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Beknopte beschrijving van het onderzoek 

De combinatie van een recordaantal openstaande vacatures en een afnemend aantal werkzoekenden 
zonder werk (wzw) in bemiddeling zorgt ervoor dat de arbeidsmarkt opnieuw krapper geworden is. Om 
de krapte te verlichten, moet elk talent benut moeten worden, ook van personen die om diverse 
redenen niet aan het werk zijn en ook niet begeleid worden door VDAB. Aangezien deze groep erg divers 
is, is het belangrijk om de profielen met reëel arbeidsmarktpotentieel te identificeren. 

Aan werkgeverszijde zijn de nodige inspanningen vereist om in te spelen op de noden van personen die 
na een periode van niet beroepsactief te zijn, de stap naar werk zouden kunnen zetten. Vooral de meer 
kwetsbare profielen hebben nood aan maatwerk, en dit zowel om hen te bereiken als om hen in dienst 
te houden. We missen echter inzicht in de factoren aan werkgeverszijde die kunnen helpen om diverse 
profielen te bereiken en aan het werk te stellen. Nochtans zijn zowel elementen van een succesvolle 
aanpak, als drempels en hefbomen die zij ervaren, bijzonder leerrijk en inspirerend voor andere 
werkgevers, maar ook voor beleidsmakers om doeltreffende maatregelen te kunnen ontwikkelen voor 
een effectief activerend arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen. 

Analysekader: vraagzijdebenadering met oog voor aanbodzijde 

Zowel de vraag- als de aanbodzijde van de arbeidsmarkt staan centraal in deze opdracht. Aan beide 
kanten een afstand die overbrugd moet worden: 

 Aan aanbodzijde toont de afstand hoe ver personen zich bevinden van een baan, of nog, hoe 
moeilijk het voor hen is om een baan te vinden.  Het eerste luik van de opdracht zal bestaan uit het 
in kaart brengen van de motivatie en drempels voor deze groepen, voortbouwend op reeds 
beschikbare expertise. Deze informatie zal ook de basis vormen voor het ontwikkelen van 
persona’s, voortbouwend op de lopende studies en inzichten van het Departement WSE en VDAB. 

 Aan de vraagzijde toont de afstand hoe ver werkgevers zich bevinden van niet-beroepsactieven 
met arbeidspotentieel, of nog, hoe moeilijk het voor hen is om hen te bereiken en in dienst te 
nemen en te houden. Deze vraagzijde staat centraal in het tweede luik van de opdracht, waarin we 
hefbomen en drempels aan de vraagzijde analyseren. Deze elementen zullen mee bepalen hoe 
ondernemingen tot een succesvolle aanpak komen en welke elementen dergelijke aanpak bevat. 

Er is sprake van activering wanneer organisaties erin slagen een succesvolle aanpak uit te bouwen voor 
de verschillende persona’s binnen de groep niet-beroepsactieven met arbeidspotentieel. Om 
werkgevers gericht te ondersteunen, zijn binnen het arbeidsmarktbeleid maatregelen nodig op het 
niveau van ondernemingen, intermediaire organisaties en beleidsmakers. 

Bron: IDEA Consult o.b.v. bestek 



Voorgestelde aanpak 

Na de opstart (fase 1) is de aanpak net als het analysekader georganiseerd met focus op de aanbodzijde 
(fase 2), de vraagzijde (fase 3) en het identificeren van beleidsmaatregelen om werkgevers te 
ondersteunen (fase 4) vooraleer wordt overgegaan tot de rapportering (fase 5). 

Bij het uitvoeren van de opdracht wordt zoveel mogelijk voortgebouwd op bestaande expertise. Dat 
gebeurt in fase 2 via documentanalyse om de profielen binnen de groep niet-beroepsactieven met 
arbeidspotentieel in kaart te brengen. Aanvullend worden ook verkennende interviews georganiseerd 
om de vergaarde inzichten aan te vullen en te verdiepen. Deze informatie zal worden gebruikt om 
persona’s uit te werken, rekening houdend met de (tussentijdse) resultaten van de evaluatie van de 
ESF-oproep ‘outreach en activering’, het VDAB-onderzoek naar de activering van herintreders, en de 
analyses van Steunpunt Werk over de aanbodzijde. Dit zal ook eerste inzichten verschaffen over de 
vraagzijde door gekende elementen voor een succesvolle aanpak en nood aan steun in kaart te brengen. 

Ter voorbereiding van de analyse van de vraagzijde (fase 3) zullen cijfers van het Steunpunt Werk 
geanalyseerd worden om te achterhalen in welke sectoren personen uit de prioritaire doelgroepen van 
het VESOC-akkoord ‘Iedereen aan boord’ (herintreders, leefloongerechtigden, NEET-jongeren, en 
personen in arbeidsongeschiktheid) geactiveerd worden. Via documentanalyse en diverse 
complementaire kanalen zullen we tot lijst van ondernemingen komen die als goede praktijk beschouwd 
worden en hun ervaringen kunnen delen (inclusief hoe ze tewerk gaan, in welke mate ze hun aanpak 
bijstuurden op basis van leereffecten, waarom ze bepaalde keuzes maakten, etc.). In overleg met de 
stuurgroep zullen 15 à 20 ondernemingen geselecteerd worden in 3 à 4 sectoren. Zij zullen worden 
gecontacteerd voor een diepte-interview. 

Na het consolideren van de resultaten uit de voorgaande fases zal een workshop worden georganiseerd 
om de draft conclusies en aanbevelingen te valideren, verder uit te werken en te rapporteren. Het 
eindrapport zal het arbeidspotentieel van niet-beroepsactieven in Vlaanderen conceptualiseren en 
inventariseren. Naast een overzicht van de voornaamste succesfactoren, hefbomen en drempels aan 
de vraagzijde van de arbeidsmarkt, zal het rapport ook concrete beleidsaanbevelingen bevatten voor 
ondernemingen, beleidsmakers en betrokken actoren op de arbeidsmarkt. 

Complementaire valorisatiepistes 

De resultaten van dit onderzoek moeten beleidsactoren helpen om maatregelen te nemen die 
werkgevers ondersteunen om niet-beroepsactieven met arbeidspotentieel tewerk te stellen. Ons 
valorisatieplan voor de voorgestelde studieopdracht bevat verschillende elementen om de 
onderzoeksresultaten onder de aandacht te brengen van de betrokken stakeholders: 

 Een presentatie of webinar waarin we de resultaten van het onderzoek – indien gewenst - worden 
voorgesteld aan beleidsactoren en sociale partners, maar ook aan het brede publiek. Deze 
opdracht loopt immers parallel met een aantal andere studies rond hetzelfde thema binnen het 
Departement WSE, VDAB en het Steunpunt Werk. Dit kan een opportuniteit zijn om een studiedag 
te organiseren waarop de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd kunnen worden. 

 Publicatie van de onderzoeksresultaten in een toegankelijk eindrapport dat na afloop van het 
onderzoek publiek beschikbaar zal zijn, samen met een Nederlandse en Engelstalige samenvatting.  

 De bevindingen kunnen desgewenst via diverse kanalen onder de aandacht van een breed publiek 
gebracht worden (bv. via website en nieuwsbrief WSE, Over.Werk, IDEA-kanalen en sociale media).  

Onze troeven voor deze opdracht 

We beschikken met ons onderzoeksteam over cruciale troeven om deze opdracht tot een goed einde 
te brengen. Via samenwerking tussen onderzoekers van IDEA Consult en Sarah Vansteenkiste wordt 
gegarandeerd dat zowel expertise rond inclusief arbeidsmarktbeleid en activering van niet-
beroepsactieven, als expertise rond HR-beleid en ondersteuning van ondernemingen aanwezig is. 
Bovendien hebben meerdere teamleden ervaring met beleidsgericht onderzoek op basis van persona’s.  



1 / Context en doelstellingen 

TOENEMENDE KRAPTE ZET ARBEIDSMARKT ONDER DRUK 

De COVID-crisis heeft de arbeidsmarkt de voorbije jaren aanzienlijk ontwricht. Hoewel de vierde piek 
zich momenteel volop laat voelen, lijkt de Vlaamse arbeidsmarkt intussen zodanig hersteld dat de krapte 
die voor de pandemie werd ervaren opnieuw de kop opsteekt. Het Steunpunt Werk benadrukt in haar 
communicatie over de trendindicatoren (update 8 oktober 2021) dat het totaal aantal openstaande 
vacatures in september opliep tot 71.604, wat het hoogste aantal is sinds het begin van de meting in 
2000. De combinatie van het toenemend aantal openstaande vacatures en het afnemend aantal 
werkzoekenden zonder werk (wzw) in bemiddeling, zorgde ervoor dat de spanningsratio1 in september 
daalde tot 2,8. De arbeidsmarkt is dus opnieuw krapper geworden. 

ARBEIDSPOTENTIEEL BENUTTEN OM HOGERE WERKZAAMHEIDSGRAAD TE REALISEREN  

Om de krapte op de arbeidsmarkt te verlichten, is het noodzakelijk dat meer personen hun weg vinden 
naar de arbeidsmarkt en duurzame loopbanen kunnen uitbouwen. De Vlaamse Regering formuleerde 
in haar Regeerakkoord 2019-2024 de ambitie om een werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken door 
minstens 120.000 extra personen aan een job te helpen. Om die doelstelling te kunnen realiseren, zal 
elk talent benut moeten worden, ook van personen die om diverse redenen niet aan het werk zijn en 
ook niet als werkzoekende zonder werk begeleid worden door VDAB. Deze groep is echter enorm divers 
en niet alle profielen zijn (op korte termijn) inzetbaar op de arbeidsmarkt. Het is daarom belangrijk om 
de profielen te identificeren die reëel arbeidsmarktpotentieel vertegenwoordigen. Het Steunpunt Werk 
leverde daartoe een belangrijke bijdrage via haar analyse van het arbeidspotentieel.2 Rekening houdend 
met de mate waarin niet-beroepsactieven op zoek zijn naar werk en beschikbaar zijn voor de 
arbeidsmarkt, zou de werkzaamheidsgraad kunnen opklimmen tot 80,7% door het arbeidspotentieel te 
benutten. 

VRAAGZIJDE MOET MEE EVOLUEREN 

Deze ambitie om niet-traditionele groepen te activeren, vergt ook aan werkgeverszijde de nodige 
inspanningen. Hun vacatures, HR-beleid en werking zijn immers niet noodzakelijk afgestemd op de 
noden van personen die na een periode van niet beroepsactief te zijn, de stap naar werk zouden kunnen 
zetten. De grote heterogeniteit van deze groep personen geeft bovendien aan dat er geen uniforme 
aanpak zal mogelijk zijn om hen te bereiken: vooral de meer kwetsbare profielen hebben nood aan 
maatwerk, en dit zowel om hen te bereiken als om hen in dienst te houden.  

NOOD AAN ONDERSTEUNING VAN WERKGEVERS 

De nood aan maatwerk is duidelijk. We missen echter inzicht in de factoren aan werkgeverszijde die 
kunnen helpen om diverse profielen te bereiken en aan het werk te stellen. Dergelijk inzicht is echter 
cruciaal om te kunnen inschatten welke aanpak werkt en welke ondersteuning ondernemingen nodig 
hebben, maar ook om een doeltreffend beleid te kunnen implementeren dat hierop inspeelt. Daarom 
is het belangrijk om ervaringen van werkgevers in diverse sectoren te capteren en eruit te leren. 
Sommige ondernemingen hebben immers reeds ervaring met het bereiken en in dienst houden van 
niet-beroepsactieven, en in het bijzonder personen uit de prioritaire doelgroepen zoals afgebakend in 
VESOC-akkoord ‘Iedereen aan Boord’, nl. de herintreders, leefloongerechtigden, NEET-jongeren, en 
personen in arbeidsongeschiktheid. Zowel elementen van een succesvolle aanpak, als drempels en 
hefbomen die zij ervaren, zijn bijzonder leerrijk en inspirerend voor andere werkgevers, maar ook voor 
beleidsmakers om doeltreffende maatregelen te kunnen ontwikkelen voor een effectief activerend 
arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen. 

 
1 De spanningsratio geeft de verhouding weer tussen het aantal werkzoekenden zonder werk in bemiddeling en het aantal openstaande VDAB-
vacatures. 
2 Vansteenkiste, S., & Sourbron, M. (2020). Analyse van het arbeidspotentieel naar gewest: aandacht voor niet-traditionele groepen ook cruciaal 

in een (post) COVID-19-tijdperk (Werk.Focus 2020 nr. 2). Leuven: Steunpunt Werk. 

https://www.steunpuntwerk.be/node/4195
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Deze studie is erop gericht om tot nieuwe inzichten te komen over de elementen aan werkgeverszijde 
die er mee voor kunnen zorgen dat niet-beroepsactieven (terug) de stap naar werk kunnen zetten. 
Daarnaast heeft de studie ook als doel om inzicht te krijgen in de profielen waarmee werkgevers aan 
de slag kunnen, en de drempels waarop werkgevers stuiten om bepaalde profielen aan het werk te 
stellen. Dit wordt vertaald in 3 onderzoeksvragen: 

 Welke profielen (persona’s) in de groep niet-beroepsactieven (met focus op de door het beleid 
als prioritair ingeschatte doelgroepen) vertegenwoordigen reëel arbeidsmarktpotentieel om in 
bepaalde (knelpunt)sectoren aan de slag te gaan? 

 Wat zijn de elementen die we kunnen onderscheiden die maken dat bepaalde werkgevers erin 
slagen niet-beroepsactieven (duurzaam) aan het werk te helpen? Op welke drempels botsen 
werkgevers bij het tewerkstellen van bepaalde persona’s uit de prioritaire doelgroepen? 

 Welke beleidsmaatregelen kunnen hier nog verder op inspelen? Met welke maatregelen kan de 
Vlaamse overheid werkgevers ondersteunen? 

 

2 / Visie op de opdracht 

Voor we overgaan naar de aanpak van de opdracht, bespreken we het analysekader en de methoden 
die we zullen gebruiken voor de uitvoering van het onderzoek. Deze vormen immers het referentiekader 
voor de verschillende fasen van het onderzoek die in het volgende hoofdstuk besproken worden. 

2.1. Inhoudelijk analysekader 

Zowel de vraag- als de aanbodzijde van de arbeidsmarkt staan centraal in deze opdracht. Zoals Figuur 1 
weergeeft, is er aan beide kanten een afstand die overbrugd moet worden: 

 Aan aanbodzijde toont de afstand hoe ver personen zich bevinden van een baan, of nog, hoe 
moeilijk het voor hen is om een baan te vinden. 

 Aan de vraagzijde toont de afstand hoe ver werkgevers zich bevinden van niet-beroepsactieven 
met arbeidspotentieel, of nog, hoe moeilijk het voor hen is om hen te bereiken en in dienst te 
nemen en te houden. 

Figuur 1: Analysekader 

Bron: IDEA Consult o.b.v. bestek 
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Aan de aanbodzijde komen vooral de prioritaire doelgroepen van het VESOC-akkoord ‘Iedereen aan 
boord’ in het vizier: herintreders, leefloongerechtigden, NEET-jongeren, en personen in 
arbeidsongeschiktheid. Elk van deze groepen wordt gekenmerkt door specifieke uitdagingen, maar 
analyses van het Steunpunt Werk leren dat de verschillen binnen groepen groter zijn dan de verschillen 
tussen groepen.3 Het eerste luik van de opdracht zal daarom bestaan uit het in kaart brengen van de 
motivatie en drempels voor deze groepen, voortbouwend op reeds beschikbare expertise. Het doel 
hiervan is te kunnen bepalen welke profielen aan aanbodzijde onderscheiden kunnen worden bij de 
niet-beroepsactieven en in welke mate de afstand tot de arbeidsmarkt overbrugbaar is. Deze informatie 
zal ook de basis vormen voor het ontwikkelen van persona’s4, voortbouwend op de lopende studies en 
inzichten van het Departement WSE en VDAB. 

Door te focussen op de motivatie en drempels, worden twee cruciale factoren voor participatie aan de 
arbeidsmarkt meegenomen in de analyses. Academische modellen geven immers aan dat het de 
interactie is tussen ‘kunnen’ en ‘willen’ die zal bepalen of personen gemotiveerd zijn om actie te 
ondernemen (Appelbaum et al. 2000; Bindl, Parker & Strauss, 2010; Forrier et al., 2009)5. Dat geldt niet 
alleen voor niet-beroepsactieven, maar ook voor werkgevers. 

Aan de vraagzijde bepalen verschillende factoren de afstand tussen werkgevers en de prioritaire 
doelgroepen. We denken daarbij concreet aan de bereikbaarheid van ondernemingen, de mate waarin 
de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden compatibel zijn met de persoonlijke situatie en de 
mate waarin het HR-beleid inspeelt op de noden van verschillende doelgroepen. Ook de 
organisatiecultuur is een belangrijke factor. Deze vat immers de bereidheid (het ‘willen’) om personen 
uit de prioritaire doelgroepen binnen de niet-beroepsactieven tewerk te stellen en binnen de 
onderneming duurzame loopbanen te laten uitbouwen. Deze vraagzijde staat centraal in het tweede 
luik van de opdracht, waarin we hefbomen en drempels van de vraagzijde analyseren en in kaart 
brengen. Deze elementen zullen mee bepalen hoe ondernemingen tot een succesvolle aanpak komen 
en welke elementen dergelijke aanpak bevat. In deze fase is het belangrijk in kaart te brengen hoe 
ondernemingen tewerk gaan, in welke mate ze hun aanpak bijstuurden op basis van leereffecten en 
waarom ze bepaalde keuzes maakten. 

Er is sprake van activering wanneer organisaties erin slagen een succesvolle aanpak uit te bouwen voor 
de verschillende persona’s die onderscheiden kunnen worden binnen de groep van niet-
beroepsactieven met arbeidspotentieel. De omvang van de huidige arbeidsreserve geeft aan dat het 
niet evident is om deze groepen te activeren. Vanuit het arbeidsmarktbeleid is er dan ook nood aan 
initiatieven die werkgevers gericht ondersteunen. De analyse speelt hierop in door voort te bouwen op 
de ervaringen aan de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt en de resultaten te vertalen in 
concrete aanbevelingen op micro-, meso- en macroniveau, nl. op het niveau van ondernemingen, 
intermediaire organisaties en beleidsmakers. 

 
3  Vansteenkiste, S., & Sourbron, M. (2020). Analyse van het arbeidspotentieel naar gewest: aandacht voor niet-traditionele groepen ook cruciaal in een 

(post) COVID-19-tijdperk (Werk.Focus 2020 nr. 2). Leuven: Steunpunt Werk. 
4 Een persona is een concept uit ‘design thinking’, waarbij de gebruiker centraal staat bij het zoeken van oplossingen om klantgerichte 

producten en diensten te creëren. In die context is een persona een fictief personage dat een type klant of gebruiker van een dienst of 
product voorstelt en ingaat op hun profiel, drijfveren, problemen en noden. Binnen deze opdracht betreffen persona’s verschillende types 
doelgroepen van het activeringsbeleid binnen de populatie van niet-beroepsactieven. 

5  Appelbaum, E., Bailey, T., Berg, P., Kalleberg, A. L., & Bailey, T. A. (2000). Manufacturing advantage: Why high-performance work systems pay off. 
Cornell University Press 
K., Bindl, Parker, S. U. K., & Strauss, K. (2010). Making things happen: A model of proactive motivation. Journal of management, 36(4), 827-856. 
Forrier, A., Sels, L., Stynen, D. (2009). Career mobility at the intersection between agent and structure: A conceptual model. Journal of Occupational 
and Organizational Psychology, 82 (4), 739-759. 
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2.2. Scope van het onderzoek 

In deze opdracht ligt de focus binnen het 
arbeidsaanbod op niet-beroepsactieven met 
arbeidspotentieel. Persona’s die niet activeerbaar 
zijn, vallen dus buiten de scope van de analyse 
omdat ze niet op de radar kunnen komen van 
werkgevers. 

Aan de vraagzijde ligt de focus op organisaties die 
ervaring hebben met het activeren van personen 
uit de (prioritaire) doelgroepen. Die ervaring is 
nodig om hefbomen, drempels en elementen voor 
een succesvolle aanpak te kunnen identificeren. 

2.3. Ingezette onderzoeksmethoden 

We maken voornamelijk gebruik van een mix van kwalitatieve onderzoeksmethoden om de 
onderzoeksvragen te beantwoorden, aangevuld met een ondersteunende kwantitatieve analyse: 

 Deskonderzoek zetten we in om ons volledige onderzoek te onderbouwen. Enerzijds zullen de 
verschillende relevante studies en documenten vermeld in het plan van aanpak doorheen het 
onderzoek worden aangevuld met bijkomend materiaal, waaronder ook relevante documenten die 
bij toekenning van de opdracht door de opdrachtgever ter beschikking gesteld worden. Dit laat ons 
toe om voort te bouwen op voorgaand onderzoek. Anderzijds zullen data van het Steunpunt Werk 
worden gebruikt om de analyse te ondersteunen en geïnformeerde beslissingen te nemen, 
bijvoorbeeld omtrent de te selecteren sectoren.  

 Semigestructureerde diepte-interviews zullen worden ingezet om nieuwe informatie te 
verzamelen. Bij een diepte-interview vindt er een gesprek plaats tussen een interviewer en één 
respondent. De gesprekken zijn gericht op het achterhalen van meningen, opvattingen, behoeften, 
motivaties en gedachten over een onderwerp. Door gebruik te maken van een (gestructureerde) 
topiclijst, zorgt de interviewer ervoor dat alle relevante aspecten belicht worden. De duur van een 
diepte-interview kan variëren, maar over het algemeen wordt er gemiddeld 1,5 uur (max. 2 uur) 
uitgetrokken voor het gesprek. De topiclijst wordt vooraf aan de gesprekspartners bezorgd zodat 
zij zich kunnen voorbereiden en kunnen nagaan of het aangewezen is om betrokken collega’s te 
laten aansluiten bij het gesprek. 

- Een eerste set interviews betreft helikopterinterviews met experten uit het sociaal-
economische middenveld, kenniscentra en het beleid - cf. plan van aanpak om inzichten te 
verwerven voor de verschillende luiken van het onderzoek en over de verschillende aspecten 
van ons analysekader.  

- Daarnaast vormen interviews met werkgevers een tweede, en meer uitgebreide set van 
interviews. Via interviews met diverse ondernemingen die ervaring hebben met het activeren 
van niet-beroepsactieven met arbeidspotentieel, zullen hefbomen, drempels en elementen 
van een succesvolle aanpak in kaart gebracht worden. De gesprekken zijn erop gericht om 
nieuwe inzichten te verkrijgen en ervaringen te capteren. Het is daarbij niet de bedoeling om 
een representatieve steekproef van ondernemingen te bevragen; de steekproef dient wel 
voldoende groot te zijn om tot een punt te komen waarop er geen nieuwe informatie meer 
naar voor komt (zodat ‘data saturatie’ bereikt wordt). Bovendien is de steekproef idealiter 
voldoende divers om een breed beeld te krijgen van factoren die een rol spelen, om zo ook 
voldoende rijk materiaal te hebben om beleidsmaatregelen op af te stemmen. 
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 Interne werksessies zijn een belangrijk instrument voor het onderzoeksteam, om de verzamelde 
informatie gericht samen te brengen, creatief erop door te denken en triangulatie van inzichten 
binnen het onderzoeksteam mogelijk te maken. We plannen een interne werksessie vóór elk 
belangrijk moment van conclusie en rapportage. Er zullen bijvoorbeeld interne werksessies 
georganiseerd worden voor de ontwikkeling van de persona’s, de synthese van de 
onderzoeksresultaten, de formulering van aanbevelingen en voorbereiding van de workshop.  

 Een workshop met de stakeholders zal worden ingezet als interactieve werksessie waarin het 
onderzoeksteam samen met relevante stakeholders bepaalde problemen of vraagstukken op een 
participatieve en cocreatieve manier grondig uitdiept. In dit onderzoek organiseren we 1 
workshop, om op basis van de resultaten van de interviews te reflecteren over maatregelen ter 
ondersteuning van werkgevers. De workshop zal het onderzoeksteam richting geven bij het 
formuleren van aanbevelingen op drie niveaus, nl. op het niveau van de overheid, van 
intermediaire organisaties, en van ondernemingen. 

We verwijzen naar het plan van aanpak voor een meer gedetailleerde beschrijving van de 
onderzoeksmethoden en hun toepassing in het kader van deze opdracht. 

WETENSCHAPPELIJKE KWALITEIT VAN KWALITATIEF ONDERZOEK 

Hieronder lichten we toe hoe we de wetenschappelijke kwaliteitscriteria die relevant zijn voor dit type 
onderzoek zullen bewaken: 

 Betrouwbaarheid (accuraatheid): Betrouwbaarheid in onderzoek gaat over de inspanningen die we 
doen om de accuraatheid van de informatie te bewaken. Dit doen we vooral aan de hand van 
uitgewerkte sjablonen voor de interviews (semi-gestructureerde leidraad) en de workshop 
(gedetailleerd draaiboek). Daarnaast gebruiken we betrouwbare administratieve databronnen van 
het Steunpunt Werk om de groep van niet-beroepsactieven met arbeidspotentieel af te bakenen 
en te achterhalen in welke sectoren zij terug aan het werk gaan. 

 Construct validiteit (confirmeerbaarheid): wordt gegarandeerd door triangulatie van: 
- Data en informatie: verzameld uit verschillende (betrouwbare) bronnen; 
- Methoden: zie hoger; 
- Inzichten: door het betrekken van diverse belanghebbenden met verschillende perspectieven. 
De aanpak en resultaten worden ook besproken met de stuurgroep.  

 Interne validiteit (credibiliteit): Binnen het onderzoeksteam maken we uitdrukkelijk tijd voor 
interne validiteit door vóór elk belangrijk moment van conclusie en rapportage een interne 
werksessie te plannen, waarin we elkaars ideeën, interpretaties en inzichten bevragen. Bovendien 
wordt interne ‘peer review’ toegepast om de kwaliteit van het onderzoek te bewaken. Ook 
garanderen we de interne validiteit van de resultaten door doorheen het volledige traject rekening 
te houden met de verschillende perspectieven van de belanghebbenden.  



 

Het arbeidspotentieel van niet-beroepsactieven: een vraagzijdebenadering | IDEA Consult | 19 november 2021 10 

3 / Plan van aanpak 

Dit hoofdstuk beschrijft het gedetailleerde plan van aanpak om het hierboven beschreven 
onderzoekskader in de praktijk te implementeren. We onderscheiden vijf grote luiken in het onderzoek:  

1. Fase 1: Voorbereiding 
2. Fase 2: Aanbodzijde - Mapping van niet-beroepsactieven met arbeidspotentieel 
3. Fase 3: Vraagzijde - Analyse van succesfactoren, drempels en hefbomen bij werkgevers 
4. Fase 4: Formulering beleidsaanbevelingen 
5. Fase 5: Rapportering 

3.1. Fase 1: Voorbereiding 

Doel: Deze voorbereidende fase heeft als doel om van bij de start van het onderzoek te zorgen voor 
eenzelfde begrip van de opdracht bij de opdrachtgever en het onderzoeksteam.  

Aanpak 

Bij de opstart van het project voorzien we een startoverleg waar volgende agendapunten besproken 
zullen worden: 

 Kennismaking met het onderzoeksteam; 
 Scherpstellen van de focus, de onderzoeksvragen en de scope van het onderzoek; 
 Bespreking van het plan van aanpak en de tijdsplanning; 
 Uitwisseling van relevante documenten en informatie; 
 Bespreking van de te interviewen experten in de volgende fase; 
 Bespreking van mogelijke aandachtspunten. 

In de aanloop naar de eerste stuurgroep (december 2021) wordt de agenda samen met de 
opdrachtgever bepaald. 

Resultaat: Het resultaat van deze voorbereidende fase is een goedgekeurd plan van aanpak en de 
uitwisseling van relevant onderzoeksmateriaal zodat het onderzoek een vlotte start en uitvoering kent. 

3.2. Fase 2: Aanbodzijde - Mapping van niet-beroepsactieven met 
arbeidspotentieel 

Doel: Deze fase heeft als doel om inzicht te verschaffen in de prioritaire doelgroepen niet-
beroepsactieven die het beleid naar voor schuift. We analyseren het arbeidspotentieel van 
verschillende profielen in deze doelgroepen, de motivatie, drempels en hefbomen die zij ervaren, en de 
(knelpunt)sectoren waar dit arbeidspotentieel tot uiting kan komen.  Deze fase zal ook eerste inzichten 
verschaffen over de vraagzijde door reeds gekende elementen voor een succesvolle aanpak en nood 
aan steun in kaart te brengen. 

Aanpak 

We starten met een documentanalyse. Deze richt zich op het in kaart brengen van de bestaande 
inzichten over het arbeidspotentieel van niet-beroepsactieven (en specifiek de prioritaire doelgroepen) 
en de hefbomen en drempels die zijzelf maar ook de werkgevers ervaren bij de activering. Die informatie 
is noodzakelijk om persona’s te ontwikkelen zodat de activering en werkgeversaanpak vanuit 
gebruikersperspectief benaderd kunnen worden. Daarbij is het aangewezen om via cocreatie te werken 
en de analyse af te stemmen op het lopende onderzoek binnen het Departement WSE (evaluatie van 
ESF-oproepen 457 en 490 ‘outreach en activering’) en VDAB (over herintreders). Dergelijke afstemming 
is aangewezen om voor een gemeenschappelijke basis te zorgen zodat de resultaten van de 
verschillende studies kunnen worden vergeleken en elkaar kunnen versterken.  
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In bijlage wordt een eerste overzicht van de te screenen documenten opgenomen, dat verder aangevuld 
wordt bij aanvang van de documentanalyse. 

Naast een documentanalyse zal in deze fase ook een data-analyse uitgevoerd worden ter voorbereiding 
van de analyse van de vraagzijde (fase 3). Concreet analyseren we de sectoren en indien mogelijk het 
type organisatie waar deze profielen in terecht komen, via een verkennende analyse o.b.v. EAK-data 
door het Steunpunt Werk. Het Steunpunt deed bovendien een uitgebreide data-aanvraag bij het 
datawarehouse AM&SB om de mobiliteit van niet-beroepsactieven op de arbeidsmarkt te analyseren. 
Indien deze gegevens beschikbaar zijn tegen februari 2021, kan ook die informatie gebruikt worden om 
de selectie van te bevragen werkgevers voor te bereiden. Daarnaast kan Sarah Vansteenkiste vanuit 
haar onderzoek binnen het Steunpunt Werk en de KU Leuven ook tussentijdse resultaten aanreiken uit 
lopende (nog niet gepubliceerde) studies, bijvoorbeeld over de activering van NEET-jongeren en over 
‘labour market attachment’. Ook voor die studies vonden verkennende interviews plaats met 
verschillende groepen van niet-beroepsactieven, die in het kader van deze opdracht verder ontleed 
kunnen worden om bijkomende inzichten te verwerven. 

Daarnaast voeren we 5 à 7 helikopterinterviews uit met experten die kennis hebben over de uitdagingen 
van de prioritaire doelgroepen, welke profielen in deze doelgroepen kunnen afgelijnd worden, en welke 
hefbomen en drempels zij ervaren bij arbeidsmarktintrede - met specifieke aandacht voor wat 
werkgevers in deze kunnen betekenen. Ook polsen we naar de sectoren en het type ondernemingen 
waarin deze profielen vooral terechtkomen of kunnen komen. 

We denken bijvoorbeeld aan volgende personen: 

 Expert Gezinsbond voor herintreders (bv. Ellen De Beleyr) 
 Expert VVSG voor leefloongerechtigden (bv. Peter Cousaert of Fabio Contipelli) 
 Onderzoeker Johan Desseyn en/of Kathleen Hoefnagels voor NEET jongeren (voerden 

belevingsonderzoek bij NEET-jongeren in Stad Antwerpen6) 
 Expert RIZIV voor personen in arbeidsongeschiktheid (bv. Saskia Decuman) 
 Expert VDAB voor activering kansengroepen (bv. Lynn Germeys) 
 ESF-verantwoordelijke(n) voor oproep ‘Outreach en activering’ 

De uiteindelijke selectie van interviewees wordt samen met de stuurgroep bepaald. De semi-
gestructureerde interviews worden uitgevoerd op basis van een topiclijst die ter validering wordt 
voorgelegd aan de opdrachtgever en vooraf aan de gesprekspartners wordt bezorgd (zoals toegelicht in 
paragraaf 2.3). De interviews zullen online via Teams georganiseerd worden. 

Op basis van de informatie uit de deskstudie en de helikopterinterviews worden vervolgens in een 
interne werksessie de persona’s uitgewerkt van profielen niet-actieven uit de prioritaire doelgroepen 
met aandacht voor hun arbeidspotentieel. Een persona is een concept uit ‘design thinking’, waarbij de 
gebruiker centraal staat bij het zoeken van oplossingen om klantgerichte producten en diensten te 
creëren. In die context is een persona een fictief personage dat een type klant of gebruiker van een 
dienst of product voorstelt en ingaat op hun profiel, drijfveren, problemen en noden. Binnen deze 
opdracht betreffen persona’s verschillende types doelgroepen van het activeringsbeleid binnen de 
populatie van niet-beroepsactieven. 

 De resultaten van de eerste fase worden in een tussentijdse rapportering samengevat. Tijdens een 
stuurgroepoverleg (maart 2022) worden deze resultaten gepresenteerd en gebruikt om samen 
met de stuurgroepleden de persona’s en de (knelpunt)sectoren (en evt. type werkgevers) te 
bepalen die in de analyse van de vraagzijde aan bod zullen komen. 

 

 
6 Desseyn, J. & Hoefnagels, J. (2015). Antwerpse NEET-jongeren aan het woord. Een belevingsonderzoek bij NEET-jongeren in de Stad. In 

opdracht van de Stad Antwerpen en VDAB Antwerpen  
Truyts, T. & Lybaert, A. (2020). Vinden en activeren van NEET jongeren in het kader van De Grote Verbinding. Een studie in opdracht van 

Stad Antwerpen. 
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Resultaat:  

 Inzicht in de drempels en hefbomen bij activering aan aanbodzijde, verder bouwend op bestaande 
expertise.  

 Een onderbouwde selectie van 3 à 4 knelpuntsectoren en persona’s waarvoor we de drempels en 
hefbomen aan vraagzijde in de volgende fase in kaart brengen. 

3.3. Fase 3: Vraagzijde – Analyse van succesfactoren, drempels en 
hefbomen bij werkgevers 

Doel: Deze fase heeft tot doel om de succesfactoren, drempels en hefbomen aan vraagzijde in kaart te 
brengen voor de persona’s en (knelpunt)sectoren geselecteerd in fase 2.   

Aanpak 

Deze fase bestaat uit het uitvoeren van semi-gestructureerde diepte-interviews met werkgevers. In 
deze interviews overlopen we het traject van de activering van personen uit de prioritaire doelgroepen, 
startend bij de rekrutering en aanwerving, en overgaand naar het onthaal en tot de effectieve 
tewerkstelling. Bij iedere stap gaan we na hoe ondernemingen dit aanpakken en identificeren we 
elementen van een succesvolle aanpak. We gaan ook na welke hefbomen en drempels werkgevers 
daarbij ervaren en welke ondersteuning ze gebruiken en nodig hebben. In onderstaande box geven we 
ter illustratie enkele voorbeeldvragen weer voor de eerste stap, de rekrutering. 

Box 1: Voorbeeldvragen bij stap 'rekrutering' 

REKRUTERING 
 Hoe pakken jullie de rekrutering van nieuwe werknemers aan?  

 Bereiken jullie mensen die op dat moment niet-actief zijn (bv. NEET-jongeren, herintreders, 
personen in arbeidsongeschiktheid of leefloongerechtigden)? Zo ja, welke groepen bereiken 
jullie? 

 Voor elk van de doelgroepen niet-actieven die zij rekruteren: 
- Hoe pakken jullie de rekrutering van deze doelgroep aan? Ondernemen jullie specifieke 

acties?  
- Wat helpt om hen te kunnen bereiken? Wat zijn de hefbomen?  
- Hoe verloopt de interactie? Wie is daarbij betrokken? Via welke kanalen? 
- Wat werkt, wat werkt niet? Wat beschouwen jullie als succesfactoren? Waarom? 
- Welke knelpunten eigen aan de doelgroep ervaren jullie? Waar botsen jullie tegenaan? 
- Werd jullie aanpak al bijgestuurd op basis van jullie ervaring met deze doelgroep? Indien ja, 

hoe en waarom? 
- Welke ondersteuning is nodig om deze doelgroep te rekruteren? Op welke steun doen jullie 

momenteel al beroep? Welke ondersteuning missen jullie? 

 

We voeren 15 à 20 interviews uit met ondernemingen in de geselecteerde (knelpunt)sectoren, die 
ervaring hebben met het succesvol activeren van personen uit de prioritaire doelgroepen (die 
aansluiten de persona’s bepaald in fase 2). Bij de selectie houden we rekening met een aantal criteria 
om tot een heterogene mix te komen, zoals het type onderneming (bv. profit en non-profit), en zorgen 
we ervoor dat de geselecteerde (knelpunt)sectoren evenwichtig vertegenwoordigd zijn in de steekproef 
(we mikken op 4 à 5 interviews per sector). 

De ervaring leert dat het niet evident is om werkgevers te identificeren en te overtuigen om mee te 
werken aan het onderzoek, vooral wanneer ze gekend zijn als goede praktijk/voortrekker en regelmatig 
gevraagd worden om mee te werken aan studies. Daarom zetten we in op verschillende kanalen om 



 

Het arbeidspotentieel van niet-beroepsactieven: een vraagzijdebenadering | IDEA Consult | 19 november 2021 13 

deze ondernemingen te identificeren en te mobiliseren, gebruik makend van het netwerk van het 
onderzoeksteam en de stuurgroepleden. We denken hierbij concreet aan: 

 Leden van sociale partners  

 Contacten van VDAB en partners  

 Contacten van departement WSE (bv. via Qfor WSE) 

 Indien mogelijk maken we de link met de ondernemingen in de ESF oproep ‘outreach en activering’ 
die betrokken zijn bij het lerend netwerk. Hoewel we ons bewust zijn van het risico op 
overbevraging van deze ondernemingen, kan de vraag voor deelname aan 1 interview vrijblijvend 
gesteld worden. 

 Gekende goede praktijken aanspreken, zoals Agentschap voor Natuur en Bos, Limburgse KMO 
Sprint Transport, ManpowerGroup, Thinklusive (uit boek ‘Zero Exclusion’ van VDAB), Stad Gent 
(met een diversiteitsactieplan voor 2017-2020), IN-Z in Limburg, …  

 Contacten van organisaties als Poolstok, mvovlaanderen.be, … 

Opnieuw worden deze semigestructureerde interviews afgenomen via een topiclijst die vooraf 
besproken wordt met de opdrachtgever. De gesprekken zullen online via Teams georganiseerd worden. 
Dit laat enerzijds toe om efficiënter en dus meer gesprekken uit te voeren binnen het voorziene 
tijdskader. Anderzijds blijkt uit ervaring dat dit ook voor werkgevers doorgaans de meest flexibele 
manier van werken is. We richten ons op de zaakvoerder, HR-verantwoordelijke en/of directe 
leidinggevende in de onderneming. De topiclijst wordt vooraf aan de onderneming bezorgd zodat elke 
organisatie zelf kan beslissen wie het best geplaatst is om de vragen te beantwoorden. 

De resultaten van deze interviews zullen worden geanalyseerd om elementen van een succesvolle 
aanpak, en de hefbomen en drempels aan de vraagzijde te identificeren. 

Afsluitend aan deze fase volgt opnieuw een tussentijdse rapportering en een stuurgroepoverleg (juni 
2022), waarin we de resultaten van de analyse van de vraagzijde presenteren. We maken ook de nodige 
afspraken voor de workshop in fase 4. 

Resultaat: Inzicht in de succesfactoren, drempels en hefbomen aan de vraagzijde bij de activering van 
niet-beroepsactieven. 

3.4. Fase 4: Formulering beleidsaanbevelingen 

Doel: Het doel van deze fase is te komen tot onderbouwde conclusies en gedragen aanbevelingen.  

Aanpak 

In deze fase consolideren we de resultaten van de vorige fasen. We maken een synthese van de analyses 
van zowel de aanbod- als vraagzijde, verwerken de ontvangen feedback van de stuurgroepleden en 
formuleren onderbouwde conclusies. Tijdens een interne werksessie met het onderzoeksteam worden 
op basis van deze inzichten ontwerp aanbevelingen geformuleerd voor ondernemingen, beleidsmakers 
en betrokken intermediaire organisaties.  

Deze conclusies en ontwerp aanbevelingen worden verder verfijnd en uitgewerkt tijdens een workshop 
met betrokken stakeholders. We denken daarbij aan betrokkenen bij ESF, WSE, VDAB, sociale partners, 
experten geïnterviewd in fase 2, … De uiteindelijke samenstelling wordt in samenspraak met de 
opdrachtgever bepaald. De workshop zal starten met een toelichting van het door het onderzoeksteam 
ontwikkelde analysekader en een samenvatting van de inzichten uit de eerdere fasen in het onderzoek. 
Hierna zal een discussie volgen met alle stakeholders. Deze workshop zal met een gepaste methodiek 
georganiseerd worden zodat we de expertise van de deelnemers maximaal valoriseren en tot 
onderbouwde en gedragen beleidsaanbevelingen komen. 

Na de workshop worden de beleidsaanbevelingen op basis van de input en feedback finaal uitgewerkt. 

Resultaat: Conclusies en onderbouwde en gedragen beleidsaanbevelingen.  
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3.5. Fase 5: Rapportering   

Doel: Onderbouwde antwoorden bieden op de onderzoeksvragen en aanbevelingen aanreiken voor 
toekomstig beleid. 

Aanpak 

In de laatste fase zullen de resultaten uit de voorgaande fases gerapporteerd worden in een duidelijk 
en overzichtelijk rapport. In het rapport brengen we de verschillende thema’s achtereenvolgens in kaart 
en sluiten we af met concrete beleidsaanbevelingen: 

 Situering van het onderzoek; 
 Analysekader; 
 Methodologie; 
 Mapping van niet-beroepsactieven met arbeidspotentieel 
 Analyse van succesfactoren, drempels en hefbomen bij werkgevers 
 Conclusies en aanbevelingen. 

De conclusies en aanbevelingen reflecteren terug op de belangrijkste onderzoeksvragen. Hierbij 
besteden we ook bijzondere aandacht aan de beleidsrelevantie: Van de bepalende drempels en 
hefbomen, welke zijn beïnvloedbaar door het beleid? Welke barrières kunnen op praktisch vlak 
weggewerkt worden, en welke drijvers kunnen verder ondersteund of versterkt worden? 

Het concept eindrapport wordt in een vergadering met de stuurgroep (begin september 2022) 
voorgesteld en besproken. De opmerkingen en suggesties van de stuurgroep zullen in de finale versie 
van het rapport verwerkt worden (tegen eind september 2022). 

Resultaat: Een gestructureerd rapport dat het arbeidspotentieel van niet-beroepsactieven in 
Vlaanderen conceptualiseert en inventariseert. Naast een overzicht van de voornaamste 
succesfactoren, hefbomen en drempels aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt, zal het rapport ook 
concrete beleidsaanbevelingen bevatten voor ondernemingen, beleidsmakers en betrokken actoren op 
de arbeidsmarkt. 
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4 / Timing 

Het bestek geeft aan dat de opdracht dient te starten in 2021 en uiterlijk te zijn afgerond tegen 30 
september 2022. Rekening houdend met de verwachte tijdsplanning, hebben we een werkschema 
opgemaakt dat het mogelijk maakt om de resultaten en het eindrapport conform het bestek en met de 
nodige kwaliteitsgarantie op te leveren. 

Fase dec jan feb mrt apr mei juni juli aug sept 

Fase 1: Voorbereiding (en stuurgroep)                                        

Fase 2: Mapping niet-beroepsactieven met arbeidspotentieel                                         

Documentenanalyse                                         

Helikopterinterviews met experten (incl. voorbereiding en 
verwerking)                                         

Ontwikkeling persona's                                         

Tussentijdse rapportering                                        

Stuurgroepoverleg                                        

Fase 3: Analyse drempels en hefbomen bij werkgevers                                         

Opmaak topiclijsten                                          

Vastleggen interviews                                         

Uitvoeren en verwerken gesprekken                                         

Tussentijdse rapportering                                        

Stuurgroepoverleg                                        

Fase 4: Formulering beleidsaanbevelingen                                         

Synthese onderzoeksresultaten + verfijning obv feedback                                         

Interne werksessie                                         

Workshop (incl. voorbereiding)                                        

Uitwerking beleidsaanbevelingen                                         

Fase 5: Rapportage en valorisatie                                         

Concept eindrapport                                        

Stuurgroepoverleg                                        

Finaal eindrapport                                       

Valorisatie van het onderzoek                                         

Projectcoördinatie                                         

We voorzien daarbij 4 formele overlegmomenten:  

 Startvergadering (begin december 2021) om de scope van het onderzoek scherp te stellen en 

relevante documenten en informatie uit te wisselen. 

 Eerste tussentijds overleg (begin maart 2022) ter bespreking van de bevindingen uit het 

deskonderzoek en verkennende interviews, en van de draft vragenlijsten voor organisaties.  

 Tweede tussentijds overleg (begin juni 2022) voor de bespreking van de resultaten van de 

bevraging van werkgevers, met het oog op validatie van de resultaten door de stuurgroep. De 

feedback verzameld tijdens dit overlegmoment zal bijdragen tot de voorbereiding van de workshop 

en het ontwikkelen van conclusies en aanbevelingen. Op dit moment zullen ook meer algemeen 

de vormgeving en invulling van het concepteindrapport voorbereid worden in overleg met de 

stuurgroep. 

 Eindvergadering (eind september 2022): tijdens dit overleg wordt het concept eindrapport 

gepresenteerd en besproken. De opmerkingen van de stuurgroep zullen hierna verwerkt worden 

in het eindrapport (tegen eind september 2022). 

Naast de formele contacten met de opdrachtgever die opgenomen zijn in het tijdschema zal het team 

ook informeel contact houden met de opdrachtgever (via mails of telefonisch).  
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5 / Team en referenties 

5.1. Onze troeven voor deze opdracht 

We beschikken met ons onderzoeksteam over cruciale troeven om deze opdracht tot een goed einde 
te brengen:  

 Synergieën binnen complementair onderzoeksteam 
 Jarenlange ervaring met arbeidsmarktonderzoek en de activering van kwetsbare groepen 
 Affiniteit met onderzoek gericht op ondersteuning van werkgevers 
 Ervaring met beleidsgericht onderzoek op basis van persona’s 
 Klantgerichte werking via nauwe interactie met de opdrachtgever 

In deze paragraaf lichten we deze troeven verder toe. Verder – in paragraaf 5.3 - worden ze gestaafd 
met concrete referenties. 

SYNERGIEËN BINNEN COMPLEMENTAIR ONDERZOEKSTEAM 

Voor deze opdracht wordt het onderzoeksteam van IDEA Consult versterkt door Sarah Vansteenkiste. 
Vanuit haar activiteiten als coördinator van het Steunpunt Werk en professor aan de KU Leuven 
versterkt ze het onderzoeksteam met uitgebreide inhoudelijke expertise. Het team is zodanig 
samengesteld dat de verschillende facetten van de onderzoeksopdracht voldoende gedekt zijn. Op die 
manier wordt erover gewaakt dat zowel expertise rond inclusief arbeidsmarktbeleid en activering van 
niet-beroepsactieven, als expertise rond HR-beleid en ondersteuning van ondernemingen aanwezig is. 
De verschillende expertisevelden van de onderzoekers, toegelicht in paragraaf 5.2, bieden een brede 
basis om de analyseresultaten correct te kaderen en te kunnen interpreteren binnen de bredere context 
van de organisatie, van de sector en van de Vlaamse arbeidsmarkt. 

Dankzij de grote diversiteit aan projecten die de voorbije jaren werden uitgevoerd, konden de 
teamleden een uitgebreid netwerk uitbouwen, waardoor ze vertrouwd zijn met de werking van diverse 
actoren aan de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt, maar ook met arbeidsbemiddelaars, sociale 
partners, beleidsactoren en experten. Dat is een belangrijke troef voor een vlotte uitvoering van deze 
opdracht. 

JARENLANGE ERVARING MET ARBEIDSMARKTONDERZOEK EN DE ACTIVERING VAN KWETSBARE GROEPEN  

Doorheen de jaren hebben de leden van het onderzoeksteam heel wat arbeidsmarktexpertise 
opgebouwd. Deze expertise wordt ingezet voor onderzoek, maar ook voor evaluaties, adviesverlening 
en visie- en strategieontwikkeling. We begeleidden onder andere het relancecomité voor de 
arbeidsmarkt, maar ook het comité voor een sterke maatschappelijke relance. Dit illustreert dat het 
onderzoeksteam vanuit de activiteiten binnen IDEA en het Steunpunt Werk de opgebouwde 
arbeidsmarktexpertise koppelt aan expertise m.b.t. maatschappelijke thema’s: aan onderwijs en 
levenslang leren, inburgering en integratie, armoede, welzijn, etc. Voor deze opdracht is dat een 
onmiskenbare troef. Bovendien zijn IDEA en het Steunpunt Werk momenteel lid van het team Vlaamse 
arbeidsmarktexperten die minister Crevits recent adviseerden over het realiseren van een ‘leer- en 
loopbaanoffensief’ met aandacht voor doelgroepen in een inclusief arbeidsmarktbeleid, en advies 
omtrent de aangewezen governancestructuur, met o.a. meer lokale partnerschappen waarin 
werkgevers een actieve rol kunnen opnemen. 

Via tal van projecten komen de leden van het onderzoeksteam in aanraking met diverse doelgroepen 
en hun vertegenwoordigers. Recente IDEA-projecten hebben bijvoorbeeld aandacht voor de activering 
van leefloongerechtigden, jeugdwerkloosheid, personen in armoede, langdurig zieken, personen in 
trajecten gericht op integratie en inburgering,… Sommige projecten focussen op de lokale arbeidsmarkt, 



 

Het arbeidspotentieel van niet-beroepsactieven: een vraagzijdebenadering | IDEA Consult | 19 november 2021 17 

terwijl andere projecten zich op regionaal, federaal of Europees niveau situeren.  Het Steunpunt Werk 
verrichte de voorbije jaren pionierswerk omtrent de arbeidsreserve en het arbeidspotentieel in 
Vlaanderen. Daarnaast is het Steunpunt ook actief betrokken bij diverse projecten m.b.t. een meer 
inclusieve arbeidsmarkt.   

AFFINITEIT MET ONDERZOEK GERICHT OP ONDERSTEUNING VAN WERKGEVERS  

In deze opdracht staat de vraagzijdebenadering centraal om het arbeidspotentieel bij niet-
beroepsactieven in kaart te brengen. Vanuit dat oogpunt is het een onmiskenbare troef dat de leden 
van het onderzoeksteam vertrouwd zijn met analyses vanuit bedrijfsperspectief, en dit zowel vanuit hun 
economische achtergrond met aandacht voor HR-beleid als vanuit diverse studies die de voorbije jaren 
werden uitgevoerd voor beleidsactoren en sociale partners. 

In deze context denken we concreet aan enkele VIONA-opdrachten die IDEA Consult de voorbije jaren 
uitvoerde, zoals de analyse van digitale transformatie op bedrijfsniveau met specifieke aandacht voor 
de impact op het menselijk kapitaal in ondernemingen, maar ook de evaluatie van de Vlaamse loopbaan- 
en diversiteitsplannen en de analyse van Elders Verworven Competenties (EVC) vanuit 
bedrijfsperspectief. Ook het tweede expertenadvies over het realiseren van een leer- en 
loopbaanoffensief in Vlaanderen heeft uitgebreid aandacht voor het werkgeversperspectief. Dergelijke 
expertise is noodzakelijk voor het formuleren van relevante aanbevelingen die werkgevers doelgericht 
ondersteunen bij het aantrekken en in dienst houden van niet-beroepsactieven met arbeidspotentieel. 

ERVARING MET BELEIDSGERICHT ONDERZOEK OP BASIS VAN PERSONA’S 

Een doeltreffend arbeidsmarktbeleid dient rekening te houden met het gebruikersperspectief. De 
principes van ‘design thinking’ bieden daarom een interessante houvast om in te spelen op de noden 
en specifieke situatie van bepaalde doelgroepen en hun profiel, context, drijfveren, uitdagingen en 
noden, die worden gevat in ‘persona’s’. Verschillende leden in het onderzoeksteam voerden het 
voorbije jaar beleidsgerichte projecten uit waarin gebruik gemaakt werd van deze onderzoekstechniek. 
Concrete voorbeelden zijn de studies voor het Departement WSE over customer journey’s van 
opleidingsverstrekkers en burgers die niet participeren aan opleiding. Voor Travi, het vormingsfonds 
voor uitzendkrachten en kandidaten, onderzoeken we momenteel waarom 55-plussers en 65-plussers 
beslissen al dan niet een beroep te doen op uitzendkantoren,welke weg ze afleggen in die beslissing, en 
hoe ze de ondersteuning ervaren. 

Deze methodologische expertise is noodzakelijk om op een efficiënte manier te kunnen voortbouwen 
op ander, verwant onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd binnen het Departement WSE en VDAB. 
Het zorgt er immers voor dat de onderzoekers dezelfde taal spreken en elkaars logica kunnen volgen. 
Ook voorgaand onderzoek maakt gebruik van persona’s (zie bv.  Truyts & Lybaert, 2020 in Bijlage B.1 / 
voor persona’s bij NEET-jongeren). Een correcte interpretatie van deze resultaten is cruciaal synergieën 
te kunnen realiseren.  

KLANTGERICHTE WERKING VIA NAUWE INTERACTIE MET DE OPDRACHTGEVER  

Om te garanderen dat deze opdracht binnen het beschikbare budget tot de gewenste resultaten zal 
leiden, worden voldoende overlegmomenten voorzien tussen het onderzoeksteam en de 
opdrachtgever zodat beide partijen via transparante communicatie op dezelfde lijn zitten. Naast de 
formele overlegmomenten dat we voor deze opdracht voorzien, toegelicht in de voorgestelde aanpak, 
zal het onderzoeksteam ook zoveel als nodig informeel contact houden met de opdrachtgever om de 
opvolging te verzekeren, bijkomende informatie te delen of werkassumpties af te toetsen. Nauwe 
interactie met de opdrachtgever beschouwen we als cruciaal om tot een goed eindresultaat te komen. 
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5.2. Ons team voor deze opdracht 

We zetten een complementair team in met sterke en relevante expertise i.f.v. het realiseren van de 
doelstellingen van dit project. 

Teamlid Rol Expertise Taken 

An De Coen 

(back-up Daphné 
Valsamis) 

Projectleider 

Expert 

Activerend arbeidsmarktbeleid 

HR-beleid binnen organisaties 

Projectmanagement  

Kwalitatief onderzoek 

Beleidsadvisering  

 Projectleider 
 Aanspreekpunt voor de 

opdrachtgever 
 Aansturen documentanalyse 
 Verkennende interviews 
 Uitwerken persona’s 
 Interviews met werkgevers 
 Organisatie interne werksessies 
 Workshop 
 Conclusies en aanbevelingen 
 Rapportering 

Kathy Goffin 

(back-up Marieke 
Carpentier) 

Senior 
Onderzoeker 

Inclusief arbeidsmarktbeleid 

Kwalitatief onderzoek 

Design thinking 

Beleidsadvisering 

 Verkennende interviews 
 Uitwerken persona’s 
 Interviews met werkgevers 
 Workshop 
 Conclusies en aanbevelingen 
 Rapportering 

Yolène Sempels 

(Emma De Rouck) 

Junior 
Onderzoeker 

HR-beleid binnen organisaties 

Sociaal beleid & diversiteit 

Kwalitatief onderzoek 

 Documentanalyse 
 Uitwerken persona’s 
 Interviews met werkgevers 
 Workshop 
 Rapportering 

Lise Nackaerts Expert Design thinking  Uitwerken persona’s 
 Synthese resultaten 

Sarah Vansteenkiste Expert Arbeidsreserve en -potentieel 

Transities op de arbeidsmarkt  

Monitoring en -projecties 

Beleidsgericht onderzoek en 
advies 

 

 Deskonderzoek 
 Inbrengen thematische 

expertise 
 Uitwerken persona’s 
 Deelname workshop 
 Conclusies en aanbevelingen 

 

An De Coen 

An De Coen is sinds november 2012 actief bij IDEA Consult, waar ze haar uitgebreide 
arbeidsmarktexpertise inzet voor projecten gericht op actuele thema’s zoals de krapte op de 
arbeidsmarkt en initiatieven die de inzetbaarheid van werknemers en werkzoekenden kunnen 
verhogen, zoals het volgen van opleiding, trajectbegeleiding, outplacement,... Daarbij maakt ze gebruik 
van zowel statistische onderzoekstechnieken als kwalitatieve technieken zoals interviews en 
focusgroepen. 

Ze is ook als vrijwillig medewerker verbonden aan de onderzoeksgroep Personeel & Organisatie van de 
KU Leuven (Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen). Nadat ze er in 2006 afstudeerde als 
Handelsingenieur, behaalde ze er in 2012 haar doctoraat in de toegepaste economische wetenschappen 
met een sterke focus op de eindeloopbaanproblematiek.  
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Vanuit die arbeidsmarktgerichte expertise analyseerde An onder meer in opdracht van VDAB het 
potentieel van uitzendwerk voor de re-integratie van langdurig zieken en was ze lid van het 
expertenteam dat minister Crevits adviseerde over het realiseren van een ‘leer- en loopbaanoffensief’. 
Ze evalueerde ook de Vlaamse loopbaan- en diversiteitsplannen, wat haar affiniteit met inclusief 
arbeidsmarktbeleid illustreert. Vanuit haar economische achtergrond heeft An ook uitgebreide 
expertise met onderzoek vanuit werkgeversperspectief. Zo analyseerde de impact van digitale 
transformatie op het menselijk kapitaal in ondernemingen en evalueerde ze EVC vanuit 
bedrijfsperspectief, waardoor ze voeling heeft met de aandacht van werkgevers voor 
competentiedenken.  

Kathy Goffin 

Kathy Goffin werkt bij IDEA Consult als senior consultant binnen het domein arbeidsmarkt en sociaal-
economisch beleid. Kathy werkt aan verschillende projecten omtrent o.a. activering, competenties, 
onderwijs, (sociale) integratie,… en de manier waarop actoren in deze domeinen samenwerken en zich 
organiseren. 

Kathy studeerde af als Master Handelsingenieur aan de KU Leuven met een major in Marketing en een 
minor in International business, strategie en innovatie. Bij IDEA werkt Kathy aan verschillende studie-, 
evaluatie- en begeleidingsopdrachten en heeft daarbij ruime ervaring opgedaan met zowel kwalitatieve 
(interviews, focusgroepen, workshops) als kwantitatieve onderzoeksmethoden. Ze werkte in het 
verleden als projectmanager bij een marktonderzoeksbureau en heeft ruime ervaring met het opzetten 
en analyseren van survey-onderzoek. 

Bij IDEA bouwde Kathy intussen expertise op in activering van doelgroepen. Zo onderzocht ze in 
opdracht van VDAB het potentieel van uitzendwerk voor de re-integratie van langdurig zieken, 
evalueerde ook in opdracht van VDAB de verhoogde staatstoelage voor de artikel 60, § 7 tewerkstelling 
van leefloongerechtigden in de sociale economie en voerde ze in opdracht van departement WSE de 
tussentijdse evaluatie uit van het Focus op Talent-beleid. Momenteel onderzoekt ze in het kader van 
het VIONA-programma de link tussen het gebruik van voorschoolse kinderopvang en de tewerkstelling 
van de ouders. Ook voert ze momenteel het customer journey-onderzoek naar de inclusie van 55+ers 
in de uitzendsector uit, in opdracht van Travi. 

Yolène Sempels 

Yolène Sempels werkt als analist bij IDEA Consult. In 2019 behaalde ze haar master in de sociologie aan 
de KU Leuven met optie cultuur en diversiteit. Hierna verwierf ze nog een master in het management 
en een master in de toegepaste economie met de focus op personeel en organisatie, beide aan de KU 
Leuven. Deze multidisciplinaire blik past ze toe in haar werk als onderzoeker in verschillende 
maatschappelijke projecten. 

Het uitvoeren van drie masterproeven, waarvan twee kwantitatief en één kwalitatief, maakt dat Yolène 
reeds onderzoekservaring heeft opgedaan. Het onderzoek naar de motivaties tot toetreding en 
participatie van leden van coöperante voedingswinkels zorgde voor een eerste ervaring met het 
afnemen en analyseren van interviews. 

Lise Nackaerts 

Lise Nackaerts maakt als consultant deel uit van het team ‘Skills, Labour Market en Social Policy’ bij IDEA 
Consult. Ze heeft een sterke interesse in onderwijs, levenslang leren, het ontwikkelen van 
toekomstgerichte skills en een arbeidsmarkt die voldoet aan de noden van de 21ste eeuw. 

Als wetenschappelijk medewerker en programmacoördinator aan de KU Leuven werkte ze in het 
verleden aan diverse onderwijsprojecten via mixed method onderzoek en ontwikkelde ze haar skills in 
het ontwerpen en organiseren van opleidingen levenslang leren.  
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Lise studeerde af als master in de pedagogische wetenschappen (magna cum laude) met een 
specialisatie in onderwijs- en opleidingskunde aan de KU Leuven. Recent behaalde ze een getuigschrift 
in de integrale productontwikkeling (KU Leuven – Universiteit Gent). Via de opleiding maakte ze zich 
een divers palet aan gebruikersgerichte en innovatieve methodieken eigen, die ze met veel 
enthousiasme aan boord brengt in haar werk bij IDEA Consult. Zo kon Lise zich profileren als expert 
inzake design thinking en het ontwikkelen van persona’s. Deze expertise zette Lise onder meer in voor 
diverse customer journey-studies in het kader van levenslang leren in opdracht van het Departement 
WSE. 

Sarah Vansteenkiste 

Sarah Vansteenkiste is sinds begin 2009 verbonden aan het Steunpunt Werk en het onderzoekscentrum 

Work and Organisation Studies van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven. Ze 

ronde tussen 2009 en 2014 succesvol haar doctoraat af met als thema de impact van flexibel zoekgedrag 

bij werklozen op zowel de kans als kwaliteit van hertewerkstelling. Na haar doctoraat werkte ze als 

postdoctoraal onderzoeksexpert op het Steunpunt Werk. Vanaf juli 2016 werd ze de dagelijkse 

leidinggevende en verantwoordelijke van dit Steunpunt. Sinds 2019 is ze daarnaast ook deeltijds docent 

aan de onderzoeksgroep Work and Organisation Studies van de KU Leuven en is er houder van de VDAB 

leerstoel ‘Deep CARMA’ (Career Management Analytics). 

Sarah heeft de voorbije jaren beleidsrelevant onderzoek uitgevoerd naar uiteenlopende aspecten van 

de arbeidsmarkt: intrede jongeren, vergrijzing, werkloosheid, zoekgedrag werkzoekenden, mobiliteit, 

duurzame loopbanen, aanwervingsgedrag, mismatch, krapte op de arbeidsmarkt, digitalisering en 

robotisering, arbeidsmarktintrede van asielzoekers, arbeidspotentieel en arbeidsreserve bij werkenden 

en niet-beroepsactieven,... De monitoring en analyses die ze uitbracht over dit laatste topic, het 

arbeidspotentieel bij niet-beroepsactieven, hebben hun vertaalslag gekend in recente SERV-adviezen 

en in het recente regeerakkoord (2019). Ze is in dat opzicht ook lid van een kerngroep binnen de 

strategische dienst van de VDAB die de nieuwe uitgebreide regisseursrol van de VDAB helpt 

ondersteunen. Sarah is eveneens lid van het transitieteam ‘Visie 2050’ dat de Vlaamse Regering 

ondersteunt en adviseert over de toekomst van de Vlaamse arbeidsmarkt en het onderwijs. Daarnaast 

was ze lid van het internationale projectteam dat de OESO Skills strategy for Flanders hielp uitwerken.  

Back-up 

Daphné Valsamis 

Daphné Valsamis is sinds januari 2008 tewerkgesteld bij IDEA Consult in het team Arbeid en Sociaal 

beleid als senior expert. Zij studeerde in 2005 af als Licentiate in de Economische Wetenschappen aan 

de ULB en volgde de postgraduaatopleiding “Master in Science of Economics”, optie econometrie en 

arbeidseconomie, aan dezelfde faculteit. Van 2005 tot 2007 werkte Daphné als onderzoeker en 

assistente in het Departement Toegepaste Economie van de ULB (DULBEA) in de onderzoeksgroep 

“Arbeidsmarkt” en “Sociale Zekerheid”. Hierdoor heeft ze een brede economische kennis opgebouwd, 

met nadruk op arbeidseconomie. Haar specialisatie bij IDEA Consult ligt in onderzoeken omtrent 

activerend arbeidsmarktbeleid en competentiebeleid. Wat onderzoeksmethodieken betreft heeft 

Daphné zowel een ruime expertise in kwalitatieve als kwantitatieve onderzoekstechnieken via het 

uitvoeren van diepte-interviews en het begeleiden van focusgroepen, onder meer in sectorstudies en 

evaluaties.  
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Marieke Carpentier  

Dr. Marieke Carpentier, researcher/consultant bij het team Regional and Local Governance bij IDEA 
Consult, heeft een brede interesse in socio-economische thema’s en duurzaamheid. Marieke heeft 
sterke onderzoekscapaciteiten dankzij haar ervaring als doctoraal onderzoeker. Deze ervaring zet ze bij 
IDEA met veel enthousiasme in om beleid, programma’s en projecten te evalueren, informeren en 
inspireren.  

Marieke studeerde af aan de K.U. Leuven met een bachelor in Sinologie (cum laude), een master in 
Management (magna cum laude) en een master Toegepaste Economische Wetenschappen met een 
focus op personeel en organisatie (magna cum laude). In 2019 behaalde ze haar doctoraat Toegepaste 
Economische Wetenschappen met de titel “Sociale media en employer branding” aan de UGent. 

Marieke werkte mee aan een onderzoek voor de VDAB naar het potentieel van uitzendwerk voor 
mensen die vanuit langdurige ziekte terug aan de slag gaan. Ze deed ook onderzoek naar mogelijke 
samenwerkingsmodellen tussen organisaties en onderwijs in verband met de opleiding van technische 
profielen in de provincie Wet-Vlaanderen. Verder begeleid ze projecten rond toekomstgericht werken 
in de thuiszorg voor Koning Boudewijnstichting en trekt ze beleidslessen op basis van projecten rond 
outreach naar mensen in armoede. Ze deed een aantal analyses voor afstemming tussen vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt, zowel voor specifieke technische beroepen als voor zorgberoepen. 

Emma de Rouck  

Emma De Rouck, werkzaam bij het team ‘Skills, Labour Market en Social Policy’, houdt van het oplossen 

van sociaaleconomische en duurzame vraagstukken. Emma rondde haar master in Economische 

Wetenschappen af aan de UGent, met een focus op economisch beleid. 

Ze deed hierbij een stage bij Sustainalize, een duurzaamheidsconsultancy. Ze behaalde vervolgens een 

master in Internationale Ontwikkeling aan de London School of Economics & Political Science. Hierbij 

deed ze een research project voor een Britse NGO, Charities Aid Fund, rond de activatie en 

ondersteuning van Civil Society. Met haar ervaring die ze reeds opdeed bij Belfius als economische 

beleggingsstrateeg, heeft ze reeds ervaring met het analyseren van de economie. Deze analytische skills 

gebruikt ze graag bij IDEA voor verschillende maatschappelijke projecten. 

5.3. Referenties 

Als onderbouwing van onze expertise bevat deze paragraaf een selectie van IDEA-projectreferenties in 
lijn met voorliggende offertevraag. De referenties zijn ingedeeld in drie clusters: 

 Activeren van niet-beroepsactieven 
 Arbeidsmarktonderzoek vanuit vraagzijdebenadering 
 Beleidsgericht onderzoek a.d.h.v. persona’s 

Een meer uitgebreide lijst kan op aanvraag ter beschikking worden gesteld, of kan geconsulteerd 
worden op www.ideaconsult.be. 

5.3.1 Activeren van niet-beroepsactieven 

Lid van het expertteam ‘relancebeleid Vlaamse arbeidsmarkt’, 2020 

Vlaamse overheid, Dept Werk en Sociale economie (WSE), mei 2020 - jul 2020 

De Vlaamse regering wenst een evidence-based relancestrategie te ontwikkelen met aandacht voor 
evoluties op de arbeidsmarkt. Specifiek vraagt het Vlaamse beleid naar expertenadvies over 
maatregelen, hefbomen en relance instrumenten voor de arbeidsmarkt om schokken op te vangen en 
de impact van de crisis te verminderen, in het bijzonder voor wie kwetsbaar is of dreigt te worden. 
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Anderzijds brengt de huidige crisis ook opportuniteiten op de arbeidsmarkt versterkt onder de aandacht 
(bv. e-learning, telewerken, digitale versnelling,…).  Deze bedreigingen en opportuniteiten creëren 
nieuwe uitdagingen voor het Vlaamse arbeidsmarktbeleid, en accentueren ook de reeds bestaande 
knelpunten in de arbeidsmarktwerking. 

Ondersteuning maatschappelijk relancecomité Vlaamse overheid 

Vlaamse Overheid - Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur, 2020 

De Coronacrisis en de bijhorende overheidsmaatregelen om de verspreiding van deze pandemie tegen 
te gaan, hadden een diepgaande impact, zowel op het economisch leven en de welvaart, als op het 
maatschappelijk leven en het welzijn van mensen. Er kwamen al snel zorgwekkende signalen van een 
sterke toename van maatschappelijke problemen, zoals eenzaamheid (o.a. bij ouderen, kwetsbare 
jongeren en singles), toenemende angst, intra familiale spanningen, armoede, verslavingen, 
psychosociale problemen etc. De impact op het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding en sociale 
contacten, het wegvallen van veel publieke sociale evenementen in stads- en dorpskernen hebben het 
maatschappelijk weefsel aangetast, de samenhorigheid tussen mensen verzwakt en geleid tot sociale 
isolatie of segregatie.  

Vlaamse regering richtte daarom, naast een comité voor de economische relance en een relancecomité 
voor de arbeidsmarkt, ook een comité op voor een sterke maatschappelijke relance. Dit expertencomité 
boog zich over vijf grote thema’s: 

 Psychisch welzijn: o.a. eenzaamheid, familiale stress, verslavingsproblemen, verdriet of post-
traumatische stress, werkstress,… 

 Welzijn, zorg, gezondheid en armoedebestrijding: o.a. preventieve gezondheidszorg, beleving van 
zorg en welzijn, leiderschap en organisatie, profiel van armoede,… 

 Vrije tijd, sport, verenigingsleven, cultuur, religie, publieke ruimte, mobiliteit: o.a. regels en 
organisatie sociaal leven, uitgaansleven, ruimte voor kinderen, jongeren, ouderen, inrichting 
publieke ruimte,…  

 Onderwijs en vorming, inburgering en integratie: o.a. aanpak leerachterstand, manier van 
lesgeven, gedeeld burgerschap,… 

 Communicatie, versnelde digitalisering en privacy: o.a. correcte informatie en communicatie, 
digitalisering en sociaal contact, privacy-issues, … 

IDEA Consult ondersteunde en begeleidde dit comité bij het onderzoeken van de impact van de 
Coronacrisis en -maatregelen, en het formuleren van aanbevelingen om de schade in te perken en het 
maatschappelijk weefsel opnieuw te versterken. 

NAAR EEN LEER- EN LOOPBAANOFFENSIEF - TWEEDE EXPERTENADVIES VLAAMSE ARBEIDSMARKT 

Vlaamse overheid, Dept Werk en Sociale economie (WSE), maart-juli 2021 

De coronacrisis biedt een momentum om structurele uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te pakken. 
Vanuit dat opzicht vroeg de Vlaamse regering om een reeks wetenschappelijk onderbouwde voorstellen 
en inzichten uit te werken, die de huidige knelpunten rond loopbaantransities en competenties kunnen 
doorbreken en die het beleid in staat moeten stellen een mobiliserende strategie en een stappenplan 
uit te werken om dit te realiseren. Dit adviesrapport geeft aan hoe een leer- en loopbaanoffensief kan 
helpen om wat mensen kennen en kunnen beter te laten aansluiten op wat werkgevers zoeken. Het 
verduidelijkt bovendien welke veranderingen daarvoor nodig zijn in beleid, organisatie en bestuur. 
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EVALUATIE OUTREACH ARMOEDE 

Koning Boudewijnstichting (KBS), mei 2021-mei 2022 

Eind 2020 werden 75 projecten geselecteerd in het kader van de projectoproep “outreachend bereiken 
van mensen in armoede”. Uit deze groep koos het Kinderarmoedefonds bij de Koning 
Boudewijnstichting 10 projecten die werken met kinderen, jongeren en of gezinnen met kinderen. Het 
ging om inspirerende projecten met een diversiteit aan methodieken en verspreid over de verschillende 
Vlaamse provincies. IDEA Consult onderzocht deze projecten: goede praktijken, succesfactoren, 
barrières etc. werden gebundeld, met als doel lessen te formuleren op niveau van de praktijk, maar ook 
naar beleid toe. We gebruikten een combinatie van kwalitatieve onderzoeksmethoden, om de 
perspectieven van zowel de projectverantwoordelijken, de partners, als de doelgroep in kaart te 
brengen. 

EVALUATIE VAN DE ACTIVERING VAN LEEFLOONGERECHTIGDEN VIA TIJDELIJKE WERKERVARING  

Vlaamse overheid, Departement Werk en Sociale Economie (WSE), aug 2017 - nov 2018 

Met de zesde staatshervorming werd Vlaanderen bevoegd voor de arbeidsmarktbegeleiding van 
leefloongerechtigden. De begeleiding werd ingebed in een traject tijdelijke werkervaring dat op 1 
januari 2017 van start is gegaan. Het traject tijdelijke werkervaring (TWE) richt zich naar werkzoekenden 
en leefloongerechtigden die door een gebrek aan (recente) werkervaring en arbeidsattitudes niet 
onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit. Tijdelijke werkervaring voor 
leefloongerechtigden biedt dus een nieuw kader van samenwerking tussen VDAB en OCMW’s. Het 
betekent ook een volledige switch in de begeleidingsaanpak van leefloongerechtigden door OCMW’s. 
IDEA Consult evalueert het nieuwe stelsel van tijdelijke werkervaring met een focus op volgende 
procesevaluatievragen:  

 Welke begeleiding wordt door de OCMW’s aangeboden? Wat is de filosofie en aanpak van de 
begeleiding? In welke mate is ze anders sinds de opstart van TWE? Hoe wordt deze ervaren? Hoe 
verschilt het tussen OCMW’s?  

 Wat zijn de vaststellingen, knelpunten, sterke punten na 1 jaar? Wat leren we hieruit over de 
doelgroep? Is de doelstelling richting NEC haalbaar? En hoe verschilt dit volgens partnerschap? 

 Welke extra afsprakenkaders zijn uitgewerkt in 2017? Welke onderwerpen zijn verder 
uitgediept/vormgegeven? 

 Hoe verloopt het partnerschap en de samenwerking VDAB-OCMW? 

Verhoogde staatstoelage voor art60 contracten in de sociale economie 

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, apr 2021 - aug 2021 

Deze opdracht kadert binnen “Vlaams Brede Heroverweging: raamovereenkomst 
onderzoekscapaciteit”. De Vlaamse Brede Heroverweging wil alle uitgavenposten en waar relevant 
kostendekkingsgraden binnen de Vlaamse Begroting grondig doorlichten. De VBH wil zo enerzijds de 
kwaliteit van de publieke financiën verbeteren inzake efficiëntie en effectiviteit en anderzijds 
beleidsevaluaties en uitgaventoetsingen structureel verankeren in het beleids- en begrotingsproces. In 
het kader hiervan is een belangrijke rol weggelegd voor wetenschappelijk onderbouwde inzichten in de 
effectiviteit en efficiëntie van de onderzochte uitgaven. 

Met de zesde staatshervorming werd Vlaanderen bevoegd voor de arbeidsmarktbegeleiding van 
leefloongerechtigden. De begeleiding werd ingebed in een traject tijdelijke werkervaring dat op 1 
januari 2017 van start is gegaan. De TWE-maatregel voor leefloongerechtigden werd reeds relatief 
recent door IDEA Consult geëvalueerd (2018). De verhoogde staatstoelage was toen geen deel van deze 
evaluatie. De doelstelling van de huidige opdracht is om te analyseren in welke mate de verhoogde 
toelage noodzakelijk is om voldoende werkervaringsplaatsen te hebben voor Artikel 60§7-contracten 
binnen de sociale economie en of deze werkervaringsplaatsen nadien resulteren in doorstroom naar 
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het normaal economisch circuit. Indien de maatregel vooral gericht is op het ondersteunen van de 
tewerkstelling in de sociale economie, stelt zich de vraag of de maatregel doelmatig is op dit vlak en of 
er andere alternatieven effectiever zijn. 

REÏNTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN VIA UITZENDWERK 

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, mei 2019 - mrt 2021 

In deze opdracht voor de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) onderzoekt IDEA het 

potentieel van uitzendwerk om langdurig zieken opnieuw te activeren op de arbeidsmarkt. Het doel 

van deze opdracht is tweeledig: 

Het identificeren van kansen, knelpunten en drempels met betrekking tot de activering van langdurig 

zieken met speciale aandacht voor federale en/of Vlaamse wetgeving. Deze analyse omvat een 

beschrijving van de factoren die belangrijk zijn om mensen met gezondheidsproblemen in staat te 

stellen de arbeidsmarkt te (her) betreden via uitzendwerk. 

Een beschrijving van het kwalitatieve en kwantitatieve rendement van investeringen op macro-, meso- 

en microniveau om personen met gezondheidsproblemen te (her) activeren door middel van 

uitzendarbeid. 

NOTA AANPAK JEUGDWERKLOOSHEID  

Koning Boudewijnstichting (KBS), Mrt 2015 - Apr 2015  

IDEA Consult onderzocht voor de Koning Boudewijnstichting de thematiek jeugdwerkloosheid en 

verkende mogelijke acties ter bestrijding hiervan voor de Vlaamse casus. De nota schetst kort de huidige 

problematiek van jongerenwerkloosheid in België, reikt informatie over een aantal nieuwe initiatieven 

op Vlaams niveau en geeft een overzicht van buitenlandse goede praktijken. Tenslotte worden 

toekomstige noden opgelijst en de potentiële rol van KBS hierin geschetst. 

5.3.2 Arbeidsmarktonderzoek vanuit vraagzijdebenadering 

DIGITALE TRANSFORMATIE OP BEDRIJFSNIVEAU 

Vlaamse overheid, Departement WSE, januari-september 2019 

De digitale revolutie zet organisaties ertoe aan om hun werking te verbeteren, doorgaans met de 
primaire focus gericht op het verhogen van de efficiëntie van productieprocessen en op het verbeteren 
van de dienstverlening naar klanten toe. Dergelijke evoluties blijven niet zonder gevolgen voor de 
interne arbeidsmarkt van bedrijven. Toch reageren organisaties vaak nog te reactief als het gaat over 
de impact van digitalisering op HR en het menselijk kapitaal binnen de onderneming. 

In deze opdracht gaat IDEA na hoe bedrijven en organisaties digitaal kunnen transformeren met 
aandacht voor het menselijk kapitaal. Door een reëel beeld te schetsen van transformaties die zich 
binnen organisaties voltrekken, zien ondernemingen niet alleen wat mogelijk of haalbaar is, maar ook 
hoe een digitale transformatie binnen de organisatie aangepakt kan worden. Dat maakt het mogelijk 
om organisaties van elkaar te laten leren en waar nodig te inspireren, in het bijzonder op het vlak van 
menselijk kapitaal. 

Deze opdracht gaat in op drie aspecten: 

 De impact van digitalisering op menselijk kapitaal binnen ondernemingen 
 Leereffecten uit praktijken en voorbeelden van digitale frontrunners 
 Rol van de overheid in de omslag naar digitale transformatie van ondernemingen 
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TUSSENTIJDSE EVALUATIE VAN HET FOCUS OP TALENT-BELEID  

Vlaamse overheid, Departement WSE, 2017-2018  

‘Focus op talent’ was de aanpak van de Vlaamse Regering voor een hogere werkzaamheidsgraad en een 
evenredige arbeidsdeelname sinds 2016. Men evolueerde van een doelgroepenbeleid met specifieke 
maatregelen, naar een beleid dat vertrekt vanuit de sterkte van een individu met generieke 
maatregelen. De nieuwe beleidsvisie werkt via een bottom-up benadering waarbij diverse actoren op 
het terrein de beleidsvisie verder uitwerken en uitvoeren, met als doel om een mentaliteitswijziging bij 
de diverse actoren op de arbeidsmarkt op gang te brengen. Het doel van deze evaluatie was het maken 
van een diepgaande analyse van de gevoerde processen en de doorwerking van deze processen, aan de 
hand van case studies, met het oog op beleidsleren op twee niveaus, namelijk:  

 Inzichten verwerven over hoe het nieuwe beleid werkt/doorwerkt op het terrein, met name of en 
in welke mate de nieuwe beleidsvisie en -aanpak een (andere) dynamiek hebben kunnen doen 
ontstaan.  

 Inzichten verwerven in de veranderings- en beïnvloedingsprocessen zelf, met name welke types 
projecten als succesvol worden ervaren door verschillende stakeholders en welke onderliggende 
mechanismen bijdragen tot dat succes.  

Er werd een theorie-gebaseerde evaluatiebenadering gehanteerd. Per case werden samen met de 
betrokken stakeholders 3 stappen doorlopen:  

 Opmaak veranderingstheorie : Wat verwacht/wenst men dat het project teweeg zal brengen en 
hoe ziet men dat gebeuren?  

 Evaluatie : De veranderingstheorie van het project wordt getoetst aan het proces dat zich effectief 
voordoet en kan worden vastgesteld op het terrein op basis  van monitoringdata, interviews en 
focusgroepen.  

 Consolidatie : Kunnen de stakeholders akkoord gaan met de evaluatie en de conclusies?  

Daarnaast omvatte het onderzoek ook een internationale comparatieve analyse van het Vlaamse beleid 
met landen die gekend staan voor succesvolle - in opzet vergelijkbare – acties om de 
beleidsinstrumenten te kunnen evalueren in globaal perspectief.  

EVALUATIE LOOPBAAN- EN DIVERSITEITSPLANNEN 

Vlaamse overheid, Departement Werk en Sociale Economie (WSE), 2014 

De arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een heterogene beroepsbevolking. Voor werkgevers is het 

een grote uitdaging om de rijke diversiteit aan werknemers maximaal te benutten in de organisatie via 

een duurzaam personeelsbeleid. Om dergelijk duurzaam diversiteitsbeleid te stimuleren, heeft de 

Vlaamse regering samen met de sociale partners ‘loopbaan- en diversiteitsplannen’ (LDP) ontwikkeld. 

Binnen elk type LDP bepaalt de organisatie welke acties worden ondernomen op het vlak van instroom, 

doorstroom en retentie van medewerkers met specifieke aandacht voor kansengroepen. IDEA Consult 

evalueerde in opdracht van de Vlaamse overheid de doelmatigheid van de loopbaan- en 

diversiteitsplannen als beleidsinstrument en formuleerde aanbevelingen over de positie die ze kunnen 

innemen in het toekomstig beleid. 

EVC VANUIT BEDRIJFSPERSPECTIEF 

Vlaamse overheid, Departement Werk en Sociale Economie (WSE), 2014 

Voor deze opdracht in het kader van een VIONA-onderzoek voor het Departement Werk van de Vlaamse 

overheid bestudeerde IDEA Consult de ervaringen en behoeften van Vlaamse ondernemingen m.b.t. 

het erkennen van verworven competenties (EVC). Door de thematiek vanuit bedrijfsperspectief te 

benaderen, genereerde de studie inzicht in de wenselijkheid en haalbaarheid van het (h)erkennen van 
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competenties op de Vlaamse arbeidsmarkt. Meer bepaald werd onderzocht of ondernemingen in het 

kader van hun HR-beleid vragende en/of betrokken partij zijn voor diensten en acties m.b.t. het 

identificeren, documenteren en/of formeel erkennen van competenties. Naast hun huidige aanpak 

komt ook de vraag naar bijkomende ondersteuning aan bod in het rapport. Bovendien wordt specifiek 

op het ervaringsbewijs gefocust, een officieel document van de Vlaamse overheid waarin formeel 

erkend wordt dat de houder over de nodige competenties beschikt om het bepaalde beroep uit te 

oefenen. De studie onderzoekt het feitelijke (niet-)gebruik en het gepercipieerde potentieel van het 

instrument. Het actuele debat rond het geïntegreerd EVC-beleid biedt het geschikte moment om de 

discussie aan te gaan over het ervaringsbewijs, en – breder – het beleid rond EVC bij ondernemingen. 

5.3.3 Beleidsgericht onderzoek a.d.h.v. persona’s 

NULMETING INCLUSIE 55+ IN UITZENDSECTOR 

Travi, 2021-2022 

Dit onderzoek heeft tot doel om voor Travi een basis te bieden waarmee zij gerichte acties kunnen 

opzetten om de inclusie van 55- en 65-plussers in de uitzendsector te verhogen. Via een kwalitatief 

onderzoek wordt de klantenreis (‘customer journey’) van 55+’ers en 65+’ers die ervaring hebben met 

de zoektocht naar werk via uitzendwerk, of het reeds overwogen hebben, in kaart gebracht. Ook het 

perspectief van uitzendconsulenten bij deze klantenreis wordt uitgebreid bevraagd. In de doelgroep 55- 

en 65-plussers worden persona’s ontwikkeld en voor elk van deze persona’s worden specifieke 

drempels en hefbomen, maar ook opportuniteiten om de klantenreis te versterken, geïdentificeerd. 

CUSTOMER JOURNEY ONDERZOEK ‘GEÏNTERESSEERDE NIET-PARTICIPERENDE BURGERS’ 

Departement Werk en Sociale economie (WSE), 2021 

Dit onderzoek kadert binnen een studie van het ‘expertiscentrum innovatieve leerwegen’ waarbij de 
customer journey (klantenreis) van zowel burgers, opleidingsverstrekkers en organisaties onderzocht 
wordt. Om op een effectieve manier een leercultuur in Vlaanderen te stimuleren is het noodzakelijk dat 
er voldoende inzicht is in factoren die intrinsieke motivatie bij lerenden beïnvloeden, in de 
belemmeringen die burgers moeten overwinnen om te kunnen deelnemen aan een leeractiviteit en de 
factoren die de beslissing tot leren faciliteren. Het expertisecentrum interviewde reeds burgers die 
effectief deelnemen of deelnamen aan een opleiding. Aanvullend daaraan, bevragen we in deze studie 
burgers die een leerintentie hadden, maar uiteindelijk de opleiding niet volgden. We gebruiken design 
thinking als overkoepelende methodologie en customer journey mapping als design research methode. 

CUSTOMER JOURNEY ONDERZOEK ‘OPLEIDINGSVERSTREKKERS’ 

Departement Werk en Sociale economie (WSE), 2021 

Het customer journey onderzoek van opleidingsverstekkers heeft als doel de werkzaamheden en 

ervaring van de diverse opleidingsverstrekkers in kaart te brengen voor het inrichten van een nieuw 

opleidingsaanbod levenslang leren, dat in dit onderzoek gedefinieerd wordt als het post-initieel 

opleidingsaanbod. Het onderzoek brengt enerzijds de bestaande situatie in kaart, en anderzijds 

genereert het inzicht in het gewenste toekomstscenario. 

In het customer journey onderzoek worden alle afzonderlijke stappen in het traject overlopen en wordt 

gepeild naar de ervaring in elke afzonderlijke stap. Dit traject loopt vanaf de impuls waarmee een 

opleidingsverstrekker beslist een nieuwe opleiding te ontwikkelen (opleidingsnood) tot het jaar nadat 

deelnemers de opleiding voor de eerste maal hebben afgerond. Op die manier kan inzicht ontwikkeld 

worden in de gehele reis die opleidingsverstrekkers doorlopen bij het inrichten en aanbieden van 

opleidingen.  
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6 / Valorisatie 

De resultaten van het onderzoek zullen dienen om het arbeidspotentieel van niet-beroepsactieven te 
concretiseren en duidelijkheid te scheppen over de bepalende drempels en hefbomen voor werkgevers. 
Het onderzoek zal bovendien zichtbaar maken welke van deze factoren beïnvloedbaar zijn door externe 
partijen (beleid, stakeholders), zodat desgewenst doeltreffende en relevante acties door deze partijen 
kunnen uitgewerkt worden. 

Het valorisatieplan speelt in op het onder de aandacht brengen van de onderzoeksresultaten bij 
beleidsmakers, stakeholders en het brede publiek. 

PUBLICATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 

De resultaten van het voorgestelde onderzoek zullen gepresenteerd worden in een toegankelijk 
eindrapport dat na afloop van het onderzoek publiek beschikbaar zal zijn, samen met een Nederlandse 
en Engelstalige samenvatting die ingaan op de situering, aanpak, conclusies en aanbevelingen van de 
studie. Op die manier kunnen alle geïnteresseerden de resultaten raadplegen. Via een artikel in 
Over.Werk (Steunpunt Werk) kunnen de resultaten bovendien onder de aandacht gebracht worden van 
een breed publiek.  

PRESENTATIES VAN DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 

Naast de presentatie voor de stuurgroep, voorzien wij ook de mogelijkheid om aangepaste presentaties 
te geven op maat van het geïnteresseerd doelpubliek. Dat kan op meerdere niveaus gebeuren met het 
oog op diverse finaliteiten: 

 Beleidsactoren: Na afloop van het project kunnen de voornaamste bevindingen gepresenteerd 
worden aan de bevoegde instanties bij de voorbereiding van eventuele beleidsaanpassingen. We 
denken hierbij aan geïnteresseerden uit verschillende departementen bij de Vlaamse overheid, 
ESF, VDAB, etc. 

 Sociale partners: Om meer klaarheid te scheppen over de drempels en hefbomen bij werkgevers, 
kunnen ook presentaties georganiseerd worden bij de SERV, sector- en/of werkgeversfederaties, 
vakbonden, enz. 

 Breder publiek: Deze opdracht loopt parallel met een aantal andere opdrachten en studies rond 
hetzelfde thema, zoals de evaluatie van de ESF-oproep ‘outreach en activering’, het VDAB-
onderzoek naar de activering van herintreders, en de analyses van Steunpunt Werk over de 
aanbodzijde. Dit kan een opportuniteit zijn om een studiedag rond het thema te organiseren 
waarop de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd kunnen worden. 

VERSPREIDING ONDERZOEKSRESULTATEN VIA IDEA-KANALEN EN SOCIALE MEDIA 

De resultaten van het voorgestelde onderzoek kunnen ook via de kanalen van IDEA Consult zelf worden 
verspreid (zowel het rapport als een samenvatting ervan). Zodra de resultaten publiek beschikbaar zijn, 
zullen ze ook gevaloriseerd worden via volgende IDEA-communicatiekanalen: 

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

 De nieuwsbrief die binnen het IDEA-netwerk wordt verspreid; 

 De LinkedIn-pagina van IDEA zodat het rapport ook via de sociale media wordt verspreid.  
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Personalia 
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an.decoen@ideaconsult.be 
www.ideaconsult.be  

Geboortedatum en -plaats 12 juni, 1983; Aalst (België) 
Nationaliteit Belg 

 
Opleiding 

Instelling KU Leuven, België 
Datum:  2006-2012 
Diploma Doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen 
Thesis Working and Aging. The role of age and employability regarding job 

search and retirement intention. 
 

Instelling KU Leuven, België 
Datum:  2003-2006 
Diploma Handelsingenieur (Optie : Personeel & Organisatie) 
Graad Grote onderscheiding 
Thesis High-Performance Work Systems & vakbonden: Dodelijk duo of 

krachtige combinatie? 
  

Instelling Katholieke Universiteit Brussel 
Datum:  2001-2003 
Diploma Kandidaat Handelsingenieur 
Graad Onderscheiding 

 
Beroepservaring 

Datum 12 november 2012 – … 
Plaats IDEA Consult 
Functie Expert 
Omschrijving Onderzoek in het domein van de arbeidsmarkt en sociaal-

economisch beleid  
  

http://www.ideaconsult.be/


 

Het arbeidspotentieel van niet-beroepsactieven: een vraagzijdebenadering | IDEA Consult | 19 november 2021 31 

Datum 15 oktober 2012 – 31 december 2012 

Plaats KU Leuven 
Functie Onderzoeker 
Omschrijving Finaliseren doctoraat en publiceren van de papers uit het 

doctoraatsonderzoek 
  
Datum 1 december 2006 – 15 oktober 2012 
Plaats Lessius 
Functie Onderzoeksassistent 
Omschrijving Op vlak van onderzoek: 

Opzetten en uitwerken van onderzoeksprojecten, rapporteren van 
resultaten in wetenschappelijke artikels & overheidsrapporten, 
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Op vlak van onderwijs: 
Ondersteuning binnen de afstudeerrichting HRM (begeleiden van 
studenten, input voor lessen,…) 

 
Datum 7 augustus 2006 – 30 november 2006 
Plaats KU Leuven – Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 

Naamsestraat 69, 3000 Leuven 
Functie Wetenschappelijk medewerker bij de Onderzoeksgroep Personeel en 

Organisatie 
Omschrijving Onderzoeker bij prof. Luc Sels en prof. Anneleen Forrier op een 

VIONA-project over de inzetbaarheid van ouderen op de 
arbeidsmarkt 

 
Talenkennis 

 Spreken Lezen Schrijven 
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Engels 4 4 4 
Frans 3 4 3 
Italiaans 2 3 2 
Duits 1 2 1 

5=moedertaal 4=vloeiend 3=werktaal 2=conversatie 1=noties 

 
Computerkennis 

Statistische software: SAS, SPSS 
Microsoft Office toepassingen 
Online surveytools 

Lopende projecten 

• Knowledge ecosystems in the new ERA, Europese Commissie (DG RTD), 2021-maart 2022. 
• Berekening van de kost van inactiviteit, Federgon, 2021. 
• Strategische competentieprognose voor koeltechniekers (ESF SCOPE), Frixis, aug 2022. 
• Strategische competentieprognose voor de bouwsector (ESF SCOPE), Constructiv, 2021. 
• Strategische competentieprognose voor de sector van de vrije beroepen (ESF SCOPE), Liberform, 2021. 

Vijf relevante projectreferenties 

• Procesondersteuning opmaak kennisagenda Werk en Sociale Economie, Departement WSE, 2019-2020. 

• Re-integratie van langdurig zieken via uitzendwerk, VDAB, 2019-2021. 

• Digitale transformatie op bedrijfsniveau, Viona Arbeidsmarktonderzoeksprogramma van de Vlaamse regering 
(departement WSE), 2019. 

• Evaluatie van de activering van leefloongerechtigden via tijdelijke werkervaring, Viona 
Arbeidsmarktonderzoeksprogramma van de Vlaamse regering (departement WSE), 2017-2018. 

• Analyse van selectiemethoden en hun voor- en nadelen. Situering van diploma’s in het wervings- en 
selectieproces, Agentschap Overheidspersoneel van de Vlaamse overheid, 2016. 
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Publicaties 

Doctoraal proefschrift 

De Coen, A. (2012). Working & Aging. The role of age and employability regarding job search and retirement 
intention. KU Leuven 

 

Artikels in internationale peer reviewed journals 

De Coen, A., Forrier, A., Sels, L. (2015). The Impact of Age on the Reservation Wage: The Role of Employment 
Efficacy and Work Intention. A Study in the Belgian Context. Journal of Applied Gerontology. Vol 34, Issue 
3, pp. NP83 - NP112. 

De Coen, A., Forrier, A., De Cuyper, N., Sels, L. (2015). Job seekers’ search intensity and wage flexibility : does 
age matter ? Ageing and Society, 35(2), pp. 346-366 

Artikels in andere academische tijdschriften 

De Coen, A. (2019). STEM-test voor het Vlaamse beleid: waarop STEMpel drukken tijdens de volgende legislatuur? 
Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk 2019 nr. 1, 79-86. Leuven: Steunpunt Werk/ Uitgeverij Acco. 

De Coen, A., & Vanoeteren, V. (2017). Vanuit de kinderschoenen naar de puberteit: de Vlaamse deeleconomie in 
kaart gebracht. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 27(2), 33-40. Leuven: Steunpunt Werk / 
Uitgeverij Acco. 

Schooreel, T., De Coen, A., & Sels, L. (2016). Wat als ... je niet alleen geld maar ook tijd kon sparen? Een inschatting 
van de haalbaarheid van een systeem van loopbaansparen in de Belgische context. Over.Werk. Tijdschrift 
van het Steunpunt Werk, 26(2), 53-58. Leuven: Steunpunt Werk / Uitgeverij Acco. 

Valsamis, D., De Coen, A., & Vanoeteren, V. (2016). De impact van digitalisering op de Europese arbeidsmarkt. 
Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 26(1), 160-166. Leuven: Steunpunt Werk / Uitgeverij Acco. 

De Coen, A., Gerard, M., & Valsamis, D. (2015). De Vlaamse PWA’s in kaart gebracht. Lokale vraag en aanbod 
complementair aan de reguliere arbeidsmarkt. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE, 25(4), 49-55. 
Leuven: Steunpunt Werk en Sociale Economie / Uitgeverij Acco. 

De Coen, A., Valsamis, D., Hondeghem, A., Bossens, N., & Sels, L. (2015). Loopbaan- en diversiteitsplannen: naar 
een evolutie in plaats van een revolutie van het systeem. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE, 
25(1), 45-52. Leuven: Steunpunt Werk en Sociale Economie / Uitgeverij Acco. 

De Coen, A., Gerard, M., & Zanoni, P. (2015). Wat als … werkzoekenden een eigen zaak willen opstarten? Een 
evaluatie van de maatpakbegeleiding van werkzoekenden naar ondernemerschap. Over.Werk. Tijdschrift 
van het Steunpunt WSE, 25(1), 65-72. Leuven: Steunpunt Werk en Sociale Economie / Uitgeverij Acco. 

De Coen, A., Forrier, A., & Sels, L. (2014). Blijft de stuurman langer aan boord? Lagere uittrede-intentie bij 
vijftigplussers die hun loopbaan in eigen handen nemen. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE, 
24(3), 30-38. Leuven: Steunpunt Werk en Sociale Economie / Uitgeverij Acco. 

De Coen, A., & Valsamis, D. (2014). EVC-beleid vanuit bedrijfsperspectief: hoe wordt omgegaan met ervaring bij 
Vlaamse ondernemingen? Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE, 24(2), 10-18. Leuven: Steunpunt 
Werk en Sociale Economie / Uitgeverij Acco. 

De Coen, A., & Valsamis, D. (2013). Hoe de Vlaamse aanmoedigingspremie werknemers stimuleert om opleiding 
te volgen tijdens het onderbreken van hun loopbaan. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE, 23(3), 
38-44. Leuven: Steunpunt Werk en Sociale Economie / Uitgeverij Acco. 

De Coen, A., Forrier, A., De Cuyper, N., Sels, L. (2012). Andere leeftijd, ander zoekgedrag? Een studie bij Vlaamse 
deelnemers aan outplacement. (Different age, different search behaviour? A study among outplacement 
participants in Flanders) Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE, 2/2012, 47-55. 

Sels, L., De Coen, A., Forrier, A., Lamberts, M. (2007). Vergrijzing op de arbeidsmarkt: over obstakels, 
opportuniteiten en maatregelen. (An ageing workforce: About obstacles, opportunities and measures) 
Over.Werk: Tijdschrift van het Steunpunt WSE, 17, 1, 57-65. 

 

(Artikels in) Boeken 

De Coen, A., Forrier, A. & Sels, L. Studying Retirement from a Career Perspective: How Self-Awareness and 
Adaptability Reduce the Intention to Retire. In A. De Vos & B. Van der Heijden (Eds.) Handbook of Research 
on Sustainable Careers, Edward Elgar Publishing (2015) 

Sels, L., De Winne, S., De Coen, A. (2011). Heeft Vlaanderen nood aan 'meer'? Een evaluatie van instrumenten 
voor stimulering van opleidingsinspanningen (Does Flanders need ‘more’? An evaluation of instruments 
aimed at stimulating investments in education). In D. Vanderpoorten (Eds.). Capita selecta uit Vlaams 
arbeidsmarktonderzoek (pp. 68-76). Brussel: Vlaamse Overheid. Departement Werk en Sociale Economie. 

De Coen, A., Forrier, A., Lamberts, M., Sels, L. (2007). Leeftijd en werk: over inzet en inzetbaarheid van ouderen 
op de arbeidsmarkt. (Age and work: about older workers’ motivation and employability in the labour market) 
Leuven: HIVA Hoger Instituut voor de Arbeid-KUL. 
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Curriculum Vitae 
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Personalia 

Naam Kathy Goffin 
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Jozef II-straat 40 B1 
1000 Brussel 
T: +32 2 282 17 74 
kathy.goffin@ideaconsult.be  
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Geboortedatum en –plaats 23 juni 1991, Leuven (België) 
Nationaliteit Belg 

 
Opleiding 

Instelling KU Leuven, België 
Datum 2009 - 2014 
Diploma 
 
Thesis 
 

Master in de toegepaste economische wetenschappen: 
Handelsingenieur 
Constructing the self through others: the compensatory role 
of social relationships and the influence of materialism 

Beroepservaring 

Datum januari 2018 - … 
Plaats 
Functie 
Omschrijving 
 

IDEA Consult 
Senior Consultant 
Onderzoek in het domein van arbeidsmarkt en sociaal-
economisch beleid 
 

Datum 
Plaats 
Functie 
Omschrijving 
 
 
Datum 
Plaats 
Functie 
Omschrijving 

september 2015 – juni 2017 
Kantar TNS 
Quantitative Research Executive 
Opzetten en uitwerken van kwantitatieve 
onderzoeksprojecten 
 
januari 2015 – juli 2015 
CIFAL Flanders 
Project manager 
Assisteren bij het organiseren van opleidingen en 
evenementen rond maatschappelijk verantwoord en 
duurzaam ondernemen en onderzoek doen naar nieuwe, 
duurzame business modellen 
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Computerkennis  

⬧ Statistische software: SPSS 
⬧ Microsoft Office toepassingen 

 

Lopende projecten 

 Impact van Erasmus+ en eTwinning op scholen, EPOS, 2021. 
 Evaluatie en beleidsadvies pilootprojecten toekomstgericht werken in de thuiszorg, Koning 

Boudewijnstichting, december 2023. 
 Een plus voor 55-plussers in de uitzendsector, Travi, 2021-2022. 
 De link tussen voorschoolse kinderopvang en tewerkstelling, VIONA onderzoeksprogramma, 

2021-2023. 
 Onderzoek naar intersectorale, multidisciplinaire, en rechtstreeks toegankelijke IFG-centra in 

Vlaanderen, 2020-2021. 
 Strategische competentieprognose voor de bouwsector (ESF SCOPE), Constructiv, 2021. 

5 relevante referenties 

 Procesondersteuning opmaak kennisagenda Werk en Sociale Economie, Departement WSE, 
2019-2020. 

 Re-integratie van langdurig zieken via uitzendwerk, VDAB, 2019-2021. 
 Tussentijdse evaluatie van het Focus op talent-beleid, Departement WSE, 2019. 
 Onderzoek en adviesverlening over de aanpak van structurele samenwerking onderwijs-welzijn, 

Onderwijsbeleid Antwerpen, 2018. 
 Techniek 10 jaar later: Loopbaanpaden en –uitkomsten van STEM-studenten, Viona 

Arbeidsmarktonderzoeksprogramma van de Vlaamse regering (departement WSE), 2018.  
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Curriculum Vitae 
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Personalia 

Naam Yolène Sempels 
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40 Rue Joseph II/Joseph II Straat boîte/bus 1 
1000 Bruxelles 
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Geboortedatum en –plaats 23 oktober 1997; Bonheiden (België) 
Nationaliteit Belg 

Opleiding 

Beroepservaring 
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Plaats IDEA Consult 
Functie Analist skills, labour & social policy 

Talenkennis 

 Spreken Lezen Schrijven 

Nederlands 5 5 5 
Engels 3 4 4 
Frans 2 2 2 
Portugees 1 1 1 

 
5=moedertaal 4= vloeiend 3= werktaal 2=conversatie 1=noties 

Instelling KU Leuven 
Datum 2020 - 2021 
Diploma 
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Diploma 

Master in de Toegepaste Economie 
 
KU Leuven 
2019 - 2021 
Master in het Management 

 
Instelling 
Datum 
Diploma 

 
KU Leuven 
2018 – 2019 
Master in de Sociologie (met onderscheiding) 

  

Instelling 
Datum 
Diploma 

KU Leuven 
2015 - 2018 
Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie 

http://www.ideaconsult.be/
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Computerkennis  

⬧ MS Office 
⬧ SPSS 
⬧ Beginselen Mplus 

 

Lopende projecten 

• Customer journey onderzoek bij organisaties (Departement Werk en Sociale Economie), nov 2021 
– apr 2022. 

• Digital transformation in the Flemish education system (DG Reform), sept 2021 – juli 2023. 

• Een plus voor 55+’ers in de uitzendsector (Travi), sept 2021 – april 2022. 

• Impactevaluatie outreachend bereiken van mensen in armoede (Koning Boudewijnstichting), juni 
2021 – mei 2022. 

• Strategische competentieprognose voor koeltechniekers (ESF SCOPE), Frixis, aug 2022. 
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Personalia 

Naam Lise Nackaerts 
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Nationaliteit Belg  

Opleiding 
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Datum 02/2020  – 02/2021 
Plaats KU Leuven  
Functie 
Beschrijving 

Programmacoördinator Postuniversitair Centrum  
 Het ontwerpen, ontwikkelen en organiseren van opleidingen 

levenslang leren in een variatie van thema’s (digitale transformatie, 
innovatie, duurzaam bouwen,…) en formats (webinars, 
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Datum 09/2019 – 01/2021 
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Instelling KU Leuven 
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Diploma Bachelor pedagogische wetenschappen – optie onderwijs- en 

opleidingskunde 
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http://www.ideaconsult.be/
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Datum 01/2018  – 01/2020 
Plaats KU Leuven  
Functie 
Beschrijving 
 
 

Wetenschappelijk medewerker 
 Faculteit Architectuur. [AtLAs], Active Learning Atlas project, 

evaluatie van de activerende werkvormen in de bachelor 
architectuur via mixed method onderzoek en het ontwikkelen van 
een professioneel leernetwerk. 

 Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen. Kwalitatief 
onderzoek naar de ervaringen van studenten met STEAM-
ijkingstoetsen. 

 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. 
Toetsontwikkeling peilingen: ontwikkeling items en evaluatie van 
de psychometrische kwaliteit.   

  
Datum 07/2017 – 01/2018  
Plaats KU Leuven  
Functie 
Beschrijving 
 
 

Leercoach Faculteit Architectuur 
 Studiebegeleiding via individuele coaching, groepscoaching en 

peer assisted learning. 
 Ontwerpen van studiemethode tools.  
 

Talenkennis 

 Spreken Lezen Schrijven 

Nederlands 5 5 5 
Engels 3 4 4 
Frans 2 2 2 
Spaans 1 1 1 

5=moedertaal 4=vloeiend 3=werktaal 2=conversatie 1=noties 
 
Computerkennis  

 Microsoft (Excel, Word, PowerPoint)  
 SPSS 
 NVivo 
 InDesign 

Bijkomende opleidingen 

 Certificaat ‘Hello Design Thinking’ – IDEO U – 2020  
 Certificaat ‘Experience Entrepreneurship’ – Summer School – Universiteit Antwerpen – 2019 
 Certificaat ‘Applied Psychometrics: Analyzing Rating Data’ – Summer School – Institute of 

Education – Rusland – 2018  
 Certificaat ‘Bauhaus Design Principles’ – Summer School – Bauhaus University Weimar – Duitsland 

– 2016  
 Storytelling with data – KU Leuven – 2020  
 Project management – KU Leuven – 2019  
 InDesign – KU Leuven – 2019  
 Inspirerend coachen – KU Leuven – 2018  
 Infocyclus ontwikkelingssamenwerking – Belgische Technisch Coöperatie (Enabel) – 2015   
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Lopende projecten 

 Customer journey onderzoek op het niveau van organisaties (Departement WSE), november 
2021- april 2022. 

 Evaluatie van het onderwijsaanbod voor zieke leerlingen (Departement Onderwijs & Vorming), 
maart 2021 – augustus 2022. 

 Digital transformation in het Flemish education System (DG Reform), sept 2021 – juli 2023. 
 Procesbegeleiding proeftuinen Hybride Leeromgevingen (Provincie Antwerpen), november 2021- 

augustus 2024. 
 Strategische competentieprognose voor koeltechniekers (ESF SCOPE), Frixis, december 2021- 

augustus 2022. 
 Strategische competentieprognose voor de bouwsector (ESF SCOPE), Constructiv, 2021. 

Relevante projectreferenties 

 Customer journey onderzoek bij geïnteresseerde niet-participerende burgers (Departement 
WSE), 2021. 

 Customer journey onderzoek bij opleidingsverstrekkers (Departement WSE), 2021. 
 Een leer- en loopbaanrekening voor Vlaanderen (Departement WSE), 2021.  
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Thesis: Does flexibility work for the workless? Examining the impact of a flexible job 

search among unemployed jobseekers. 

   Promotoren: prof. dr. Marijke Verbruggen en prof. dr. Luc Sels 

Loopbaan 

2016-heden Diensthoofd Steunpunt Werk 

2019-heden Deeltijds assistent professor onderzoeksgroep Work and Organisation Studies, Faculteit 

Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven 

2019-heden Promotor VDAB leerstoel Deep CARMA 

2016-heden Promotor wetenschappelijke ondersteuning van het datawarehouse Arbeidsmarkt en 

Sociale Bescherming KSZ, samen met CeSo, KU Leuven en  Metices, ULB 

2014-2016 Postdoctoraal onderzoeksexpert – Steunpunt Werk & Onderzoeksgroep Work and 

Organisation Studies, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven 

2009-2014 Doctoraal onderzoeker onderzoeksgroep Work and Organisation Studies, Faculteit 

Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven 

2009-2014 Wetenschappelijk onderzoeker Steunpunt Werk en Sociale Economie, Faculteit 

Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven 

Expertise en onderzoeksdomeinen 

 

• Arbeidsreserve en arbeidspotentieel 

• arbeidsmarktmonitoring en -projecties 

• duurzame loopbanen 

• arbeidsmarktmobiliteit 

• zoekgedrag werkzoekenden 

• uittrede op de arbeidsmarkt en eindeloopbaan 

• intrede op de arbeidsmarkt 

• opleiding en levenslang leren 

• krapte op de arbeidsmarkt 

• Toekomstverkenningen op de arbeidsmarkt 

• Recommender systemen in matching vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 

• Career Management Analytics; big data technieken en PES 
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Selectie van recente relevante onderzoeksprojecten m.b.t. Arbeidsresere 

 
2016 –  … Diensthoofd Steunpunt Werk 
 
2020-…  Lid arbeidsmarktexpertengroep Vlaams Minister van Werk H. Crevits  
 
2016-…  Verantwoordelijke studies arbeidsreserve en arbeidspotentieel binnen het Steunpunt Werk 
 
2020-… Verantwoordelijke project NEET-jongeren. 

NEET-jongeren op weg naar werk, het perspectief van de begeleiders.  
Vlaamse NEET-jongeren in beeld: kwetsbare groepen onder de radar.  

 
2019-2023 Lid KU Leuven project ‘The potential additional labour force and labour market attachment’ 

(promotoren prof. dr. A. Forrier en prof. dr. N. De Cuyper; KU Leuven C2 financiering) 
 
2021 -2022  Medewerking aan boek ‘Incluzed’ van In-Z vzw over de integratie op de arbeidsmarkt van 

vrouwen met een migratieachtergrond 
 
2021 – 2022 Mede auteur Boek arbeid en gezondheid, met focus op arbeidsreserve bij personen in 

ziektestelsels 
 
2021 Mede auteur Boek Koers naar Talent. Hoofdstuk over de inclusieve arbeidsmarkt, wie is nog 

inzetbaar? 
 
2020 Mede auteur Boek Zeroexclusion 
 
2019 - … Lid Strategisch team niet-beroepsactieve arbeidsreserve VDAB 
 
2020 Promotor project ‘arbeidspotentieel in West-Vlaanderen’ voor POM West-Vlaanderen en VDAB 

West-Vlaanderen 
 
2020  Promotor project ‘arbeidspotentieel in Limburg’ voor POM Limburg  
 
2019 – 2021  Promotor ‘arbeidsmarktscan Federale Overheidsdiensten’  
 
2016 – 2018 Promotor project vergrijzing en aanwerving bij Ministerie van Defensie 

 
 

Ingediende projecten 

Co-promotor in de IBOF projectaanvraag ‘ a job offer you shouldn’t refuse: what are the dynamics driving persistent 

joblessness?  (2022-2026; budget: 2,023 miljoen euro. Samenwerking tussen arbeidsmarktonderzoekers vanuit KU 

Leuven (met prof. D. Verhaest, prof. J. Konings, prof. S. Vanormelingen), UAntwerpen (met prof. I. Marx, en prof 

K. Neels) en UGent (prof. S. Baert en prof. E. Verhofstadt).   

 
Overzicht publicaties 

 

Overzicht alle publicaties: https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00062316     

Selectie van publicaties m.b.t. arbeidsreserve: 

Vansteenkiste, S. (2021). De inclusieve arbeidsmarkt, wie is nog inzetbaar? In: B. Moens, P. Roskam, V. Van den 
Bosch (Eds.), Koers naar talent in overvloed, Chapt. 1, (28-41). die Keure. ISBN: 9789048641581. (professional 
oriented)  

Vansteenkiste, S. (2020). Ontsnappen aan de krapte die we zelf creëren – De demografische evolutie van de 
arbeidsmarkt in cijfers. In: W. Ranschaert, F. Yassir (Eds.), #ZeroExclusion, Chapt. 9, (98-106). die Keure. ISBN: 
9789048635931. (professional oriented) 
 
 Vansteenkiste, S., Sourbron, M. (2020). Het arbeidspotentieel en de potentiële werkzaamheidsgroei anno 2019: 
een analyse per gewest op basis van EAK. Over.Werk - Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 30 (1), 66-75. Open 
Access 

https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/person/00062316
https://lirias.kuleuven.be/retrieve/580068
https://lirias.kuleuven.be/retrieve/580068
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Vansteenkiste, S., De Graeve, P-J., Sourbron, M. (2020). Een inclusieve benadering van het arbeidspotentieel 
van de West-Vlaamse bevolking op basis van enquête-en administratieve data. Report No. 9789088731402, 1-
67, Steunpunt Werk. (URL) Open Access  

Vansteenkiste, S., De Graeve, P-J., Sourbron, M. (2020). Een inclusieve benadering van het arbeidspotentieel 
van de Limburgse bevolking op basis van enquête- en administratieve data. 1-67, Steunpunt Werk. (URL) Open 
Access  

Vansteenkiste, S., Sourbron, M., Scholiers, B., Van Onacker, E., De Graeve, P-J., De Smet, R. (2019). Een 
inclusieve benadering van het arbeidspotentieel van de Vlaamse bevolking op basis van enquête- en 
administratieve data. Rapport, Steunpunt Werk. (URL) Open Access 

Vansteenkiste, S., Van Onacker, E., Scholiers, B. (2019). Een inclusieve benadering van het arbeidspotentieel in 
Vlaanderen op basis van administratieve gegevens. Over.Werk - Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 29 (01-2019), 
Art.No. 2, 27-45. Open Access 

Vansteenkiste, S., Penders, I. & De Graeve, P. (2021). Vlaamse NEET-jongeren ervaren verschillende afstanden 
tot de arbeidsmarkt. ViewZ. 

De Graeve, Vansteenkiste, De Cuyper & Delva (te verschijnen.)  NEET-jongeren op weg naar werk: het perspectief 
van de begeleiders (voorlopige werktitel). Werk.Rapport. Leuven: Steunpunt Werk. 

Penders, I., De Graeve, P.-J., & Vansteenkiste, S. (2020). Vlaamse NEET-jongeren in beeld: kwetsbare groepen 
onder de radar. Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 30(2), 10-20. Steunpunt Werk / Uitgeverij Acco. 

Vansteenkiste, S., De Graeve, P-J. (2018). De arbeidsmarktintegratie van asielzoekers in Vlaanderen. 
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