIO; Vormingsfonds voor Uitzendkrachten (VFU); afdeling 

jeugdbeleid Departement Cultuur, Jeugd en Media; JES; Etion; VOKA Havenvereniging; Odissee; vak-

bonden; sectorfederaties; lokale steden en gemeenten, POM West-Vlaanderen, POM Limburg; VARIO; 

ESF; Groep Maatwerk; Randstad; afdeling strategische beleidsondersteuning Departement Onderwijs 

en Vorming;…. ).  

De inbedding van de equipe van het huidige Steunpunt Werk 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 con-

tractuele werkingstermijn van het Steunpunt overschrijdt.  

Bovenstaande elementen werden bevestigd in de eindevaluatie van het Steunpunt Werk1 waarvan we 

hieronder de voornaamste krachtlijnen weergeven:   

- “Door de jarenlange traditie van arbeidsmarktanalyses, heeft het Steunpunt een vertrouwensband 

opgebouwd met de belangrijkste statistiekleveranciers en -afnemers. Dit plaatst hen in een bevoor-

rechte positie om evoluties m.b.t. monitoring vanop de eerste rij op te volgen. Voor de periode 2016-

2020 werd er bovendien voor gekozen om te focussen op excellente arbeidsmarktmonitoring (in 

vergelijking met vorige generaties van het Steunpunt). Dit maakt het mogelijk om continue te inves-

teren in dataverzameling en -verwerking, maar ook om oog te hebben voor efficiëntievoordelen die 

gegenereerd worden door bestaande maar onderbenutte databronnen te gebruiken.” 

- “Alle experten appreciëren de kwaliteit van het geleverde werk door o.a. het gebruik van gevali-

deerde datasets en Europese en internationale standaarden, definities en naslagwerken. Ook de 

transparantie van het werk van het Steunpunt wordt gewaardeerd. Deze zaken dragen bij tot de 

duurzaamheid en betrouwbaarheid van de verrichte analyses, wat ook wordt bevestigd door de 

adviesverlening van het Steunpunt aan diverse statistische instellingen. De inbedding in de KU Leu-

ven faciliteert o.a. het bijblijven met de nieuwste onderzoeksmethoden en -technieken. Het Steun-

punt ontwikkelde eigen analyses en monitoringproducten, wat leidde tot verschillende producten 

met een innovatief karakter. Het Steunpunt onderscheidt zich zo van andere onderzoeksinstellin-

gen/universiteiten.” 

- “Het Steunpunt heeft zich steeds flexibel opgesteld t.a.v. veranderingen in de werkpakketten en 

bijkomende (ad hoc) vragen. Dit getuigt van een sterke klantgerichtheid in de Steunpuntwerking. 

Waar aangewezen werd ook maatwerk geboden om beleidsactoren, sociale partners, onderzoe-

kers, etc. beter van dienst te kunnen zijn. Dit leidt er mee toe dat de expertise van het Steunpunt de 

volledige beleidscyclus kan ondersteunen. Ook de grote toegankelijkheid van de publicaties/output 

en de gebruiksvriendelijkheid van de instrumenten getuigen van de klantvriendelijkheid, net als de 

diverse communicatiekanalen die worden ingezet om de expertise te delen.” 

- “Het Steunpunt Werk scoort bijzonder hoog op het vlak van beleidsrelevantie. Via de monitorings-

activiteiten biedt het de nodige onderbouwing voor beleidsvoorbereiding, -opvolging, -evaluatie en 

-bijsturing. Bovendien worden beleidsvragen op maat beantwoord, signaleert het Steunpunt nieuwe 

onderwerpen en ontwikkelt het nieuwe indicatoren en instrumenten die de beleidsagenda kunnen 

voeden.” 

 
1 Idea Consult. (2020). Evaluatie van het Steunpunt Werk. Evaluatierapport Steunpunt Werk 30/04/2020. 
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- “Het Steunpunt heeft veel (wederkerige) samenwerkingsverbanden met diverse actoren. Dit biedt 

hen een centrale positie in het landschap van arbeidsmarktbeleid en -onderzoek, wat hen ook een 

grote legitimiteit als kennishub geeft bij de relevante beleidsactoren. Door de nauwe samenwerking 

met het bevoegde Departement WSE, de stuurgroep, de VDAB en andere belangrijke actoren is 

het Steunpunt sterk ingebed in het Vlaamse netwerk.” 

- “Het Steunpunt heeft aandacht voor de arbeidsmarkt in brede zin en buigt zich over een zeer rijke 

diversiteit van topics, die vanwege de beleidsgerichte focus per definitie transversaal zijn. Denk 

bijvoorbeeld aan thema’s als levenslang leren, personen met een migratieachtergrond, digitalise-

ring, brede activering etc.” 

- “Het Steunpunt heeft in de periode 2016-2020 heel wat activiteiten ondernomen, die het initieel 

aangegane engagement overstijgen. Naast de monitoringsactiviteiten gebeurden ook heel wat in-

spanningen om de output en resultaten te verspreiden via diverse types publicaties, presentaties, 

de hotlinewerking, etc. Dit getuigt van een erg hoge productiviteit, die zowel door beleidsexperten 

als door de wetenschappelijke experten erkend werd.” 

2. Samenstelling van het Steunpunt Werk 

Het Steunpunt Werk wordt organisatorisch opnieuw ingebed als onderzoekscentrum binnen de Faculteit 

Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB) van de KU Leuven. Deze inbedding heeft als voordeel dat 

de logistieke en administratieve ondersteuning verzekerd is. Dit staat een actieve samenwerking met 

andere onderzoeksgroepen binnen en buiten de KU Leuven geenszins in de weg.  

De samenstelling van het Steunpunt Werk wordt weergegeven in het organogram hieronder.  

 

Figuur 1. Organogram Steunpunt Werk 2021-2025 
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eindverantwoordelijkheid voor het Steunpunt Werk en is hij samen met de coördinator het aanspreek-

punt voor de opdrachtgever, de universitaire instanties (waaronder de onderzoekscoördinatie) en an-

dere bij het arbeidsmarktbeleid betrokken actoren op Vlaams niveau (zoals de beleidsraad, SERV, so-

ciale partners, VDAB) en op federaal niveau (onder andere in zijn rol als lid van de Hoge Raad voor de 

Werkgelegenheid). Samen met de coördinator staat de hoofdpromotor ook in voor de afstemming met 

andere academische centra en onderzoeksinstellingen. Hiermee wordt gestreefd naar synergiën met 

andere onderzoeksprojecten (en aanvullingen met andere financieringsbronnen), en naar een inbedding 

van de activiteiten binnen bestaande wetenschappelijke netwerken.   

Dagelijkse leidinggevende en coördinator 

De dagelijkse leiding en coördinatie van het Steunpunt Werk liggen in handen van prof. dr. Sarah 

Vansteenkiste. Zij is sinds 2009 werkzaam op het Steunpunt, en heeft sinds 2016 de leiding over het 

Steunpunt Werk. De coördinator stuurt het Steunpunt aan en is verantwoordelijk voor de dagelijkse 

werking. In deze hoedanigheid coördineert zij de opdrachten en werkverdeling en staat ze in voor de 

harmonisering van de Steunpuntopdrachten. Daarnaast staat ze ook in voor de operationele samen-

werking met het Departement WSE en VDAB, en met andere instellingen binnen en buiten de Vlaamse 

overheid, alsook voor de contacten met de statistiekleveranciers op Vlaams, federaal en Europees ni-

veau. Ze fungeert ook als aanspreekpunt voor de opdrachtgever, het Kabinet van de Vlaamse Minister 

van werk, onderzoeksinstellingen en de andere bij het arbeidsmarktbeleid betrokken actoren op Vlaams 

en Federaal niveau.  

Dagelijks bestuur 

De hoofdpromotor en de dagelijkse leidinggevende/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 opdrachtgever 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 Steun-

punt Werk in de Stuurgroep. 

Onderzoekers 

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

van zeven ervaren arbeidsmarktonderzoekers met diversie achtergronden (waaronder economie, soci-

ologie en psychologie) en een evenwichtige samenstelling naar competenties (bijvoorbeeld inzake data-

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

tionele vaardigheden).   

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

van de arbeidsmarkt. De kennisdeling tussen de onderzoekers wordt bevorderd en aangemoedigd door 

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

ducten, met name het content management van de website, het onderhoud van de tijdreeksen, de re-

dactie van het tijdschrift Over.Werk, de dienstverlening in het kader van de hotline voor arbeidsmarktin-

formatie en de organisatie van studiedagen. 

Zoals gezegd zullen we het personeel van het huidige Steunpunt Werk integraal opnemen in het nieuwe 

Steunpunt. De meeste onderzoekers draaien al vele jaren mee in het Steunpunt Werk, en het vorige 

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

monitoringinstrumenten, projectietools en simulatiemodellen. Met dit team 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 voorzien we in het nieuwe 

Steunpunt opnieuw een thematische specialisatie waarbij elke onderzoeker een aantal kernthema’s 

krijgt toegewezen voor opvolging in de wetenschappelijke en beleidsgerichte literatuur. 
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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 à 

0,5 VTE). 

Organisatorische inbedding 

Het Steunpunt Werk zal opnieuw ingebed zijn als onderzoekscentrum in de Faculteit Economie en Be-

drijfswetenschappen (FEB) van de KU Leuven. Een onderzoekscentrum heeft een transversaal ka-

rakter, in die zin dat het interdisciplinair werkt en expertise uit meerdere onderzoeksdepartementen 

clustert. De onderzoekscentra vormen in die zin de onderzoeksspeerpunten van de FEB.  

Op dit moment telt de FEB volgende onderzoekscentra:  

- CEE, Centre for Economics and Ethics 

- LRISK, Leuven Research centre on Insurance and financial Risk analysis 

- BEE, Behavioral Economics and Engineering 

- ECOOM, Centre for Research and Development Monitoring 

- LEER, Leuven Economics of Education Research  

- LCIS (Leuven Centre for Irish Studies) International Economics and International Business 

- LICOS, Centre for Institutions and Economic Performance 

- VIVES, Research Centre for Regional Economics 

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

partementen te coöpteren binnen het Steunpunt Werk. We denken hierbij aan volgende groepen:  

- 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 monitoring: een 

consistent systeem van O&O- en innovatie-indicatoren ontwikkelen voor de Vlaamse overheid, om 

de Vlaamse overheid te steunen op het 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 eco-

nomische microsimulatiemodellen gericht op de simulatie van beleidshervormingen.  

- Department of Work and Organisation Studies (o.a. prof. dr. A. Forrier, prof. dr. M. Verbruggen; prof. 

S. Vansteenkiste; prof. L. Sels), omwille van de ruime expertise in onderzoek naar loopbanen, loop-

baantransities en loopbaaninterventies, employability, zoekgedrag en ondertewerkstelling.     

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

zullen VIVES, het Steunpunt STORE en het Steunpunt Werk samen gehuisvest worden op de FEB-

campus in de Vlamingenstraat te Leuven. 

Klankbordgroep met focus op transversale thema’s 

In het nieuwe Steunpunt Werk willen we waar mogelijk de oproep ondersteunen om ook een brede 

transversale blik te werpen op het thema Werk, met veel aandacht voor de snijvlakken met onderwijs, 

economie, gezondheid, welzijn, armoede, … Om dit te realiseren stellen we voor om naast de stuur-

groep, een klankbordgroep op te richten. In deze klankbordgroep willen we leden laten zetelen die een 

duidelijke expertise hebben op bredere transversale thema’s. Tijdens elk werkingsjaar zullen we in over-

leg met het Departement WSE en de stuurgroep bekijken welke transversale beleidsthema’s aan de 

orde zijn om te behandelen, en kan afhankelijk van de vooropgestelde prioriteiten een klankbordgroep 
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worden samengesteld. De samenstelling en agendasetting van de klankbordgroep zou dus variëren per 

gekozen beleidsthema. Per beleidsthema kan de klankbordgroep bijkomende inhoudelijke expertise 

verzekeren die complementair is met de expertise die reeds aanwezig is in het Steunpunt Werk. Naar-

gelang de beleidsvraag en agenda die voorligt, kan er gestreefd worden om tussen klankbordgroeple-

den en het Steunpunt Werk ook concrete samenwerkingen te laten voortvloeien die aanleiding kunnen 

geven tot gezamenlijke publicaties. In de voorgestelde klankbordgroep ligt de focus zo op interdiscipli-

nariteit die vanuit een gedegen wetenschappelijke achtergrond kan bijdragen aan een voldoende ruim 

perspectief in de Steunpuntbijdragen en -werking.. Als leden kan het gaan om interuniversitaire weten-

schappers, beleidsexperten, dataexperten, enzoverder.   

 

Wetenschappelijke arbeidsmarktexpertengroep  

Met de klankbordgroep willen we als Steunpunt expertise helpen samenbrengen en inzetten rond trans-

versale arbeidsmarktthema’s. We willen zo ons perspectief verbreden. Daarnaast willen we ook ruimte 

laten in het nieuwe Steunpunt om de arbeidsmarktexpertise te verdiepen. Om dit te doen stellen we 

voor om de samenwerking aan te gaan met een wetenschappelijke arbeidsmarktexpertengroep. Op 

vraag van Vlaams Minister van Werk Hilde Crevits, kreeg Steunpunt Werk coördinator, prof. dr. Sarah 

Vansteenkiste, samen met  prof. dr. Ans De Vos, Wim Van der Beken, prof. dr. Stijn Baert, prof. dr. Ludo 

Struyven en prof. dr. Ive Marx, vanaf mei 2020 de opdracht om een expertenadvies op te stellen voor 

de relance van de Vlaamse arbeidsmarkt tijdens en na COVID-19. Het advies bevat een uitgebreide 

reeks aanbevelingen om de tewerkstelling en werkzaamheidsgraad maximaal op peil te houden tijdens 

en na COVID-19, waarin de klemtoon ligt op het helpen juiste keuzes maken om de ontwrichting te 

beheersen, het aangrijpen van het momentum om een arbeidsintensief herstel te creëren en doorbraken 

te realiseren voor de structurele uitdagingen die de Vlaamse arbeidsmarkt reeds pre-Corona kende. De 

wisselwerking binnen deze wetenschappelijke groep was erg verrijkend voor alle partijen en bracht vol-

gens Minister Crevits een interessant en sterk onderbouwd werkstuk voort, met ook verfrissende aan-

bevelingen. We nemen deze groep, eventueel aangevuld met andere leden, op als wetenschappelijke 

begeleidingsgroep binnen het nieuwe Steunpunt Werk. We nodigen deze groep elk jaar uit om de 

nieuwe jaarplannen van het Steunpunt te bespreken en om opportuniteiten van samenwerking te on-

derzoeken. De gedachtenuitwisseling met deze begeleidingsgroep kan dan meegenomen worden in het 

opstellen van het jaarplan en de verdere gesprekken hierover met het Departement WSE en de stuur-

groep.  

Gebruikersgroepen 

Tot slot willen we in het nieuwe Steunpunt Werk opnieuw gebruikersgroepen bijeenbrengen. We zullen 

in overleg met het Departement WSE de gepaste kanalen bekijken om gebruikers, statistiekleveran-

ciers, wetenschappers, beleidsexperten,… samen te brengen in deze gebruikersgroepen. Een moge-

lijkheid kan zijn om gebruikersgroepen op te richten naargelang de grote werkpakketten van het Steun-

punt (zie verder voor een inhoudelijke toelichting per werkpakket). Op die manier zouden er bijvoorbeeld 

drie gebruikersgroepen kunnen zijn:  

- Gebruikers groep monitoring en analyse (werkpakket 1, 4 en 5) 

- Gebruikersgroep projecties (werkpakket 2). 

- Gebruikersgroep arbeidsmarktdata (werkpakket 3)  

3. Beleidscontext  

De Vlaamse arbeidsmarkt kende de voorbije jaren een groei van de werkzaamheidsgraad die hoger ligt 

dan het Europese gemiddelde. In het eerste kwartaal van 2020 komt Vlaanderen uit op 75,8% of maar 

een zucht verwijderd van de PACT 2020 doelstelling van 76%. Toch blijven er                                                                                

belangrijke aandachtspunten op de Vlaamse arbeidsmarkt. Zo vormt de te lage arbeidsdeelname bij 

kwetsbare groepen al decennialang een belangrijke werf op de Vlaamse arbeidsmarkt, waar te weinig 

progressie wordt geboekt. Anno 2019 blijven grote kloven in werkzaamheidsgraden overeind naar 
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leeftijd (74,8% bij 55- tot 59-jarigen en 32,8% bij 60-plussers versus 86,1% bij 25- tot 54-jarigen), scho-

lingsniveau (67,4% bij kortgeschoolden versus 92,3% bij hooggeschoolden), migratie-achtergrond 

(61,9% bij niet-EU28 geboorteland, versus 76,9% bij Belgisch geboorteland), en hinder door handicap 

of ziekte (45,6% bij personen met handicap of ziekte, versus 81,2% bij personen zonder handicap of 

ziekte).2 Tegelijkertijd heeft de Vlaamse arbeidsmarkt een relatief hoog aandeel niet-beroepsactieven 

in de bevolking tussen 20 en 64 jaar van 22,2% in 2019. Deze factoren spelen Vlaanderen parten in het 

vinden van aansluiting bij de Europese topregio’s.  

De Vlaamse Regering formuleert in haar regeerakkoord scherpe ambities op het vlak van de werkzaam-

heidsgraad. Meer bepaald was het doel, pre-Covid-19, om op het niveau van de toplanden te komen, 

en richting een werkzaamheidsgraad van 80% te evolueren. Tegelijkertijd is bijkomende aandacht op-

genomen voor het toeleiden naar de arbeidsmarkt van niet-beroepsactieven, in navolging van de ver-

schillende beleidsanalyses en -adviezen die het Steunpunt Werk de afgelopen jaren vooropstelde om 

vanuit een inclusieve benadering ook het arbeidspotentieel van niet-beroepsactieven en werkenden te 

versterken.  

De Covid-19-pandemie heeft de Vlaamse arbeidsmarkt echter zwaar getroffen, met een duidelijke im-

pact op de voornaamste arbeidsmarktindicatoren op het vlak van tewerkstelling, (tijdelijke) werkloos-

heid, vacaturemarkt,… (zie ook de kwartaalberichten van het Steunpunt Werk). Uit de crisissen uit het 

verleden, leren we dat de werkzaamheidsgraad zich weliswaar sneller kan herstellen dan de werkloos-

heidsgraad, maar dat het herstel toch verschillende jaren op zich kan laten wachten (zie figuur 2). Bo-

vendien staat Vlaanderen een sterke vergrijzingsgolf te wachten en een daling van de bevolking op 

arbeidsleeftijd, die de bijhorende uitdagingen van matching en krapte in de herstelperiode nog scherper 

kunnen stellen.  

Wil Vlaanderen de aansluiting vinden met de Europese topregio’s op het vlak van werkzaamheidsgraad, 

dan bestaat de uitdaging erin om de verwachtte terugval door COVID-19 zo snel mogelijk 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 kwetsbare groepen, waaronder laaggeschoolden, personen met een migratieachter-

grond 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 bepalend is voor arbeidsmarktkansen bij zowel jongeren 

(cf. ongekwalificeerde uitstroom), middenleeftijden en 55-plussers.   

Tegen deze achtergrond is het duidelijk dat beleidsaccenten herbekeken zullen worden en nieuwe be-

leidskeuzes dienen gemaakt te worden. Een systematische opvolging en evaluatie van het te volgen 

traject is daarom aangewezen. Hierbij kan het Steunpunt Werk zijn rol als beleidsondersteunend exper-

tisecentrum ten volle uitspelen door arbeidsmarktprestaties van nabij op te volgen en beleidsprocessen 

te ondersteunen.  

De COVID-19 pandemie zorgt niet alleen voor moeilijkheden om de ambities qua werkzaamheidsgraad 

te behalen. Ze heeft de Vlaamse beleidsmakers ook geconfronteerd met hiaten in data en cijfers om de 

impact op de arbeidsmarkt snel te kunnen inschatten en zo ook snel te kunnen schakelen in de beleids-

voering. Met de opdrachten die we in deze proposal naar voor schuiven, willen we daarom ook inspelen 

op het wegwerken van lacunes in (de snelle terbeschikkingstelling van) arbeidsmarktdata. Daarnaast  

komen we tegemoet aan de noodzaak aan een wetenschappelijke onderbouwing van het beleid en een 

structurele inbedding van monitoring en onderzoek in de beleidscyclus. De ondersteuning van de be-

leidsprocessen tijdens en na COVID-19 en het beleid gericht op de algemene verhoging van de werk-

zaamheid staan daarbij centraal. Deze doelen kunnen gespecificeerd worden in zes belangrijke aan-

dachtsdomeinen die tegelijk de thematische specialisaties van het Steunpunt Werk weerspiegelen en 

die worden toegewezen aan de Steunpuntonderzoekers. Deze domeinen kunnen uitgediept worden in 

 
2 Zie Steunpunt Werk, interactieve tool Vlaanderen binnen Europa: https://www.Steunpuntwerk.be/node/3447 of 
cijfercollecties: https://www.Steunpuntwerk.be/cijfers?field_collectie_tid=All&field_indica-
tor_tid=21&items_per_page=50 

https://www.steunpuntwerk.be/node/3447
https://www.steunpuntwerk.be/cijfers?field_collectie_tid=All&field_indicator_tid=21&items_per_page=50
https://www.steunpuntwerk.be/cijfers?field_collectie_tid=All&field_indicator_tid=21&items_per_page=50
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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 beleidsagenda.    

Figuur 2. Herstel werkloosheids- en werkzaamheidsgraad in het Vlaams gewest (1983-2019) 

 

Bron: Steunpunt Werk op basis van Statbel Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium), EAK 

 

Tabel 1. Thematische specialisaties 

Domein Mogelijke topics 

Activerend arbeidsmarktbeleid - opleiding en training 

- arbeidsbemiddeling 

- zoekgedrag van werklozen 

- … 

Kwetsbare groepen - arbeidsdeelname kwetsbare groepen (waaronder migranten, 

personen met een handicap, niet-beroepsactieven,… ) 

- lageloonsegment en laaggeschoolde arbeid 

- ondertewerkstelling 

- langdurige werkloosheid 

- … 

Overgang onderwijs-arbeidsmarkt - NEET 

- jeugdwerkloosheid 

- intrede van schoolverlaters 

- ongekwalificeerde uitstroom 

- duaal leren 

- horizontale en verticale mismatch 

- … 

Loopbanen - inzetbaarheid 

- arbeidsmarkttransities 

- eindeloopbaan 

- levenslang leren 

- werkbaarheid  
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- … 

Afstemming tussen vraag en aanbod - krapte op de arbeidsmarkt 

- knelpuntberoepen 

- opleidings-, en competentiemismatch 

- geografische mobiliteit 

- werkgelegenheidsstructuur 

- … 

Toekomstverkenningen - 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 kwaliteitsvolle benutting van de beschikbare middelen.  

Focus op beleidsgericht onderzoek 

In het nieuwe Steunpunt Werk opteren we, net zoals bij het huidige Steunpunt Werk, voor een uitgesp-

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

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

impliceert dat het Steunpunt Werk niet rechtstreeks zal investeren in doctoraatstrajecten voor zijn me-

dewerkers. De relatie met het fundamenteel arbeidsmarktonderzoek wordt wel verzekerd via de leden 

van het dagelijkse bestuur en de klankbord- en expertengroep en vanuit de netwerkfunctie van het 

Steunpunt.  

Betrokkenheid bij de beleidscyclus 

We bouwen de Steunpuntopdrachten in essentie uit rond de strategische beleidsdoelstellingen en lan-

getermijnvisie van het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid, en met bijzondere aandacht voor de beleids-

accenten die in de oproep vooropgesteld worden. De betrokkenheid bij de beleidscyclus wordt in de 

eerste plaats bewaakt door overleg met het Departement WSE, de Stuurgroep en het bevoegde Kabi-

net. 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. Op deze manier wordt de Steunpuntwerking ingebed in de beleidscyclus en kunnen 

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

heid.   

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 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 be-

hoefte naar stabiliteit in de wetenschappelijke onderbouwing van het beleid.   

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

jaarplannen aan de hand van modules die flexibel ingezet kunnen worden (zie verder). 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.  
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Bovendien voorzien we ook binnen de jaarplannen de nodige flexibiliteit om aan ad hoc vragen tegemoet 

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. Telkens 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 jaarplanning. 

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

Naast deze ad hoc ondersteuning van 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 houdend met de beschikbare capaciteit van het 

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

publiek (onder andere beleidsmedewerkers, politieke medewerkers naar aanleiding van parlementaire 

vragen, sociale partners, agentschappen, onderzoekers, journalisten, studenten, bedrijven, individuen). 

De voorbije jaren was er een sterke stijging van het aantal ad hoc vragen (met jaarlijks >+25% sinds hat 

startjaar van het huidige Steunpunt Werk). We trachten hier zo goed mogelijk aan te voldoen, maar het 

is tevens zaak om een afbakening te voorzien zodat de capaciteit voor andere werkpakketten niet in het 

gedrang komt. Deze afbakening kan opgenomen worden met het Departement WSE en de stuurgroep.  

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 bevor-

dert 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 einde-

valuatie van het Steunpunt Werk (en het vorige Steunpunt WSE) naar voor geschoven als een van de 

sterke punten inzake beleidsondersteuning. Een belangrijk aspect inzake kennisdeling en capaciteits-

opbouw is ook de realisatie van een autonome toegang voor het Departement WSE tot de primaire 

datasets die nodig zijn voor de arbeidsmarktmonitoring en beleidsmodellering.  

Specifiek voor de arbeidsmarktmonitoring, de competentieprognoses, de verdiepende analyses en de 

wetenschappelijke en methodologische ondersteuning bij de uitbouw van de VDAB data-regie stemmen 

we onze werkzaamheden ook in hoge mate af met deze van het Departement WSE én de VDAB. Door 

periodiek overleg, het oprichten van gezamenlijke werkgroepen of taskforces en samenwerking met 

deze partners wordt complementariteit en efficiëntie nagestreefd bij de totstandkoming en de rapporte-

ring van deze deelprojecten. De bedoeling hierbij is om complementair te werken en gezamenlijk te 

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

jecties. Via dit samenwerkingsplatform wordt ook geïnvesteerd in kennisdeling en gemeenschappelijke 

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 fun-

damentele aard. Het Steunpunt Werk wordt daartoe uitgebouwd als een multidisciplinair onderzoeks-

centrum 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 beleidsre-

levant Steunpunt met een wetenschappelijke inbreng en inbedding. Om de academische verankering 

te bevorderen zal het nieuwe Steunpunt Werk zich vestigen in de gebouwen van de FEB. Hierdoor wordt 
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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 synergiën en samenwer-

kingsmogelijkheden met onderzoeksgroepen, zowel binnen als buiten de faculteit (waaronder desge-

vallend ook andere Steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek). Onder meer de Klankbordgroep 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. Allereerst gebruiken we alleen officieel ge-

valideerde databases die worden aangeboden door nationale en internationale agentschappen (bijv. 

Eurostat, Statbel, KSZ, VDAB). Ten tweede gebruiken we de Europese en internationale geharmoni-

seerde classificaties en concepten (bijv. ILO, ISCO en ISCED). Ten derde hanteren we steeds nauw-

gezet de standaard onderzoeksmethoden voor de ontwikkeling van indicatoren en monitoringinstrumen-

ten (bijvoorbeeld bij de vervangingsvraag of onze projectiemodellen). We hebben op dit vlak gedurende 

vele jaren opgebouwde expertise die zorgt voor wetenschappelijke grondigheid en accuraatheid van 

onze analyses en interpretaties. Het onderzoek van het Steunpunt Werk heeft zo een duidelijk duurzaam 

karakter door de koppeling van de ontwikkelde monitoringsinstrumenten aan (inter)nationale standaar-

den en definities en door gebruik te maken van gevalideerde datasets. Elke cijferreeks heeft ook een 

bijhorende methodologische nota of rapport, zodat de gehanteerde methodologie ook steeds transpa-

rant en duidelijk is. Daarnaast hanteren we ook in onze meer diepgaande analyses gevalideerde we-

tenschappelijke onderzoeksmethodes volgens de recentste inzichten. In onze studie op vlak van de 

arbeidsmarktintrede van asielzoekers hanteerden we bv. verschillende vormen van multilevel analyse. 

In de projectiemodellen hanteren we onder meer het cohort simulation model en  In de analyse van 

schoolverlaters op de arbeidsmarkt hanteerden we Optimal Matching Analyse. In de (deep) CARMA-

leerstoel waarvan de coördinator houder is, worden big datatechnieken gebruikt die eveneens state of 

the art zijn en waarmee we als Steunpunt voeling houden met de recentste ontwikkelingen op metho-

dologisch vlak.  

Kennisopbouw en innovatie 

Om onze rol als data- en 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 huidige Steunpunt Werk, het vorige Steunpunt WSE (en daarvoor WAV) expertise op met betrekking 

tot de exploitatie van voor het arbeidsmarktbeleid relevante databanken, de ontwikkeling van moni-

toringinstrumenten en projectiemodellen, en de analyse van de Vlaamse arbeidsmarkt. Met het Steun-

punt Werk zullen we in de periode 2021-2025 verder bouwen op deze rijke ervaring. Hiervoor nemen 

we het personeel van het huidige Steunpunt Werk integraal op in de opstart van het nieuwe Steunpunt. 

Op deze manier garanderen we dat de zorgvuldig opgebouwde kennis van de arbeidsmarkt en de ar-

beidsmarktdatabanken optimaal ingezet worden voor de analyse van de arbeidsmarkt en voor de ver-

dere ontwikkeling en innovatie van de monitoringinstrumenten, projectietools en beleidssimulatiemodel-

len 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 Fede-

rale Overheid en de regio’s. 

Met het Steunpunt Werk zullen we bovendien ook verder inzetten op innovatie van de beleidsmonitoring, 

de harmonisering van data-integratieprocessen (bijvoorbeeld in het kader van de intergewestelijke 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 arbeidsmarkton-

derzoek 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 betrek-

king tot de integratie van arbeidsmarktgegevens en de ontwikkeling van indicatoren. Daarnaast onder-

houden 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 mogelijkheden voor het uitwisselen van 
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gegevens, concepten en onderzoeksmethodes binnen een grensoverschrijdende context. Bovendien 

krijgen we hiermee toegang tot landenspecifieke informatie en documentatie die we kunnen inzetten in 

het kader van de Steunpuntopdrachten.  

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 arbeidsmarkt-

monitoring en arbeidsmarktbeleid’. In deze werkgroep zetelen niet enkel de opdrachtgevers, maar ook 

experten van andere instellingen en onderzoeksgroepen. Dit laat toe om de werkzaamheden af te toet-

sen bij de betrokken domeinspecialisten en bij te sturen op basis van de geleverde input.   

6. Draaischijf 

Een belangrijke opdracht die we continueren in het nieuwe Steunpunt Werk omhelst 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, journalisten, publieke opinie, enzovoort. Op 

deze manier vervult het Steunpunt Werk een brugfunctie voor de verspreiding van arbeidsmarktinfor-

matie en kennisdeling tussen deze actoren. Voor deze opdracht stellen we verschillende activiteiten 

voor die worden opgenomen in de uitwerking van de verschillende werkpakketten die we verder voor-

opstellen (zie deel 7). We bespreken deze draaischijffunctie niet meer apart in deel 7, maar voorzien 

wel de nodige capaciteit binnen werkpakket 1 monitoring en werkpakket 2 projecties om deze draai-

schijffunctie mee te kunnen integreren in de voorgestelde opdrachten. De draaischijffunctie omvat het 

onderhouden van de hotline arbeidsmarktinformatie, de website, externe communicatiekanalen en web-

publicaties. We richten ook beleidsseminaries in om de draaischijffunctie te vervolledigen. Hieronder 

lichten we deze activiteiten verder toe. 

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’ van het huidige Steunpunt Werk. Via deze hotline worden vragen naar feitelijke 

data en informatie over de arbeidsmarkt op korte termijn toegeleverd aan externe gebruikers, rekening 

houden met de beschikbare capaciteit binnen het Steunpunt. 

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 ontwikkeld 

werd door het Steunpunt Werk in de periode 2016-2020 (http://www.Steunpuntwerk.be/). De uitbouw 

van de Steunpuntwebsite wordt ook afgestemd op de cijfers die aangeboden worden bij het Departe-

ment WSE en bij VDAB (onder andere Arvastat). De bedoeling hierbij is om complementair te werken 

en gezamenlijk te streven naar een zo ruim mogelijk aanbod van arbeidsmarktcijfers. 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 aangeboden op de website van 

het Steunpunt in de vorm van dynamische rekenbladen (in Excel) waarmee gebruikers selecties kunnen 

aangeven en kruisingen van gewenste variabelen kunnen maken. Hiermee kunnen ze dan eigen figuren 

maken. 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. Deze kunnen bovenop de reeds bestaande visualisaties komen die het Steunpunt Werk 

http://www.steunpuntwerk.be/
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al heeft en zal continueren (zie ‘visualisaties’ hieronder). De Steunpuntoproep vermeldt dat het Depar-

tement WSE hiervoor de nodige capaciteit zal voorzien om tot een gedeelde datavisualisatietool te ko-

men. Binnen het werkpakket monitoring voorzien ruimte om het inhoudelijk uitwerken van deze visuali-

saties te initiëren met het Departement. Voor de ontwikkeling van deze toepassingen stemmen we ver-

der af met het Departement WSE en VDAB.  

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 geheel 

vormt van samenhangende tijdreeksen die betrekking hebben op hetzelfde onderwerp of op hetzelfde 

geografisch niveau. Daarnaast kan ook gezocht worden via een specifieke indicator, waarbij alle be-

schikbare tijdreeksen voor de geselecteerde indicator opgelijst worden. (http://www.Steunpunt-

werk.be/cijfers)  

Visualisaties 

In de rubriek ‘visualisaties’ bundelen we gebruikerstools voor het raadplegen van arbeidsmarktstatistie-

ken en arbeidsmarktprojecties. Het gaat om interactieve toepassingen waarmee de gebruikers zelf se-

lecties kunnen maken en tabellen of projecties op maat kunnen opvragen en uitvoeren. In de periode 

2021-2025 wordt een verdere ontwikkeling van deze gebruikerstools beoogd, rekening houdend met de 

ontwikkelingskosten en de beschikbare budgettaire ruimte. Op dit moment worden er zeven tools aan-

geboden:  

- Lokale arbeidsmarkten: een webtoepassing om de arbeidsmarkt in België te visualiseren tot 

op gemeentelijk niveau op basis van de Vlaamse Arbeidsrekening 

https://www.Steunpuntwerk.be/node/3873 

- Vlaanderen binnen Europa: een webtoepassing om de arbeidsmarkt in Vlaanderen en België 

te vergelijken met de andere gewesten en met andere Europese landen 

https://www.Steunpuntwerk.be/node/3447 

- Beroepenmonitor: en webtoepassing om historische evoluties in de werkgelegenheid in be-

roepen te raadplegen 

https://www.Steunpuntwerk.be/beroepenmonitor 

- Arbeidmarktprojecties: een webtoepassing om de toekomstige evolutie van een reeks basis-

indicatoren voor de Vlaamse en Belgische arbeidsmarkt te projecteren (o.a. bevolking, werk-

zaamheidsgraad, werkenden, vervangingsvraag) 

https://www.Steunpuntwerk.be/arbeidsmarktprojecties 

- Werkzaamheidsdoelen: een webtoepassing om de werkzaamheidsprojectie van het Steun-

punt Werk te confronteren met officiële of zelf geformuleerde werkzaamheidsdoelstellingen 

https://www.Steunpuntwerk.be/werkzaamheidsdoelen 

- Sectorprojecties: een interactief Excel-bestand om via projecties zicht te krijgen op de toekom-

stige aanwervingsbehoefte en vergrijzing in een sector 

https://www.Steunpuntwerk.be/sectorprojecties 

- Trendindicatoren Vlaamse Arbeidsmarkt: een interactief Excel-bestand met de recentste cij-

fers over de conjunctuur, werkzaamheid en werkloosheid, (sectorale) tewerkstelling en de va-

caturemarkt 

https://www.Steunpuntwerk.be/node/3959 

 

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.Steunpuntwerk.be/publicaties) Voor verdere toelichting 

bij de Steunpuntpublicaties die we voorzien in de periode 2021-2025 verwijzen we naar de ‘webpubli-

caties’ die hieronder uitgewerkt worden.  

http://www.steunpuntwerk.be/cijfers
http://www.steunpuntwerk.be/cijfers
https://www.steunpuntwerk.be/node/3873
https://www.steunpuntwerk.be/node/3447
https://www.steunpuntwerk.be/beroepenmonitor
https://www.steunpuntwerk.be/arbeidsmarktprojecties
https://www.steunpuntwerk.be/werkzaamheidsdoelen
https://www.steunpuntwerk.be/sectorprojecties
https://www.steunpuntwerk.be/node/3959
http://www.steunpuntwerk.be/publicaties
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Externe communicatie 

Het Steunpunt bouwt verschillende tools uit voor externe communicatie. Hiermee beogen we een brede 

verspreiding van de door het Steunpunt verzamelde arbeidsmarktinformatie, waarmee we het publieke 

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.   

E-zine 

Met het ‘e-zine’ van het Steunpunt communiceren we op regelmatige basis over publicaties, updates in 

cijferrubrieken en events. Het e-zine richt zich tot iedereen die geïnteresseerd is de ontwikkelingen op 

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 (bijvoorbeeld door een focus op de kernresultaten of conclu-

sies van een artikel).  

Sociale media 

De ‘twitteraccount’ van het Steunpunt en het LinkedIn account 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 gerichter communiceren over actuele thema’s of specifieke cijfers/analyses die 

we in de kijker willen plaatsen.          

Webpublicaties 

Voor de valorisatie van de Steunpuntopdrachten voorzien we in de uitgave van webartikels waarin we 

de arbeidsmarkt analyseren, beleidsrelevante trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt duiden, en 

vooruitblikken aan de hand van projecties en toekomstverkenningen. De thema’s en de frequentie van 

de artikels liggen in het verlengde van de modules die vooropgesteld worden in de jaarplanning. We 

onderscheiden de volgende type artikels: 

- Cijferfocussen: 

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 publicatie of cijferreeks. Met de cijfer-

focus kunnen we zowel eigen als externe cijfers in de kijker plaatsen. Op deze manier kunnen we 

eveneens relevante cijfers en achterliggende publicaties van andere organisaties onder de aan-

dacht brengen. Deze cijferfocussen worden opgenomen in het e-zine en via twitter verspreid. 

- Werk.Focussen: 

Korte berichten (4-tal pagina’s) over nieuwe cijfers, opmerkelijke analyses of onbekende aspecten 

van de arbeidsmarkt. Deze worden verspreid via het e-zine van het Steunpunt Werk en het twitter-

kanaal en worden ook aangeboden op de website. 

- Werk.Rapporten: 

Uitgebreidere bijdragen waarin de onderzoeksresultaten worden voorgesteld en uitvoeriger worden 

geduid, met een duidelijke kadering binnen het beleid en ruimte voor uitgebreide beleidsconclusies.  

- Over.Werk: 
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Over.Werk is al 29 jaar het tijdschrift van het Steunpunt. Met dit tijdschrift vervult het Steunpunt een 

brugfunctie tussen onderzoek en beleid. In Over.Werk rapporteren we over nieuw arbeidsmarkton-

derzoek uit Vlaanderen, België en Nederland, en is er ruimte voor beleids- en opinieteksten. In 

Over.Werk is er ruimte om eigen analyses op te nemen op basis van de cijferreeksen die we op-

stellen. 

 

Beleidsseminaries 

In het nieuwe Steunpunt Werk willen we graag opnieuw overgaan tot het organiseren van beleidssemi-

naries in samenwerking met het Departement WSE. In 2019 hebben we samen een succesvol beleids-

seminarie georganiseerd m.b.t. de krapte en arbeidsreserve op de Vlaamse arbeidsmarkt. Het opzet 

bestond er in om onderzoek en beleid met elkaar te confronteren en op die manier het debat over de 

werking van de arbeidsmarkt aan te scherpen. Voor de periode 2021-2025 streven we naar het jaarlijks 

oprichten van een thematisch beleidsseminarie. Voor de keuze van het thema, zouden we ons kunnen 

laten leiden door het themanummer van Over.Werk. In deze themanummers komt een mix aan bod van 

nieuw beleidsgericht onderzoek, open debat bijdragen en bijdragen vanuit andere externe arbeidsmarkt-

actoren (sociale partners, sectoren,…). In de vooropgestelde beleidsseminaries kunnen we een selectie 

maken van de auteurs die aan bod komen in de Over.Werk themanummers. De seminaries kunnen 

daarnaast ook een greep uit de resultaten van het Steunpuntonderzoek presenteren en valoriseren. 
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7. Werkpakketten 

Inleiding 

We bouwen het Steunpunt Werk uit als een data- en expertisecentrum dat wetenschappelijke expertise 

opbouwt inzake beleidsmonitoring, projecties en analyse van de arbeidsmarkt teneinde het Vlaamse 

arbeidsmarktbeleid te ondersteunen en te oriënteren. Hiervoor ontplooien we activiteiten die we bunde-

len in vijf werkpakketten 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 werkpak-

ket op zichzelf staat en autonoom ontwikkeld wordt. Er is integendeel een grote mate van onderlinge 

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

ondersteunend zijn voor de andere werkpakketten.     

 

Figuur 3. Werkpakketten Steunpunt Werk 2021-2025 

 

 

 

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

wichtige uitbouw van de verschillende werkpakketten, rekening houdend met de beschikbare capaciteit 

van het Steunpunt. Om dit te realiseren stellen we voor om, net als in het huidige Steunpunt Werk, te 

werken met inhoudelijke modules 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 inhou-

delijke modules worden ook enkele aanvullende modules voorzien die betrekking hebben op meer on-

dersteunende activiteiten zoals de ondersteuning bij beleidsadviezen, het partnerschap levenslang le-

ren en de VDAB data-regie, het ontsluiten van databanken en het uitwisselen van expertise.  

monitoring

projecties

Kruispunt 
arbeidsmarktdata

analyse

beleidsondersteuning Steunpunt 
Werk  
2021-2025 
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Met de gegeven capaciteit van het Steunpunt Werk kunnen we streven naar de uitvoering van 19 mo-

dules per jaar, met wisselende doorlooptijden en persoonsmaanden (VTE). In de tabel 2 hieronder ge-

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

de werkpakketten. We stellen een andere werkverdeling voor naargelang het om oneven (2021, 2023, 

2025) of even werkjaren (2022, 2024) gaat. In de even jaren komt er telkens een lichte uitbreiding van 

het Werkpakket Monitoring, door de update van enkele bijkomende indicatoren van de Vlaamse ar-

beidsrekening die in deze werkingsjaren wordt voorzien (+2 VTE). Er is in de even jaren ook een uit-

breiding van de survey-opbouw met +2 VTE. Dit compenseren we in deze even jaren door een geringere 

invulling van het werkpakket projecties: het sectorprojectiemodel updaten we enkel in de oneven jaren 

en niet in de even jaren. 

In het meerjarenplan dat we toevoegen als bijlage wordt een eerste voorstel uitgewerkt voor de inplan-

ning van deze modules doorheen de vijf Steunpuntjaren. Bij het opstellen van de jaarplannen worden 

de modules verder geconcretiseerd in overleg met het Departement WSE en ter goedkeuring voorge-

legd aan de Stuurgroep.  

 

Tabel 2. Werkpakketten, modules en VTE (per jaar) 

Werkpakketten Aantal modules Aantal VTE on-

even jaren (2021, 

2023, 2025) 

Aantal VTE even 

jaren (2022, 

2024) 

WP1. Monitoring 5 modules 30 VTE 32 VTE 

WP2. Projecties 4 modules 20 VTE 16 VTE 

WP3. Kruispunt arbeidsmarktdata 4 modules 15 VTE 17 VTE 

WP4. Beleidsondersteuning 4 modules 12 VTE 12 VTE 

WP5. Analyse   2 modules 5 VTE 5 VTE 

Totaal 19 modules 82 VTE 82 VTE 

 

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

werkpakketten. 

WP1. Monitoring 

Dit werkpakket omvat vijf modules. Als rode draad door de vijf modules staat de ontwikkeling van ge-

structureerde tijdreeksen, indicatoren en instrumenten voor de beleidsgerichte monitoring van (evoluties 

op) de arbeidsmarkt. Onder beleidsgerichte monitoring 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 doelstellin-

gen en het oriënteren van beleidsprocessen.  

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

Steunpunt Werk en het Steunpunt WSE en WAV in de voorgaande jaren. Het werkpakket omvat zowel 

het updaten en verbeteren van de bestaande monitoringinstrumenten als het ontwikkelen van nieuwe 

instrumenten, bijvoorbeeld op het vlak van niet-beroepsactieven, vraagzijde data, arbeidsmarktmobili-

teit, competenties en vacatures, … Hierbij streven we ook naar een integratie van transversale thema’s 

waarmee we een brug maken naar het ruimere sociaal en economisch beleid. Hierbij denken we bij-

voorbeeld aan de transitie onderwijs-arbeidsmarkt. Ook indicatoren in verband met armoede en sociale 

inclusie of meer economische parameters kunnen hier een plaats krijgen. Voor de onderzoeksmethodes 

en concepten die we bij deze monitoringinstrumenten hanteren aligneren we ons, zoals in de vorige 

Steunpunten het geval was, op de Europese en internationale standaarden.  

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

de aanwezige informatie verder ontgonnen wordt en momenteel in het arbeidsmarktonderzoek 



VOORSTEL STEUNPUNT WERK 2021-2025 – REFERENTIE:31/08/2020 KUL_FEB 

 

21  
DEEL 3: MEERJARENPROGRAMMA EN BEGROTING 

onderbenutte databanken verder ontsloten worden. Anderzijds zetten we in op de ontwikkeling van in-

dicatoren via nieuwe survey-data, zoals in het geval van vraagzijde data en op het vlak van competen-

ties en vacatures. De opbouw van een survey stellen we voorop als module in werkpakket 3, kruispunt 

arbeidsmarktdata. Beide werkpakketten spelen zo in op elkaar: in dit werkpakket monitoring kunnen 

indicatoren ontwikkeld worden waarvan de dataverzameling kan plaatsvinden via de bevragingen die 

we uitdenken binnen de werkzaamheden van werkpakket 3, module 11 (opbouw survey). 

Hieronder overlopen we de voornaamste monitoringinstrumenten die gecontinueerd of ontwikkeld kun-

nen worden in de periode 2021-2025. In het meerjarenplan in de bijlage doen we een eerste voorstel 

voor het inplannen van de monitoringactiviteiten doorheen de 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.  

Figuur 4 geeft een schematisch overzicht van de monitoring-cijferreeksen die we voor ogen hebben om 

uit te werken en te onderhouden tussen 2021 en 2025.  

 

Figuur 4. Schematisch overzicht monitoring cijferreeksen 
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Module 1. Gestructureerde tijdreeksen  

1. Situering  

De voorbije jaren ontwikkelde het Steunpunt een ruim gamma van gestructureerde tijdreeksen die aan-

geboden worden op de Steunpuntwebsite. 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 huidige website hebben betrekking op enkele in het arbeidsmarktbeleid cen-

trale thema’s: eindeloopbaan, jongeren op de arbeidsmarkt, opleiding en levenslang leren, vacatures 

en krapte. Daarnaast zijn er ook nog collecties met cijfers rond arbeidsmarktpositie, lokale arbeidsmark-

ten, Vlaanderen in Europa, sectoren en paritaire comités, en doelgroepen.  

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

beidsmarkt op een aantal voor het beleid strategische domeinen of doelstellingen. Op deze manier kun-

nen de tijdreeksen ingezet worden voor het oriënteren en bijsturen van het beleid. Dit kan in het kader 

van een thematische rapportering (zoals de boordtabel 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 arbeidsmarktinformatie). Bovendien bieden we met de tijdreek-

sen ook een tool aan voor benchmarking van de Vlaamse arbeidsmarktprestaties in een Europees per-

spectief. Om de brugfunctie naar het beleid te versterken, voorzien we ook in een eigen rapportering op 

basis van de tijdreeksen en de collecties. 

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

marktcijfers, waaronder administratieve databanken en 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 hogerver-

melde inhoudelijke rapportering hebben we bij de uitvoering van de gestructureerde tijdreeksen steeds 

ook aandacht voor methodologische duiding met het oog op transparantie en op toekomstige updates.  

2. Verdere ontwikkeling 

In de periode 2021-2025 zullen we de cijfercollecties en de bijhorende gestructureerde tijdreeksen ver-

der onderhouden en uitbouwen volgens het schema in figuur 4 wat we ook willen integreren in de op-

bouw van de cijferrubriek op de Steunpuntwebsite. Bij de ontwikkeling hiervan zullen we ons concen-

treren op de door het beleid en de gebruikers meest bevraagde thema’s en tijdreeksen. Door periodiek 

driehoeksoverleg 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 

dynamische rekenbladen (in Excel) waarmee gebruikers selecties kunnen aangeven en kruisingen van 

gewenste variabelen kunnen maken. Hiermee kunnen ze dan eigen figuren maken. Aanvullend hierbij 

zullen 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. Deze 

kunnen bovenop de reeds bestaande visualisaties komen die het Steunpunt Werk al heeft binnen het 

werkpakket Monitoring en zal continueren – Lokale arbeidsmarkten (https://www.Steunpunt-

werk.be/node/3873), Vlaanderen binnen Europa (https://www.Steunpuntwerk.be/node/3447) en het ver-

der te ontwikkelen grensdata protal Vlaanderen-Nederland in kader van het Interreg project Werkinzicht 

(https://opendata.grensdata.eu/#/InterReg/nl/). De Steunpuntoproep vermeldt dat het Departement 

WSE hiervoor de nodige capaciteit zal voorzien om tot een gedeelde datavisualisatietool te komen. 

Binnen dit werkpakket voorzien we dan ook ruimte om het inhoudelijk uitwerken van de visualisatie te 

initiëren met het Departement. Voor de ontwikkeling van deze toepassingen stemmen we verder af met 

het Departement WSE en VDAB vanaf het eerste werkingsjaar 2021.  

https://www.steunpuntwerk.be/node/3
https://www.steunpuntwerk.be/node/3
https://www.steunpuntwerk.be/node/3447
https://opendata.grensdata.eu/#/InterReg/nl/
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Naast de updates van de tijdreeksen zullen we eveneens investeren in de inhoudelijke analyses en 

duiding bij de cijfers waardoor beleidsprioriteiten duidelijker geïdentificeerd kunnen worden. Deze ana-

lyses 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 geïnte-

greerde boordtabel. Voor de verspreiding van deze analyses voorzien we in de publicatie van webarti-

kels (zie hoger).  

Hieronder overlopen we de thema’s die in de periode 2021-2025 aan bod kunnen komen.  

3. Kerncijfers Vlaanderen in Europa 

Met de kerncijfers vatten we verschillende thema’s die uitgewerkt worden op basis van de Labour Force 

Survey en waarbij Vlaanderen telkens gepositioneerd wordt naast de andere gewesten en de Europese 

lidstaten. Het gaat enerzijds om centrale indicatoren rond tewerkstelling, maar anderzijds ook om indi-

catoren uit andere thematische collecties zoals ‘jongeren op de arbeidsmarkt’, ‘eindeloopbaan’ en ‘le-

venslang 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 aanbie-

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

arbeidsmarkt (zie Herremans et al., 2015; Sels, Vansteenkiste & Knipprath, 2017). 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, niet-beroepsactief). Hiervoor maken we ge-

bruik van de Enquête naar de Arbeidskrachten. Aan de hand van deze tabellen krijgen we zicht op de 

(geschatte) omvang van de populaties van werkenden, werklozen en niet-beroepsactieven.   

Voor de periode 2021-2025 voorzien we een verderzetting van deze tijdreeksen (zie tabel 3 voor een 

overzicht), waarbij we in het eerste werkingsjaar een update van alle cijfers (2020) voorzien. Naast de 

updates, is het ook mogelijk om nieuwe tijdreeksen toe te voegen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een 

actueel thema of een lopende beleidsdiscussie of in het kader van module 5 binnen dit werkpakket. Zo 

hebben we met het huidige Steunpunt Werk al een nieuwe reeks ontwikkeld op het vlak van (potentiële) 

arbeidsreserve en potentiële werkzaamheidsgraad als antwoord op de scherpe arbeidsmarktkrapte tij-

dens 2018 en 2019. 
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Tabel 3. Updates kerncijfers Vlaanderen in Europa  

Tijdreeks Dimensies 

Activiteitsgraad Geslacht, Leeftijd 

Werkzaamheidsgraad Geslacht, Leeftijd, Geboorteland, Nationaliteit, 

Onderwijsniveau 

Werkloosheidsgraad Geslacht, Leeftijd, Geboorteland, Nationaliteit, 

Onderwijsniveau 

Deeltijdarbeid Geslacht, Leeftijd 

Tijdelijke arbeid Geslacht, Leeftijd 

Aandeel zelfstandigen Geslacht 

Langdurig werklozen / 

Baanloze gezinnen Geslacht 

Gekwalificeerde jongeren Geslacht 

Hooggeschoolden Geslacht 

NEET-jongeren Geslacht 

Vroegtijdige schoolverlaters Geslacht 

Werkzaamheidsgraad excl. studenten Geslacht, Onderwijsniveau 

Werkzaamheidsgraad recent afgestudeerden Geslacht 

Werkzaamheidsgraad arbeidshandicap Leeftijd 

Opleidingsparticipatie Geslacht, leeftijd en opleidingsniveau 

Socio-economische positie Geslacht, Leeftijd, Geboorteland, Nationaliteit, 

Onderwijsniveau 

Flexibele arbeidsvormen Geslacht, Leeftijd  

Onvrijwillige tijdelijke arbeid Leeftijd 

Aandeel ondertewerkgestelden Leeftijd 

Arbeidspotentieel  / 

Indiensttredingen Geslacht, Leeftijd 

Jobmobiliteitsgraad Geslacht, Leeftijd 

Jobkwalificatieniveau Leeftijd 

Werkzaamheidsgraad in VTE Geslacht 

Wekelijkse arbeidsduur Geslacht, Arbeidsregime 

 

4. Sectoren en paritaire comités 

Met de sectorale tijdreeksen worden basisstatistieken aangereikt voor de analyse van de tewerkstelling 

in de paritaire comités en sectorgroepen van verwante paritaire comités. Deze collectie met sectorale 

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

marktbeleid, met specifieke aandacht voor de sectorconvenanten waarin onderlinge engagementen tus-

sen de sectoren en de Vlaamse overheid vastgelegd worden. Deze tijdreeksen worden veelvuldig ge-

raadpleegd door (sub)regionale sectorale sociale partners, sectorconsulenten, sectorfederaties en 

sectorfondsen, alsook door institutionele partners zoals het Departement WSE en de VDAB.  
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Momenteel omvat deze collectie tewerkstellingsgegevens voor de periode 2003-2019, en opdelingen 

naar statuut, geslacht, leeftijd en arbeidsregime voor de periode 2005-2019. Gezien de grote vraag naar 

deze cijfers in het kader van het sectorale arbeidsmarktbeleid voorzien we ook in de periode 2021-2025 

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 maatwerk gaat, dienen 

we steeds te bekijken in welke mate dit ingepast kan worden in de werkzaamheden van het Steunpunt.    

Naast de tijdreeksen op basis van de paritair comités, ontwikkelden we in het huidige Steunpunt Werk 

ook reeksen op basis van een indeling naar economische activiteit. Hierbij volgen we de WSE-sector-

indeling (met 42 sectoren) die gebaseerd is op de Nace Rev.2-nomenclatuur voor classificatie van eco-

nomische activiteiten in de Europese Unie. We kunnen dit continueren in 2021-2025, zodat we tegemoet 

blijven komen aan de veelvuldige vragen van gebruikers naar sectorgegevens die de economische re-

aliteit in de sectoren beter weerspiegelen.  

5. 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 werkloosheid met een belangrijke mate van arbeidsmarktkrapte en knelpuntva-

catures. Voor de opvolging hiervan heeft het Steunpunt samen met de VDAB een methodologie uitge-

werkt voor het meten van knelpuntvacatures. De resultaten hiervan worden samen met andere indica-

toren gebundeld in de cijfercollectie ‘vacatures en krapte’. Ook in de volgende jaren kunnen we voorzien 

in een verderzetting van deze tijdreeksen.  

6. Beroepenmonitor 

Door technologische vooruitgang en toenemende globalisering ontstaan er belangrijke verschuivingen 

in de banenstructuur (Sels, Vansteenkiste en Knipprath, 2017).  Deze verschuivingen resulteren in een 

polarisatie van de tewerkstelling waarbij het tewerkstellingsaandeel van laagbetaalde (vaak in onder-

steunende en dienstverlenende beroepen) en hoogbetaalde banen (vaak in gespecialiseerde en hoog-

gekwalificeerde beroepen) toeneemt, ten koste van gemiddeld betaalde banen (zoals fabrieksarbeiders 

of kantoorbedienden). Deze verschuivingen worden in belangrijke mate aangedreven door de automa-

tisering 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 dienst-

verlenende banen (Buyst, Goos, & Salomons, 2018; Goos, Manning, & Salomons, 2014).  

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

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

beidskrachten (EAK). De beroepenmonitor is een interactieve toepassing waarmee beleidsmakers of 

andere gebruikers evoluties kunnen opvragen van het aantal werkenden in verschillende beroepsklas-

sen 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 ba-

siskenmerken zoals geslacht, leeftijd en onderwijsniveau geraadpleegd worden.  

In de periode 2021-2025 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. Een voorbeeld hiervan is het toevoegen van een STEM criterium aan de beroepenmonitor. 

In 2019 gaf het Steunpunt Werk input op workshop STEM-monitoring uitgevoerd door Idea Consult in 

opdracht van VLAIO. De bijhorende strategische oefening toonde aan dat er nog vrij veel marge is om 

de STEM-monitoring te optimaliseren. Als Steunpunt Werk willen we hieraan bijdragen door ook in onze 

monitoring en producten waar mogelijk een focus op STEM toe te voegen.  
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Deze beroepenmonitor zal ook input aanleveren voor de projectiemodellen die worden toegelicht in 

werkpakket 2.  

7. Toelevering Vlaamse Openbare Statistieken 

In 2017-2018 werden de visie, het doelstellingenkader, de werkprincipes en de structuur van de 

Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) en van het bredere netwerk Statistiek Vlaanderen uitgewerkt in 

overeenstemming met het decreet en het besluit betreffende de Vlaamse openbare statistieken.  

De lijst van Vlaamse openbare statistieken wordt opgemaakt volgens twee criteria die bepalen welke 

statistieken als openbare statistiek worden aangeduid: 

• Een eerste criterium is de wettelijke verplichting van sommige statistieken. Statistieken die vol-

gens wettelijke bepalingen moeten worden opgemaakt (voortvloeiend uit Europese, federale of 

regionale wetgeving) worden zonder meer opgenomen in de lijst. 

• Het tweede criterium is de relevantie ervan voor gebruikers. In dat kader werden onder de Raad 

voor Vlaamse Openbare Statistieken (RVOS) en het Coördinatiecomité voor Vlaamse Open-

bare Statistieken (CVOS) een aantal thematische werkgroepen opgezet. Die werkgroepen 

brengen per thema producenten en gebruikers samen om te bepalen welke statistieken vol-

doende belangrijk zijn om als openbare statistiek voor hun thema voorgesteld te worden. 

De lijst van Vlaamse openbare statistieken wordt jaarlijks herzien. Er kunnen dan statistieken toege-

voegd of weggelaten worden. De goedgekeurde openbare kernstatistieken worden gepubliceerd op de 

website van Statistiek Vlaanderen. 

In opdracht van het Departement WSE is het huidige Steunpunt Werk mede verantwoordelijk gesteld 

voor het aanleveren van de statistieken waarop de protocollen van toepassing zijn. Hieronder vallen de 

openbare statistieken over arbeid gebaseerd op de EAK/LFS-enquête en ook enkele op basis van de 

Vlaamse Arbeidsrekening van het Steunpunt Werk (zie verder). We leverden in het verleden o.a. gede-

tailleerde tabellen aan over de bevolking naar socio-economische positie, werkzaamheidsgraad, werk-

loosheidsgraad, uren beroepsarbeid per week, deeltijd arbeid, type arbeidscontract, beroepsstatuut, te-

werkstelling per sector, en aspecten van werktijd- en werkplaatsregeling. Ook enkele statistieken m.b.t. 

het thema Onderwijs en Vorming berekende het Steunpunt Werk de voorbije jaren reeds voor Statistiek 

Vlaanderen. Het gaat over levenslang leren, vroegtijdige schoolverlaters en de bevolking opgesplitst 

naar onderwijsniveau.  

In de Steunpuntoproep wordt het nieuwe Steunpunt Werk erkend als toeleverancier en ontwikkelaar 

van de Vlaamse openbare statistieken. Het nieuwe Steunpunt Werk zal daarom de rol continueren die 

ze reeds in de vorige periode opnam. We zullen de thematische werkgroepen rond de betreffende ar-

beidsmarktdata nauw opvolgen, instaan voor een correcte berekening van de openbare statistieken en 

aanlevering volgens het vooropgesteld format aan Statistiek Vlaanderen. De webpagina’s van Statistiek 

Vlaanderen kijken we voor publicatie grondig na en passen we indien nodig aan. Het is verder wel 

belangrijk om de lijst van Vlaamse openbare Statistieken steeds af te stemmen op de capaciteit die 

hiervoor beschikbaar is binnen deze module. Het administratief en soms dubbel werk dat gevraagd 

wordt door VSA dient dan ook zo beperkt mogelijk te worden gehouden. Hiertoe zullen we tussentijdse 

overlegmomenten opnemen met VSA en het Departement WSE, zodat we tot een optimale verstand-

houding en samenwerking komen in 2021-2025. 

Module 2. Vlaamse arbeidsrekening 

1. Situering 

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

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

arbeidsrekening wordt bestaande arbeidsmarktinformatie vanuit de verschillende administratieve 
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bronnen in een logisch geheel van op elkaar aansluitende gegevens geïntegreerd met duidelijk gedefi-

nieerde begrippen en identiteitsrelaties. De ontwikkeling van de Vlaamse arbeidsrekening werd in 2007 

aangevat door het Steunpunt WSE (Herremans, 2007). 

De primaire doelstelling van dit integratieproces bestaat erin om op een systematische en geïntegreerde 

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

ten. 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) onderlinge samen-

hang van begrippen, (5) duurzaamheid, (6) gebruik van gevalideerde databestanden, (7) optimalisatie 

van de productietijd en (8) transparantie. 

De Vlaamse arbeidsrekening werd de voorbije jaren voortdurend verder uitgebouwd en methodologisch 

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

ceptualiseerd, methodologisch uitgewerkt, en in verschillende cijferreeksen voor een breed publiek toe-

gankelijk gemaakt. De tijdreeksen uit de Vlaamse arbeidsrekening omvatten inmiddels een periode van 

vijftien jaar.  

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

van het Steunpunt Werk:   

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

tief), geslacht, leeftijd en woonplaats (2003-2018) 

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

tief), geslacht, leeftijd en nationaliteit of migratieachtergrond (migratieachtergrond is gebaseerd op 

een koppeling met herkomstgegevens uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescher-

ming) (2013-2018) 

- Activiteitsgraad naar geslacht, leeftijd en woonplaats (2003-2018) 

- Werkzaamheidsgraad naar geslacht, leeftijd en woonplaats (2003-2018) 

- Werkloosheidsgraad naar geslacht, leeftijd en woonplaats (2003-2018) 

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

(2006-2018) 

- Loontrekkenden naar arbeidsregime, geslacht, leeftijd en activiteitssector (2006-2018) 

- Binnenlandse werkgelegenheid uitgedrukt in personen, naar geslacht, leeftijd, statuut, activiteits-

sector en werkplaats (2006-2018) 

- Loontrekkende binnenlandse werkgelegenheid (loontrekkenden) uitgedrukt in personen, naar ge-

slacht leeftijd, arbeidsregime, activiteitssector en werkplaats (2006-2016) 

- Loontrekkende binnenlandse werkgelegenheid uitgedrukt in voltijdsequivalente jobs, naar geslacht, 

leeftijd, arbeidsregime, activiteitssector en werkplaats (2008-2016) 

- Loontrekkende binnenlandse werkgelegenheid uitgedrukt in arbeidsuren, naar geslacht, leeftijd, ar-

beidsregime, activiteitssector en werkplaats (2006-2016) 

- Loontrekkende binnenlandse werkgelegenheid uitgedrukt in personen, naar woonland, geslacht, 

leeftijd, nationaliteit en werkplaats (2008-2018) 

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

sector (2006-2018) 

- Jobs naar statuut (loontrekkend, zelfstandig, helper), activiteitssector en werkplaats (2007-2018)  

- Jobratio (2007-2018) 

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

(2006-2018) 
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Dankzij het geïntegreerde en geconsolideerde karakter van de (sub)regionale en lokale statistieken is 

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

voor arbeidsmarktanalyses en benchmarking van arbeidsmarktprestaties op verschillende beleidsni-

veaus (lokaal, subregionaal, Vlaams, federaal, Europees). Het belang van de Vlaamse arbeidsrekening 

als monitoringinstrument en de noodzaak aan continuering ervan worden hiermee duidelijk geïllu-

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

staand overzicht. 

Tabel 4. Overzicht van toepassingen met de Vlaamse arbeidsrekening 

Vlaamse Overheid 

- Departement Werk en Sociale Economie (arbeidsmarkt in cijfers; https://www.vlaanderen.be/departement-

werk-sociale-economie) 

- Statistiek Vlaanderen (www.statistiekvlaanderen.be) 

- Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur, Departement Kanselarij en Bestuur en Statistiek Vlaanderen (ge-

meente- en stadsmonitor https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/)  

- Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)  

o werkloosheidsgraden  (https://arvastat.vdab.be) 

o Lokale arbeidsmarkten (https://arvastat.vdab.be/arvastat_arbeidsmarkt.html) 

Subregionale en lokale overheden 

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

o Antwerpen – Economische barometer / gemeenteprofielen  

(https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/deis/economische-barometer.html) 

o Limburg – Online platform limburg.in.cijfers  

(https://limburg.incijfers.be/)  

o POM West-Vlaanderen (www.pomwvl.be/data) 

o Provincies.incijfers (https://provincies.incijfers.be) 

- Regionale Sociaal-Economische Overlegcomités (RESOC’s) 

- Lokale overheden. Bijvoorbeeld  

o Kustportaal: http://www.kustportaal.be/nl/sociale-en-economische-omgeving; 

o Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum: https://www.briobrus-

sel.be/node/14425?language=fr;  

o Sint-Niklaasincijfers: https://sintniklaas.incijfers.be/dashboard 

Federale overheid - Eurostat 

- Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening – Eurostat (regionale werkloosheidsgraden ) 

- Federale Overheidsdienst Economie – Eurostat (Urban audit; https://ec.europa.eu/eurostat/web/regions) 

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 Insti-

tuut voor Statistiek en Analyse (BISA) (gemeentelijke kerncijfers; https://bisa.brussels/cijfers/kerncijfers-per-

gemeente)  

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

http://www.ostbelgienstatistik.be/) 

Sectororganisaties 

- Sectorale werkgeversorganisatie (bv. VERSO) 

- Sectorale opleidingsfondsen (bv. LOGOS) 

Andere initiatieven 

- Interreg WerkInZicht (https://werkinzicht.eu/ / https://opendata.grensdata.eu/) 

- Wetenschappelijk onderzoek (Hogescholen, Universiteiten) 

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

https://www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie
https://www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/
https://arvastat.vdab.be/
https://arvastat.vdab.be/arvastat_arbeidsmarkt.html
https://limburg.incijfers.be/
http://www.pomwvl.be/data
https://provincies.incijfers.be/
http://www.kustportaal.be/nl/sociale-en-economische-omgeving
https://www.briobrussel.be/node/14425?language=fr
https://www.briobrussel.be/node/14425?language=fr
https://sintniklaas.incijfers.be/dashboard
https://ec.europa.eu/eurostat/web/regions
http://www.iweps.be/walstat
http://walstat.iweps.be/
https://bisa.brussels/cijfers/kerncijfers-per-gemeente
https://bisa.brussels/cijfers/kerncijfers-per-gemeente
http://www.ostbelgienstatistik.be/)
https://werkinzicht.eu/
https://opendata.grensdata.eu/
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In de periode 2021-2025 streven we naar het jaarlijks actualiseren van de tijdreeksen en het verder 

optimaliseren 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 weer-

houden. We denken daarbij aan de indicatoren met betrekking tot de binnenlandse werkgelegenheid 

uitgedrukt in arbeidsvolume en uren. Deze zijn door de complexe methodologie zeer arbeidsintensief 

om op te stellen, terwijl er weinig vraag is naar deze cijfers. 

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

logische duiding via de methodologische rapporten. Op deze wijze wordt de transparantie van het inte-

gratieproces gewaarborgd en wordt een handleiding aangeboden voor het uitvoeren van toekomstige 

updates.  

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

menwerking 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.  

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

in de vorm van draaitabellen (in Excel) en via de interactieve toepassing ‘Lokale arbeidsmarkten’ die 

samen met VDAB werd uitgewerkt. Aan de hand van de Excel-draaitabellen kunnen gebruikers zelf 

selecties maken en eigen berekeningen uitvoeren. Naast de updates van de tijdreeksen, zullen we te-

vens aandacht besteden aan inhoudelijke analyses die duiding verschaffen bij de cijfers uit de Vlaamse 

arbeidsrekening, bijvoorbeeld rond de arbeidsmarktprestaties 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 op de website van het Steunpunt Werk (zie hoger).  

2. Toelevering Vlaamse Openbare Statistieken 

In 2017-2018 werden de visie, het doelstellingenkader, de werkprincipes en de structuur van de 

Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) en van het bredere netwerk Statistiek Vlaanderen uitgewerkt in 

overeenstemming met het decreet en het besluit betreffende de Vlaamse openbare statistieken.  

De lijst van Vlaamse openbare statistieken wordt opgemaakt volgens twee criteria die bepalen welke 

statistieken als openbare statistiek worden aangeduid: 

• Een eerste criterium is de wettelijke verplichting van sommige statistieken. Statistieken die vol-

gens wettelijke bepalingen moeten worden opgemaakt (voortvloeiend uit Europese, federale of 

regionale wetgeving) worden zonder meer opgenomen in de lijst. 

• Het tweede criterium is de relevantie ervan voor gebruikers. In dat kader werden onder de Raad 

voor Vlaamse Openbare Statistieken (RVOS) en het Coördinatiecomité voor Vlaamse Open-

bare Statistieken (CVOS) een aantal thematische werkgroepen opgezet. Die werkgroepen 

brengen per thema producenten en gebruikers samen om te bepalen welke statistieken vol-

doende belangrijk zijn om als openbare statistiek voor hun thema voorgesteld te worden. 

De lijst van Vlaamse openbare statistieken wordt jaarlijks herzien. Er kunnen dan statistieken toege-

voegd of weggelaten worden. De goedgekeurde openbare kernstatistieken worden gepubliceerd op de 

website van Statistiek Vlaanderen. 

In opdracht van het Departement WSE is het huidige Steunpunt Werk mede verantwoordelijk gesteld 

voor het aanleveren van de statistieken waarop de protocollen van toepassing zijn (zie hoger). Hieronder 

vallen enkele openbare statistieken over arbeid gebaseerd op de Vlaamse Arbeidsrekening. In de 

Steunpuntoproep wordt het nieuwe Steunpunt Werk erkend als toeleverancier en ontwikkelaar van de 

Vlaamse openbare statistieken. Het nieuwe Steunpunt Werk zal daarom ook de gevraagde openbare 

statistieken op basis van de Vlaamse arbeidsrekening aanleveren aan Statistiek Vlaanderen en de daar-

aan gekoppelde werkgroepen opvolgen. De webpagina’s van Statistiek Vlaanderen kijken we voor 
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publicatie grondig na en passen we indien nodig aan. We zorgen er ook voor dat er ruimte is voor 

tussentijdse overlegmomenten met VSA en het Departement WSE.   

Module 3. Update en ontwikkeling trendindicatoren 

Sinds medio 2016 nemen we met het Steunpunt Werk via kwartaalberichten de poolshoogte van de 

recente evoluties op de Vlaamse arbeidsmarkt. Na een synthese van de actuele trends geven we in een 

dergelijk bericht via een reeks tabellen en figuren een overzicht van de laatst beschikbare cijfers voor 

de belangrijkste indicatoren van de conjunctuur, de werkzaamheid, de werkloosheid, de (sectorale) te-

werkstelling en de vacaturemarkt. Sinds augustus 2019 bieden we ook een visualisatie aan van deze 

kwartaalberichten. Met deze toepassing kunnen de cijfers uit de publicatiereeks ‘Kwartaalbericht 

Vlaamse arbeidsmarkt’ op een vlotte manier geraadpleegd worden. Dit wordt maandelijks van een up-

date voorzien en in een crisisperiode kunnen er ook tweewekelijkse updates gebeuren. In de periode 

2021-2025 zullen we het aanbieden van kwartaalberichten continueren en ook de actuele tijdreeksen in 

een gevisualiseerd Excel-bestand verder updaten en onderhouden. Een aantal nieuwe indicatoren kun-

nen worden toegevoegd, zoals indicatoren m.b.t. de arbeidsreserve. Hiermee starten we in het eerste 

werkingsjaar 2021. Deze trendrapportering maakt het ook mogelijk om de impact van de COVID-19-

pandemie en de relance van de arbeidsmarkt van dichtbij te monitoren. Daarnaast zullen we ook een 

aparte trendmonitoring opstellen en onderhouden op het niveau van de provincies. Ook dit nemen we 

op in het eerste werkingsjaar 2021, met updates in de daaropvolgende jaren. 

Deze module heeft ook kruisbestuivingen met de survey-opbouw die we uitwerken in werkpakket 3, 

kruispunt arbeidsmarktdata, module 11. Daar stellen we voor om in te zetten op het ontwikkelen van 

vragenlijsten die bijvoorbeeld via het nieuw opgerichte interuniversitaire ‘Online probability panel’3 of via 

samenwerkingen met sociale partners bij werkgevers en/of individuen kunnen worden voorgelegd. Bin-

nen deze survey willen we ook indicatoren ontwikkelen die ons toelaten om korter op de bal te spelen 

bij plotse arbeidsmarktschokken, zoals bij de COVID-19-pandemie, zodat we de impact sneller kunnen 

monitoren, maar ook sneller signalen krijgen van arbeidsmarktgerelateerde problemen waarop het be-

leid kan inspelen (‘early warning systemen’).   

Module 4. Thematische arbeidsmarktanalyses 

Zoals figuur 4 (zie hoger) aangeeft, kunnen we de gestructureerde tijdreeksen die we ontwikkelen in 

module 1 en 2 van dit werkpakket samenbrengen volgens een aantal thema’s, zoals mismatch, mobili-

teit, flexibiliteit, ontwikkeling, of kwetsbare groepen. Binnen deze module zullen we jaarlijks een bepaald 

thema verder uitdiepen. Dit kunnen we onder meer doen volgens het principe van de boordtabellen die 

reeds ontwikkeld werden in het vorige Steunpunt WSE. Een boordtabel geeft aan welke de belangrijkste 

drijfkrachten zijn die in werking gezet moeten worden om bepaalde strategische beleidsdoelstellingen 

te realiseren.  De Vlaamse Regering zet bijvoorbeeld in op het stimuleren van de werkzaamheidsgraad 

van 55-plussers. Om deze doelstelling te realiseren selecteren we in een eerste fase welke drijfkrachten 

hiervoor relevant zijn en koppelen we hieraan de meest aangewezen indicatoren. Vervolgens brengen 

we deze indicatoren in kaart op basis van de beschikbare administratieve databestanden en relevante 

surveys. 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. In het nieuwe Steunpunt Werk kunnen we een aantal thematische analyses naar dit model uit-

werken, bijvoorbeeld rond eindeloopbaan of rond STEM. Ook andere thema’s kunnen aan bod komen 

in overleg met het Departement WSE en de stuurgroep.  

 

Daarnaast kunnen we tweejaarlijks een thematische uitdieping voorzien rond de opleidingsinspannin-

gen en -deelname op basis van de sociale balans. Een van de speerpunten in het beleid van de Vlaamse 

 
3 Zie ook https://vlir.be/nieuws/wetenschappelijk-internet-panel/ 

https://vlir.be/nieuws/wetenschappelijk-internet-panel/


VOORSTEL STEUNPUNT WERK 2021-2025 – REFERENTIE:31/08/2020 KUL_FEB 

 

31  
DEEL 3: MEERJARENPROGRAMMA EN BEGROTING 

Minister van Werk heeft immers betrekking op het opkrikken van de opleidingsinspanningen bij indivi-

duen, bedrijven en sectoren. De beleidsmonitoring van deze opleidingsinspanningen wordt jaarlijks op-

genomen in werkpakket 4 module 15, naar het model van het uitgebreide monitoringrapport dat recent 

uitgewerkt werd via een vruchtbare samenwerking tussen het huidige Steunpunt Werk en het Departe-

ment WSE (zie Van Langenhove, Penders, Sourbron & Vansteenkiste, 2020). De monitoring van de 

sociale balans wordt echter in dit rapport niet opgenomen, omdat deze niet toelaat om Vlaanderen Eu-

ropees te benchmarken. Toch is dit een erg rijke, en voorlopig vrij unieke bron om een jaarlijkse opvol-

ging te kunnen maken van de opleidingsinspanningen van de bedrijven. De bron bevat informatie over 

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

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

riode 2012-2015 ontwikkelde het Steunpunt WSE, in samenwerking met de Centrale Raad voor 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 bedrijven. Door een 

koppeling van de sociale balans met RSZ-gegevens kunnen we de resultaten verder 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 2014. Voor deze jaren 

bieden we tijdreeksen aan over de opleidingsparticipatiegraad, de opleidingsuren in percentage van de 

gewerkte uren en de gemiddelde opleidingsduur. In het najaar van 2020 staat hierover nog een update 

gepland voor de jaren 2015-2018. Voor de periode 2021-2025 stellen we voor om deze reeksen binnen 

dit werkpakket in de even werkingsjaren te updaten en van de nodige duiding te voorzien, zodat we de 

investering hiervoor kunnen spreiden in de tijd en beter afstemmen met de andere werkzaamheden en 

prioriteiten in het Steunpunt. We nemen wel jaarlijks de bijschatting van de bijdragen op en leveren deze 

aan CRB op. 

Daarnaast zullen we binnen deze module 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 gebruikt worden in 

de Continuing Vocational Training Survey van Eurostat (CVTS). Het voormalige Steunpunt WSE werkte 

reeds een methodologie uit 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. Het huidige Steunpunt Werk leverde hiervoor reeds nieuwe data aan. We zullen we met 

het Steunpunt de uitwerking op Vlaams niveau verder bekijken. Op deze manier kunnen we komen tot 

meer volledige financiële opleidingsindicatoren en tot een gemeenschappelijk gedragen methodologie 

met bovengenoemde instanties. 

Module 5. Ontwikkeling en onderhouden nieuwe arbeidsmarktindicatoren 

1. Arbeidsreserve niet-beroepsactieven en werkenden 

Het Steunpunt Werk heeft de voorbije jaren sterk ingezet op het in kaart brengen van het arbeidspoten-

tieel in de Vlaamse bevolking op arbeidsleeftijd (zie bv. de recente bijdragen van Vansteenkiste, De 

Graeve & Sourbron, 2020a en 2020b, Vansteenkiste en Sourbron, 2020a en 2020b; Vansteenkiste et 

al., 2019, Vansteenkiste, Van Onacker en Scholiers, 2019). We hebben hier als Steunpunt Werk al een 

langere traditie in, maar zetten door de toenemende krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt sinds 2018 

versterkt in op deze belangrijke thematiek. We hebben daarbij speciale aandacht voor groepen binnen 

de werkenden en niet-beroepsactieven, omdat zij traditioneel in mindere mate als arbeidsreserve wor-

den beschouwd. Onze analyses laten zien dat de afstand tot de arbeidsmarkt die we afleiden bij de 

groepen die we onderscheiden niet noodzakelijk afhangt van het behoren tot een werkende of niet-

beroepsactieve status. Zo kunnen werkende categorieën toch een grote afstand tot de arbeidsmarkt 

ervaren, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de werkenden in invaliditeit. Omgekeerd zijn er ook groepen 
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van niet-beroepsactieven die toch nog dicht bij de arbeidsmarkt kunnen staan. Denk aan de niet-be-

roepsactieven in mutualiteit, de studenten, de zoekende of beschikbare niet-beroepsactieven en de in-

zetbare niet-beroepsactieven. 

Onze studies kregen een grote weerklank in beleids- en academische kringen. Het heeft ook geleid tot 

het verbreden van de rol van VDAB om als arbeidsmarktregisseur niet louter te focussen op niet wer-

kende werkzoekenden, maar ook niet-beroepsactieven te includeren. De noodzaak aan goede monito-

ring van deze niet-beroepsactieven is groot. Het huidige Steunpunt Werk heeft in 2020 reeds een tijd-

reeks ontwikkeld voor de jaren 2012-2019, waarin de verschillende groepen van arbeidspotentieel naar 

gewest ontleed worden en waarbij wordt ingezoomd op de mogelijke werkzaamheidsgroei die zou ge-

realiseerd kunnen worden indien de groepen die het dichtst bij de arbeidsmarkt staan aan het werk 

gaan. Voor deze tijdreeks doen we beroep op de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK), uitgevoerd 

door Statbel. Via de EAK kunnen we de populatie op actieve leeftijd opdelen in werkenden, werklozen 

en niet-beroepsactieven. Elk van deze groepen kunnen we verder verfijnen zodat we een beter zicht 

krijgen op hun band met de arbeidsmarkt. In de periode 2021-2025 zetten we verder in op het onder-

houden van deze tijdreeks. 

Toch is er ook nood aan nog meer monitoring van de arbeidsreserve binnen de niet-beroepsactieve en 

werkende populatie, die niet alleen via EAK gebeurt. We stellen daarom voor om ook het Dataware-

house Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming duurzaam in te zetten om tot een bredere monitoring te 

komen. Uit de recentere Steunpunt Werk bijdragen van Vansteenkiste, De Graeve, en Sourbron (2020a 

en 2020b) en Vansteenkiste et al. (2019) bleek reeds de meerwaarde van deze databron, zowel voor 

uitgebreidere analyses op Vlaams niveau, als op provinciaal niveau. Deze analyses beperkten zich ech-

ter nog tot de open data van het DWH AM&SB (via de webtoepassing). Een uitgebreidere data-aanvraag 

kan veel gedetailleerdere analyses en indicatorenontwikkeling mogelijk maken, alsook de mogelijkhe-

den tot het in kaart brengen van de in-, uit- en doorstroom uit de verschillende onderscheiden statuten 

gevoelig doen toenemen. Zo’n data-aanvraag wordt reeds voorbereid door het huidige Steunpunt Werk, 

in nauw overleg met de VDAB en het Departement WSE en zal in het najaar van 2020 ingediend wor-

den. 

Indien de data tijdig worden aangeleverd door KSZ, zal het nieuwe Steunpunt Werk in de loop van 2021 

aan de slag gaan met de verkregen data en nieuwe indicatoren ontwikkelen m.b.t. de niet-beroepactie-

ven en werkenden. Naargelang de capaciteit, zal een update van de ontwikkelde indicatoren jaarlijks of 

tweejaarlijks kunnen gebeuren. 

Daarnaast willen we in het nieuwe Steunpunt Werk ook de koppeling maken tussen EAK en het DWH 

AM&SB, zodat een combinatie mogelijk wordt van subjectieve interpretaties van een bepaald statuut 

(via EAK die enquêtedata omvat) en ‘hardere’ administratieve data (DWH AM&SB). 

2. Arbeidsmarktmobiliteit 

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 resulte-

ren deze bewegingen vaak in verschuivingen van de tewerkstelling tussen bedrijven en sectoren. Een 

van de meest in het oog springende gevolgen hiervan is de sterke groei van de dienstensectoren, die 

parallel verloopt met de afbouw van de industriële tewerksteling (Sels, Vansteenkiste, Knipprath, 2017). 

Deze verschuivingen hebben ook belangrijke consequenties voor de vereiste kwalificaties in de jobs en 

de verwachte competenties 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 en niet-beroepsactieven 

beter te oriënteren in de richting van jobs of sectoren met groeipotentieel.  

In het kader van het DynaM-project werden statistieken ontwikkeld om deze dynamiek op de Belgische 

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.4 In 

 
4 http://www.dynam-belgium.org/site/index.php/nl/ 
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werkpakket 2, sectorprojecties, zullen we gebruik maken van de DynaM-gegevens in de verdere ont-

wikkeling van het sectorprojectiemodel van het nieuwe Steunpunt Werk. We kunnen met deze bijko-

mende gegevens immers de sectorale doorstroom schatten. Bij het gebruik van de DynaM gegevens 

stellen we waar nodig een samenwerking en kennisdeling met het HIVA voorop (hierin vertegenwoor-

digd door prof. dr. Ludo Struyven) zodat we ook de afstemming kunnen bewaken met het eigenlijke 

DynaM-project en kunnen streven naar complementariteit in de 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 in eerste instantie gebruik maken van  longitu-

dinale 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 analyses mogelijk die rele-

vant zijn in het kader van de beleidsmonitoring. De verkregen gegevens binnen de KSZ data-aanvraag 

‘arbeidsreserve niet-beroepsactieven en werkenden’ (zie vorige punt, module 5) kunnen we binnen het 

nieuwe Steunpunt niet alleen inzetten om een ‘foto’ te maken van de arbeidsreserve in de verschillende 

groepen van niet-beroepsactieven en werkenden, maar ook om de mobiliteit en stromen tussen de ver-

schillende statuten te monitoren. In de periode 2021-2025 zullen we op basis hiervan nieuwe stroomin-

dicatoren ontwikkelen en deze ook onderhouden. Naargelang de capaciteit, zal dit jaarlijks of tweejaar-

lijks kunnen gebeuren. 

Ten tweede, zullen we ook EAK/LFS inzetten om nieuwe indicatoren te ontwikkelen die de doorstroom 

tussen de arbeidsmarktposities van individuen weergeeft. Eurostat publiceert momenteel al gegevens 

hierover (zie figuren 5a en 5b), maar tot op heden kon het Steunpunt Werk hier geen vertaalslag van 

maken naar het regionale niveau, doordat Statbel nog een gepaste methodologie aan het ontwikkelen 

is. Indien deze nieuwe methodologie in 2021 beschikbaar wordt, zal het nieuwe Steunpunt Werk hier-

mee aan de slag gaan en deze monitoring opnemen. 

Figuur 5a. Transities tussen arbeidsmarktposities in miljoenen (15-74-jarigen, EU, 1ste kwartaal 2018 – 

2de kwartaal 2018) 

 

Bron: Eurostat 
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Figuur 5b. Transities tussen arbeidsmarktposities als percentage van de initiële positie (15-74-jarigen, 

EU, 1ste kwartaal 2018 – 2de kwartaal 2018) 

 

Bron: Eurostat 

 

Naast mobiliteit qua sectoren en statuten, is ook mobiliteit tussen woon- en werkplaats mogelijk over 

gemeente-, provincie-, regio-, of landsgrenzen heen. Binnen het Steunpunt Werk brengen we deze 

pendel en grensoverschrijdende mobiliteit in kaart aan de hand van de Vlaamse Arbeidsrekening. We 

berekenen in dat kader indicatoren die zicht geven op zowel de inkomende als de uitgaande pendel tot 

op lokaal niveau. In het kader van het Belgisch-Nederlandse Interregproject Werkinzicht waar het Steun-

punt Werk in participeert, is er een goede samenwerking met het Nederlandse Centraal Bureau voor 

Statistiek (CBS) en de VDAB, wat ook kansen biedt om de pendelgegevens over beide landsgrenzen 

heen beter te rapporteren en visueel voor te stellen. Op zich zijn de pendelindicatoren uit de Vlaamse 

Arbeidsrekening al gevisualiseerd binnen de toepassing ‘Lokale arbeidsmarkten’ die we samen met de 

VDAB ontwikkelden: https://www.Steunpuntwerk.be/node/3853. Toch merken we dat deze visualisatie 

momenteel te veel verloren gaat in de uitgebreide indicatorenlijst die opgenomen is in deze toepassing. 

Via het Interreg-project en samenwerkingen nadien willen we vanaf 2021 werken aan een verbeterde 

visuele toepassing, en zullen we datagewijs een uitgebreidere pendelmatrix opstellen die het makkelij-

ker maakt om interregionale en grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit te bepalen.  

 

3. Indicatoren werkgevers 

De monitoringinstrumenten van het Steunpunt Werk zijn erg uitgebreid aan de kant van het arbeidsaan-

bod, maar beperkter aan de kant van de arbeidsvraag. In de vorige Steunpunten was er geen capaciteit 

voor eigen data-ontwikkeling. In het nieuwe Steunpunt Werk is er ruimte voor projectiemodellen rond 

arbeidsvraag- en aanbod (zie werkpakket 2) en zetten we ook in op het ontwikkelen van vragenlijsten 

die bijvoorbeeld via het nieuw opgerichte interuniversitaire ‘Online probability panel’ of samenwerkingen 

met sociale partners bij werkgevers en/of individuen kunnen worden voorgelegd (zie werkpakket 3, 

kruispunt arbeidsmarktdata, module 11). Via deze nieuw te ontwikkelen bevragingen stellen we voor 

om ook indicatoren uit te werken die de werkgeverszijde van de arbeidsmarkt beter dekken. We denken 

bijvoorbeeld aan indicatoren die de aanwervingsintenties van werkgevers en hun (toekomstige) compe-

tentienoden in beeld brengen. We kunnen daarnaast via de bevragingen ook korter op de bal spelen bij 

plotse arbeidsmarktschokken, zoals bij de COVID-19-pandemie, zodat we ook de impact aan werkge-

verszijde sneller kunnen monitoren. We zullen met het Departement WSE bekijken of er nog andere 

thema’s relevant kunnen zijn om op te nemen. De nieuwe indicatoren kunnen we op jaarlijkse of twee-

jaarlijkse basis monitoren.  

https://www.steunpuntwerk.be/node/3853
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Naast het ontwikkelen van nieuwe indicatoren via survey-data, kunnen we ook bestaande data beter 

inzetten. Zo heeft de VDAB vacaturedata die tot op het niveau van competenties ingevuld zijn en nog 

onontgonnen terrein zijn in de arbeidsmarktmonitoring. Deze data kunnen binnen deze module als basis 

dienen om de competentienoden van werkgevers historisch af te leiden. Daarnaast kunnen we ze ook 

opnemen als onderdeel in onze projecties (zie verder: werkpakket 2, module 9). De stap om vanuit deze 

VDAB-vacaturedata indicatoren te gaan afleiden die de competentievraag op de arbeidsmarkt weerge-

ven is echter wel erg groot en zal de nodige tijdsinvestering vragen. De VDAB hanteert immers een zeer 

uitgebreid pakket aan competenties, die we in een eerste belangrijke en omvangrijke stap dienen terug 

te brengen tot een compactere competentieclassificatie die toch nog voldoende informatie biedt. Daar-

naast moeten we ook rekening houden met datatechnische problemen die de interpretatie van de data 

en cijfers kunnen bemoeilijken. Het is bijvoorbeeld zo dat werkgevers die een vacature indienen bij 

VDAB een voorstel krijgen van competenties die bij de vacature kunnen horen. Op die manier kunnen 

heel wat werkgevers louter de classificatie van de VDAB volgen, terwijl ook andere competenties nodig 

kunnen zijn, of bepaalde competenties net overbodig. Toch lijkt het ons een meerwaarde om in samen-

werking met de VDAB in te zetten op het ontwikkelen van nieuwe indicatoren aan de vraagzijde op de 

arbeidsmarkt op basis van deze vacaturedata. Dit zal mee onderdeel vormen van een projectgroep die 

we met VDAB zullen oprichten (zie verder). 

4. Competentiemismatch 

Toekomstprognoses tonen aan dat de inhoud van beroepen sterk onderhevig is aan verandering door 

robotisering en digitalisering (zie Sels, Vansteenkiste & Knipprath, 2017). Hierdoor wordt het ook steeds 

relevanter om zicht te krijgen op concrete competenties die in de toekomst aan belang winnen of over-

bodig worden. In het huidige Steunpunt Werk analyseerden we reeds de kwalitatieve mismatch binnen 

Vlaanderen in vergelijking met de andere gewesten en Europese landen (zie Pasgang, Vansteenkiste, 

& Sels, 2018). Kwalitatieve mismatch benaderden we via de opleidingsmismatch, die een indicatie geeft 

van hoe het gevraagde opleidingsniveau op de arbeidsmarkt is afgestemd op het aangeboden oplei-

dingsniveau. Hoewel de opleidingsmismatch die we in deze publicatie hanteerden een globaal inzicht 

geeft in de kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt, is het geen perfecte indicator. Een nadeel aan 

de berekening van een globale index van opleidingsmismatch is dat het profiel van de loontrekkenden 

die nu aan het werk zijn (i.e. de arbeidsmarktvraag in het verleden) slechts een ruwe indicator is van de 

huidige arbeidsmarktvraag. De opleidingsmismatch geeft eveneens geen informatie over mismatches 

op het niveau van competenties. Om de kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt verfijnder te kunnen 

analyseren, is het nodig om in te zetten op de ontwikkeling van indicatoren die de mismatch in compe-

tenties tussen vraag (recent aangeworven) loontrekkenden, of aangeboden vacatures) en aanbod 

(werkzoekenden) in kaart brengen. Dit kan zowel op lokaal, regionaal als nationaal niveau erg relevante 

informatie opleveren.  

De competentievraag van werkgevers (zie hierboven, punt 3) kunnen we confronteren met het aanbod 

aan competenties bij niet werkende werkzoekenden aan de hand van de VDAB-werkzoekenden data 

om op die manier indicatoren van mismatch te berekenen. Voor de ontwikkeling van deze nieuwe indi-

catoren gaan we een samenwerking aan met de VDAB via het oprichten van een projectgroep en stem-

men we verder af met het Departement WSE en de stuurgroep. 

 

5. Overgang onderwijs – arbeidsmarkt 

Tot slot kunnen we binnen de ontwikkeling van nieuwe arbeidsmarkindicatoren ook focussen op de 
overgang onderwijs en arbeidsmarkt. In een gemeenschappelijk rapport van het Steunpunt Werk en het 
Steunpunt voor onderwijsonderzoek werd eerder een conceptueel kader uitgewerkt dat als kapstok kan 
dienen voor het bundelen van schoolverlatersindicatoren op basis van gekoppelde administratieve data 
(Herremans, Laurijssen & Rober, 2015). Binnen de transitiefase onderwijs-arbeidsmarkt kunnen er in-
dicatoren ontwikkeld worden op 4 domeinen, zoals aangegeven in onderstaande figuur.  
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De ontwikkeling van dergelijke indicatoren zal bijkomende data-aanvragen noodzaken bij o.a. het DWH 
AM &SB. In de periode 2012-2015 werd door het toenmalige Steunpunt WSE en het Steunpunt SSL 
(Studie- en Schoolloopbanen), in overleg met de betrokken Vlaamse administraties, een pilootproject 
voorbereid waarmee eerste inzichten konden ontwikkeld worden over de overgang van onderwijs naar 
arbeidsmarkt en de professionele inschakeling van schoolverlaters aan de hand van gekoppelde admi-
nistratieve 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 waren er gegevens 
over de onderwijsloopbaan enerzijds (secundair onderwijs, hoger onderwijs, leertijd, leer- en ervarings-
bewijzen) en de arbeidsmarktloopbaan anderzijds (werkloosheid, ondernemersopleidingen, arbeids-
markt). Er is echter geen machtiging om dergelijke uitgebreide koppeling van gegevens jaarlijks te her-
halen. Bovendien werd beslist om het Steunpunt voor Onderwijsonderzoek niet verder te continueren, 
zodat het nieuwe Steunpunt Werk niet langer beroep kan doen op de samenwerking m.b.t. deze uitge-
breide data-aanvraag.  

We zien twee alternatieve pistes om in de periode 2021-2025 monitoringinstrumenten op vlak van on-
derwijs-arbeidsmarkt te ontwikkelen. In de eerste piste zoeken we een samenwerking op met VDAB, 
die in 2018 een machtiging gekregen heeft voor gekoppelde gegevens over de tewerkstelling van 
schoolverlaters. Het gaat voorlopig om een pilootproject, maar wel met de bedoeling om nadien de data 
recurrent op te vragen. Een optie kan zijn om samen met VDAB op deze data te werken, waarbij het 
nieuwe Steunpunt Werk deze data helpt aanwenden om nieuwe monitoringsinstrumenten te ontwikke-
len. Een andere piste is om zelf opnieuw data-aanvragen op te stellen en in te dienen. Ook in dit scenario 
werken we best complementair met de geplande werkzaamheden binnen VDAB rond de uitbreiding van 
hun schoolverlatersrapporten. We zullen beide pistes in overleg met het Departement WSE en VDAB 
verder opnemen. Daarnaast zullen we in overleg met het Departement WSE en de stuurgroep jaar op 
jaar bepalen welke indicatoren met betrekking tot de overgang onderwijs en arbeidsmarkt prioritair te 
ontwikkelen zijn. Bij het in kaart brengen van deze indicatoren zullen we steeds aandacht hebben voor 
het zichtbaar maken van STEM en duaal leren. 

 

Loopbaandynamiek

Focus op de dynamiek in de loopbanen en de   
arbeidsmarkttransities bij schoolverlaters

Indicatoren met betrekking tot arbeidsmobiliteit, loon-
mobiliteit, in- en uittrede, werkloosheidsperiodes, ...

Tewerkstelling

Focus op de baantypes en de baankenemerken van 
schoolverlaters

Indicatoren met betrekking tot statuut, loonniveau, 
arbeidsregime, sector van tewerkstelling, baanduur, ...

Transitiepad

Focus op de overgangsfase tussen school en werk
Indicatoren met betrekking tot  intredewerkloosheid, 

transitieduur, arbeidsmarktpositie na 1 jaar, ... 

Onderwijs

Focus op de arbeidsmarktervaringen tijdens de 
studieloopbaan

Indicatoren met betrekking tot studentenarbeid, 
deeltijds leren-werken, ...
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WP2. Projecties 

Dit werkpakket omvat enerzijds het ontwikkelen, onderhouden en actualiseren van modellen voor sce-

nariogebaseerde arbeidsmarktprojecties (gerelateerd aan demografie, conjunctuur en beleid) en ander-

zijds het ontwikkelen van gebruikerstools voor het raadplegen van de projectieresultaten. Met deze pro-

jecties geven we inzicht in te verwachten vraag- en aanbodevoluties, bieden we instrumenten aan voor 

het evalueren van groeipaden en doelstellingen (bijvoorbeeld de 80% werkzaamheidsdoelstelling van 

de Vlaamse Regering, of toekomstige Europese en Vlaamse 2030 doelstellingen), en leveren we een 

bijdrage aan het debat inzake toekomstverkenningen.  

In de even werkingsjaren voorzien we voor dit werkpakket 16 VTE werkmaanden, en in de oneven 

werkingsjaren 20 VTE werkmaanden, gezien we dan de telkens het sectorprojectiemodel updaten (goed 

voor een uitbreiding van 4 VTE). We nemen 4 modules op binnen dit werkpakket. We bouwen hiertoe 

verder op de projectiemodellen die we ontwikkelden binnen het huidige en het vorige Steunpunt. De 

bestaande modellen van werkzaamheids- (module 6) en sectorprojecties (module 8) zullen worden ge-

actualiseerd, geoptimaliseerd en aangevuld met nieuwe projecties rond de overgang onderwijs – ar-

beidsmarkt (instroom van schoolverlaters; module 7), en de ontwikkeling van een nieuw geïntegreerd 

projectiemodel qua evoluties in de arbeidsvraag en het arbeidsaanbod en bijhorende mismatch (al dan 

niet op het niveau van competenties) (module 9).  

Hieronder lichten we dit verder toe en overlopen we de verschillende projectiemodellen en activiteiten 

die we in de periode 2021-2025 voorzien.  

Module 6. 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 de huidige Vlaamse Regering de doelstelling om de werkzaamheidsgraad tegen 2030 op 

te trekken tot 80% vooropgesteld in het regeerakkoord voor 2019-2024.  

Het Steunpunt heeft een traditie in het projecteren van toekomstige werkzaamheidsgraden vertrekkende 

van een cohort component methodologie. We vertrekken daarbij vanuit verschillende scenario’s, waarbij 

het IMPACT-scenario het meest uitgebreide is en rekening houdt met conjunctuurvooruitzichten en de 

impact van specifieke beleidsmaatregelen. 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 eindeloop-

baanmaatregelen van de federale regering). Voor de conjunctuurvooruitzichten maken we gebruik van 

de resultaten uit HERMREG, een regionaal en sectoraal macro-economisch model dat het mogelijk 

maakt de belangrijkste resultaten van de (nationale) middellangetermijnvooruitzichten van het Federale 

Planbureau regionaal uit te splitsen. Dit modelleringstype werd ontwikkeld door het Federaal Planbu-

reau (FPB), het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), de Studiedienst 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. Aan-

gezien de prognose van de werkloosheidsgraad hierbij afgestemd is op de economische groeiverwach-

tingen, 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 geprojecteerde 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 metho-

dologie voor de projectie van de beroepsbevolking en combineert deze output met een prognose van 

structurele werkloosheid om werkzaamheidsgraden af te leiden (European Commission, 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 Arbeidsmarktprojecties' worden geprojecteerde werkzaamheidsgra-

den tot 2030 in een historisch perspectief geplaatst (cijfers vanaf 1985) en kan men ook de reële en 

geprojecteerde evoluties raadplegen van gerelateerde indicatoren (activiteits- en werkloosheidsgra-

den) en afgeleide statistieken (vervangingsvraag en economische afhankelijkheidsratio). 

(https://www.Steunpuntwerk.be/arbeidsmarktprojecties)  

- 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 in-

spanningen op een evenwichtige manier te spreiden in de tijd. (https://www.Steunpuntwerk.be/werk-

zaamheidsdoelen)  

In de periode 2021-2025 voorzien we naast een jaarlijkse update van de projectiemodellen ook de uit-

werking van nieuwe scenario’s (met onder andere de inrekening van nieuwe beleidsmaatregelen en 

differentiële verrekeningen van de impact van de coronacrisis op de evolutie van de werkzaamheids-

graad op middellange termijn). Ook zullen we de arbeidsmarktprognoses van andere instellingen 

(HERMREG, Federaal Planbureau, Studiecommissie voor de Vergrijzing, Eurostat, ILO…) verder op-

volgen, zodat we de Steunpuntprojecties kunnen bijsturen indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen 

of nieuwe inzichten aandienen die een verbetering kunnen betekenen voor de eigen projectie. In dit 

kader voorzien we onder andere overleg met het Federaal Planbureau in verband met het inrekenen 

van nieuwe beleidsmaatregelen in de projecties. 

Module 7. Instroomprojecties 

In dit onderdeel concentreren we ons op de ontwikkeling van instroomprojecties als pijler in het pro-

spectief arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen. Binnen deze module zullen we scenariogebaseerde in-

stroomprojecties uitwerken waarbij de toekomstige arbeidsmarktinstroom van schoolverlaters per stu-

dieniveau of per studierichting geschat wordt op basis van administratieve gegevens.  

De afgelopen jaren werkten we met het Steunpunt Werk een eerste versie van methodologie uit voor 

de instroomprojecties. We brachten daarbij in kaart welke type data voorhanden is om de instroompro-

jecties te kunnen uitbouwen en legden de nodige contacten om deze data te kunnen inzetten. We fo-

cussen ons zo op twee bronnen die jaarlijks geüpdatet worden: enerzijds de bevolkingsvooruitzichten 

van het Federale Planbureau en anderzijds de schoolverlatersdata van de VDAB. We hebben de af-

spraak kunnen maken met de VDAB dat we als huidig en toekomstig Steunpunt Werk jaarlijks de school-

verlatersgegevens bezorgd zullen krijgen. We beschikken momenteel over de gegevens van de vier 

laatste schoolverlatersrapporten. Het gaat daarbij om meer gedetailleerde data dan wat online beschik-

baar is.  

In het projectiemodel zullen we een variant uitwerken van de ‘participation ratio method’, dewelke vaak 

wordt gehanteerd voor schattingen van toekomstige studentenpopulaties (zie Ekamper, 2007; Corvers, 

Dupuy & Vall Castello, 2008). We  vertrekken hierbij van de historische bevolkingsdata van het Planbu-

reau. Deze zijn beschikbaar per leeftijdsjaar – voor onze analyses nemen we enkel de 18- tot 29-jarigen 

mee – en geslacht. Deze aantallen zullen we plaatsen naast de schoolverlatersdata van hetzelfde jaar, 

die we eveneens per leeftijd en geslacht ter beschikking hebben. In een eerste stap berekenen we voor 

de meest recente jaren het aandeel schoolverlaters per leeftijd en geslacht. Het zijn deze aandelen die 

we in een tweede stap in combinatie met de bevolkingsprognoses van het Planbureau (eveneens per 

leeftijd en geslacht) gebruiken om tot projecties te komen van het aantal schoolverlaters. Vervolgens 

zullen we meer in detail de verdeling van de schoolverlaters over respectievelijk studieniveaus, studie-

gebieden en studierichtingen analyseren op basis van onze historische schoolverlatersdata.   

https://www.steunpuntwerk.be/arbeidsmarktprojecties
https://www.steunpuntwerk.be/werkzaamheidsdoelen
https://www.steunpuntwerk.be/werkzaamheidsdoelen
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Gegeven dat er in de data-uitwisseling die we jaarlijks hebben bewerkstelligd zeer veel studiegebieden 

en studierichtingen aanwezig zijn, kunnen we pistes uitwerken om met geaggregeerde studiegroepen 

te werken, waarbij we bijvoorbeeld specifiek STEM en ZORG groepen clusteren. De indeling die VDAB 

hanteert in haar schoolverlatersrapport kunnen we daarvoor gebruiken. Op die manier kunnen we apart 

rapporteren over STEM-en zorgopleidingen, twee inhoudelijke domeinen waar er een sterke arbeids-

vraag voor is. Zo kunnen we tot projecties komen van zowel het aantal STEM- als zorgschoolverlaters, 

dewelke we nog verder willen uitsplitsen naar scholingsniveau (kort, midden, lang). Door dit bottom-up 

op te bouwen, kunnen we steeds teruggrijpen naar de achterliggende, meer gedetailleerde cijfers, zoals 

die van de verschillende studierichtingen die onder STEM vallen. Daarnaast zullen we ook de combina-

tie van leren en werken zichtbaar maken in de analyses. Jongeren kunnen leren en werken momenteel 

combineren via DBSO, leertijd en duaal leren. In de schoolverlatersstudie van 2020 meldt de VDAB dat 

er over de leerweg duaal leren nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om deze in kaart te bren-

gen, gezien het duaal leren pas gestart is als proeftuin in het schooljaar 2016-2017. Dit betekent dat we 

pas na zekere tijd over voldoende gegevens zullen beschikken om duaal leren zichtbaar te maken in de 

analyses. Vanaf het moment dat dit datagewijs kan, zullen we duaal lerenden opnemen in de voorziene 

output. 

Het voorgestelde basismodel van onze projecties vertrekt van de gemiddelden die we observeerden in 

de historische reeksen en houdt deze constant over de (toekomstige) tijd. Om projecties te verkrijgen 

die niet louter door de demografische prognoses van het Planbureau worden gestuurd – en voor de rest 

de gemiddelde verdelingen van het verleden repliceren – is het nodig om ook trends te ontwaren in de 

schoolverlatersdata. Daarvoor hebben we een voldoende lange tijdreeks van de schoolverlatersdata 

nodig. Vanaf 2021 zullen we voldoende data hebben om historische trends te aanschouwen, zodat we 

onder andere zullen analyseren welke studiegebieden en -richtingen aan populariteit winnen dan wel 

verliezen. We willen daarbij scenario’s uitwerken die nagaan wat de effecten zijn als de trendmatige 

stijging van het aantal schoolverlaters uit STEM-richtingen zich nog een aantal jaar verder zet. Of wat 

het effect is van een toekomstige stijging of daling van de gemiddelde intredeleeftijd op de arbeidsmarkt. 

Op deze wijze capteren we ook andere dan demografische evoluties.  

Vanaf het werkingsjaar 2021 willen we starten met het uitwerken van de verschillende modellen. In de 

daaropvolgende werkingsjaren, willen in afstemming met het Departement WSE tot een gebruikerstool 

komen die de resultaten volgens de vooropgestelde scenario’s inzichtelijk kan weergeven. Hierbij voor-

zien we eveneens methodologische duiding en een inhoudelijke rapportering over de uitkomsten. We 

zullen ook nagaan in welke mate we deze instroomprojecties kunnen inbedden in een ruimer stroom-

model van de Vlaamse arbeidsmarkt (zie verder). 

Module 8. Sectorprojecties 

Het ‘projectiemodel sectoren’ is al sinds 2012 een belangrijke pijler van het prospectief arbeidsmarkt-

onderzoek van het Steunpunt. De hieruit voortvloeiende analyses ondersteunen sectoren bij het uitstip-

pelen van een anticiperend beleid waarbij bijvoorbeeld aandacht kan gaan naar een versterking van het 

retentiebeleid of een uitbreiding van het opleidingsaanbod in functie van de vastgestelde aanwervings-

behoeften. 

Het model had in eerste instantie de betrachting om per sector de vergrijzing en de daaraan gerela-

teerde toekomstige uitstroom in kaart te brengen. Het was dus geenszins de bedoeling om de toekom-

stige sectorale tewerkstelling te projecteren. We hebben wel een link gelegd tussen het vergrijzingsver-

haal en de aanwervingsbehoefte van een sector. Een verouderende werknemerspopulatie zal immers 

uiteindelijk tot een hogere uitstroom van 55-plussers leiden, wat een extra aanwervingsbehoefte kan 

creëren (afhankelijk van de sectorale groei) in het geval zij dienen vervangen te worden. Om dit in het 

juiste perspectief te plaatsen, hebben we naast deze uitstroom van 55-plussers ook de uitstroom van  

jongere leeftijdsgroepen berekend. Zo kwamen we tot een model bestaande uit twee componenten. De 

eerste component behandelt de totale aanwervingsbehoefte (over alle leeftijden heen),  dewelke  be-

staat  uit  de  ‘vraag’ die ontstaat doordat enerzijds werknemers de sector uitstromen en een 
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vervangingsbehoefte creëren (de vervangingsvraag) en anderzijds doordat er een groei kan zijn in het 

aantal werknemers in de sector (de uitbreidingsvraag). De tweede component van het model focust op 

de vergrijzing van een sector. Daarbij kijken we naar de evolutie van het percentage 55-plussers in een 

sector en naar de uitstroom van werknemers in deze leeftijdsgroep. 

Voor het raadplegen van de resultaten hebben we interactieve toepassingen of tools ontwikkeld (in 

Excel) waarmee gebruikers zelf sectorale projecties kunnen uitvoeren op basis van eigen selecties: 

http://www.Steunpuntwerk.be/sectorprojecties. In het huidige Steunpunt lanceerden we een bijgewerkte 

versie van onze visualisaties. Enerzijds verfijnden we de vormgeving van de tool om de duidelijkheid en 

gebruiksvriendelijkheid verder te vergroten. Anderzijds deden we een aantal toevoegingen aan het mo-

del.  Zo breiden we het model uit met een tweede groeiscenario en met benchmarks, zodat een sector 

beter kan inschatten hoe ze zich verhoudt ten opzichte van de globale Vlaamse arbeidsmarkt en andere 

sectoren of sectorgroepen. 

In het nieuwe Steunpunt Werk zullen we een wijziging in onze methodologie doorvoeren. Dit proces 

starten we op in het eerste werkingsjaar 2021. We zullen de dynamische gegevens die in het kader van 

DynaM-Reg ontwikkeld worden, integreren in ons model. Deze kunnen dienen ter vervanging van de 

gegevens die we opvragen bij Datawarehouse AM&SB. De DynaM-Reg gegevens zullen, net zoals de 

Datawarehouse gegevens, gebruikt worden om de verborgen of ‘hidden’ sectorstromen bloot te leggen, 

ter aanvulling van de stroomcijfers die we genereren op basis van de cohortcomponentmethode. Het 

voordeel ten opzicht van Datawarehouse is dat dit een structurele bron is, die elk jaar wordt geüpdatet 

en waar dus niet telkens een data-aanvraag voor moet gebeuren. Er lijkt ook meer flexibiliteit mogelijk 

met deze data bij verdere methodologische verfijningen die we zullen aanbrengen tijdens de komende 

werkingsjaren. Bovendien zou deze data met minder vertraging ter beschikking kunnen zijn in vergelij-

king met procedure bij het Datawarehouse, waardoor we sneller naar een nieuwe update van het pro-

jectiemodel kunnen gaan. Een laatste voordeel is dat we de benodigde data in principe met een minder 

omslachtige procedure kunnen verkrijgen, gegeven dat het Departement WSE opdrachtgever is van 

DynaM-Reg en de uitwisseling van de data met het Steunpunt opgenomen is in het contract tussen het 

Departement WSE en HIVA.   

Daarnaast zullen we voortaan kunnen vertrekken van geïntegreerde bestanden van de RSZ. In het 

verleden werkten we met RSZ- en RSZPPO-bestanden die apart werden aangeleverd. Door de fusie 

van RSZ en RSZPPO (of DIBISS) worden er geïntegreerde bestanden (uni-bestanden) aangemaakt bij 

RSZ. Dit zal in de toekomst de update van het model vergemakkelijken. In het eerste werkingsjaar 

betekent dit echter wel dat we de programma’s dienen te herschrijven om de werking met de geïnte-

greerde bestanden mogelijk te maken, wat in dat werkingsjaar extra tijd in beslag zal nemen. 

Gezien het vrij tijdsintensieve dataverwerkingsproces dat gepaard gaat met het actualiseren van de 

projecties voorzien we in de periode 2021-2025 in een update van het model om de twee jaar, namelijk 

in de oneven werkingsjaren (2021, 2023, 2025). 

Module 9. Geïntegreerd model arbeidsmarkprojecties 

Binnen deze module willen we met het nieuwe Steunpunt Werk tot een geïntegreerd arbeidsmarktmodel 

komen voor Vlaanderen. In een geïntegreerd arbeidsmarktmodel is het de bedoeling om parameters 

aan de aanbod- en vraagzijde apart te simuleren en uit de confrontatie van beide sets van gegevens 

uitspraken te doen over de toekomstige werkgelegenheid en mismatch.  

De vraagzijde van de arbeidsmarkt wordt gevat door de uitbreidingsvraag, dit is de vraag als gevolg van 

banengroei, en de vervangingsvraag, dit is de vraag als gevolg van personen die uitstromen uit de 

arbeidsmarkt. Arbeidsaanbodmodellen maken een inschatting van de grootteorde van groepen die de 

arbeidsmarkt in de toekomst zullen betreden. Deze laatste modellen variëren vaak in de groepen die 

opgenomen worden in de projecties, het kan onder meer gaan om immigranten, schoolverlaters en 

arbeidsmarktherintreders. Het Canadian Occupational Projection System (COPS) is een van de weinige 

modellen dat deze drie groepen samen opneemt. 

http://www.steunpuntwerk.be/sectorprojecties
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De projectiemodellen die we in de modules 7 tot 9 opnemen, richten zich telkens op een of meerdere 

aspecten van de vraag- of aanbodzijde van de arbeidsmarkt, maar vormen nog geen geïntegreerd ge-

heel. Onze instroomprojecties focussen zich bijvoorbeeld eerder op de aanbodzijde van de arbeids-

markt, gezien het een model is waarmee we de verwachte instroom in de arbeidsmarkt vanuit het on-

derwijs berekenen. Ook de vergrijzingscomponent die vervat zit in ons sectorprojectiemodel valt eerder 

onder de noemer van projecties aan de aanbodzijde. De aanwervingsbehoefte die we in kaart brengen 

in het sectorprojectiemodel dekt dan weer eerder de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Hiermee simuleren 

we op basis van verschillende sectorale groeiscenario’s de uitbreidingsvraag, en op basis van het de-

mografisch profiel van een sector berekenen we de toekomstige vervangingsvraag. 

Binnen België is er qua geïntegreerd arbeidsmarktmodel het HERMREG/HERMES model (samenwer-

king van het Federaal Planbureau met de studiediensten van de drie Belgische gewesten (BISA, Sta-

tistiek Vlaanderen en IWEPS)) dat componenten van vraag- en aanbodzijde opneemt en zo projecties 

maakt van de werkgelegenheid naar 6 hoofdsectoren (1. landbouw, 2. energie, 3. verwerkende nijver-

heid, 4. bouw, 5. marktdiensten, 6. niet-verhandelbare diensten) met enkele uitsplitsingen bij sectoren 

3, 5 en 6. Dit model is echter op vrij hoog niveau geaggregeerd en biedt geen doorvertaling naar beroe-

pen of naar competenties en doet geen uitspraken over toekomstige mismatches op de arbeidsmarkt. 

Een aantal landen hebben wel al jarenlange ervaring met de opbouw en uitwerking van een geïnte-

greerd arbeidsmarktprojectiemodel tot op het niveau van beroepen en met bijhorende mismatchindica-

toren. In Nederland is er bijvoorbeeld het onderwijs-arbeidsmarktprojectiemodel van het Research Cen-

tre for Education and the Labour Market (ROA) dat reeds vanaf de jaren 1980 stapsgewijs werd uitge-

bouwd. ROA heeft echter een vrij groot jaarlijks werkingsbudget om dit model uit te werken en te onder-

houden, dat overeenstemt met ongeveer drie vierde van het totale jaarlijkse werkingsbudget van het 

nieuwe Steunpunt Werk. Er zijn zeven senior onderzoekers betrokken bij het ondersteunen van het 

ROA projectiemodel. Een groot deel van de financieringsmiddelen komen voort vanuit het departement 

Onderwijs, gegeven dat er ook uitspraken worden gedaan over de toekomstige tewerkstellingskansen 

en -onderwijsnoden vanuit specifieke afstudeerrichtingen.  

Met het nieuwe Steunpunt Werk willen we een dergelijk geïntegreerd arbeidsmarktprognosemodel op-

bouwen tot op het niveau van beroepen en (op termijn) op het niveau van competenties. Met de boven-

staande modules 6, 7 en 8 beschikken we over een aantal bouwstenen om dit te realiseren, maar deze 

bouwstenen vormen nog geen geïntegreerd geheel en bepaalde bouwstenen ontbreken nog. In het 

eerste werkingsjaar, 2021, willen we het concept van een geïntegreerd stroommodel uitwerken. We 

willen dit eerst doen tot op het niveau van sectoren en beroepen. Daartoe bekijken we de databehoefte 

van elke stap in het conceptueel model en stellen we een plan van aanpak op om in de vervolgjaren tot 

een operationele doorvertaling te komen. We mikken dus op het uitwerken van een model waarbij de 

toekomstige arbeidsvraag en het verwachte arbeidsaanbod met elkaar geconfronteerd worden, en 

waardoor eventuele mismatches of onevenwichten geïdentificeerd kunnen worden. Dit zal onder meer 

het uitwerken van ‘verdeelsleutels’ vragen om van uitspraken op het niveau van sectoren richting be-

roepen te kunnen gaan. In de daaropvolgende werkingsjaren willen we ook de doorvertaling naar com-

petenties bekijken. Om vanuit arbeidsmarktprojecties naar competentieprojecties te gaan, kunnen we 

aan de arbeidsvraagzijde trachten de beroepencompetentiefiches van de VDAB te linken aan jobs om 

zo tot een verdeelsleutel te komen om jobs te vertalen naar competenties. Aan de arbeidsaanbodzijde 

kunnen we mogelijk een verdeelsleutel maken aan de hand van de competentiefiches van middelbare 

scholen, hogescholen en universiteiten. Deze competentiefiches geven weer welke competenties stu-

denten verwerven door cursussen, vakken en/of opleidingen te volgen. Hoewel deze competentiefiches 

nog verder verfijnd kunnen worden, zouden we ze in de toekomst mogelijk kunnen linken aan school-

verlaters, waardoor ook het aanbod van competenties in beeld wordt gebracht. 

We kunnen binnen deze module jaarlijks 8 VTE aan werkmaanden voorzien. Dit is heel wat minder 

capaciteit dan wat bijvoorbeeld voorzien wordt in het Nederlandse ROA-model. Dit heeft uiteraard im-

plicaties voor de ambities die kunnen gelegd worden binnen deze module en het werkpakket projecties 

in het algemeen. We willen de beperkte omvang van personeelsinzet voor deze module voor een stuk 

ondervangen door samenwerkingen aan te gaan met externe partners. Zo wil de VDAB capaciteit 
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voorzien om deze uitwerking van een geïntegreerd arbeidsmarktprojectiemodel te ondersteunen in sa-

menwerking met ons nieuwe Steunpunt Werk. Hierbij zullen verschillende diensten van VDAB betrokken 

worden, zoals o.a. het team AI, Competent, Planning en Monitoring. We zullen een projectgroep oprich-

ten om de samenwerking in goede banen te leiden. Deze samenwerking zal ook helpen om de inhou-

delijke focus te bepalen bij het ontwikkelen van het geïntegreerd arbeidsmarktmodel en welke prioritei-

ten voorrang krijgen. Het model kan immers nog verschillende richtingen uitgaan. We willen met deze 

samenwerking maximaal tegemoetkomen aan de noden die er bij de VDAB en het Departement WSE 

zijn.  

Daarnaast zullen we waar nodig en relevant ook beroep doen op de expertise van ROA. Hiertoe is er 

een akkoord met hun coördinator van het onderwijs-arbeidsmarktprojectiemodel (prof. dr. Didier Fou-

arge) om expertise te kunnen inwinnen tijdens de verschillende stappen van ons werkingsproces. De 

financiering van deze expertise-inzet zullen we opnemen via onze werkingsmiddelen of via externe mid-

delen die we verwerven. 

WP3. Kruispunt  

In dit werkpakket zetten we in op het uitbouwen van een kruispuntfunctie voor 1) arbeidsmarktdata via 

structurele koppeling, integratie en analyse van Vlaamse datastromen en datastromen van andere be-

leidsniveau’s en actoren; 2) arbeidsmarktonderzoek via uitwisselen van expertise met een klankbord-

groep en Over.Werk als brug tussen arbeidsmarktbeleid en -wetenschap. Dit werkpakket bestaat in de 

even jaren uit 15 VTE werkmaanden, en in de oneven jaren uit 17 VTE werkmaanden, gezien we dan 

de opbouw van survey-data met 2 VTE uitbreiden. We nemen 4 modules op binnen dit werkpakket: een 

module rond datamanagement, opbouwen van survey-data, uitwisselen van expertise en Over.Werk. 

We geven hieronder de nodige duiding bij elk van deze modules. 

De kruispuntfunctie voor arbeidsmarktdata en -onderzoek is sterk verweven in alle andere werkpakket-

ten en vormt een basisfunctie in de algemene werking van het Steunpunt Werk. We belichtten eerder 

in deze proposal al de draaischijffunctie die we als een basisopdracht beschouwen. Het gaat om de 

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

ders in het beleidsdomein. Met deze activiteiten richten we ons op een diverse doelgroep van beleids-

makers, agentschappen, sociale partners, sectoren, onderzoekers, journalisten, publieke opinie, enzo-

voort. Op deze manier vervult het Steunpunt Werk een brugfunctie voor de verspreiding van arbeids-

marktinformatie en kennisdeling tussen deze actoren. Deze opdracht omvat verschillende activiteiten 

die worden geïntegreerd doorheen de uitwerking van de verschillende werkpakketten. Het gaat om het 

onderhouden van de hotline arbeidsmarktinformatie, de website, externe communicatiekanalen en web-

publicaties. We richten ook beleidsseminaries om de draaischijffunctie te vervolledigen. 

Module 10. Datamanagement 

Deze module omvat de exploitatie en ontsluiting van voor het arbeidsmarktbeleid relevante databanken, 

met bijzondere aandacht voor het toenemend belang van (gekoppelde) administratieve data en de ver-

werking van enquêtegegevens. De activiteiten in dit werkpakket zijn gericht op een verbeterde ont-

sluiting en benutting van bestaande en nieuwe databanken in functie van de beleidsgerichte monitoring, 

de beleidsevaluatie en het arbeidsmarktonderzoek binnen het Steunpunt. Bovendien dragen we hier-

mee eveneens bij aan een betere toegankelijkheid van de data voor het ruimere arbeidsmarktonderzoek 

in Vlaanderen en België. Hieronder geven we een overzicht van de activiteiten die we in dit kader ont-

plooien. 

1. Ontsluiten van databanken 

Voor de ontwikkeling van de monitoringinstrumenten en voor de inhoudelijke en methodologische on-

dersteuning van de beleidsprocessen investeren we in het systematisch verzamelen, integreren en be-

werken van databanken. Hiervoor werken we nauw samen met het Departement WSE, onder andere 
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wat betreft het opstellen en indienen van gemeenschappelijke gegevensaanvragen. Deze samenwer-

king 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 eveneens 

beschikbaar voor het optimaliseren van de procedures die doorlopen moeten worden in het kader van 

de machtigingsaanvragen voor het verwerken van gecodeerde persoonsgegevens voor statistische 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 technische 

en organisatorische mogelijkheden.  

In de tabel 6 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 analyses 

(zoals EU-SILC, PIAAC, EWCS, ESJS, Werkbaarheidsmonitor, …).  

 

Tabel 6. Overzicht van de voornaamste databanken 

Bron Instelling Toepassingen 

Enquête naar de Ar-

beidskrachten  

Statbel  - Monitoring  

- Kernindicatoren Vlaamse arbeids-

markt 

- Thematische arbeidsmarktanalyses 

- Trendindicatoren 

- Nieuwe indicatoren 

- Arbeidsmarktmobiliteit 

- Beroepenmonitor 

- Werkzaamheidsprojecties 

- Geïntegreerd projectiemodel arbeids-

vraag en -aanbod 

European Union La-

bour Force Survey 

Eurostat - Benchmarking Vlaamse arbeidsmarkt-

prestaties in Europees (regionaal) ver-

gelijkend perspectief 

Datawarehouse Ar-

beidsmarkt & Sociale 

Bescherming 

Kruispuntbank Sociale Zekerheid - Vlaamse arbeidsrekening 

- Thematische arbeidsmarktanalyses 

- Nieuwe indicatoren 

- Herkomstclassificatie 

- Sectorprojecties 

- Arbeidsmarktmobiliteit 

- Transitie onderwijs-arbeidsmarkt 

- Geïntegreerd projectiemodel arbeids-

vraag en -aanbod 

- Beleidssimulaties 

- Longitudinale verdiepende analyses 

Vlaamse arbeidsreke-

ning 

Steunpunt Werk  - Subregionale en lokale arbeidsmark-

ten 

VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemid-

deling en Beroepsopleiding 

- Werkloosheid 

- Doorstroom naar werk 

- Vacatures  

- Arbeidsmarktkrapte 

- Competenties 

- Geïntegreerd projectiemodel arbeids-

vraag en -aanbod 

- Instroomprojecties 
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RSZ / DIBISS Rijksdienst Sociale Zekerheid / 

Dienst voor de Bijzondere Socialeze-

kerheidsstelsels 

- Vlaamse arbeidsrekening 

- Sectorale tewerkstelling 

- Arbeidsmarktdynamiek 

- Sectorprojecties 

- Beleidssimulaties 

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 

CVTS FOD Economie / Eurostat - Opleidingsinspanningen 

AES Eurostat - Opleidingsinspanningen 

 

2. Vernieuwende data-integratie en -koppeling 

Naast het ontsluiten van databanken zoals uitgewerkt in het vorige punt, zullen we binnen deze module 

ook inzetten op het sneller beschikbaar maken van up to date arbeidsmarktdata door in te zetten op 

vernieuwende data-integratie en -koppelingen. Dat zullen we doen door koppelingen te leggen tussen 

databanken die tot hier toe nog niet gemaakt zijn geweest. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een koppeling 

van data vanuit EAK met data van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming.  

In het kader van het expertenadvies voor de relance van de Vlaamse arbeidsmarkt tijdens en na corona 

op vraag van Minister van Werk Hilde Crevits, formuleerde de coördinator van het Steunpunt Werk een 

reeks aanbevelingen om de Vlaamse data-infrastructuur krachtiger uit te bouwen de komende jaren. 

Een belangrijke aanbeveling richt zich op het uitbreiden van een datawarehouse Arbeidsmarkt en Soci-

ale Bescherming met actuelere data, sneller toegankelijke databases, en (snellere) koppelingen met 

andere bronnen. Het gaat om de volgende drie werven: 

Data actueler maken door de dataleveranciers aan te sturen vanuit een gezamenlijk comité.  

- De vertraging in de huidige data-aanlevering bedraagt zowat 2,5 jaar, wat een wel erg groot tijdsin-

terval is in vergelijking met de betere voorbeelden uit andere landen.  

- Het DWH AM & SB werkt op het ritme van de traagste data-leverancier. We stellen voor om met het 

Steunpunt Werk, Ceso, en Centre Metices (de drie promotoren in de wetenschappelijke ondersteu-

ning van het datawarehouse) te helpen in kaart brengen met welke snelheid elke partner data aan-

levert en welke bottlenecks eventuele vertraging veroorzaken en hoe dit geremedieerd kan worden.  

- Een van de bottlenecks die we nu al kunnen detecteren heeft te maken met het ontbreken van een 

bovenstructuur die de verschillende dataleveranciers samenbrengt en de juiste incentives geeft om 

data snel aan te leveren of gespecialiseerde informatie over de betrokken data te verstrekken. In 

Nederland bijvoorbeeld, staat een gezamenlijk comité in voor de aansturing van de dataleveranciers 

zodat elke partner op dezelfde lijn zit, eenzelfde doel voor ogen heeft, en ook de aanvragers van de 

data te woord staat en ondersteunt. Het is onze aanbeveling om dit Nederlands voorbeeld te ge-

bruiken bij het DWH AM & SB. Als Steunpunt Werk kunnen we deze bovenstructuur niet zelf cre-

eren, maar zullen we wel het gesprek aangaan met de betrokken partijen zoals KSZ, de Vlaamse 

Statistische Autoriteit, de SERV, de financierders van het DWH (waaronder het departement WSE) 

die een dergelijke bovenstructuur kunnen initiëren. We kunnen daarbij helpen om in kaart te bren-

gen hoe dit in bv. Nederland in zijn werk is gegaan, en hoe we dit model kunnen vertalen naar de 

Belgische context. 

De aanvraagprocedure verlichten en meer capaciteit voorzien. 

- In het kader van beleidsrelevante analyses en simulaties is snelle en strategische informatie vaak 

aangeraden. Daarom is het cruciaal om doorlooptijden bij data-aanvragen en het koppelen en ver-

rijken van gegevens van het DWH AM & SB zo kort mogelijk te houden. In principe is er een 
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minimale doorlooptijd van 3 maanden (2 maanden voor goedkeuring aanvraag en contract, 1 maand 

voor oplevering data), maar in de praktijk duurt een aanvraag doorgaans 2 tot 3 maal langer.  

- Vanuit het Steunpunt Werk en de expertengroep voor de relance van de Vlaamse arbeidsmarkt 

bevelen we aan om de database sneller en breder toegankelijk te maken voor wetenschappers en 

regionale beleidsmakers en studiediensten die geen deel uitmaken van het netwerk van de sociale 

zekerheid (en dus geen geprivilegieerde toegang hebben tot de data). Het zou bijvoorbeeld sneller 

mogelijk moeten zijn om vaste onderzoeksgroepen of -centra te laten werken op deeldatasets zon-

der de huidige uiterst strenge en moeilijk werkbare voorwaarden op het vlak van data-analyse zoals 

het huidige ter plaatse moeten werken met schermprojectie. Deze situatie vormt zowat het tegen-

deel van een moderne ondersteuning vanuit de overheid en van een goede wisselwerking tussen 

onderzoek en beleid. Een piste daartoe kan ook zijn om thematische datasets ter beschikking te 

stellen als open data aan onderzoeksinstellingen en (regionale) studiediensten mits overeenkomst. 

Samen met het departement WSE, VDAB, de SERV,… kunnen we hier verder voor pleiten zodat 

dit gerealiseerd kan worden. 

- Daarnaast is er een uitbreiding en meer capaciteit nodig m.b.t. de huidige mobiele webtoepassingen 

zodat meer kruisingen mogelijk worden, data meer real-time zijn en manuele handelingen tot een 

minimum herleid kunnen worden. Dit moet de gebruiksvriendelijkheid verhogen en meer onderzoe-

kers in staat stellen aan de slag te gaan met de data zonder een specifieke data-aanvraag. Een 

capaciteitsuitbreiding zal ook helpen bij de noodzakelijke ondersteuning om wegwijs te raken in de 

complexiteit en techniciteit van de beschikbare data, en de uitvoering van databewerkingen in de 

beschikbare statistische software. Als Steunpunt Werk kunnen we het gesprek aangaan met de 

betrokken partijen door de voordelen van en noodzaak aan de uitbreiding van de mobiele toepas-

sing in de verf te zetten, bv. aan de hand van concrete voorbeelden die we halen uit onze eigen 

ervaringen met de data. 

Sneller koppelen van enquêtedata aan administratieve data mogelijk maken.  

- Het is cruciaal dat het DWH AM & SB sneller en met regelmaat verrijkt kan worden met enquête-

data (zoals SILC en EAK) of toekomstige paneldata zodat geavanceerde analyses mogelijk worden. 

Ook in de internationale literatuur wordt bevestigd dat de toekomst in dit soort gecombineerde en-

quête-, panel- en administratieve data ligt. Als Steunpunt Werk zetten we in op dit type van data-

koppelingen (zie hoger). Door deze nieuwe koppelingen aan te vragen – het gaat om datakoppelin-

gen die volgens onze informatie nog niet eerder gebeurd zijn –, tonen we er het potentieel van aan 

voor beleidsgericht onderzoek, wat de vraag en toepassing van deze koppelingen kan doen toene-

men en zo ook de bereidheid om dergelijke koppelingen toe te staan. Het nieuwe Steunpunt Werk 

kan hier een pioniersrol in opnemen. 

Tot slot willen we binnen deze deelopdracht ook de piste verkennen om data vanuit sociale secretariaten 

structureler te kunnen inzetten voor monitoringdoeleinden van de Vlaamse arbeidsmarkt. Vanuit onze 

ruimere onderzoeksequipe binnen de onderzoeksgroep Work and Organisation Studies aan de KU Leu-

ven is er in het verleden al gewerkt op dergelijke data vanuit de sociale secretariaten (bv. op Acerta 

data en op data van SD Worx). Deze ervaringen leerden echter dat deze data vaak nog niet goed 

gedocumenteerd zijn en erg arbeidsintensief zijn om te verwerken tot concrete inzichten. Bovendien 

kon er maar op deze data gewerkt worden indien er een duidelijke visibiliteit en return m.b.t. het onder-

zoek was, waarbij de sociale secretariaten zelf de communicatie in handen wilden van de onderzoeks-

resultaten. De vraag stelt zich in welke mate sociale secretariaten bereid zullen zijn om data te delen 

en beschikbaar te stellen in het kader van een overheidsopdracht. Toch willen we binnen het nieuwe 

Steunpunt Werk, samen met het Departement WSE, het gesprek aangaan met deze sociale secretari-

aten om rond een aantal belangrijke indicatoren sneller de data beschikbaar te stellen. We denken 

daarbij specifiek aan indicatoren die in early respons systemen hun meerwaarde kunnen bieden, zodat 

in het kader van plotse schokken op de arbeidsmarkt (zoals bij de COVID-19 pandemie) we sneller een 

beeld krijgen van de impact en de te nemen beleidsmaatregelen (zie ook eerder, werkpakket 1, module 

3). We kunnen deze gesprekken opstarten bij het begin van het nieuwe Steunpunt. 
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3. 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 ar-

beidsmarktstatistieken. 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.  

Hieronder geven we een overzicht van de werkgroepen waarbij we een actieve rol zullen opnemen 

teneinde de vooropgestelde activiteiten inzake arbeidsmarktmonitoring en beleidsevaluatie te realiseren 

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 Na-

tionale Bank van België 

- Gebruikersoverleg Enquête naar de arbeidskrachten bij Statbel 

- Werkgroepen Statistiek Vlaanderen 

- 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  

- Projectgroep projecties met VDAB 

- Projectgroep competentievraag en -aanbod en mismatch 

- … 

 

We vermelden hierbij nog dat we met het Steunpunt Werk eveneens meewerken aan de uitbouw en 

exploitatie van sociaaleconomische databanken over arbeid en arbeidsmarkt in opdracht van de fede-

rale en regionale overheden. In dit kader levert het Steunpunt Werk, samen met CESO (KU Leuven) en 

het Centre METICES (ULB), wetenschappelijke ondersteuning bij de ontwikkeling van het Dataware-

house Arbeidsmarkt & Sociale Bescherming bij de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid. Het Datawa-

rehouse 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 so-

ciaaleconomisch onderzoek en beleidsevaluatie. Met de implementatie van de zesde staatshervorming 

wint het Datawarehouse ook in Vlaanderen verder aan belang voor de opvolging en evaluatie van het 

arbeidsmarktbeleid. De databank biedt onder andere mogelijkheden voor de werkpakketten monitoring, 

projecties, beleidsondersteuning en analyse. De kennis van de databank is bijgevolg onontbeerlijk voor 

de uitbouw van de daaraan gekoppelde instrumenten, analyses en ondersteuning.  

4. Netwerk arbeidsmarktexperten 

We werken nauw samen met andere instellingen en onderzoeksgroepen voor het uitwisselen van in-

houdelijke 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 

- Statistiek Vlaanderen 

- Departement Onderwijs 

- Federaal Planbureau 

- Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 

- Nationale Bank van België 

- Rijksdienst voor Sociale Zekerheid  
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- Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

- FOD WASO 

- Statbel 

- FOD Sociale Zekerheid  

- IWEPS 

- ACTIRIS 

- FOREM 

Daarnaast onderhouden we ook goede contacten met andere onderzoeksgroepen in functie van het 

uitwisselen van inhoudelijke en methodologische expertise. We doen dit via: 

- de Klankbordgroep  

- de interuniversitaire begeleidingsgroep 

- de gebruikersgroepen 

- de hotlinewerking 

- het netwerk van de Belgian Day for Labour Economics, waarvan we de studiedag mee organi-

seren in 2021 

- het Dutch HRM Network 

- concrete samenwerkingen, zoals bijvoorbeeld de samenwerkingen die er de voorbije jaren ge-

weest zijn in het Steunpunt Werk en die we willen continueren met onder meer  

o prof. dr. Wim Van Lancker, KU Leuven (studie rond baanloze gezinnen; project we-

tenschappelijke ondersteuning Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescher-

ming; IBof projectaanvraag 2021-2025 ‘a job offer you shouldn’t refuse: what are the 

dynamics driving persistent joblessness’) 

o prof. dr. André Decoster, KU Leuven (begrotings- en simulatiemodellen) 

o prof. dr. Kristof De Witte, KU Leuven (studie rendement diploma secundair onderwijs 

op de arbeidsmarkt; Steunpunt voor Onderwijsonderzoek (SONO); rendement inter-

nationale studenten voor Vlaanderen) 

o prof. dr. Ans De Vos, Antwerp Management School (expertenadvies relance arbeids-

markt; uitwisseling VIONA project vacatures) 

o prof. dr. Stijn Baert, UGent (expertenadvies relance arbeidsmarkt; IBof pro-

jectaanvraag 2021-2025 ‘a job offer you shouldn’t refuse: what are the dynamics driv-

ing persistent joblessness’) 

o prof. dr. Ive Marx, UAntwerpen (expertenadvies relance arbeidsmarkt; IBof pro-

jectaanvraag 2021-2025 ‘a job offer you shouldn’t refuse: what are the dynamics driv-

ing persistent joblessness’) 

o prof. dr. Ludo Struyven, HIVA KU Leuven (expertenadvies relance arbeidsmarkt; BISA 

project internationale tewerkstelling; uitwisseling DynamReg data)  

o Prof. dr. Geert Van Hootegem, HIVA KU Leuven (metaforum project ‘gezond langer 

werken’) 

o Wim van der Beken, Idea Consult (expertenadvies relance arbeidsmarkt; project ont-

wikkelen instrument van opleidingsincentives voor Vlaanderen) 

o Prof. dr. Dieter Verhaest, KU Leuven campus Brussel (IBof projectaanvraag 2021-

2025 ‘a job offer you shouldn’t refuse: what are the dynamics driving persistent job-

lessness’) 

o Prof. dr. Joep Konings (IBof projectaanvraag 2021-2025 ‘a job offer you shouldn’t re-

fuse: what are the dynamics driving persistent joblessness’; uitwisselingen Steunpunt 

STORE) 

o Prof. dr. Stijn Vanormelingen (IBof projectaanvraag 2021-2025 ‘a job offer you 

shouldn’t refuse: what are the dynamics driving persistent joblessness’) 

o Prof. dr. Karel Neels (IBof projectaanvraag 2021-2025 ‘a job offer you shouldn’t re-

fuse: what are the dynamics driving persistent joblessness’) 

o Prof. dr. Elsy Verhofstadt (IBof projectaanvraag 2021-2025 ‘a job offer you shouldn’t 

refuse: what are the dynamics driving persistent joblessness’) 
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o Prof. dr. Wilfried Lemahieu, KU Leuven (VDAB leerstoel Deep CARMA) 

o Prof. dr. Bart Baesens, KU Leuven (VDAB leerstoel Deep CARMA) 

o Prof. dr. Anneleen Forrier, KU Leuven (C2 project The potential additional labour force 

and labour market attachment) 

o Prof. dr. Nele De Cuyper, KU Leuven (C2 project The potential additional labour force 

and labour market attachment) 

o Prof. dr. Lode Godderis, KU Leuven (metaforum project ‘gezond langer werken’; 

Over.Werk) 

o Prof. dr. Frank Hendrickx, KU Leuven (metaforum project ‘gezond langer werken’; 

Over.Werk) 

o Prof. dr. Erik Schokkaert, KU Leuven (metaforum project ‘gezond langer werken’) 

o … 

5. 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 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 Steunpunt-

opdrachten.  

Module 11. Opbouw survey 

Het Steunpunt Werk bood de afgelopen jaren met uitgebreide monitoringstudies een scherper zicht op 

het arbeidspotentieel in de ganse Vlaamse bevolking (zie o.a. Vansteenkiste et al., 2019; Vansteenkiste 

& Sourbron, 2020). Ook vanuit andere instanties werd op basis van o.a. Eurostat-cijfers de noodzaak 

van het breder aanspreken van de latente arbeidsreserve onderlijnd (Baert, 2019; Marx, 2019). Dit alles 

kende onder meer zijn vertaalslag in adviezen van de SERV (bv. 2019; 2020), maar ook in het Vlaamse 

Regeerakkoord (2019), met een sterk uitgebreide rol voor de VDAB. Het studiewerk van het Steunpunt 

Werk leidde tot een verdere doorbraak in het bepalen van de groepen met arbeidspotentieel en hun 

bijhorende arbeidsmarktdrempels. Toch maakte het terzelfdertijd duidelijk dat er belangrijke tekortko-

mingen bestaan in de Vlaamse arbeidsmarktdata om het toeleiden naar werk van deze groepen vol-

doende scherp en evidence-based in beeld te krijgen. Dit zorgt er mee voor dat de VDAB nog niet 

voldoende snel kan schakelen in de opvolging en begeleiding van hun nieuw aangereikte groepen van 

arbeidsreserve. Daarnaast zijn er ook nog heel wat blinde vlekken aan de kant van de vraagzijde van 

de arbeidsmarkt (zie hoger, werkpakket 1, module 5). 

De COVID-19-pandemie heeft de noodzaak aan toegang tot real-time data, evidence-based beleid en 

de laatste inzichten op onderzoeksvlak alleen maar verder aangescherpt.  

- Landen die de voorbije jaren of decennia stevig geïnvesteerd hebben in uitgebreide, goed gedocu-

menteerde en snel toegankelijke data-infrastructuur, administratieve data, representatieve panels, 

vlotte koppelingen tussen administratieve data en panel- of survey-data tonen een duidelijke voor-

sprong op het vlak van het inschatten van de socio-economische COVID-19 impact op de bevolking 

en de bedrijfswereld. In Vlaanderen hebben we een aantal van deze data-aspecten niet of in min-

dere mate opgebouwd, en dat zorgt ervoor dat we ook tijdens corona geconfronteerd worden met 

een aantal blinde vlekken in het opstellen van een relancebeleid.  

- In Vlaanderen ontbreekt het ons aan state-of-the-art representatieve panels die sociaaleconomi-

sche beleidsinzichten mogelijk maken. Hierdoor werden er sinds de start van de COVID-19-pande-

mie hier en daar weliswaar eenmalige bevragingen gelanceerd, maar deze zijn vaak niet represen-

tatief voor de bevolking of ondernemingen en missen zo de nodige accuraatheid en veralgemeen-

baarheid, en dreigen zelfs belangrijke bevolkings- en werkgeversgroepen te missen.  
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- Bovendien verlopen de bevragingen niet gecoördineerd, wat o.a. het risico vergroot dat bepaalde 

groepen over verschillende bevragingen heen een aantal dezelfde typevragen beantwoorden, wat 

ook kan leiden tot survey-moeheid. Daarnaast kennen we qua data-infrastructuur nog aan aantal 

andere belangrijke pijnpunten, zoals ontbrekende data, verouderde data, datakoppelingen die niet 

snel mogelijk of te laattijdig zijn, data die te weinig toegankelijk zijn voor beleid en onderzoek, of die 

zware en tijdrovende procedures kennen.  

Andere Europese landen doen het wat opbouw van beleidsrelevante data-infrastructuur veel beter, zo 

zijn er in de buurlanden Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland al jarenlange tradities met 

representatieve longitudinale sociaal-economische panels.  

Er is echter zeer bemoedigend nieuws vanuit de Vlaamse Interuniversitaire Raad op dit vlak, op initiatief 

van zijn voorzitter en de promotor van het Steunpunt Werk, professor Luc Sels. In een persbericht van 

15 juli 2020 wordt de oprichting van een grootschalig wetenschappelijk internet panel aangekondigd dat 

van start zal gaan in 2021, en dat jaarlijks zes bevragingsgolven zou hebben (in het eerste werkingsjaar 

zou het om 3 bevragingsgolven gaan): https://vlir.be/nieuws/wetenschappelijk-internet-panel/. 

“De Vlaamse universiteiten slaan de handen in elkaar om in 2021 een grootschalig online probability 

panel te starten; d.w.z. een panel van respondenten dat voldoende representatief is voor de verschil-

lende lagen van de bevolking en dat wetenschappers toelaat in te spelen op actuele gebeurtenissen. 

Het panel zal heel België bestrijken. Met dat doel voor ogen zullen ook gesprekken opgestart worden 

met de rectoren van de Franstalige universiteiten. 

Het panel bestaat uit een groep van op toevalsbasis geselecteerde burgers die op regelmatige basis 

online bevraagd worden over samenleven, economie en fysieke en mentale gezondheid. Dit panel zal 

toelaten om op snelle wijze wetenschappelijk verantwoorde gegevens te verzamelen over de gedragin-

gen, voorkeuren en attitudes van de bevolking. Het bestrijkt heel België. Een belangrijk kenmerk van 

het nieuwe panel is dat het gebaseerd is op een toevalssteekproef van personen. Het werken met toe-

valssteekproeven is cruciaal om een goede afspiegeling van de bevolking te bekomen en correcte me-

tingen te verkrijgen. Wanneer een panel samengesteld is uit personen die zichzelf opgeven om deel te 

nemen, ontstaat oververtegenwoordiging van bepaalde bevolkingsgroepen en kunnen de bekomen me-

tingen vertekend zijn. 

Het panel brengt onderzoek uit verschillende wetenschappelijke disciplines samen, waardoor weten-

schappers inzicht zullen krijgen in de manier waarop epidemiologische, sociale, economische en psy-

chologische ontwikkelingen op elkaar inhaken en met elkaar verweven zijn. Het panel zal wetenschap-

pers in staat stellen kort op de bal te spelen bij nieuwe ontwikkelingen, maar ook om de verschillende 

processen in hun onderlinge samenhang op lange termijn beter te begrijpen. Bij een eventuele nieuwe 

pandemie zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn om onmiddellijk te peilen welke symptomen burgers ervaren 

en welke voorzorgsmaatregelen ze nemen om niet besmet te worden. 

Maar het panel laat bijvoorbeeld ook toe om op langere termijn te monitoren hoeveel economische 

onzekerheid diverse lagen in de bevolking ervaren, hoeveel sociale contacten mensen hebben, hoe het 

gesteld is met het mentaal welzijn van diverse groepen, in welke mate burgers instemmen met het 

gevoerde beleid, en hoe al deze factoren met elkaar samenhangen.” 

In deze module zullen we inzetten op het ontwikkelen van wetenschappelijke vragenlijsten die onder 

meer uitgezet kunnen worden via dit nieuwe Vlaams wetenschappelijk internetpanel. Binnen de onder-

zoeksgroep Work and Organisation Studies waarin het Steunpunt Werk ingebed is, is er een rijke erva-

ring met het ontwikkelen van gevalideerde vragenlijsten. Ook de coördinator en de promotor hebben 

een uitgebreide ervaring met het opstellen en afnemen van surveys. Binnen het vorige Steunpunt WSE 

werd er ook een loopbaanpanel opgericht getrokken door de promotor en coördinator.  

Met de vragenlijsten die we uitwerken in de periode 2021-2025 zullen we maximaal inspelen op 1) de 

hiaten in de huidige arbeidsmarktdata bv. wat de vraagzijde op de arbeidsmarkt en competenties betreft 

en 2) het ontwikkelen van betere early warning systemen en betere crisismonitoring (zie hoger, werk-

pakket 1). Het uitzetten van vragenlijsten via dit Vlaams wetenschappelijk internetpanel komt echter wel 

https://vlir.be/nieuws/wetenschappelijk-internet-panel/
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met een kostenplaatje. Volgens de huidige informatie is er een kostprijs van 50.000 euro verbonden aan 

het gebruik van het panel gedurende een jaar. Het dient met het Departement WSE te bekeken worden 

of deze financiering kan gedragen worden en voor welke deelbevragingen we wel of niet beroep zouden 

doen op het panel. Het is daarnaast ook mogelijk om bv. bevragingen m.b.t. de vraagzijde van de ar-

beidsmarkt uit te zetten in samenwerking met de sociale partners (bv. VOKA, UNIZO, dit zijn leden van 

de stuurgroep van het Steunpunt Werk), eventueel aangevuld met derden (bv. Federgon) naar het voor-

beeld van de tussentijdse werkgeversbevragingen die in het kader van de ERMG uitgezet zijn geweest 

om de impact van de COVID-19 pandemie beter te kunnen inschatten. Het Steunpunt Werk kan samen 

met het Departement de verschillende pistes van dataverzameling bekijken, naargelang de financiële 

capaciteit die wel of niet mogelijk is. 

In het eerste werkingsjaar van het nieuwe Steunpunt Werk stellen we voor om de capaciteit aan VTE 

binnen deze module in te zetten op het ontwikkelen van vragenlijsten die betrekking hebben op de 

vraagzijde van de arbeidsmarkt en op de corona-crisismonitoring.  

Module 12. Uitwisselen expertise 

Om de uitwisseling met andere groepen binnen en buiten de KU Leuven te versterken, stellen we voor 

om naast de stuurgroep en de gebruikersgroepen, ook een klankbordgroep op te richten (zie hoger). 

Gezien er in de oproep gevraagd wordt om ook een brede transversale blik te werpen op het thema 

Werk, met veel aandacht voor de snijvlakken met onderwijs, economie, gezondheid, welzijn, ar-

moede,… willen we in deze klankbordgroep leden laten zetelen die in deze bredere domeinen een 

duidelijke expertise hebben. Deze klankbordgroep kan zo bijkomende inhoudelijke input verzekeren die 

complementair is op de expertise die reeds aanwezig is in het Steunpunt Werk en die meegenomen 

kan worden in de werking van het Steunpunt. In de voorgestelde klankbordgroep ligt de focus zo op 

interdisciplinariteit die vanuit een gedegen wetenschappelijke achtergrond kan bijdragen aan een vol-

doende ruim perspectief in de Steunpuntbijdragen en -werking.  

Module 13. Over.Werk 

Over.Werk is al 29 jaar het tijdschrift van het Steunpunt Werk (voorheen WSE en 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 2021-2025 willen we Over.Werk verder aan-

bieden als communicatiekanaal tussen aanbieders en gebruikers van arbeidsmarktonderzoek. Om dit 

te realiseren naast de andere Steunpuntopdrachten (waaronder nieuwe opdrachten rond bijvoorbeeld 

monitoring en projecties) willen we overstappen van twee naar één vaste uitgebreide editie per jaar met 

een themanummer. Tot hier toe werkten we met Acco als uitgeverij. Dit is echter een erg tijdsintensief 

proces, met telkens een vrije lange tijdspanne tussen het moment van inlevering van de bijdragen en 

de concrete publicatiedatum. Daarom willen we in overleg met het Departement WSE en de stuurgroep 

bekijken of de transitie naar een online tijdschrift een mogelijkheid is. Dit zou toelaten om naast het 

jaarlijks themanummer te werken met een online uitgave van enkele nieuwe externe arbeidsmarkton-

derzoeken die we om de x maanden in de kijker zetten naast open debat-bijdragen die ingaan op een 

actueel arbeidsmarktthema.  

In het jaarlijks themanummer dat we voorstellen, bundelen we onderzoek, monitoring en beleidsteksten 

rond een actueel of beleidsrelevant thema. De thema’s worden bepaald door het redactieteam van het 

Steunpunt in overleg met het Departement WSE en de Stuurgroep. Voor de invulling van een thema-

nummer doen we beroep op bijdragen van onderzoekers en beleidsactoren die rond het thema werken. 

Daarnaast bekijken 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 

uitgediept wordt (zie verder). In 2021 zou een themanummer zich bijvoorbeeld kunnen richten op de 

impact van COVID-19 op de arbeidsmarkt.  
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WP4. Beleidsondersteuning 

Dit werkpakket omvat vier modules die ingaan op de ondersteuning van het beleid, en meer bepaald 

het Departement WSE, de dataregie van de VDAB en de beleidsmonitor i.k.v. het partnerschap levens-

lang leren. Voor dit werkpakket voorzien we 12 VTE aan werkmaanden.  

Module 14. Dataregie VDAB 

Zoals hoger aangehaald, heeft het huidige Steunpunt Werk de voorbije jaren sterk ingezet op het ont-

leden van het arbeidspotentieel in de Vlaamse bevolking op arbeidsleeftijd (zie Vansteenkiste, De 

Graeve & Sourbron, 2020a en 2020b, Vansteenkiste en Sourbron, 2020a en 2020b; Vansteenkiste et 

al., 2019, Vansteenkiste, Van Onacker en Scholiers, 2019). We hebben daarbij speciale aandacht voor 

groepen binnen de werkenden en niet-beroepsactieven, omdat zij traditioneel in mindere mate als ar-

beidsreserve worden beschouwd. Deze analyses hebben de focus van het activeringsbeleid van de 

beleidsactoren helpen verbreden. Dit is verlopen door een directe ondersteuning vanuit het Steunpunt 

Werk aan het kabinet van de minister en de beleidsraad, de raad van bestuur van VDAB, de sociale 

partners, de SERV,… Dit studiewerk en de bijhorende adviesverlening kende zo onder meer zijn ver-

taalslag in adviezen van de SERV (bv. 2019, 2020). Het kreeg ook een centrale plaats in de beleidsnota 

van de nieuwe Vlaamse Regering (2019-2024). Omdat het inzetten van het arbeidspotentieel van de 

ganse Vlaamse bevolking op arbeidsleeftijd een bredere rol vraagt van de VDAB, is de coördinator van 

het Steunpunt Werk reeds sinds 2018 lid geworden van een strategisch team binnen de VDAB dat 

bekijkt hoe de VDAB deze nieuwe, bredere rol kan opnemen. Het huidige Steunpunt Werk is ook al 

gestart met het voorbereiden van een uitgebreide data-aanvraag bij het datawarehouse arbeidsmarkt 

en sociale bescherming om de monitoring van deze groepen van niet-beroepsactieven te kunnen uit-

breiden en optimaliseren (zie hoger). We hebben bij het opstellen van deze data-aanvraag ook de VDAB 

en het Departement WSE betrokken, om de nieuwe beleidsvragen die bij VDAB voorliggen maximaal 

te kunnen helpen beantwoorden. Ook verdere data-koppelingen liggen voor (zie hoger) en worden op-

genomen in een nieuw Steunpunt Werk. 

Onze uitgebreide opgebouwde expertise met de verschillende databronnen m.b.t. niet-beroepsactieven 

op de Vlaamse arbeidsmarkt zullen we in het nieuwe Steunpunt Werk ter beschikking stellen van de 

VDAB om hun wetenschappelijk en methodologisch te ondersteunen bij de uitbouw van hun data-regie-

rol. We zullen daartoe geregeld en nauw overleg met de VDAB organiseren, via het oprichten van een 

projectgroep, waarin we onze ondersteuning concretiseren. 

Module 15. Beleidsmonitors 

In 2020 werkte het Steunpunt Werk nauw samen met het Departement WSE in het kader van het op-

stellen van drie nieuwe uitgebreide beleidsmonitoringsrapporteringen: 

- Het monitoringsrapport opleidingsdeelname en de opleidingsinspanningen van werkgevers in 

Vlaanderen, zie Van Langenhove, Penders, Sourbron en Vansteenkiste (2020).  

- Het trendrapport 2020 m.b.t. kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zie De Smet, Penders, Sour-

bron, Vansteenkiste, Boey, Van Langenhove, Van Onacker (2020). 

- De COVID-19 beleidsbarometers 

In het nieuwe Steunpunt Werk willen we hier blijvend onze ondersteuning voor aanbieden en zullen we 

de opbouw, het onderhoud en de actualisering van de verschillende beleidsmonitoren opnemen. Deze 

module kent een sterke wisselwerking met de werkzaamheden uit werkpakket 1, monitoring (zie hoger). 

Module 16. Partnerschap levenslang leren 

De conceptnota “De lerende samenleving” werd recent voorgelegd aan de Vlaamse regering, en geeft 

de beleidsvisie weer over het op te richten Platform Levenslang Leren en van een expertisecentrum 

innovatieve leerwegen ter ondersteuning van het platform. De oprichting van dit platform werd als 
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engagement reeds meegenomen in de Beleidsverklaring van de huidige regering. De huidige COVID-

19-crisis maakt het snel en actiegericht inzetten op het concretiseren hiervan cruciaal om alle Vlamingen 

op de arbeidsmarkt preventief en curatief te versterken in hun competenties. Dit laatste beklemtoonden 

we ook in het expertenadvies voor de relance van de Vlaamse arbeidsmarkt.  

Het huidige Steunpunt Werk neemt al heel wat monitoring op rond opleiding en levenslang leren. Zo 

werkten we samen met het Departement WSE recent een nieuw rapport uit met een uitgebreide moni-

toring van de opleidingsdeelname en -inspanningen in Vlaanderen, op basis van zes relevante gege-

vensbronnen: de Continuing Vocational Training Survey (CVTS), de Enquête naar Arbeidskrachten 

(EAK) of de Labour Force Survey (LFS), de Adult Education Survey (AES), de European Working Con-

ditions Survey (EWCS), Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) 

en European Skills and Jobs Survey (ESJS). Door deze bronnen naast elkaar te leggen, zijn we in staat 

om een voldoende rijk en genuanceerd beeld te verkrijgen van de verschillende facetten van opleidings-

inspanningen aan werkgevers- en individuele zijde, met alle bijhorende drempels, motivaties, pijn- en 

leerpunten. Deze monitoring nemen we ook op in het nieuwe Steunpunt Werk en vullen we ook aan met 

analyses van de Sociale Balans (zie hoger).  

Bovendien is de promotor van het Steunpunt Werk langere tijd voorzitter geweest van het partnerschap 

duaal leren, waarvan de inhoud en werkwijze kruisbestuivingen heeft met het nieuw op te richten part-

nerschap levenslang leren.  

Onze opgebouwde inhoudelijke en methodologische expertise zullen we daarom in het nieuwe Steun-

punt Werk inzetten om de opbouw, het onderhoud en de actualisering van een breder sturende beleids-

monitor te ondersteunen tbv het op te richten platform levenslang leren. 

Module 17. Ondersteunen beleidsadviezen 

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, ana-

lyses of beleidsadviezen. Ook in het kader van een spending review met betrekking tot specifieke ar-

beidsmarktdomeinen kan het Steunpunt Werk binnen deze module ondersteuning bieden. Deze op-

drachten overstijgen de gewone toelevering van cijfermateriaal in het kader van de hotline arbeidsmarkt-

informatie. De concrete invulling van deze ad hoc dienstverlening wordt besproken met het Departement 

WSE. Telkens 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 betreffende jaarplanning. 

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 en de projecties. Daarnaast kan dit werkpakket ook analyses 

omvatten die los staan van de andere werkpakketten, bijvoorbeeld in het kader van ad hoc opdrachten. 

We voorzien 5 VTE werkmaanden voor dit werkpakket dat twee modules omvat.  

Module 18. Verdiepende analyse 

Binnen deze module 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 beleid 

als de wetenschappelijke wereld relevant zijn. De uitvoering van deze projecten kan bekeken worden 

bij de opstelling van het meerjarenplan. Voor de concrete uitwerking van deze meer diepgaande analy-

ses kunnen we ook samenwerkingen aangaan met academische partners die beschikken over uitge-

breide expertise in het onderzoeksdomein. Deze samenwerkingen kunnen onder meer geïnitieerd wor-

den vanuit de Klankbordgroep (zie hoger).  
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In het werkingsjaar 2021 zijn er een aantal mogelijkheden qua verdiepende analyses die we kunnen 

verrichten. Het specifieke thema kunnen we in overleg met het Departement WSE en de stuurgroep 

bepalen. We stellen hieronder al enkele pistes voor die mogelijk zijn. 

- Studie baanloze gezinnen (gezinnen waar elk lid werkloos of niet-beroepsactief is) 

In 2020 werkte het Steunpunt Werk al samen met prof. dr. Wim Van Lancker om tot een eerste 

profielschets te komen van personen in baanloze gezinnen (zie Vansteenkiste, Scholiers en Van 

Lancker, 2020a en 2020b). De voorbije tien jaar steeg de Vlaamse werkzaamheidsgraad bij 20- tot- 

64-jarigen beduidend van 71,5% in 2009 tot 75,5% in 2019. Toch bleef de armoede in Vlaanderen 

in dezelfde periode nagenoeg onveranderlijk rond de tien à elf procent (Van Lancker, 2019). Nader 

onderzoek leert dat vooral mensen in eenverdienersgezinnen aan het werk zijn gegaan en dit zo 

tweeverdienersgezinnen zijn geworden, terwijl het armoederisico geconcentreerd is bij de baanloze 

gezinnen (Vandenbroucke & Corluy, 2015; Van Lancker, 2019). Het aandeel personen (van 18 tot 

en met 59 jaar) in baanloze gezinnen in Vlaanderen daalde in het voorbije decennium beperkt van 

8,5% in 2009 tot 6,9% in 2019. De COVID-19-crisis kan het risico om als gezin werkloos of niet-

beroepsactief te worden vergroten, wat de dalende trend in deze indicator fragiel maakt. Het aan-

deel baanloze gezinnen verminderen, is ontegensprekelijk een belangrijke uitdaging in de komende 

legislatuur (Van Lancker, 2019). Een vermindering van het aantal baanloze gezinnen gaat immers 

samen met meer mensen aan het werk krijgen én helpt terzelfdertijd om de armoede binnen Vlaan-

deren terug te dringen. Bovendien zorgt het opgroeien in een gezin waar wel gewerkt wordt voor 

een betere bescherming tegen latere armoede (Guio & Vandenbroucke, 2018) en voor een vlottere 

overgang naar de arbeidsmarkt onder het motto “zien werken doet werken” (Herremans, Vansteen-

kiste, & Sourbron, 2016; Vansteenkiste, 2017). Het probleem is dat er tot op heden weinig onder-

zoek is verricht naar de demografische, sociale en economische kenmerken van de baanloze ge-

zinnen, noch naar hun loopbaanpatronen. Om een doelgericht arbeidsmarktbeleid te voeren, is het 

noodzakelijk om een goed zicht te krijgen op wie de mensen in de baanloze gezinnen zijn en welk 

arbeidsmarktprofiel ze hebben. In de Steunpunt Werk studie in samenwerking met prof. dr. Wim 

Van Lancker presenteerden we voor het eerst recente, gedetailleerde profielen van de baanloze 

gezinnen in Vlaanderen. In het werkingsjaar 2021 zouden we op basis van de nieuwe data-aanvraag 

bij KSZ datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming m.b.t. de niet-beroepsactieven (zie 

werkpakket 1, module 5) een stap verder kunnen gaan en ook de loopbaanpatronen van baanloze 

gezinnen in kaart brengen. Kunnen we bijvoorbeeld factoren onderscheiden die een (on)succesvolle 

toetrede tot de arbeidsmarkt helpen verklaren bij baanloze gezinnen? 

 

- Studie loopbaanschokken bij schoolverlaters onder invloed van de COVID-19 pandemie 

Loopbaanschokken zijn gebeurtenissen die veroorzaakt worden door factoren die (vaak) buiten de 

controle van een individu liggen en waarbij de status quo van iemands loopbaan wordt uitgedaagd 

(Akkermans et al., 2018). Loopbaanschokken zetten mensen aan het denken over hun eigen loop-

baan. Het meeste onderzoek bestudeert loopbaanschokken bij werknemers (Akkermans et al., 

2018; Seibert, Kraimer, Holtom, & Pierotti, 2013). Bovendien zijn deze loopbaanschokken vaak in-

dividuele gebeurtenissen, zoals ontslag of promotie. In deze onderzoek kijken we naar een loop-

baanschok buiten de werkcontext die bovendien een collectieve gebeurtenis is, namelijk de COVID-

19 pandemie. We bestuderen de impact van deze loopbaanschok bij laatstejaarsstudenten. Onder-

zoek toonde aan dat loopbaanschokken van groot belang zijn bij personen die aan het begin van 

hun loopbaan staan (Blokker, Akkermans, Tims, Jansen, & Khapova, 2019). De studententijd kan 

een uitdagende en turbulente periode zijn voor studenten. Naarmate het einde van hun studententijd 

nadert, staan studenten voor verschillende keuzes (Lechner, Tomasik,& Silbereisen, 2016; Super, 

1980). Zo moeten ze bijvoorbeeld bepalen of ze de arbeidsmarkt al dan niet willen betreden, een 

loopbaan kiezen en nadenken over welke job ze willen uitvoeren. Door de Covid-19 pandemie kre-

gen studenten dit academiejaar te maken met een situatie van onzekerheid die deze loopbaankeu-

zes mogelijk sterk heeft beïnvloed. De vraag stelt zich hoe schoolverlaters de Covid-19 pandemie 

beleven en hoe gaan ze daarmee omgaan in het kader van arbeidsmarkintrede? Wat is de invloed 
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van deze beleving van de Covid-19 pandemie op hun loopbaanverwachtingen en plannen? Welke 

invloed heeft de manier waarop ze loopbaanonzekerheid ervaren en ermee omgaan op hun welzijn 

en op het belang van werk in hun toekomstig leven?  

We gaan dit na via een longitudinaal online survey-onderzoek met drie meetmomenten bij laatste-

jaarsstudenten van de KU Leuven. Het eerste meetmoment vond reeds plaats in juli 2020, het  einde 

van de examenperiode. Het tweede meetmoment vindt plaats begin oktober 2020. Dit is de start 

van het nieuwe academiejaar. Het derde meetmoment vindt plaats begin januari 2021. Deze bevra-

ging is een samenwerking tussen prof. dr. Anneleen Forrier, prof. dr. Nele De Cuyper, dr. Ilke Grose-

mans, doctorandus Julie De Wilder en de coördinator van het Steunpunt Werk. Een beleidsgerichte 

rapportage van de voornaamste onderzoeksresultaten kan binnen deze module uitgewerkt worden. 

- Studie arbeidsreserve binnen de niet-werkende werkzoekenden 

Zoals we reeds aanhaalden binnen deze proposal, heeft het Steunpunt Werk de voorbije jaren 

sterk ingezet op het in kaart brengen van de arbeidsreserve binnen de niet-beroepsactieven en 

werkenden. De niet-werkende werkzoekenden (nwwz) lieten we voorlopig buiten beschouwing, 

omdat zij traditioneel reeds als arbeidsreserve worden beschouwd binnen het huidige arbeids-

marktonderzoek. Toch kan de afstand tot de arbeidsmarkt en de mate waarin zij inzetbaar zijn 

binnen de arbeidsmark sterk variëren naargelang het profiel van de werkzoekenden (zie bv. De-

siere, Van Landeghem en Struyven, 2019). Het is vanuit die optiek interessant om in te zoomen op 

het arbeidspotentieel bij de nwwz die de VDAB begeleid en te analyseren welk aandeel nwwz 

moeilijker toegeleid kan worden naar werk, en bijvoorbeeld eerst andere type dienstverleningen 

nodig heeft (op het vlak van bv. gezondheidszorg,…).  We kunnen in deze analyse een classificatie 

ontwikkelen van deelgroepen bij nwwz, zoals we ook deden bij de niet-beroepsactieven en wer-

kenden, met een eerste zicht op arbeidsmarktdrempels en daarna de grootorde van de groepen 

bepalen. 

  

Module 19. Samenwerking externe onderzoekers 

Tot slot ondersteunen we binnen dit werkpakket externe onderzoekers bij hun data-opzet en -aanvraag 

binnen de programma’s voor beleidsrelevant onderzoek die het Departement WSE uitzet (bv. in het 

kader van het VIONA-programma). We zetten daartoe onze inhoudelijke en methodologische expertise 

ter beschikking en zullen helpen onderzoekspistes uit te werken vanuit een datagedreven insteek. 

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 beheers-

overeenkomst van het Steunpunt Werk. Door zijn lange historiek en de aanwezigheid van de kernacto-

ren 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 over-

leg 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 
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Departement WSE garandeert een optimale doorstroming en uitwisseling van informatie en arbeids-

marktgegevens. 

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 arbeidsmarkt-

monitoring en arbeidsmarktbeleid’. In deze werkgroep zetelen de opdrachtgevers en experten van an-

dere instellingen en onderzoeksgroepen. Dit laat toe om de werkzaamheden af te toetsen bij de betrok-

ken domeinspecialisten en bij te sturen op basis van de geleverde input.   

Projectgroepen met de VDAB 

In het kader van werkpakket 1, module 5, de ontwikkeling van nieuwe indicatoren (waaronder m.b.t. 

niet-beroepsactieven, de vraagzijde van de arbeidsmarkt, en competenties), en werkpakket 2, module 

7 en 9 (de ontwikkeling van instroomprojecties en projecties qua arbeidsvraag en -aanbod) en werkpak-

ket 4, module 14 (de beleidsondersteuning van de data-regie van de VDAB) willen we een aantal pro-

jectgroepen oprichten waar medewerkers van de betrokken diensten van de VDAB worden in opgeno-

men. Op die manier kunnen we inhoudelijke expertise uitwisselen, en kunnen we de werkzaamheden 

die we uitvoeren binnen deze werkpakketten maximaal afstemmen op de VDAB werking en dienstver-

lening. 

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 be-

hoefte 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 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 tegemoet 

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. Telkens 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 jaarplanning. 

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 parlementaire 

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 

Klankbord- en wetenschappelijke expertengroep 
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Om de uitwisseling met andere onderzoeksgroepen binnen en buiten de KU Leuven te versterken, wordt 

het Steunpunt Werk geflankeerd door een Klankbordgroep en door een wetenschappelijke arbeids-

marktexpertengroep die bijkomende inhoudelijke input kan verzekeren en de afstemming met het rui-

mere arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen zal opnemen (zie ‘Samenstelling van het Steunpunt Werk’ 

voor verdere toelichting). Daarnaast kunnen ook in de gebruikersgroepen experten uit verschillende 

interuniversitaire onderzoeksgroepen participeren. 

Onderzoekscentrum FEB 

Het Steunpunt Werk krijgt de status van een onderzoekscentrum ingebed in de Faculteit Economie en 

Bedrijfswetenschappen (FEB) van de KU Leuven. De status als onderzoekscentrum maakt het eenvou-

diger om ook expertise uit andere onderzoeksdepartementen te coöpteren binnen het Steunpunt Werk 

(zie ‘Samenstelling van het Steunpunt Werk’ voor verdere toelichting).   

Samenwerking ECOOM/Steunpunt STORE 

De wisselwerking met ECOOM/Steunpunt STORE zullen we verstevigen.  We stellen voor om een aan-

tal overlegmomenten per jaar in te lassen met het oog op het zoeken naar kruisbestuivingen of dwars-

verbanden tussen de beide equipes. De samenwerking kan afhankelijk van de voorliggende beleidsvra-

gen en in overleg met de bevoegde stuurgroepen en departementen verder geconcretiseerd worden in 

de jaarplannen van elke equipe.  . 

Samenwerking DynaM 

In het kader van het DynaM-project werden statistieken ontwikkeld om deze dynamiek op de Belgische 

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.5 In 

werkpakket 2, sectorprojecties, zullen we gebruik maken van de DynaM-gegevens in de verdere ont-

wikkeling van het sectorprojectiemodel van het nieuwe Steunpunt Werk. We kunnen met deze bijko-

mende gegevens immers de sectorale doorstroom schatten. Bij het gebruik van de DynaM gegevens 

stellen we waar nodig een samenwerking en kennisdeling met het HIVA voorop (hierin vertegenwoor-

digd door prof. dr. Ludo Struyven) zodat we ook 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 ar-

beidsmarktinformatie op de website en door de organisatie van de hotline, het tijdschrift Over.Werk en 

beleidsseminaries (zie hoger). 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 arbeids-

marktmonitoring. Dit biedt mogelijkheden voor het uitwisselen van gegevens, concepten en onderzoeks-

methodes binnen een grensoverschrijdende context. Bovendien krijgen we hiermee toegang tot landen-

specifieke informatie en documentatie die we kunnen inzetten in het kader van de Steunpuntopdrachten. 

 
5 http://www.dynam-belgium.org/site/index.php/nl/ 



VOORSTEL STEUNPUNT WERK 2021-2025 – REFERENTIE:31/08/2020 KUL_FEB 

 

57  
DEEL 3: MEERJARENPROGRAMMA EN BEGROTING 

Bijzondere aandacht aan de internationale, institutionele en transversale dimen-

sie 

Doorheen alle werkpakketten zorgen we voor de opvolging van ontwikkelingen in internationaal, natio-

naal en regionaal (academisch) arbeidsmarktonderzoek en de benchmarking van arbeidsmarktpresta-

ties en -beleid in een Europees en internationaal perspectief. We contextualiseren zo de Vlaamse ar-

beidsmarkt 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 ar-

beidsmarktbeleid. We zullen hiertoe internationale studies, reviews en buitenlandse cases inzake ar-

beidsmarktonderzoek, beleidsrelevante trends en beleidsevaluaties van nabij opvolgen.  

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 op-

volging. 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. 

 

Daarnaast zullen we ook aandacht besteden aan de institutionele en transversale dimensie. We streven 

naar een integratie van deze dimensies in het Steunpuntonderzoek, waarmee we een brug maken naar 

het ruimere sociaal en economisch beleid. We willen dit onder meer realiseren via de oprichting van en 

samenwerking binnen de voorgestelde Klankbordgroep (zie hoger). Deze klankbordgroep kan bijko-

mende inhoudelijke input verzekeren die complementair is op de expertise die reeds aanwezig is in het 

Steunpunt Werk en die meegenomen kan worden in de werking van het Steunpunt. In de voorgestelde 

klankbordgroep ligt de focus zo op interdisciplinariteit die vanuit een gedegen wetenschappelijke ach-

tergrond kan bijdragen aan een voldoende ruim institutioneel en transversaal perspectief in de Steun-

puntbijdragen en -werking. 

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 Steun-

puntonderzoek. Daarnaast is er een bijkomende afstemming met het ruimere arbeidsmarktonderzoek 

via de Expertencommissie en vanuit de netwerkfunctie van het Steunpunt. Het Steunpuntonderzoek 

wordt telkens ook toegelicht en besproken in een ‘werkgroep arbeidsmarktmonitoring en arbeidsmarkt-

beleid’. In deze werkgroep zetelen naast de opdrachtgevers ook experten van andere instellingen en 

onderzoeksgroepen. Dit laat toe om de werkzaamheden af te toetsen bij de betrokken domeinspecia-

listen 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 huidige Steunpunt WSE opgenomen in het nieuwe Steunpunt Werk, waardoor de opgebouwde ex-

pertise 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. 
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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 Nederlandstalige 

webartikels waarin we de arbeidsmarkt analyseren, beleidsrelevante trends en ontwikkelingen op 

de arbeidsmarkt duiden, en vooruitblikken aan de hand van projecties en toekomstverkenningen.  

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 communiceren 

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.    

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 beleids-

makers, agentschappen, sociale partners, sectoren, onderzoekers, journalisten, publieke opinie, enzo-

voort.  

- 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. 

- 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 andere 

nummer bundelen we artikels waarin gerapporteerd wordt over recent gepubliceerd arbeidsmarkt-

onderzoek.    

- 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 samen-

werking met de Vlaamse overheid.  

Disseminatie  

Binnen dit werkpakket mikken we niet louter op het opstellen van cijferreeksen en datavisualisaties, 

maar ook op het geven van de nodige duiding, kadering en interpretatie teneinde het Vlaamse 
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arbeidsmarktbeleid en haar stakeholders adequaat te kunnen ondersteunen en helpen oriënteren. We 

voorzien binnen dit werkpakket dan ook capaciteit om de cijferreeksen te flankeren met de nodige in-

houdelijke analyses die we via webartikels zullen verspreiden naar het ruime publiek die vrij toegankelijk 

worden gesteld op de Steunpuntwebsite. Volgende webartikels zullen we aanhouden in het nieuwe 

Steunpunt Werk: 

- Cijferfocussen: 

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 publicatie of cijferreeks. Met de cijfer-

focus kunnen we zowel eigen als externe cijfers in de kijker plaatsen. Op deze manier kunnen we 

eveneens relevante cijfers en achterliggende publicaties van andere organisaties onder de aan-

dacht brengen. Deze cijferfocussen worden opgenomen in het e-zine en via twitter verspreid. 

- Werk.Focussen: 

Korte berichten (4-tal pagina’s) over nieuwe cijfers, opmerkelijke analyses of onbekende aspecten 

van de arbeidsmarkt. Deze worden verspreid via het e-zine van het Steunpunt Werk en het twitter-

kanaal en worden ook aangeboden op de website. 

- Werk.Rapporten: 

Uitgebreidere bijdragen waarin de onderzoeksresultaten worden voorgesteld en uitvoeriger worden 

geduid, met een duidelijke kadering binnen het beleid en ruimte voor uitgebreide beleidsconclusies.  

- Over.Werk 

Over.Werk is al 29 jaar het tijdschrift van het Steunpunt. Met dit tijdschrift vervult het Steunpunt een 

brugfunctie tussen onderzoek en beleid. In Over.Werk rapporteren we over nieuw arbeidsmarkton-

derzoek uit Vlaanderen, België en Nederland, en is er ruimte voor beleids- en opinieteksten. In 

Over.Werk is er ruimte om eigen analyses op te nemen op basis van de cijferreeksen die we op-

stellen. 

Hotlinewerking  

Het Steunpunt Werk is daarnaast 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’ van het huidige Steunpunt Werk. Via deze hotline worden vragen naar 

feitelijke data en informatie over de arbeidsmarkt op korte termijn toegeleverd aan externe gebruikers, 

rekening houden met de beschikbare capaciteit binnen het Steunpunt. 

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 ar-

beidsmarkt op korte termijn toegeleverd aan externe gebruikers, rekening houden met de beschikbare 

capaciteit binnen het Steunpunt. In 2020 zullen we onze hotline arbeidsmarktinformatie aanhouden.  

Naast deze hotline-functie voorzien we ook in ad hoc dienstverlening. Naar aanleiding van een actuali-

teitsdebat of specifieke beleidsdiscussie biedt het Steunpunt eveneens ondersteuning bij het verzame-

len 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 ar-

beidsmarktinformatie. De concrete invulling van deze ad hoc dienstverlening wordt besproken met het 

Departement WSE en wordt verder gecontinueerd in 2020. Naargelang de omvang van deze opdrach-

ten, kijken we in overleg met het departement WSE eveneens naar de impact op de andere lopende 

activiteiten van het Steunpunt. 
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Goedkeuringsprocedure 

Voor deze rubriek verwijzen we naar de bepalingen inzake de goedkeuringsprocedures in de modelbe-

heersovereenkomst. Deze bepalingen worden verder uitgewerkt bij het opstellen van de beheersover-

eenkomst van het Steunpunt Werk.  

Kennisbeheer 

Voor deze rubriek verwijzen we naar de bepalingen inzake kennisbeheer in de modelbeheersovereen-

komst. Deze bepalingen worden verder uitgewerkt bij het opstellen van de beheersovereenkomst van 

het Steunpunt Werk.    

Managementluik 

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 financiële 

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 

promotor en de coördinator van het Steunpunt Werk. 
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Bijlagen 

Overzicht werkpakketten en modules 2021-2025 

Werkpakketten en modules 2021 

 
 

VTE  Toelichting  Oplevering Output / milestones 

WP1. Monitoring 30      

Module 1  8 Update gestandaardiseerde tijdreeksen (I): 
- Kerncijfers Vlaanderen in Europa 
- Sectoren en paritaire comités 
- Vacatures en krapte 
- Toeleveren Vlaamse Openbare Statistieken 

 
september 

- Update cijfers en visuali-
satie 

- Opbouw nieuwe visualisa-
ties 

- webartikels 

Module 2 6 Vlaamse arbeidsrekening  - Update cijfers en visuali-
satie 

- webartikels 

Module 3 4 Update en ontwikkeling trendindicatoren – beleidsmonitor, 
m.i.v. regionale component 

ongoing - update cijfers en visualisa-
tie 

- webartikels 

Module 4 4 Thematische arbeidsmarktanalyses  december - update cijfers 
- webartikel 

Module 5 8 Ontwikkeling en onderhouden nieuwe arbeidsmarktindica-
toren 
- Niet-beroepsactieven 
- Arbeidsmarktmobiliteit 
- Vraagzijde data 
- Competenties en vacatures 

ongoing - Ontwiikkeling indicatoren 
- Update cijfers 
- webartikels 

WP2. Projecties 20    - Webartikels  

projectgroep 
Module 6 4 Update arbeidsmarktprojecties (waaronder werkzaamheids-

projecties, vervangingsvraag,…)  

september - update gebruikerstools 

Module 7 4 Ontwikkeling projecties onderwijs - arbeidsmarkt december - dataverwerking 
- conceptualisatie 
- updates 

Module 8 4 Update sectorprojecties met ontwikkeling sectorale door-
stroom 

december - update visualisatie 
- dataverwerking 

Module 9 8 Ontwikkeling projecties arbeidsvraag en -aanbod/ compe-
tenties 

ongoing - conceptualisatie 
- dataverwerking en upda-

tes 

WP3. Kruispunt arbeids-
marktdata 

15     

Module 10 5 Ondersteunende activiteiten datamanagement  ongoing - Ontsluiten van databan-
ken 

- Datakoppelingen initiëren 
- Werkgroepen arbeids-

marktdata 
- Netwerk arbeidsmarktex-

perten 
- Transnationale netwerken 

Module 11 4 Opbouw survey december - Ontwikkeling vragenlijsten 

Module 12 1 Uitwisselen expertise - Klankbordgroep Ongoing 
Maart/oktober 

 

Zesmaandelijkse bijeen-
komsten 

Module 13 5 Over.Werk  
- Themanummer 
- In de kijker 

Juni 
ongoing 

- Webartikels 
- redactiewerk 

WP4. Beleidsondersteuning 12     

Module 14 3 Wetenschappelijke methodologische ondersteuning data-
regie VDAB 

ongoing - inzet expertise 
- projectgroep 

Module 15 4 Ondersteuning en actualisatie beleidsmonitor 
- Opleidingsinspanningen 
- Trendrapport 

juni - Dataverwerking 
- Update cijfers 
- webartikel 

Module 16 2 Ondersteuning beleidsmonitor platform/partnerschap le-
venslang leren  

ongoing - inzet expertise 
- projectgroep 

Module 17 3 Ondersteuning beleidsadviezen en -verkenningen ongoing - ad hoc dienstverlening 

WP5. Analyse 5     

Module 18 3 Verdiepende analyse – te bepalen december - webartikel 

Module 19 2 Samenwerking en ondersteunen van externe onderzoekers 
i.f.v. DWSE programma’s beleidsrelevant onderzoek 

ongoing - Dataverwerking 
- Inzet expertise 
- Ad hoc dienstverlening 
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Werkpakketten en modules 2022 

 
 

VTE  Toelichting  Oplevering Output / milestones 

WP1. Monitoring 32      

Module 1  8 Update gestandaardiseerde tijdreeksen (I): 
- Kerncijfers Vlaanderen in Europa 
- Sectoren en paritaire comités 
- Vacatures en krapte 
- Toeleveren Vlaamse Openbare Statistieken 

 
september 

- Update cijfers en visuali-
satie 

- Opbouw nieuwe visualisa-
ties 

- webartikels 

Module 2 8 Vlaamse arbeidsrekening  - Update cijfers en visuali-
satie 

- webartikels 

Module 3 4 Update en ontwikkeling trendindicatoren – beleidsmonitor, 
m.i.v. regionale component 

ongoing - update cijfers en visualisa-
tie 

- webartikels 

Module 4 4 Thematische arbeidsmarktanalyses  december - update cijfers 
- webartikel 

Module 5 8 Ontwikkeling en onderhouden nieuwe arbeidsmarktindica-
toren 
- Niet-beroepsactieven 
- Arbeidsmarktmobiliteit 
- Vraagzijde data 
- Competenties en vacatures 

ongoing - Ontwiikkeling indicatoren 
- Update cijfers 
- webartikels 

WP2. Projecties 16    - Webartikels  

projectgroep 
Module 6 4 Update arbeidsmarktprojecties (waaronder werkzaamheids-

projecties, vervangingsvraag,…)  

september - update gebruikerstools 

Module 7 4 Ontwikkeling projecties onderwijs - arbeidsmarkt december - dataverwerking 
- conceptualisatie 
- updates 

Module 8 0 Update sectorprojecties met ontwikkeling sectorale door-
stroom 

/ - / 

Module 9 8 Ontwikkeling projecties arbeidsvraag en -aanbod/ compe-
tenties 

ongoing - conceptualisatie 
- dataverwerking en upda-

tes 

WP3. Kruispunt arbeids-
marktdata 

17     

Module 10 5 Ondersteunende activiteiten datamanagement  ongoing - Ontsluiten van databan-
ken 

- Datakoppelingen initiëren 
- Werkgroepen arbeids-

marktdata 
- Netwerk arbeidsmarktex-

perten 
- Transnationale netwerken 

Module 11 6 Opbouw survey december - Ontwikkeling vragenlijsten 

Module 12 1 Uitwisselen expertise - Klankbordgroep Ongoing 
Maart/oktober 

 

Zesmaandelijkse bijeen-
komsten 

Module 13 5 Over.Werk  
- Themanummer 
- In de kijker 

Juni 
ongoing 

- Webartikels 
- redactiewerk 

WP4. Beleidsondersteuning 12     

Module 14 3 Wetenschappelijke methodologische ondersteuning data-
regie VDAB 

ongoing - inzet expertise 
- projectgroep 

Module 15 4 Ondersteuning en actualisatie beleidsmonitor 
- Opleidingsinspanningen 
- Trendrapport 

juni - Dataverwerking 
- Update cijfers 
- webartikel 

Module 16 2 Ondersteuning beleidsmonitor platform/partnerschap le-
venslang leren  

ongoing - inzet expertise 
- projectgroep 

Module 17 3 Ondersteuning beleidsadviezen en -verkenningen ongoing - ad hoc dienstverlening 

WP5. Analyse 5     

Module 18 3 Verdiepende analyse – te bepalen december - webartikel 

Module 19 2 Samenwerking en ondersteunen van externe onderzoekers 
i.f.v. DWSE programma’s beleidsrelevant onderzoek 

ongoing - Dataverwerking 
- Inzet expertise 
- Ad hoc dienstverlening 
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Werkpakketten en modules 2023 

 
 

VTE  Toelichting  Oplevering Output / milestones 

WP1. Monitoring 30      

Module 1  8 Update gestandaardiseerde tijdreeksen (I): 
- Kerncijfers Vlaanderen in Europa 
- Sectoren en paritaire comités 
- Vacatures en krapte 
- Toeleveren Vlaamse Openbare Statistieken 

 
september 

- Update cijfers en visuali-
satie 

- Opbouw nieuwe visualisa-
ties 

- webartikels 

Module 2 6 Vlaamse arbeidsrekening  - Update cijfers en visuali-
satie 

- webartikels 

Module 3 4 Update en ontwikkeling trendindicatoren – beleidsmonitor, 
m.i.v. regionale component 

ongoing - update cijfers en visualisa-
tie 

- webartikels 

Module 4 4 Thematische arbeidsmarktanalyses  december - update cijfers 
- webartikel 

Module 5 8 Ontwikkeling en onderhouden nieuwe arbeidsmarktindica-
toren 
- Niet-beroepsactieven 
- Arbeidsmarktmobiliteit 
- Vraagzijde data 
- Competenties en vacatures 

ongoing - Ontwiikkeling indicatoren 
- Update cijfers 
- webartikels 

WP2. Projecties 20    - Webartikels  

- projectgroep 

Module 6 4 Update arbeidsmarktprojecties (waaronder werkzaamheids-
projecties, vervangingsvraag,…)  

september - update gebruikerstools 

Module 7 4 Ontwikkeling projecties onderwijs - arbeidsmarkt december - dataverwerking 
- conceptualisatie 
- updates 

Module 8 4 Update sectorprojecties met ontwikkeling sectorale door-
stroom 

december - update visualisatie 
- dataverwerking 

Module 9 8 Ontwikkeling projecties arbeidsvraag en -aanbod/ compe-
tenties 

ongoing - conceptualisatie 
- dataverwerking en upda-

tes 

WP3. Kruispunt arbeids-
marktdata 

15     

Module 10 5 Ondersteunende activiteiten datamanagement  ongoing - Ontsluiten van databan-
ken 

- Datakoppelingen initiëren 
- Werkgroepen arbeids-

marktdata 
- Netwerk arbeidsmarktex-

perten 
- Transnationale netwerken 

Module 11 4 Opbouw survey december - Ontwikkeling vragenlijsten 

Module 12 1 Uitwisselen expertise - Klankbordgroep Ongoing 
Maart/oktober 

 

- Zesmaandelijkse bijeen-

komsten 

Module 13 5 Over.Werk  
- Themanummer 
- In de kijker 

Juni 
ongoing 

- Webartikels 
- redactiewerk 

WP4. Beleidsondersteuning 12     

Module 14 3 Wetenschappelijke methodologische ondersteuning data-
regie VDAB 

ongoing - inzet expertise 
- projectgroep 

Module 15 4 Ondersteuning en actualisatie beleidsmonitor 
- Opleidingsinspanningen 
- Trendrapport 

juni - Dataverwerking 
- Update cijfers 
- webartikel 

Module 16 2 Ondersteuning beleidsmonitor platform/partnerschap le-
venslang leren  

ongoing - inzet expertise 
- projectgroep 

Module 17 3 Ondersteuning beleidsadviezen en -verkenningen ongoing - ad hoc dienstverlening 

WP5. Analyse 5     

Module 18 3 Verdiepende analyse – te bepalen december - webartikel 

Module 19 2 Samenwerking en ondersteunen van externe onderzoekers 
i.f.v. DWSE programma’s beleidsrelevant onderzoek 

ongoing - Dataverwerking 
- Inzet expertise 
- Ad hoc dienstverlening 
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Werkpakketten en modules 2024 

 
 

VTE  Toelichting  Oplevering Output / milestones 

WP1. Monitoring 32      

Module 1  8 Update gestandaardiseerde tijdreeksen (I): 
- Kerncijfers Vlaanderen in Europa 
- Sectoren en paritaire comités 
- Vacatures en krapte 
- Toeleveren Vlaamse Openbare Statistieken 

 
september 

- Update cijfers en visuali-
satie 

- Opbouw nieuwe visualisa-
ties 

- webartikels 

Module 2 8 Vlaamse arbeidsrekening  - Update cijfers en visuali-
satie 

- webartikels 

Module 3 4 Update en ontwikkeling trendindicatoren – beleidsmonitor, 
m.i.v. regionale component 

ongoing - update cijfers en visualisa-
tie 

- webartikels 

Module 4 4 Thematische arbeidsmarktanalyses  december - update cijfers 
- webartikel 

Module 5 8 Ontwikkeling en onderhouden nieuwe arbeidsmarktindica-
toren 
- Niet-beroepsactieven 
- Arbeidsmarktmobiliteit 
- Vraagzijde data 
- Competenties en vacatures 

ongoing - Ontwiikkeling indicatoren 
- Update cijfers 
- webartikels 

WP2. Projecties 16    - Webartikels  

projectgroep 
Module 6 4 Update arbeidsmarktprojecties (waaronder werkzaamheids-

projecties, vervangingsvraag,…)  

september - update gebruikerstools 

Module 7 4 Ontwikkeling projecties onderwijs - arbeidsmarkt december - dataverwerking 
- conceptualisatie 
- updates 

Module 8 0 Update sectorprojecties met ontwikkeling sectorale door-
stroom 

/ - / 

Module 9 8 Ontwikkeling projecties arbeidsvraag en -aanbod/ compe-
tenties 

ongoing - conceptualisatie 
- dataverwerking en upda-

tes 

WP3. Kruispunt arbeids-
marktdata 

17     

Module 10 5 Ondersteunende activiteiten datamanagement  ongoing - Ontsluiten van databan-
ken 

- Datakoppelingen initiëren 
- Werkgroepen arbeids-

marktdata 
- Netwerk arbeidsmarktex-

perten 
- Transnationale netwerken 

Module 11 6 Opbouw survey december - Ontwikkeling vragenlijsten 

Module 12 1 Uitwisselen expertise - Klankbordgroep Ongoing 
Maart/oktober 

 

Zesmaandelijkse bijeen-
komsten 

Module 13 5 Over.Werk  
- Themanummer 
- In de kijker 

Juni 
ongoing 

- Webartikels 
- redactiewerk 

WP4. Beleidsondersteuning 12     

Module 14 3 Wetenschappelijke methodologische ondersteuning data-
regie VDAB 

ongoing - inzet expertise 
- projectgroep 

Module 15 4 Ondersteuning en actualisatie beleidsmonitor 
- Opleidingsinspanningen 
- Trendrapport 

juni - Dataverwerking 
- Update cijfers 
- webartikel 

Module 16 2 Ondersteuning beleidsmonitor platform/partnerschap le-
venslang leren  

ongoing - inzet expertise 
- projectgroep 

Module 17 3 Ondersteuning beleidsadviezen en -verkenningen ongoing - ad hoc dienstverlening 

WP5. Analyse 5     

Module 18 3 Verdiepende analyse – te bepalen december - webartikel 

Module 19 2 Samenwerking en ondersteunen van externe onderzoekers 
i.f.v. DWSE programma’s beleidsrelevant onderzoek 

ongoing - Dataverwerking 
- Inzet expertise 
- Ad hoc dienstverlening 
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Werkpakketten en modules 2025 

 
 

VTE  Toelichting  Oplevering Output / milestones 

WP1. Monitoring 30      

Module 1  8 Update gestandaardiseerde tijdreeksen (I): 
- Kerncijfers Vlaanderen in Europa 
- Sectoren en paritaire comités 
- Vacatures en krapte 
- Toeleveren Vlaamse Openbare Statistieken 

 
september 

- Update cijfers en visuali-
satie 

- Opbouw nieuwe visualisa-
ties 

- webartikels 

Module 2 6 Vlaamse arbeidsrekening  - Update cijfers en visuali-
satie 

- webartikels 

Module 3 4 Update en ontwikkeling trendindicatoren – beleidsmonitor, 
m.i.v. regionale component 

ongoing - update cijfers en visualisa-
tie 

- webartikels 

Module 4 4 Thematische arbeidsmarktanalyses  december - update cijfers 
- webartikel 

Module 5 8 Ontwikkeling en onderhouden nieuwe arbeidsmarktindica-
toren 
- Niet-beroepsactieven 
- Arbeidsmarktmobiliteit 
- Vraagzijde data 
- Competenties en vacatures 

ongoing - Ontwiikkeling indicatoren 
- Update cijfers 
- webartikels 

WP2. Projecties 20    - Webartikels  

projectgroep 
Module 6 4 Update arbeidsmarktprojecties (waaronder werkzaamheids-

projecties, vervangingsvraag,…)  

september - update gebruikerstools 

Module 7 4 Ontwikkeling projecties onderwijs - arbeidsmarkt december - dataverwerking 
- conceptualisatie 
- updates 

Module 8 4 Update sectorprojecties met ontwikkeling sectorale door-
stroom 

december - update visualisatie 
- dataverwerking 

Module 9 8 Ontwikkeling projecties arbeidsvraag en -aanbod/ compe-
tenties 

ongoing - conceptualisatie 
- dataverwerking en upda-

tes 

WP3. Kruispunt arbeids-
marktdata 

15     

Module 10 5 Ondersteunende activiteiten datamanagement  ongoing - Ontsluiten van databan-
ken 

- Datakoppelingen initiëren 
- Werkgroepen arbeids-

marktdata 
- Netwerk arbeidsmarktex-

perten 
- Transnationale netwerken 

Module 11 4 Opbouw survey december - Ontwikkeling vragenlijsten 

Module 12 1 Uitwisselen expertise - Klankbordgroep Ongoing 
Maart/oktober 

 

Zesmaandelijkse bijeen-
komsten 

Module 13 5 Over.Werk  
- Themanummer 
- In de kijker 

Juni 
ongoing 

- Webartikels 
- redactiewerk 

WP4. Beleidsondersteuning 12     

Module 14 3 Wetenschappelijke methodologische ondersteuning data-
regie VDAB 

ongoing - inzet expertise 
- projectgroep 

Module 15 4 Ondersteuning en actualisatie beleidsmonitor 
- Opleidingsinspanningen 
- Trendrapport 

juni - Dataverwerking 
- Update cijfers 
- webartikel 

Module 16 2 Ondersteuning beleidsmonitor platform/partnerschap le-
venslang leren  

ongoing - inzet expertise 
- projectgroep 

Module 17 3 Ondersteuning beleidsadviezen en -verkenningen ongoing - ad hoc dienstverlening 

WP5. Analyse 5     

Module 18 3 Verdiepende analyse – te bepalen december - webartikel 

Module 19 2 Samenwerking en ondersteunen van externe onderzoekers 
i.f.v. DWSE programma’s beleidsrelevant onderzoek 

ongoing - Dataverwerking 
- Inzet expertise 
- Ad hoc dienstverlening 
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Gantt charts 2021-2025 
 

Gantt charts 2021 

 
 VTE   jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

WP1. Monitoring 30                           

Module 1 8 
Update gestandaardiseerde 

tijdreeksen 
. . . . . . . . . . . . 

Module 2 6 Vlaamse Arbeidsrekening . . . . . . . . . . . . 

Module 3 4 Update trendindicatoren . . . . . . . . . . . . 

Module 4 4 
Thematische arbeidsmarkt-

analyses 
                        

Module 5 4 
Ontwikkeling nieuwe indica-

toren 
. . . . . . . . . . . . 

WP2. Projecties 20                           

Module 6 4 
Update werkzaamheidspro-

jecties 
            

Module 7 4 
Ontwikkeling instroomprojec-

ties  
                        

Module 8 4 Update sectorprojecties              

Module 9 8 

Ontwikkeling projecties ar-

beidsvraag en -aanbod/com-

petenties 

. . . . . . . . . . . . 

WP3. Kruispunt ar-

beidsmarktdata 

15 
                          

Module 10 5 Datamanagement . . . . . . . . . . . . 

Module 11 4 Opbouw survey . . . . . . . . . . . . 

Module 12 1 Uitwisselen expertise  .  . .  .  .   . .   . .   . .  .  

Module 13 5 Over.Werk             

WP4. Beleidsonder-

steuning 

12 
                          

Module 14 3 
Ondersteuning data-regie 

VDAB 
 .  . .  .  .   . .   . .   . .  .  

Module 15 4 
Ondersteuning beleidsmoni-

tors 
                        

Module 16 2 
Ondersteuning partnerschap 

levenslang leren  
. . . . . . . . . . . . 

Module 17 3 
Ondersteuning beleidsadvie-

zen 
 .  . .  .  .   . .   . .   . .  .  

WP5. Analyse 5                           

Module 17 3 Verdiepende analyse                         

Module 18 2 
Samenwerking/ondersteuning 

externe onderzoekers 
. . . . . . . . . . . . 
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Gantt charts 2022 

 
 VTE   jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

WP1. Monitoring 32                           

Module 1 8 
Update gestandaardiseerde 

tijdreeksen 
. . . . . . . . . . . . 

Module 2 8 Vlaamse Arbeidsrekening . . . . . . . . . . . . 

Module 3 4 Update trendindicatoren . . . . . . . . . . . . 

Module 4 4 
Thematische arbeidsmarkt-

analyses 
                        

Module 5 4 
Ontwikkeling nieuwe indica-

toren 
. . . . . . . . . . . . 

WP2. Projecties 16                           

Module 6 4 
Update werkzaamheidspro-

jecties 
            

Module 7 4 
Ontwikkeling instroomprojec-

ties  
                        

Module 8 0 Update sectorprojecties              

Module 9 8 

Ontwikkeling projecties ar-

beidsvraag en -aanbod/com-

petenties 

. . . . . . . . . . . . 

WP3. Kruispunt ar-

beidsmarktdata 

17 
                          

Module 10 5 Datamanagement . . . . . . . . . . . . 

Module 11 6 Opbouw survey . . . . . . . . . . . . 

Module 12 1 Uitwisselen expertise  .  . .  .  .   . .   . .   . .  .  

Module 13 5 Over.Werk             

WP4. Beleidsonder-

steuning 

12 
                          

Module 14 3 
Ondersteuning data-regie 

VDAB 
 .  . .  .  .   . .   . .   . .  .  

Module 15 4 
Ondersteuning beleidsmoni-

tors 
                        

Module 16 2 
Ondersteuning partnerschap 

levenslang leren  
. . . . . . . . . . . . 

Module 17 3 
Ondersteuning beleidsadvie-

zen 
 .  . .  .  .   . .   . .   . .  .  

WP5. Analyse 5                           

Module 17 3 Verdiepende analyse                         

Module 18 2 
Samenwerking/ondersteuning 

externe onderzoekers 
. . . . . . . . . . . . 
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Gantt charts 2023 

 
 VTE   jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

WP1. Monitoring 30                           

Module 1 8 
Update gestandaardiseerde 

tijdreeksen 
. . . . . . . . . . . . 

Module 2 6 Vlaamse Arbeidsrekening . . . . . . . . . . . . 

Module 3 4 Update trendindicatoren . . . . . . . . . . . . 

Module 4 4 
Thematische arbeidsmarkt-

analyses 
                        

Module 5 4 
Ontwikkeling nieuwe indica-

toren 
. . . . . . . . . . . . 

WP2. Projecties 20                           

Module 6 4 
Update werkzaamheidspro-

jecties 
            

Module 7 4 
Ontwikkeling instroomprojec-

ties 
                        

Module 8 4 Update sectorprojecties              

Module 9 8 

Ontwikkeling projecties ar-

beidsvraag en -aanbod/com-

petenties 

. . . . . . . . . . . . 

WP3. Kruispunt ar-

beidsmarktdata 

15 
                          

Module 10 5 Datamanagement . . . . . . . . . . . . 

Module 11 4 Opbouw survey . . . . . . . . . . . . 

Module 12 1 Uitwisselen expertise  .  . .  .  .   . .   . .   . .  .  

Module 13 5 Over.Werk             

WP4. Beleidsonder-

steuning 

12 
                          

Module 14 3 
Ondersteuning data-regie 

VDAB 
 .  . .  .  .   . .   . .   . .  .  

Module 15 4 
Ondersteuning beleidsmoni-

tors 
                        

Module 16 2 
Ondersteuning partnerschap 

levenslang leren  
. . . . . . . . . . . . 

Module 17 3 
Ondersteuning beleidsadvie-

zen 
 .  . .  .  .   . .   . .   . .  .  

WP5. Analyse 5                           

Module 17 3 Verdiepende analyse                         

Module 18 2 
Samenwerking/ondersteuning 

externe onderzoekers 
. . . . . . . . . . . . 
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Gantt charts 2024 

 
 VTE   jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

WP1. Monitoring 32                           

Module 1 8 
Update gestandaardiseerde 

tijdreeksen 
. . . . . . . . . . . . 

Module 2 8 Vlaamse Arbeidsrekening . . . . . . . . . . . . 

Module 3 4 Update trendindicatoren . . . . . . . . . . . . 

Module 4 4 
Thematische arbeidsmarkt-

analyses 
                        

Module 5 4 
Ontwikkeling nieuwe indica-

toren 
. . . . . . . . . . . . 

WP2. Projecties 16                           

Module 6 4 
Update werkzaamheidspro-

jecties 
            

Module 7 4 
Ontwikkeling instroomprojec-

ties 
                        

Module 8 0 Update sectorprojecties              

Module 9 8 

Ontwikkeling projecties ar-

beidsvraag en -aanbod/com-

petenties 

. . . . . . . . . . . . 

WP3. Kruispunt ar-

beidsmarktdata 

17 
                          

Module 10 5 Datamanagement . . . . . . . . . . . . 

Module 11 6 Opbouw survey . . . . . . . . . . . . 

Module 12 1 Uitwisselen expertise  .  . .  .  .   . .   . .   . .  .  

Module 13 5 Over.Werk             

WP4. Beleidsonder-

steuning 

12 
                          

Module 14 3 
Ondersteuning data-regie 

VDAB 
 .  . .  .  .   . .   . .   . .  .  

Module 15 4 
Ondersteuning beleidsmoni-

tors 
                        

Module 16 2 
Ondersteuning partnerschap 

levenslang leren  
. . . . . . . . . . . . 

Module 17 3 
Ondersteuning beleidsadvie-

zen 
 .  . .  .  .   . .   . .   . .  .  

WP5. Analyse 5                           

Module 17 3 Verdiepende analyse                         

Module 18 2 
Samenwerking/ondersteuning 

externe onderzoekers 
. . . . . . . . . . . . 
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Gantt charts 2025 

 
 VTE   jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

WP1. Monitoring 30                           

Module 1 8 
Update gestandaardiseerde 

tijdreeksen 
. . . . . . . . . . . . 

Module 2 6 Vlaamse Arbeidsrekening . . . . . . . . . . . . 

Module 3 4 Update trendindicatoren . . . . . . . . . . . . 

Module 4 4 
Thematische arbeidsmarkt-

analyses 
                        

Module 5 4 
Ontwikkeling nieuwe indica-

toren 
. . . . . . . . . . . . 

WP2. Projecties 20                           

Module 6 4 
Update werkzaamheidspro-

jecties 
            

Module 7 4 
Ontwikkeling instroomprojec-

ties 
                        

Module 8 4 Update sectorprojecties              

Module 9 8 

Ontwikkeling projecties ar-

beidsvraag en -aanbod/com-

petenties 

. . . . . . . . . . . . 

WP3. Kruispunt ar-

beidsmarktdata 

15 
                          

Module 10 5 Datamanagement . . . . . . . . . . . . 

Module 11 4 Opbouw survey . . . . . . . . . . . . 

Module 12 1 Uitwisselen expertise  .  . .  .  .   . .   . .   . .  .  

Module 13 5 Over.Werk             

WP4. Beleidsonder-

steuning 

12 
                          

Module 14 3 
Ondersteuning data-regie 

VDAB 
 .  . .  .  .   . .   . .   . .  .  

Module 15 4 
Ondersteuning beleidsmoni-

tors 
                        

Module 16 2 
Ondersteuning partnerschap 

levenslang leren  
. . . . . . . . . . . . 

Module 17 3 
Ondersteuning beleidsadvie-

zen 
 .  . .  .  .   . .   . .   . .  .  

WP5. Analyse 5                           

Module 17 3 Verdiepende analyse                         

Module 18 2 
Samenwerking/ondersteuning 

externe onderzoekers 
. . . . . . . . . . . . 
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Begroting 2021-2025 
 

Hieronder geven we de begroting weer zoals voorzien voor de jaren 2021 tot en met 2025. De reserve-

overdrachten laten toe om de middelen te herverdelen over de Steunpuntjaren zodat de toenemende 

personeelskost opgevangen wordt. De eindbalans is min of meer in evenwicht, zij het met een licht 

negatieve uitkomst (€ -436,80) die desgevallend opgevangen wordt door eigen middelen. 

 

De coördinator en promotor van het Steunpunt Werk hebben de voorbije jaren bijkomende financiële 

middelen aangetrokken, die we waar mogelijk hebben ingezet in de Steunpuntwerking om het kernteam 

te kunnen uitbreiden. Deze bijkomende financiële middelen kwamen voort uit externe projecten, die 

echter geen structurele basis of verankering binnen het Steunpunt hebben. Zo hebben we onder meer 

middelen verworven binnen het Interreg-project ‘Werkinzicht’, de wetenschappelijke ondersteuning van 

het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming, het Erasmus+-project ‘App-titude’, …. (zie 

ook de recente evaluatie van het Steunpunt; Idea Consul, 2020). De coördinator en promotor zullen in 

het nieuwe Steunpunt opnieuw inzetten op het verkrijgen van bijkomende projectmiddelen, die kruisbe-

stuivingen hebben met de Steunpuntwerking. Zo loopt er de komende jaren de VDAB Deep CARMA 

leerstoel waarvan de coördinator als promotor optreedt, is er het Interreg-project Werkinzicht dat nog 

loopt tot eind 2021, voorzien we verder in de wetenschappelijke ondersteuning van het Datawarehouse 

Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming en is er de samenwerking binnen het C2-project ‘The potential 

additional labour force and labour market attachment’ met proffen A. Forrier en N. De Cuyper. Daarnaast 

heeft de coördinator als co-promotor ook de IBOF projectaanvraag ‘A job offer you shouldn’t refuse: 

what are the dynamics driving persistent joblessness’ ingediend (2021-2025; 2,2 mio euro). Deze aan-

vraag zit momenteel in de tweede en laatste selectieronde. Indien deze aanvraag wordt goedgekeurd, 

kan het studiewerk ook ten goede komen aan het Steunpunt Werk. Ook andere opportuniteiten van 

financiering bekijken we indien deze zich voordoen. 
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Beschikbaar budget 2021 2022 2023 2024 2025 

Inkomst: Financiering 

Vlaamse Overheid [bere-

kende waarde] €750.000,00 €750.000,00 €750.000,00 €750.000,00 €750.000,00 

Financiering [vermelden Ba-

sisallocatie] €750.000,00 €750.000,00 €750.000,00 €750.000,00 €750.000,00 

Inkomst: Andere financie-

ring of eigen inkomsten €- €- €- €- €- 

[Omschrijving Bron 1]      
[Omschrijving Bron …, per 

bron en rij aanvullen]      
Inkomst: Reserveover-

dracht van jaar ervoor [be-

rekende waarde]              26.640,00               46.323,60               61.531,30               44.611,30  

Totaal beschikbaar budget: 

[berekende waarde]        €750.000,00             €776.640,00             €796.323,60             €811.531,30              €794.611,30  

      

Personeelskost 2021 2022 2023 2024 2025 

Kost: Personeel, direct [Be-

rekende waarde]             606.521,00              612.586,00              616.793,00              644.847,00               669.648,00  

Coördinator, 100% 

BAP (senior onderzoeksma-

nager) en ZAP, 12 jaar anci-

enniteit            118.813,00             120.001,00             121.634,00            128.286,00              132.686,00  

Onderzoeker 2, 100% 

BAP, wetensch. medewerker, 

12 jaar anciënniteit               84.746,00               85.593,00                85.770,00                90.001,00                92.825,00  

Onderzoeker 3, 80% 

BAP, wetensch. medewerker, 

18 jaar anciënniteit               79.191,00                79.983,00               80.123,00                83.793,00                85.774,00  

Onderzoeker 4, 100% 

BAP, wetensch. medewerker, 

10 jaar anciënniteit              81.189,00               82.001,00                82.315,00                86.795,00                89.230,00  

Onderzoeker 5, 40% 

BAP, wetensch. medewerker, 

6 jaar anciënniteit               29.778,00                30.076,00                30.195,00                31.046,00                32.849,00  

Onderzoeker 6, 100% 

BAP, wetensch. medewerker, 

3 jaar anciënniteit               71.389,00                72.103,00                72.857,00                76.910,00                79.391,00  

Onderzoeker 7, 100% 

BAP, wetensch. medewerker, 

4 jaar anciënniteit               74.074,00                74.815,00                75.405,00                76.910,00                82.041,00  

Onderzoeker 8, 100% 

BAP, wetensch. medewerker, 

2 jaar anciënniteit               67.341,00                68.014,00                68.494,00                71.106,00                74.852,00  

Kost: Personeel, indirect              25.829,00               26.088,00               25.950,00               27.103,00               27.873,00  

Secretariaatsmedewerker, 

40% 

ATP, 8 jaar anciënniteit               25.829,00                26.088,00                25.950,00                27.103,00                27.873,00  

Totaal kost personeel: [be-

rekende waarde]             632.350,00              638.674,00              642.743,00             671.950,00              697.521,00  

 

Werkingskost 2016 2017 2018 2019 2020 

Kost: Werking, direct [Be-

rekende waarde]               15.250,00                15.250,00               15.250,00                15.250,00                15.250,00  

Informatie en documentatie                 3.250,00                  3.250,00                 3.250,00                 3.250,00                 3.250,00  

Informatie en documentatie                 3.250,00                  3.250,00                  3.250,00                  3.250,00                  3.250,00  

ICT                 4.000,00                  4.000,00                 4.000,00                  4.000,00                  4.000,00  

Aankoop soft- en hardware                4.000,00                  4.000,00                 4.000,00                 4.000,00                  4.000,00  

Uitrusting                2.000,00                  2.000,00                 2.000,00                  2.000,00                 2.000,00  

Uitrusting                 2.000,00                  2.000,00                 2.000,00                 2.000,00                 2.000,00  

Reiskosten                 1.000,00                  1.000,00                 1.000,00                  1.000,00                 1.000,00  

Verplaatsingskosten                 1.000,00                  1.000,00                 1.000,00                  1.000,00                  1.000,00  
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Valorisatie                 5.000,00                  5.000,00                 5.000,00                  5.000,00                  5.000,00  

Valorisatie (o.a. Over.Werk)                 5.000,00                 5.000,00                  5.000,00                 5.000,00                  5.000,00  

Kost: Werking, indirect               10.000,00                10.000,00                10.000,00                10.000,00                10.000,00  

Informatie en documentatie                 1.000,00                  1.000,00                  1.000,00                  1.000,00                  1.000,00  

Informatie en documentatie                 1.000,00                  1.000,00                  1.000,00                  1.000,00                  1.000,00  

ICT                 2.000,00                  2.000,00                  2.000,00                  2.000,00                  2.000,00  

Aankoop soft- en hardware                 2.000,00                  2.000,00                 2.000,00                  2.000,00                  2.000,00  

Uitrusting                 4.500,00                  4.500,00                  4.500,00                  4.500,00                  4.500,00  

Uitrusting (o.a. website)                 4.500,00                 4.500,00                  4.500,00                 4.500,00                  4.500,00  

Reiskosten                1.500,00                  1.500,00                  1.500,00                 1.500,00                  1.500,00  

Reiskosten                1.500,00                  1.500,00                  1.500,00                 1.500,00                  1.500,00  

Valorisatie                 1.000,00                  1.000,00                  1.000,00                  1.000,00                  1.000,00  

Valorisatie                 1.000,00                  1.000,00                  1.000,00                  1.000,00                  1.000,00  

Totaal kost werking: [bere-

kende waarde]               25.250,00               25.250,00                25.250,00               25.250,00                25.250,00  

      
Totaal personeelskost en 

werkingskost [Berekende 

waarde]             657.600,00              663.924,00              667.993,00              697.200,00               722.771,00  

Centrale beheerskosten en 

algemene exploitatiekosten 

[berekende waarde]              65.760,00                66.392,40                66.799,30                69.720,00                72.277,10  

      

Onderaannemingskost 2021 2022 2023 2024 2025 

Totaal kost onderaanne-

ming: [berekende waarde] €- €- €- €- €- 

      

Totale kost:              723.360,00              730.316,40              734.792,30             766.920,00              795.048,10  

      

Saldo               26.640,00               46.323,60               61.531,30               44.611,30  -436,80 
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Personeelsinzet 2021-2025 

 
 

 

Personeelsinzet (in persoonsmaanden) 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal

Directe personeelsinzet 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 410,00

Werkpakket 1 30,00 32,00 30,00 32,00 30,00 154,00

Module 1 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 40,00

Module 2 6,00 8,00 6,00 8,00 6,00 34,00

Module 3 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00

Module 4 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00

Module 5 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 40,00

Werkpakket 2 20,00 16,00 20,00 16,00 20,00 92,00

Module 6 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00

Module 7 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00

Module 8 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 40,00

Module 9 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 12,00

Werkpakket 3 15,00 17,00 15,00 17,00 15,00 79,00

Module 10 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00

Module 11 4,00 6,00 4,00 6,00 4,00 24,00

Module 12 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00

Module 13 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00

Werkpakket 4 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 60,00

Module 14 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00

Module 15 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00

Module 16 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

Module 17 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00

Werkpakket 5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00

Module 18 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 15,00

Module 19 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

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 86,80 86,80 86,80 86,80 86,80 434,00


