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Beknopte beschrijving van het onderzoek 

Context en doelstelling van het onderzoek 

Ondanks de arbeidsmarktkrapte in Vlaanderen en hoge werkloosheids- en inactiviteitsgraden in Brussel en 
Wallonië, blijft het aantal Walen en Brusselaars tewerkgesteld in Vlaanderen laag. Er is bovendien weinig 
onderzoek naar interregionale arbeidsmobiliteit in België. Om interregionale arbeidsmobiliteit te bevorderen dient 
een breder kader ontwikkeld te worden waarin expliciet het potentieel van grensoverschrijdende 
tewerkstellingszones wordt uitgedacht. De doelstellingen van het huidige onderzoek zijn dan ook de volgende: 

 Wat zijn de kenmerken van de Waalse/Brusselse werklozenpopulatie?  
 Wat zijn de beweegredenen/obstakels voor Walen/Brusselaars om een job in Vlaanderen te accepteren? 

Hoe kunnen deze obstakels worden overwonnen?  
 In welke mate bereiken Vlaamse werkgevers de Waalse/Brusselse bevolking met hun vacatures? Wat zijn 

de obstakels ondervonden bij de rekrutering? Hoe kunnen deze worden overwonnen? 
 Wat is de mogelijke rol van ‘tewerkstellingszones’ in het rekruteren van Walen/Brusselaars in 

Vlaanderen? Kunnen zulke zones worden geconceptualiseerd om rekrutering te optimaliseren? 
 In welke mate is het mogelijk een dergelijke analyse uit te voeren op Franse grensarbeiders?? 

Analysekader 

Deze opdracht steunt vooral op een analyse van de aanbod- en vraagzijde van de arbeidsmarkt, en de ruimtelijke 
en inhoudelijke aansluiting tussen beide: 

 De aanbodzijde: of het beschikbare arbeidspotentieel in Brussel en Wallonië. Gezien de scope van de 
opdracht richten we in deze opdracht in hoofdzaak de blik op de groep werkzoekenden. 

 De vraagzijde: bestaande uit de vacatures en werkgevers. Hierbij is het belangrijk om de gevraagde 
competenties en beroepen van de vacatures en de activiteiten van de werkgevers in de regio’s in kaart 
te brengen, alsook de trends in de tewerkstelling en kenmerken van de tewerkstelling. 

 
Bron: IDEA Consult/HIVA 
 
Naast deze analyse van de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt wordt vervolgens de geografische mobiliteit 
op de arbeidsmarkt als derde element in kaart gebracht, waarbij men zich vooral zal focussen op de 
pendelmobiliteit en in mindere mate op woonmobiliteit. Verschillende obstakels of hefbomen kunnen leiden tot 
een bevordering of belemmering van de geografische mobiliteit, en dus de aan- of afwezigheid van pendelstromen 
tussen gewesten. Deze obstakels of hefbomen zijn voor een deel gelinkt aan de aanbod of vraagzijde (bvb. de 
talenkennis van de werkzoekenden, de (gepercipieerde) culturele verschillen, informatie over 
mobiliteitsmogelijkheden, het al dan niet beschikken over een rijbewijs/wagen, de kwaliteit van het jobaanbod, 
de uitwisseling van vacatures tussen gewesten,…), maar ook aan de randvoorwaarden (bvb. de kostprijs van 
geografische arbeidsmobiliteit, de “ongemakken” gelinkt aan mobiliteit, het aanbod aan kinderopvang, de 
gebrekkige bereikbaarheid van bepaalde werkplaatsen met het openbaar vervoer). Om de 
onderzoeksdoelstellingen te realiseren, zetten we diverse methodes in (zie tabel). 
 



   

 

 

Onderzoeksvragen 
Desk 

onderzoek 
Kwantitatieve 

analyse 
Case-

analyse 
Enquête 

Wat zijn de kenmerken van de Waalse/Brusselse werklozenpopulatie?   X   

Wat is de mogelijke rol van potentiële ‘tewerkstellingszones’?  X   

Wat zijn de beweegredenen/obstakels voor Walen/Brusselaars? X  X X 

Hoe kunnen deze obstakels worden overwonnen?  X  X X 

Wat zijn de obstakels voor werkgevers bij de rekrutering?  X X X  

Is het mogelijk deze analyse uit te voeren op Franse grensarbeider? X X   

Plan van aanpak 

Voor het uitvoeren van de studie doorlopen we 4 fases. We voorzien 5 stuurgroepen en één werksessie. 

 Fase 1: Verkenning- en voorbereidingsfase heeft tot doel om van bij de start te zorgen voor eenzelfde begrip 
van de opdracht en het onderzoeksthema verder te verkennen zodat de volgende fases ten gronde voorbereid 
worden. We voorzien hiertoe een startoverleg, literatuuroverzicht, een 8-tal verkennende interviews en de 
opmaak van alle werkdocumenten voor de opdracht (identificatie van parameters voor data-analyse, 
template case study analyse, topiclijsten, vragenlijst enquête).  

 Fase 2: Data-analyse en identificatie van interregionale tewerkstellingszones heeft tot doel om inzicht te 
verkrijgen in de aanbod- en vraagzijde van de arbeidsmarkt in de drie gewesten, de vergelijking van de 
(inhoudelijke) aansluiting en de potentiële koppeling tussen beide elementen. Samen met de reeds aanwezige 
intergewestelijke pendelstromen binnen de ruimtelijke contouren van de zones zal dit resulteren in de 
potentiële verruiming en intensifiëring van de pendelstromen. Door hierbij ook de randvoorwaarden voor 
mobiliteit te betrekken worden finaal  de interregionale tewerkstellingszones bepaald. We zullen dus in drie 
stappen werken: we starten met een analyse van de pendelstromen en configuratie van de 
tewerkstellingszones, vervolgens analyseren we de aanbod- en vraagzijde van de arbeidsmarkt in de drie 
gewesten en eindigen met een verfijning van de tewerkstellingszones.  

 Fase 3: Analyse obstakels en hefbomen binnen een selectie van interregionale tewerkstellingszones heeft tot 
doel obstakels en hefbomen voor geografische mobiliteit binnen een selectie van 3 interregionale 
tewerkstellingszones diepgaand te onderzoeken aan de hand van case study analyses en een enquête bij 
beschikbare werkzoekenden in Brussel en Wallonië.   

 Fase 4: Synthese en aanbevelingen omvat het afronden van het onderzoeksproject met een eindrapport, op 
basis van de resultaten van de voorbije fases en een eindworkshop met alle stakeholders.  

Verschillende valorisatiepistes 

Het valorisatieplan voor de voorgestelde studieopdracht bevat verschillende elementen om de 
onderzoeksresultaten onder de aandacht te brengen van de betrokken stakeholders: 

 Diverse publicaties van de onderzoeksresultaten in de vorm van een toegankelijk eindrapport met 
samenvatting. De bevindingen kunnen via diverse kanalen onder de aandacht van een breed publiek gebracht 
worden (bv. website en nieuwsbrief WSE, Over.Werk, de Dynam-kanalen). 

 Presentaties van het onderzoek gericht op verschillende doelgroepen: bv. beleidsactoren, sociale partners,…. 

 Verspreiding van de onderzoeksresultaten: via IDEA-kanalen, HIVA-kanalen en sociale media 

Onze troeven voor deze opdracht 

Speciaal voor deze oproep slaan HIVA en IDEA Consult de handen in elkaar. We brengen deze opdracht tot een 
succesvol einde dankzij een combinatie van unieke en complementaire sterktes, onder meer:  

 Expertise m.b.t. de Vlaamse, Brusselse en Waalse arbeidsmarkt 

 Expertise m.b.t. regionale analyses van vraag- en aanbod op de arbeidsmarkt, mismatches en mobiliteit 

 Expertise m.b.t. kwantitatief onderzoek 

 Expertise m.b.t. kwalitatief onderzoek  
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1 / Context en doelstellingen van het onderzoek 

Sterke geografische mismatches op de arbeidsmarkt  

Ondanks de coronacrisis kent Vlaanderen een bijzonder krappe arbeidsmarkt, met een werkloosheidsgraad van 
slechts 3,5% en een werkzaamheidsgraad van 74,7% in 2020 (gegevens Steunpunt WSE). Eind oktober 2021 
stonden bovendien 72.067 vacatures open bij VDAB (rechtstreeks bij VDAB gemeld). Het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest kent daarentegen een werkzaamheidsgraad van 61,3% en een werkloosheidsgraad van 12,4%, terwijl het 
Waals gewest een werkzaamheid van 64,6% kent en een werkloosheid van 7,4%. Ondanks de arbeidsmarktkrapte 
in Vlaanderen en hoge werkloosheids- en inactiviteitsgraden in Brussel en Wallonië, blijft het aantal Walen en 
Brusselaars tewerkgesteld in Vlaanderen vandaag de dag laag. Volgens recente cijfers van Steunpunt WSE kwamen 
slechts 2,4% van alle tewerkgestelden in Vlaanderen in 2019 uit Brussel en 2,6% uit Wallonië. Ook de Vlaamse 
tewerkstelling wonend in Frankrijk is zeer beperkt (0,7%). In zekere zin zijn de Brusselse en Waalse werklozen 
ongebruikt arbeidspotentieel waarmee de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt kan worden verlicht. De Vlaamse 
Regering verwijst hier naar in haar regeerakkoord: “We vergroten het aantal werkzoekenden van Brussel en 
Wallonië dat in Vlaanderen een vacature vervult”. 

Nood aan een systematische analyse van interregionale tewerkstellingsproblematieken 

Er is momenteel weinig recent onderzoek naar interregionale arbeidsmobiliteit in België. Het bestaande 
onderzoek focust bovendien eerder op het in kaart brengen van pendelzones en het begrijpen van bestaande 
patronen, en spitst zich niet zozeer toe op het potentieel van bepaalde stromen. Het is echter belangrijk om de 
interregionale tewerkstellingsproblematiek op een meer systematische manier in kaart te brengen d.m.v. een 
analyse van het arbeidspotentieel in de andere gewesten en de obstakels om dit arbeidspotentieel te kunnen 
benutten. Om interregionale arbeidsmobiliteit te bevorderen dient bovendien een breder kader ontwikkeld te 
worden waarin expliciet het potentieel van grensoverschrijdende tewerkstellingszones wordt uitgedacht. Zulke 
potentiële interregionale tewerkstellingszones zullen in belangrijke mate worden ingegeven door een analyse van 
de vraag- en aanbodzijde maar ook een analyse van de interregionale mobiliteitsnetwerken, zoals het wegennet 
en het beschikbare openbaar vervoer. We zien deze zones in de eerste plaats als functioneel afgebakende en niet 
als institutioneel omschreven gebieden. Ze hebben als doel een geografisch-economische ruimte te scheppen 
waarbinnen gewestelijk grensoverschrijdende vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de nabije toekomst op een 
effectieve manier elkaar kunnen ontmoeten. De finale doelstelling van deze analyse is om te komen tot een 
effectievere bemiddeling tussen Vlaamse werkgevers en Waalse/Brusselse werkzoekenden om zo de 
interregionale mobiliteit tussen de Belgische gewesten te verhogen. Meer specifiek zal dit onderzoek volgende 
vragen beantwoorden.  

 Wat zijn de kenmerken van de Waalse/Brusselse werklozenpopulatie? Wat zijn veel voorkomende 
beroepsaspiraties onder Waalse/Brusselse werklozen? In welke mate sluiten deze aan op bestaande 
tekorten in de Vlaamse arbeidsmarkt? 

 Wat zijn de beweegredenen/obstakels voor Walen/Brusselaars om een job in Vlaanderen te accepteren?  
 Hoe kunnen deze obstakels worden overwonnen? Wat zijn relevante ‘nudging’-technieken voor 

arbeidsmobiliteit en hoe zouden die kunnen worden toegepast om Brusselaars en Walen in Vlaanderen 
tewerk te stellen? 

 In welke mate bereiken Vlaamse werkgevers de Waalse/Brusselse bevolking met hun vacatures? Wat zijn 
de obstakels ondervonden door de werkgevers bij de rekrutering? Hoe kunnen deze worden 
overwonnen? 

 Wat is de mogelijke rol van potentiële ‘tewerkstellingszones’ in het rekruteren van Walen/Brusselaars in 
Vlaanderen? Kunnen zulke zones (op basis van een vraag- en aanbodanalyse) worden geconceptualiseerd 
om rekrutering te optimaliseren? 

 In welke mate is het mogelijk een dergelijke (vergelijkbare) analyse uit te voeren op Franse 
grensarbeiders, met name rond de Vlaams/Franse grens? Bestaat de data hiervoor? Wat voor 
aanbevelingen kunnen worden geformuleerd rond het verzamelen van deze data, het verbeteren van de 
statistieken en het uitvoeren van een dergelijk toekomstig project? 

In volgende hoofdstukken beschrijven we hoe IDEA en HIVA dit onderzoek zullen uitvoeren.  
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2 / Ons inhoudelijk analysekader en gehanteerde methodieken 

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

2.1. Ons analysekader 

Zoals reeds in de context besproken en weergegeven in onderstaande figuur, steunt deze opdracht vooral op een 
analyse van de aanbod- en vraagzijde van de arbeidsmarkt, en de ruimtelijke en inhoudelijke aansluiting tussen 
beide: 

 De aanbodzijde: Dit omvat in ruime zin het beschikbare arbeidspotentieel in Brussel en Wallonië, namelijk 
werknemers, werkzoekenden en inactieven op beroepsactieve leeftijd. Gezien de scope van de opdracht 
richten we in deze opdracht in hoofdzaak de blik op de groep werkzoekenden in het Waals en Brussels 
Gewest. Het profiel van de actieve werknemers in deze gewesten biedt dan wel een extra kijk op de 
beschikbare profielen in elke regio, maar de focus ligt in deze niet op het bevorderen van job-naar-job 
transities. De groep inactieven staat dan weer verder van de Vlaamse arbeidsmarkt en biedt dus minder 
potentieel om de openstaande vacatures in te vullen.  

 De vraagzijde: bestaande uit de vacatures en werkgevers. Hierbij is het belangrijk om de gevraagde 
competenties en beroepen van de vacatures en de activiteiten van de werkgevers in de regio’s in kaart te 
brengen, alsook de trends in de tewerkstelling (evolutie van werknemers, aanwervingen van nieuwe 
werknemers) en kenmerken van de tewerkstelling (kwaliteit van job, rol van Nederlands als voertaal, 
mogelijkheid om thuis te werken,…).  

Figuur 1: Ons analysekader voor deze opdracht 

 
Bron: IDEA Consult/HIVA 

Naast deze analyse van de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt wordt vervolgens de geografische mobiliteit 
op de arbeidsmarkt als derde element in kaart gebracht. Met geografische mobiliteit wordt de fysieke verplaatsing 
tussen de woonplaats en de werkplaats bedoeld. Wat dit betreft, dient men een onderscheid te maken tussen 
enerzijds woonmobiliteit (d.i. naar een dichter bij het werk gelegen woning verhuizen), en anderzijds, 
pendelmobiliteit (d.i. het dagelijks of bijna dagelijks heen en weerreizen tussen de woonplaats en de werkplaats). 
Een sterke geografische mobiliteit van arbeidskrachten kan bijdragen tot het verminderen van de geografische 
mismatches op de arbeidsmarkt, aangezien lokaal openblijvende vacatures kunnen worden ingevuld door elders 
woonachtige personen die over de noodzakelijke capaciteiten beschikken. In dit onderzoek zullen we ons wellicht 
vooral focussen op de pendelmobiliteit en in mindere mate op woonmobiliteit.  

Verschillende obstakels of hefbomen kunnen leiden tot een bevordering of belemmering van de geografische 
mobiliteit, en dus de aan- of afwezigheid van pendelstromen tussen gewesten. Deze obstakels of hefbomen zijn 
voor een deel gelinkt aan de aanbod of vraagzijde, maar ook aan de randvoorwaarden. Aan de hand van een eerste 
literatuuroverzicht kunnen alvast volgende obstakels of hefbomen gelinkt aan de randvoorwaarden 
geïdentificeerd worden: 
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 De kostprijs van geografische arbeidsmobiliteit: zowel de kost van pendelmobiliteit, met name de kostprijs 
van autogebruik, van openbaar vervoer,… als de kost van woonmobiliteit, met name de vastgoedprijzen.  

 De “ongemakken” gelinkt aan mobiliteit: de verplaatsingstijd die wordt beïnvloed door de woon-werkafstand, 
de verkeerscongestie en de staat waarin de verkeersinfrastructuur zich bevindt.  

 Het aanbod aan kinderopvang: Kinderopvangcentra zijn ongelijkmatig over het land verspreid. Bovendien 
hebben werknemers die langdurig onderweg zijn nood aan uitgebreide en flexibele opvanguren, wat weinig 
beschikbaar is. 

 De gebrekkige bereikbaarheid van bepaalde werkplaatsen met het openbaar vervoer: Bedrijven die geen of 
een slechte verbinding hebben met het openbaar vervoer, kunnen moeilijkheden ondervinden bij het 
rekruteren van nieuw personeel en het behouden van bestaand personeel. 

Wat de vraagzijde betreft kunnen o.a. volgende obstakels of hefbomen voor geografische mobiliteit 
geïdentificeerd worden:  
 De kwaliteit van het jobaanbod: Onder andere de loonvoorwaarden, de specifieke eigenschappen van de 

arbeidstijdregeling, het type van arbeidsplaats en van overeenkomst, de mogelijkheid om al dan niet thuis te 
werken – spelen duidelijk een belangrijke rol in de aantrekkingskracht van het voorstel om de werkzoekenden 
in beweging te brengen. 

 De openheid van werkgevers voor werkzoekenden (uit andere gewesten)  
 De uitwisseling van vacatures tussen gewesten en het actief bemiddelen op vacatures in het ontvangende 

gewest  

Wat de aanbodzijde betreft kunnen o.a. volgende obstakels of hefbomen voor geografische mobiliteit 
geïdentificeerd worden:  
 Het al dan niet beschikken over een rijbewijs/wagen 
 Het huiseigenaarschap en de mate waarin men aan zijn woonomgeving gehecht is 
 De talenkennis van de werkzoekenden 
 (gepercipieerde) Culturele verschillen 
 Informatie over mobiliteitsmogelijkheden 

De mogelijke obstakels en hinderpalen voor geografische mobiliteit zullen in de loop van het onderzoek verder 
geanalyseerd en verfijnd worden. Het is echter belangrijk om aan te geven dat de analyse van obstakels en 
hinderpalen voor geografische mobiliteit niet uitgevoerd zal worden op heel Wallonië en Brussel, maar op een 
selectie van relevante Interregionale tewerkstellingszones. Het is zo dat de analyse van de vraag en aanbodzijde 
van de arbeidsmarkt, en de randvoorwaarden voor mobiliteit (o.a. wegennet, openbare vervoer,…) als finale 
doelstelling heeft om verschillende Interregionale tewerkstellingszones te conceptualiseren, ruimtelijk af te 
bakenen en inhoudelijk mogelijke acties te identificeren. Op basis van deze analyse zal het mogelijk zijn om een 
aantal zones te kaderen waarbinnen gewestelijk grensoverschrijdende vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de 
nabije toekomst op een effectievere manier elkaar zullen kunnen ontmoeten.  

2.2. Onze methoden per onderzoeksvraag 

Dit onderzoek zal starten met een analyse van de aanbod- en vraagzijde van de arbeidsmarkt in de drie gewesten, 
alsook de randvoorwaarden voor mobiliteit (voorzieningen, wegennet, openbaar vervoer,…), aan de hand van een 
analyse van administratieve regionale arbeidsmarktdata (doelstelling/vraag 1 van de opdracht).  

Op basis van deze kwantitatieve regionale arbeidsmarktanalyse, alsook beschikbare literatuur m.b.t. deze topic, 
zullen we  vervolgens interregionale tewerkstellingszones conceptualiseren en identificeren (doelstelling 2 van de 
opdracht). 

Daarnaast zullen we  aan de hand van een case study analyse, een enquête bij werkzoekenden en beschikbare 
literatuur de obstakels en hefbomen voor geografische mobiliteit binnen een selectie van interregionale 
tewerkstellingszones diepgaand onderzoeken (doelstelling 3, 4 en 5 van de opdracht). 

Tot slot zal aan de hand van desk onderzoek en analyse van bestaande gegevens onderzocht worden in welke 
mate het mogelijk is een dergelijke (vergelijkbare) analyse uit te voeren op Franse grensarbeiders (doelstelling 6 
van de opdracht). 

Onze mixed-method analyse wordt ook weergegeven in onderstaande tabel waar een overzicht wordt gegeven 
van de voorgestelde methoden per onderzoeksvragen.  
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Tabel 1 : Link tussen onderzoeksvragen en de gehanteerde onderzoeksmethoden 

Onderzoeksvragen 
Desk 

onderzoek 
Kwantitatieve 

analyse 
Case-

analyse 
Enquête 

Wat zijn de kenmerken van de Waalse/Brusselse werklozenpopulatie? 
Wat zijn veel voorkomende beroepsaspiraties onder Waalse/Brusselse 
werklozen? In welke mate sluiten deze aan op bestaande tekorten in de 
Vlaamse arbeidsmarkt? 

 X   

Wat is de mogelijke rol van potentiële ‘tewerkstellingszones’ in het 
rekruteren van Walen/Brusselaars in Vlaanderen? Kunnen zulke zones (op 
basis van een vraag- en aanbodanalyse) worden geconceptualiseerd om 
rekrutering te optimaliseren? 

 X   

Wat zijn de beweegredenen/obstakels voor Walen/Brusselaars om een 
job in Vlaanderen te accepteren? 

X  X X 

Hoe kunnen deze obstakels worden overwonnen? Wat zijn relevante 
‘nudging’-technieken voor arbeidsmobiliteit en hoe zouden die kunnen 
worden toegepast om Brusselaars en Walen in Vlaanderen tewerk te 
stellen? 

X  X X 

In welke mate bereiken Vlaamse werkgevers de Waalse/Brusselse 
bevolking met hun vacatures? Wat zijn de obstakels ondervonden door de 
werkgevers bij de rekrutering? Hoe kunnen deze worden overwonnen? 

X X X  

In welke mate is het mogelijk een dergelijke (vergelijkbare) analyse uit te 
voeren op Franse grensarbeiders, met name rond de Vlaams/Franse 
grens? Bestaat de data hiervoor? Wat voor aanbevelingen kunnen worden 
geformuleerd rond het verzamelen van deze data, het verbeteren van de 
statistieken en het uitvoeren van een dergelijk toekomstig project? 

X X   

2.3. Wetenschappelijke kwaliteit van ons onderzoek 

Hieronder lichten we toe hoe we de wetenschappelijke kwaliteitscriteria die relevant zijn voor dit type onderzoek 
(mix van kwantitatieve en kwalitatieve methodes) zullen bewaken: 

 Betrouwbaarheid (accuraatheid): Betrouwbaarheid in onderzoek gaat over de inspanningen die we doen om 
de accuraatheid van de informatie te bewaken. Dit doen we vooral aan de hand van uitgewerkte sjablonen 
en vragenlijsten voor zowel de case-study analyse (semigestructureerde leidraad) en enquêtes (gesloten 
vragenlijst). Daarnaast gebruiken we voor de databank-analyse betrouwbare administratieve databronnen.   

 Construct validiteit (confirmeerbaarheid): wordt gegarandeerd door triangulatie van: 

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

- Methoden: literatuuronderzoek, databank analyse, case study onderzoek en enquêtes. Hierbij 
zal door het onderzoeksteam voldoende aandacht worden besteed aan het afstemmen/integreren van 
de aanpak en bevindingen uit de verschillende deelonderzoeken. 

- Inzichten: door het betrekken van diverse groepen met verschillende perspectieven 
(werkgevers, werknemers en werkzoekenden). De resultaten en methodologie worden dan ook telkens 
besproken met de stuurgroep.   

 Interne validiteit (credibiliteit): Binnen het onderzoeksteam maken we uitdrukkelijk tijd voor interne validiteit 
door vóór elk belangrijk moment van conclusie en rapportage een interne werksessie te plannen, waarin we 
elkaars ideeën, interpretaties en inzichten bevragen.  
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3 / Ons plan van aanpak 

Dit hoofdstuk beschrijft het plan van aanpak om het hierboven beschreven analysekader in de praktijk te 

implementeren. We onderscheiden 4 fasen in het onderzoek: Fase 1: Verkenning- en voorbereidingsfase; Fase 

2: Data-analyse en identificatie van interregionale tewerkstellingszones; Fase 3: Analyse obstakels en hefbomen 
binnen selectie van interregionale tewerkstellingszones en Fase 4: Synthese en aanbevelingen.  

3.1. Fase 1: Verkenning- en voorbereidingsfase 

Doel: Deze verkenningsfase heeft tot doel om van bij de start te zorgen voor eenzelfde begrip van de opdracht en 
het onderzoeksthema verder te verkennen zodat de volgende fases ten gronde voorbereid worden. 

Aanpak: 

Deze fase bestaat uit volgende stappen:  

 Stap 1.1. Startoverleg 

 Stap 1.2. Literatuuroverzicht  

 Stap 1.3. Verkennende interviews 

 Stap 1.4. Voorbereidend werk 

3.1.1 Stap 1.1. Startoverleg 

Om tot eenzelfde referentiekader te komen tussen het onderzoeksteam en de stuurgroep, voorzien we bij de 
aanvang van het project een stuurgroep waar volgende agendapunten besproken zullen worden: 

 Kennismaking met het onderzoeksteam; 

 Bespreking plan van aanpak zoals uitgewerkt in de offerte en scherpstellen van de focus en de scope van het 
onderzoek; 

 Uitwisseling van relevante documenten en informatie; 

 Voorbereiding interviews: selectie van de te interviewen personen en organisaties; 

 Organisatorische afspraken. 

3.1.2 Stap 1.2. Literatuuroverzicht 

Via een deskstudie verzamelen we bestaande kennis rond geografische mobiliteit en interregionale 
tewerkstellingszones. Specifiek brengen we inzichten samen over obstakels en hefbomen m.b.t. geografische 
mobiliteit, relevante indicatoren voor de afbakening van interregionale tewerkstellingszones, relevante ‘nudging’-
technieken voor arbeidsmobiliteit, bestaande samenwerkingsakkoorden en maatregelen voor het stimuleren van 
interregionale mobiliteit. We analyseren zowel peer-reviewed als grijze literatuurbronnen, beleidsteksten, andere 
relevante bronnen en beschrijvend cijfermateriaal. Dit literatuuroverzicht zal ons helpen bij een eerste 
conceptualisering van de interregionale tewerkstellingszones, het aanvragen van de data, en het opstellen van de 
vragenlijsten voor de bevragingen. Zie hieronder een eerste lijst van relevante literatuur.  

 

 Departement Werk en Sociale Economie (2019). Arbeidsmarktkrapte in Vlaanderen: oorzaken, verschijningsvormen en 
actieterreinen.  

 Vandekerkhove, T., Goesaert, T., & Struyven, L. (2019). Jobs, aanwervingen en startende werkgevers op de Vlaamse en 
subregionale arbeidsmarkten. VIONA-Trendrapport 2019. HIVA – KU Leuven. 

 Vandekerkhove, T., Goesaert, T., Struyven, L. (2019). Dynamiek en profiel van de arbeidsmarkt op Brussels Airport. Paper 
in het kader van de Viona-Leerstoel Dynamiek van de Arbeidsmarkt. HIVA.  

 Vandekerkhove, T., Goesaert, T., Struyven, L. (2019). Directe tewerkstelling op Brussels Airport. Trendrapport 2019/1. 
HIVA.  

 Struyven, L., Van Landeghem, G., Coomans, S. (2015). Doelgroepkortingen door het Brussels Gewest: ook voor de 
Brusselse arbeidsmarkt ? Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE, (4), 119-125.  

 Vanderbiesen, W., & Jacobs, M. (2012). Interregionale en grensoverschrijdende mobiliteit in België. Een analyse op basis 
van de Vlaamse Arbeidsrekening (WSE Report 1-2012). Steunpunt Werk en Sociale Economie. 

 CRB (2009). Documentatienota betreffende de problematiek van de geografische arbeidsmobiliteit. 
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3.1.3 Stap 1.3. Verkennende interviews 

Daarnaast voeren we in deze fase ook een achttal verkennende interviews uit met sleutelactoren in het domein, 
namelijk: Departement WSE, VDAB, Actiris (en/of View.brussels), Forem, en Synerjob, naast ook enkele 
werkgeversfederaties (Voka, Unizo, Federgon) en initiatieven van Eures en Interreg. Deze gesprekken dienen om 
eerste inzichten te vergaren in de problematiek en het bestaand beleid, de implementatie van 
samenwerkingsakkoorden, mogelijke obstakels en hefbomen voor geografische mobiliteit en relevante 
interregionale tewerkstellingszones. Daarnaast dienen de gesprekken met VDAB, Actiris (en/of View.brussels) en 
Forem ook vooral om de mogelijkheden m.b.t. arbeidsmarktdata en contactgegevens die ter beschikking kan 
worden gesteld te exploreren. Deze semigestructureerde interviews zullen gevoerd worden op basis van  een 
topiclijst. Inspiratie voor de topics zal o.a. uit de bevindingen van het literatuuroverzicht (3.1.2) worden gehaald. 
De interviews kunnen individueel of in groep georganiseerd worden, online of fysiek. De finale lijst met te 
interviewen personen wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald op de eerste stuurgroep. 

3.1.4 Stap 1.4. Voorbereidend werk 

Op basis van de informatie verzameld in de vorige stappen, bereiden we in deze fase alle benodigde 
werkdocumenten voor, namelijk:  

 Oplijsting van alle belangrijke en beschikbare paramaters voor de analyse van interregionale 
tewerkstellingszones 

 Template voor de case study analyse : om dezelfde aanpak te garanderen over alle geselecteerde zones, maar 
met voldoende flexibiliteit om de specificiteit van elke case aan bod te laten komen.  

 Topiclijsten voor de bevragingen van sectororganisaties/werkgevers en huidige werknemers in de case study 
analyse: semigestructureerd topiclijsten, op maat van de doelgroep.  

 Vragenlijst voor de enquête bij werkzoekenden: binnen de geselecteerde zones voor verder onderzoek.   

Al deze werkdocumenten alsook ons voorstel van selectie van tewerkstellingszones voor verder onderzoek (op 
basis van de resultaten van stap 2.1.; zie verder) zullen voorgelegd en besproken worden met de stuurgroep op 
de 2de stuurgroepvergadering eind maart 2022.  

Resultaat: 

Het resultaat van de verkenning- en voorbereidingsfase omvat: 

 Inzicht in de probleemstelling (wat willen we meten) en data die ter beschikking kan worden gesteld; 

 De werkdocumenten voor de volgende fasen van het onderzoek. 

 1ste stuurgroep: startoverleg (december 2021) 

  2e stuurgroep (eind maart 2022): Bespreking van de werkdocumenten.  

3.2. Fase 2: Kwantitatieve regionale arbeidsmarktanalyse en identificatie van interregionale 
tewerkstellingszones 

Doel: Deze fase heeft tot doel om grondig inzicht te verkrijgen in de aanbod- en vraagzijde van de arbeidsmarkt in 
de drie gewesten (opgebouwd vanuit een analyse van de werkzoekenden en de gepubliceerde en openstaande 
vacatures), de vergelijking van de (inhoudelijke) aansluiting en de potentiële koppeling tussen beide elementen. 
Samen met de reeds aanwezige intergewestelijke pendelstromen binnen de ruimtelijke contouren van de zones 
zal dit resulteren in de potentiële verruiming en intensifiëring van de pendelstromen. Door hierbij ook de 
randvoorwaarden voor mobiliteit te betrekken (voorzieningen, wegennet, openbare vervoer,…) worden finaal  de 
interregionale tewerkstellingszones bepaald. 

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http://www.designofsignage.com/application/symbol/building/largesymbols/meeting-hall.html&ei=Ma_wUv6xNILDhAe2h4GIDw&usg=AFQjCNH_uns4ipIOcNC0XmRtD0zSdaCymw&sig2=Ty1b-3--ctpaTt5W-gU6IA&bvm=bv.60444564,d.ZG4
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http://www.designofsignage.com/application/symbol/building/largesymbols/meeting-hall.html&ei=Ma_wUv6xNILDhAe2h4GIDw&usg=AFQjCNH_uns4ipIOcNC0XmRtD0zSdaCymw&sig2=Ty1b-3--ctpaTt5W-gU6IA&bvm=bv.60444564,d.ZG4
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Aanpak:  

Deze fase wordt vanuit drie elementen opgebouwd. We beschouwen het beschikbare arbeidspotentieel in (de 

relevante subregio’s van) het Waals en Brussels Gewest, de lokaal gevraagde profielen in het Vlaams Gewest en 

de reeds bestaande pendelstromen tussen deze regio’s, deze laatste uitgesplitst naar subregio en sector van 

tewerkstelling. We beroepen ons hiervoor op verschillende, complementaire bronnen, waarvan enkele door HIVA 

ontwikkeld en beheerd worden, of aangevraagd werden in het kader van andere onderzoeksprojecten. Het 

samenleggen van deze elementen laat vervolgens toe om de interregionale zones verder te conceptualiseren, als 

input voor de volgende stap. Deze fase bestaat dus uit volgende stappen:  

 Stap 2.1. Analyse van de pendelstromen en configuratie van de interregionale tewerkstellingszones 

 Stap 2.2. Analyse van de aanbod- en vraagzijde van de arbeidsmarkt in de drie gewesten 

 Stap 2.3. Verfijning van de interregionale tewerkstellingszones 

3.2.1 Stap 2.1. Analyse van de pendelstromen en configuratie van de interregionale 
tewerkstellingszones 

Een eerste element in de kwantitatieve analyse betreft het in kaart brengen van de reeds aanwezige, 
intergewestelijke pendelstromen; dit als startpunt om de interregionale tewerkstellingszones vorm te geven. De  
bestaande pendelstromen, naar sector en activiteit van tewerkstelling, zullen geanalyseerd worden als indicatie 
van bestaand potentieel binnen bepaalde regio’s. De afwezigheid van deze stromen kan – gegeven een match 
tussen vraag en aanbod - op zijn beurt wijzen op onderbenut potentieel in de regio. Beide elementen bieden op 
deze manier de bouwstenen om de interregionale tewerkstellingszones vorm te geven: zones met reeds 
vastgestelde pendelstromen en zones met voldoende potentieel. 

De bron in deze onderzoeksstap is de samen door HIVA en RSZ ontwikkelde Dynam-Reg dataset, waarin een 

koppeling wordt gemaakt tussen werknemers, werkgevers en vestigingen. Deze gegevens laten toe om individuele 

werknemers te volgen, zodat de aanwervingen en de uitstroom op ondernemingsniveau bepaald kunnen worden. 

We beschikken over bijkomende variabelen - op persoons- en bedrijfsniveau, zoals woonplaats, 

tewerkstellngsplaats en activiteit van de onderneming - zodat per sector de intergewestelijke stromen tussen 

arrondissementen bepaald kunnen worden. Dit biedt met andere woorden inzicht in het reeds gerealiseerde 

potentieel van interregionale samenwerking. 

Met behulp van een bijkomende bron – een longitudinaal panel opgebouwd vanuit een steekproef van 10% van 
alle loontrekkende werknemers in België - kunnen enkele additionele variabelen, zoals opleidingsniveau of socio-
economische positie voor de aanwerving, in verband worden gebracht met de pendelstromen. Dit maakt dat we 
de pendelstromen niet alleen vanuit de vraagzijde in beeld kunnen brengen (sector van tewerkstelling), maar ook 
langs de aanbodzijde (profiel werknemer). Ook deze bron is reeds beschikbaar en werd gebruikt in eerdere 
projecten van HIVA. Op basis van deze analyse van de pendelstromen zal het mogelijk zijn om een eerste 
configuratie van de interregionale tewerkstellingszones voor te stellen aan de stuurgroep en er drie relevante uit 
te selecteren voor verder onderzoek (zie stap 3.1.).  

3.2.2 Stap 2.2. Analyse van de aanbod- en vraagzijde van de arbeidsmarkt  

Vraagzijde arbeidsmarkt 

In deze analyse brengen we de gevraagde profielen in het Vlaams Gewest in beeld op basis van een bij VDAB 

aangevraagde dataset waarin alle vacatures in het gewest, startend vanaf 2016, verzameld zijn. Deze 

vacaturedatabank wordt gekoppeld met alle bij VDAB beschikbare variabelen, zodat niet alleen de locatie en 

activiteit van de onderneming gekend zijn, maar ook het jobprofiel en de gevraagde competenties; alsook het feit 

of deze vacatures reeds ingevuld zijn of niet. 

Dit laat toe om zeer gedetailleerd, op subregionaal niveau, de arbeidsvraag in beeld te brengen. De exacte 

afbakening van deze subregio’s volgt deels uit het vooronderzoek van Fase 1, maar een mogelijk startpunt is een 

analyse op arrondissementsniveau. Een verwerking van de vacaturegegevens op gemeentelijk niveau levert met 

grote waarschijnlijkheid een te versnipperd beeld op. Zoals aangegeven zijn twee oefeningen mogelijk: een analyse 
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van zowel de gevraagde profielen als van de nog openstaande vacatures. Deze laatste bieden extra inzicht in de 

lokale knelpunten en krapte op de arbeidsmarkt, zowel naar gevraagde profielen (opleidingsniveau, 

competenties,…) als naar activiteit of beroepen. 

Deze aanvraag van vacaturegegevens kadert in het onderzoek van de Viona leerstoel Arbeidsmarktdynamiek. 

Inzichten van dit lopend onderzoek die relevant zijn voor deze onderzoeksvraag zullen uiteraard mee opgenomen 

worden. 

Aanbodzijde arbeidsmarkt 

Wat de beschikbare profielen betreft ligt de focus op het in beeld brengen van de niet-werkende werkzoekenden 

die ingeschreven zijn bij Forem of Actiris. We voorzien hiervoor een aparte aanvraag bij deze partijen. Het doel 

van deze oefening is om een zicht te krijgen op de voor deze context meest relevante beschikbare profielen, in de 

regio’s grenzend aan of dichtbij de geselecteerde subregio’s in Vlaanderen. Dit omdat we niet alleen zicht moeten 

hebben op het profiel en de competenties van de werkzoekenden (zoals het opleidingsniveau, opleidingsrichting, 

beschikbaar rijbewijs, woonplaats,...), maar ook op de inzetbaarheid van deze personen en hun afstand tot de 

arbeidsmarkt (met als proxy de werkloosheidsduur). 

3.2.3 Stap 2.3. Verfijning van de interregionale tewerkstellingszones 

Bovenstaande elementen worden ten slotte samengevoegd in een gap-analyse, waarbij de inhoudelijke en 
kwantitatieve aansluiting van de vacatures en de werkzoekenden wordt nagegaan. Dit gebeurt een eerste maal 
binnen het kader  van de in de eerste fase vastgelegde grove zones; en de gegeven zones van pendelstromen. De 
analyse richt zich vervolgens op de vraag of een  uitbreiding van deze zones, met bijkomende werkzoekenden 
vanuit aanpalende gemeenten van de initiële zone, aangewezen is. Het doel van deze oefening is om 
interregionale zones met voldoende potentieel ruim af te bakenen. 

Resultaat: Het resultaat van de tweede fase omvat een diepgaand inzicht in de aanbod- en vraagzijde van de 
arbeidsmarkt in de drie gewesten, alsook de randvoorwaarden voor mobiliteit en voorstel van interregionale 
tewerkstellingszones, weergegeven in een overzichtelijk tussentijds rapport.  

  3e stuurgroep en tussentijdse rapportering (september 2022): bespreking resultaten fase 2 en 

tussentijds rapport.  

3.3. Fase 3: Analyse obstakels en hefbomen binnen selectie van interregionale 
tewerkstellingszones 

Doel: Het doel van deze fase is om de obstakels en hefbomen voor geografische mobiliteit binnen een selectie van 
interregionale tewerkstellingszones diepgaand te onderzoeken.  

Stappen:  

Deze fase bestaat uit volgende stappen:  

 Stap 3.1. Uitvoering case study analyse  

 Stap 3.2. Uitvoering en analyse enquête bij werkzoekenden 

3.3.1 Stap 3.1. Uitvoering case study analyse 

Voor de diepgaande analyse van obstakels en hefbomen voor interregionale mobiliteit, stellen we voor om een 
case study analyse uit te voeren in 3 geselecteerde interregionale tewerkstellingszones. We kiezen voor enkele 
casestudies omwille van de contextgebondenheid van obstakels en oplossingen. Voor de selectie van deze zones 
stellen we voor om in 2 fases te werken: in eerste instantie zullen 2 zones geselecteerd worden op basis van de 
resultaten van de analyse van de pendelstromen (stap 2.1). De laatste zone zal afhangen van de finale resultaten 
van de kwantitatieve analyse.  

Binnen elke zone selecteren we eveneens een prioritaire sector en/of clusters van nabijgelegen bedrijven 
(sectoroverschrijdend); bvb. de vluchthaven. We voeren in eerste instantie gesprekken met sectororganisaties van 
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deze sectoren. Deze gesprekken dienen om de belangrijke hefbomen en hinderpalen voor interregionale mobiliteit 
binnen de sector te identificeren, maar ook om relevante bedrijven voor de diepgaande case study analyse te 
bepalen. Voor elke zone organiseren we vervolgens een 5-tal interviews met relevante bedrijven. Voor de selectie 
van bedrijven wensen we ons te baseren op de kennis van de sectororganisaties m.b.t. pertinente goede praktijken 
waaruit we kunnen leren, maar ook op grote spelers in de zone waar veel vacatures openstaan. 

We zullen de HR-verantwoordelijken en/of zaakvoerders van de geselecteerde bedrijven bevragen. De focus van 
deze gesprekken zal liggen op de huidige noden van bedrijven, obstakels en hefbomen voor geografische 
mobiliteit, bestaande of mogelijke maatregelen om deze obstakels te overwinnen, enz. Indien mogelijk, bevragen 

we ook 1 of 2 huidige Brusselse en/of Waalse werknemers van de geselecteerde bedrijven (indien 

beschikbaar) om hun keuze voor mobiliteit te begrijpen, mogelijke knelpunten te identificeren en maatregelen om 
deze knelpunten te overwinnen te bepalen. In onderstaande box wordt een lijst opgenomen van mogelijke vragen 
voor deze interviews per doelgroep. Deze vragen zullen verder aangevuld worden tijdens het onderzoek, op basis 
van de resultaten van de vorige fases.  

Voorbeeld vragen diepte-interviews met sectororganisaties: 

 Welke hefbomen en obstakels identificeert de sector met betrekking tot regionale arbeidsmobiliteit? 
 Zijn er hefbomen en obstakels die eigen zijn aan uw sector? 
 Wat zijn good practices in uw sector om interregionale arbeidsmobiliteit te bevorderen? 

Voorbeeld vragen diepte-interviews met bedrijven:  

 Welke hefbomen en obstakels identificeert uw bedrijf met betrekking tot interregionale mobiliteit? 
 Voorziet uw bedrijf maatregelen om de stap van potentiële werknemers uit een andere regio te 

vergemakkelijken? 
 Hebt u kennis van enkele good practices om interregionale arbeidsmobiliteit te bevorderen? 

Voorbeeld vragen diepte-interviews met huidige werknemers:  

 Wat was voor u de beslissende factor om te kiezen voor uw huidige werkgever? 
 Voorziet uw bedrijf maatregelen om interregionale mobiliteit te bevorderen? 
 Ervaart u bepaalde moeilijkheden op de werkvloer? Welke? Waarom?  

3.3.2 Stap 3.2. Uitvoering en analyse enquête bij werkzoekenden 

Binnen de geselecteerde tewerkstellingszones, organiseren we ook een online enquête bij een steekproef van 
Brusselse en/of Waalse (relatief recente) werkzoekenden. De doelstelling is om via deze online bevraging zicht te 
krijgen op beweegredenen/obstakels voor Walen/Brusselaars om een job in Vlaanderen te accepteren. In 
onderstaande box wordt een lijst opgenomen van mogelijke vragen voor deze survey. Deze vragen zullen verder 
aangevuld worden tijdens het onderzoek, op basis van de resultaten van de vorige fases.  

Voorbeeld vragen enquête bij Brusselse en Waalse werkzoekenden 

 Wat zijn de belangrijkste factoren die u in overweging neemt bij het zoeken naar werk? 
 Bent u bereid om te werken in een andere regio dan deze waar u woonachtig bent? Waarom wel? Waarom 

niet? 
 Wat is de maximale reistijd die u bereid bent te spenderen aan de verplaatsing tot uw werkgever? 
 Wat zijn maatregelen die een werkgever zou kunnen nemen om u te overtuigen de stap te nemen werk te 

zoeken in een andere regio? 

We stellen voor om deze enquête in het Nederlands op te maken en naar het Frans te vertalen. De survey zal 
opgezet worden met behulp van de online enquêtetool CheckMarket, die ruime mogelijkheden biedt zowel qua 
opmaak, opvolging als verwerking van de resultaten achteraf. Voor het bereiken van respondenten maken we 
gebruik van de contactgegevens beschikbaar bij Actiris en FOREM. Deze organisaties hebben alle baat om hieraan 
deel te nemen, aangezien deze enquête ook interessante materiaal kan opleveren voor hen. Ons onderzoeksteam 
heeft bovendien reeds met deze organisaties gewerkt, wat de contacten met hen kan vergemakkelijken. Conform 
de GDPR-regelgeving zal het onderzoeksteam deze gegevens enkel gebruiken in het kader van dit onderzoek en 
deze gegevens op het einde van dit onderzoek vernietigen.  



   

 

 

Interregionale tewerkstellingszones op basis van een vraag- en aanbodanalyse | IDEA Consult | 19 november 2021 10 

We stellen voor om alle werkzoekenden die minder dan 6 maand of 1 jaar werkzoekend zijn, met een duidelijke 
beroepsaspiratie en woonachtig in de 3 geselecteerde tewerkstellingszones aan te schrijven voor de enquête. We 
kunnen de uitsturing van de uitnodigingen faseren naar zone. Alle contacten met een emailadres ontvangen een 
uitnodiging om deel te nemen aan de enquête via e-mail. Eenmaal de enquête gelanceerd is, volgen we de respons 
op. We gaan daarbij na of de respons representatief is t.o.v. de volledige groep werkzoekenden in de 
geselecteerde zones. Indien de uiteindelijke verdeling van de respons niet representatief is naar bepaalde 
kenmerken kunnen we de resultaten naar deze variabelen herwegen. We voorzien voldoende tijd om de respons 
te maximaliseren: we zullen de enquête 3 weken laten open staan (kan verlengd worden indien nodig). 
Halverwege sturen we de respondenten die nog niet reageerden een herinneringsmail. Na afsluiting van de survey 
kunnen we de resultaten verwerken en interpreteren. De antwoorden van de enquête zullen worden gekruist op 
verschillende profielkenmerken en tewerkstellingszones. De antwoorden in de open velden worden ook 
systematisch geanalyseerd: we coderen de antwoorden thematisch en identificeren sprekende quotes. 

Resultaat: Een diepgaande analyse van de obstakels en hefbomen voor geografische mobiliteit voor werkgevers, 
werkzoekenden en werknemers binnen een selectie van interregionale tewerkstellingszones. 

   4e stuurgroep (midden november 2022): bespreking resultaten enquête en resultaten van de case 
study analyse aan de hand van een PowerPoint presentatie.  

3.4. Fase 4: Synthese en aanbevelingen 

Doel: Afronden van het onderzoeksproject met een eindrapport dat een antwoord biedt op de onderzoeksvragen. 

Aanpak:  

Deze fase bestaat uit volgende stappen:  

 Stap 4.1. Workshop met alle belanghebbenden   

 Stap 4.2. Rapportering 

3.4.1 Stap 4.1. Workshop met alle belanghebbenden   

Als slotstuk van het onderzoeksproject organiseren we een workshop (begin december 2022) met de stakeholders 
om op basis van de resultaten van de vorige fases de beleidsaanbevelingen uit te tekenen. We nodigen zowel 
beleidsactoren (het departement WSE, VDAB, Actiris (en/of View.brussels), Forem en Synerjob) als een selectie 
van middenveldorganisaties uit die we reeds spraken in de vorige fases. Doelstelling van deze workshop is om 
samen met de deelnemers te komen tot gevalideerde en gedragen resultaten en beleidsaanbevelingen voor het 
onderzoek.   

3.4.2 Stap 4.2. Rapportering 

In een samenvattend eindrapport geven we de resultaten van het volledige onderzoek weer op een heldere en 
overzichtelijke manier. We maken eerst een ontwerprapport op, dat tijdens de laatste bijeenkomst van de 
stuurgroep wordt besproken. De stuurgroepleden zullen het ontwerprapport minstens een week op voorhand 
ontvangen, zodat zij tijd hebben om het rapport grondig door te nemen en feedback te formuleren. We overlopen 
de opmerkingen tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep, waarna het onderzoeksteam de feedback zal 
verwerken in een finaal eindrapport. 

Resultaat: Een goedgekeurd eindrapport dat een antwoord biedt op de onderzoeksvragen. 

  5e Stuurgroep en eindrapportering (december 2022) 

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http://www.designofsignage.com/application/symbol/building/largesymbols/meeting-hall.html&ei=Ma_wUv6xNILDhAe2h4GIDw&usg=AFQjCNH_uns4ipIOcNC0XmRtD0zSdaCymw&sig2=Ty1b-3--ctpaTt5W-gU6IA&bvm=bv.60444564,d.ZG4
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http://www.designofsignage.com/application/symbol/building/largesymbols/meeting-hall.html&ei=Ma_wUv6xNILDhAe2h4GIDw&usg=AFQjCNH_uns4ipIOcNC0XmRtD0zSdaCymw&sig2=Ty1b-3--ctpaTt5W-gU6IA&bvm=bv.60444564,d.ZG4
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4 / Tijdschema en financieel plan 

We volgen de vooropgezette timing in het bestek met als einde van de opdracht (oplevering eindrapport en 
valorisatie) eind december 2022. Wanneer we van start kunnen gaan in december 2021, betekent dit een 
doorlooptijd van 12 maanden.  

4.1. Tijdschema 

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

  d
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ju
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ju
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se
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o
kt

 

n
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d
e
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1. Verkenning en conceptualisering                           

1.1 Startoverleg                           

1.2 Literatuuroverzicht                           

1.3 Verkennende interviews                           

1.4 Voorbereidend werk     
 

                    

Stuurgroep 2      
 

                    

2. Kwantitatieve regionale arbeidsmarktanalyse en 
identificatie van interregionale tewerkstellingszones                           

2.1 Analyse pendelstromen                           

2.2. Analyse aanbod- en vraagzijde              

2.2 Verfijning van interregionale tewerkstellingszones                           

Stuurgroep 3                          

3. Analyse obstakels en hefbomen binnen selectie 
van interregionale tewerkstellingszones                           

3.1 Uitvoering case study analyse                           

3.2 Uitvoering en analyse enquête bij werkzoekenden                           

Stuurgroep 4                          

4. Synthese                           

Workshop              

Voorlopig eindrapport                           

Stuurgroep 5                           

Finaal eindrapport                           

We voorzien 5 formele overlegmomenten met de stuurgroep: in december 2021 (startvergadering), maart 2022, 
augustus 2022, november 2022, en in december 2022 (slotvergadering). Daarnaast voorzien we een workshop 
met belanghebbenden begin december 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 / Valorisatie 

De resultaten van het onderzoek moeten in de eerste plaats beleidsactoren, VDAB, Actiris en Forem maar ook 
sectororganisaties en bedrijven inzicht verschaffen in de hefbomen en obstakels voor interregionale mobiliteit.  
Deze inzichten kunnen hen inspireren om initiatieven te nemen en strategieën uit te werken gericht op het 
overwinnen van de obstakels. Het finale doel van deze analyse is om te komen tot een effectievere bemiddeling 
tussen Vlaamse werkgevers en Waalse/Brusselse werkzoekenden om zo de interregionale mobiliteit tussen de 
Belgische gewesten te verhogen. Vooral beleidsactoren, VDAB, Actiris en Forem maar ook sectororganisaties en 
bedrijven behoren dus tot het doelpubliek van onze volgende valorisatie-acties: 

 Diverse publicaties van de onderzoeksresultaten 

 Presentaties van de resultaten van het onderzoek met interactie (al dan niet online) 

 Verspreiding van de onderzoeksresultaten via IDEA-kanalen, HIVA-kanalen en sociale media 

Deze valorisatieacties worden hieronder in detail beschreven.  

Diverse publicaties van de onderzoeksresultaten 

De resultaten van het voorgestelde onderzoek zullen gepresenteerd worden in een toegankelijk eindrapport dat 
na afloop van het onderzoek publiek beschikbaar zal zijn, samen met een Nederlandse en Engelstalige 
samenvatting die ingaat op de situering, aanpak, conclusies en aanbevelingen van de studie. Op die manier kunnen 
alle geïnteresseerden de resultaten raadplegen. De bevindingen van de studie kunnen ook via diverse kanalen (bv. 
website, nieuwsbrief) van het Departement Werk en Sociale Economie, de Dynam-kanalen in beide landstalen 
(website, nieuwsbrief, flash) en het tijdschrift Over.Werk onder de aandacht van een breed publiek worden 
gebracht.  

Presentaties van de resultaten van het onderzoek met interactie (al dan niet online) 

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

 Beleidsactoren: Na afloop van het project kunnen de voornaamste bevindingen gepresenteerd worden aan 
de bevoegde instanties bij de voorbereiding van eventuele beleidsaanpassingen. 

 Sociale partners: Om meer klaarheid te scheppen over de resultaten kunnen ook presentaties georganiseerd 
worden bij werkgeversfederaties, vakbonden, SERV, enz.  

We voorzien in dergelijke presentaties graag een interactief gedeelte waarin de aanwezigen met elkaar kunnen 
uitwisselen rond de resultaten. We organiseren deze uitwisseling in een aantrekkelijke werkvorm. Rekening 
houdend met de context, kunnen deze presentaties fysiek (indien mogelijk) of online georganiseerd worden. 

Verspreiding van de onderzoeksresultaten via IDEA-kanalen, HIVA-kanalen en sociale media 

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

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

 De nieuwsbrief die binnen het IDEA-netwerk wordt verspreid; 

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

En via volgende HIVA-communicatiekanalen: 

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

 De HIVA nieuwsbrief “Nieuws van HIVA” 

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

6.1. Onze troeven en referenties voor de opdracht 

Speciaal voor deze oproep slaan HIVA en IDEA Consult de handen in elkaar. De combinatie van onze unieke en 
complementaire sterktes laat ons toe deze opdracht tot een succesvol einde te brengen. Hieronder bespreken we 
onze troeven voor deze opdracht meer in detail, en lijsten we een aantal relevante referenties op. Een beschrijving 
van deze referenties kan op aanvraag bezorgd worden.  

Expertise m.b.t. de Vlaamse, Brusselse en Waalse arbeidsmarkt 

Zowel IDEA als HIVA hebben door allerlei arbeidsmarktstudies voor het Vlaams beleid een ruime expertise 
opgebouwd met betrekking tot de Vlaamse arbeidsmarkt. Daarnaast hebben de onderzoekers eveneens 
verschillende projecten uitgevoerd voor Actiris en de Forem. Hierdoor hebben ze kennis van de belangrijke 
kenmerken van deze arbeidsmarkten, de kenmerken van de werkzoekenden, maar hebben ze ook goeie relaties 
opgebouwd met deze twee organisaties, wat een belangrijke meerwaarde kan zijn voor deze opdracht. 
Onderstaande referenties illustreren onze brede arbeidsmarkt-expertise over de drie regio’s:  

 HIVA, Viona-Leerstoel Arbeidsmarktdynamiek 2017-2019, hernieuwd voor 2021-2023. 

 IDEA Consult, Evaluatie van dienstencheque-systeem in Wallonië, FOREM, 2021. 

 HIVA, Reactiestrategieën van sectoren en bedrijven op de terugval en het herstel van het arbeidsvolume ten 
gevolge van de coronacrisis, Viona, 2020-2021.  

 HIVA, Jobtransities en loopbaan van Brusselaars op de arbeidsmarkt in het Brussels Gewest en geografische 
mobiliteit naar de andere gewesten, Actiris, 2020-2022. 

 IDEA Consult, Ontwikkeling van het operationele ESF+ -programma 2021-2027 voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, Actiris, juli 2019-juni 2020. 

 IDEA Consult & HIVA, Expertenadvies Vlaamse arbeidsmarkt, Departement WSE, 2020. 

 IDEA Consult, Evaluatie van Focus op Talent maatregel, Departement Werk en Sociale Economie, 2019. 

 IDEA Consult, Evaluatie van de Activa-maatregel, Actiris, 2018. 

 HIVA, netto-impact van het dienstenchequesysteem voor jobcreatie en kostprijs. Pilootproject Spending 
Review, 2018.  

 IDEA Consult, Evaluatie Werkwinkels in Brussel, Actiris, 2017. 

 HIVA, typologie van begunstigden voor het Vlaams activerend arbeidsmarktbeleid, 2017-2018. 

 IDEA Consult, Evaluatie ESF Brussel 2014-2012, Actiris, 2017 – 2022. 

 HIVA, Dynam-Reg, RSZ i.s.m. de drie gewesten, 2017-2022. 

 IDEA Consult, Evaluatie van de Brusselse Jeugdgarantie, Actiris, 2015 – 2022.  

 HIVA, Tewerkstellingsstimuli voor doelgroepen in het Brussels Gewest, 2015-2016. 

Expertise m.b.t. de regionale analyse van vraag- en aanbod op de arbeidsmarkt en ruimtelijk economisch beleid  

IDEA Consult en HIVA hebben een uitgebreide expertise m.b.t. de regionale analyse van vraag- en aanbod op de 
arbeidsmarkt. Via verschillende regionale of sectorstudies werden mismatches op de arbeidsmarkt in kaart 
gebracht en werden aanbevelingen geformuleerd om deze mismatches te verkleinen. Daarnaast voert IDEA al 
meer dan 20 jaar studies en begeleidingen uit die raken aan ruimtelijk economisch beleid. Onderstaande 
referenties illustreren deze expertise: 

 HIVA, Arbeidsmarktdynamiek bij werknemers in de automotive sector en aanverwante sectoren, Educam, 
2021. 

 IDEA Consult, Gent ruimtevraag 2050, Stad Gent, 2020-2021 
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 IDEA Consult, visie ruimtelijke economie Limburg, Provincie Limburg, 2020 

 IDEA Consult, visie ruimtelijke economie Antwerpen, Stad Antwerpen, 2020 

 HIVA, Impactevaluatie ESF interventies onderwijs en arbeidsmarkt, Vlaamse Departement Onderwijs en 
Vorming, 2018-2020. 

 HIVA, Arbeidsmarktstudie Brussels Airport: Het belang van Brussels Airport voor de tewerkstelling op en rond 
de luchthaven, Aviato, 2018-2022. 

 HIVA, Nieuwe meerwaardeketens kwantitatief onderzocht,  Viona, Departement WSE, 2019.IDEA Consult, 
Matching van de arbeidsmarkt en de skills van de toekomst, Voka West-Vlaanderen, 2018. 

 IDEA Consult, Actieplan voor grensoverschrijdende tewerkstelling in de Euregio Scheldemond werkt. Provincie 
Oost-Vlaanderen, 2017. 

 HIVA, Mismatch onderwijs-arbeidsmarkt, Werk Maken van Talent, Een technisch profiel op de regionale 
arbeidsmarkt, Amsterdam Economic Board, 2015-2016. 

 IDEA Consult, Labour market shortages in the European Union, European Parliament, 2015. 

 HIVA, Mismatch onderwijs-arbeidsmarkt. Een studie naar de aard en omvang van mismatch in Nederland en 
een evaluatie van interventies ter verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Instituut 
GAK, 2014- 2017. 

 IDEA Consult, Regionale verschillen in arbeidsvraag en arbeidsaanbod. Departement Werk en Sociale 
Economie, 2011. 

Expertise m.b.t. kwantitatief onderzoek  

IDEA Consult en HIVA beschikken over een sterke expertise op het gebied van data-analyse, monitoring en 
econometrie. We hebben ervaring met de analyse en verwerking van grootschalige datasets afkomstig uit 
administratieve gegevens of enquêtes. Hiervoor kan gespecialiseerde software worden gebruikt zoals STATA, R en 
SAS. Om de resultaten te versterken worden waar nodig econometrische analyses gebruikt. Bovendien zorgen de 
talrijke arbeidsmarktgerichte projecten ervoor dat de leden van het onderzoeksteam vlot hun weg vinden in de 
beschikbare statistieken. Bovenstaande referenties illustreren deze expertise.  

Expertise m.b.t. kwalitatief onderzoek en enquêtes 

IDEA Consult en HIVA beschikken over een sterke expertise op het gebied van interviewtechnieken en workshops. 
In het kader van trendstudies en evaluaties werden verschillende interviews uitgevoerd, ook over gevoelige 
thema’s als activeringsbeleid, bedrijfsbeleid en diversiteit binnen ondernemingen. IDEA Consult heeft eveneens 
ruime ervaring m.b.t. het opmaken en analyseren van enquêtes. Een grootschalige enquête laat toe om op een 
efficiënte wijze, gerichte kwalitatieve en kwantitatieve informatie te verzamelen bij een breed publiek en om 
representatieve uitspraken te kunnen doen voor een bepaalde doelgroep. In een opdracht van de VDAB (2021) 
bevroegen we mensen die erkend waren als arbeidsongeschikt over hun stappen naar werk. Op vraag van 
Talent.Brussels (2020) bevroegen we medewerkers over nieuwe manieren van werken. Voor Viona (2017) 
bevroegen we o.m. werkzoekenden en arbeidsbemiddelaars over de activering en begeleiding naar werk. Dankzij 
deze en andere ervaringen heeft het onderzoeksteam een brede expertise wat betreft het opstellen van 
vragenlijsten, het programmeren en verspreiden van een enquête en de statistische analyse van 
enquêteresultaten. Bovenstaande referenties illustreren deze expertise.  
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6.2. Onderzoeksteam 

We zetten een complementair onderzoeksteam in met sterke en relevante profielen i.f.v. het realiseren van de 
doelstellingen van dit onderzoeksproject. Voor deze opdracht zal HIVA zich specifiek inzetten op de data-analyse 
(fase 2) en IDEA Consult op de Case study analyse en enquête (fase 3). Fase 1 (voorbereiding, verkennende 
interviews, desk analyse) alsook fase 4 (workshop en eindrapportage) worden gezamenlijk uitgevoerd.  

Naast de specifieke taken die elk teamlid heeft (zie ook tabel hieronder) expliciteren we graag dat 
sleutelmomenten in het project (bv. concretisering methodologie, rapportering) gezamenlijk door het volledige 
team worden opgenomen. Door met een voldoende groot team te werken, zijn we in staat alle onderzoekstaken 
binnen de gestelde periode uit te voeren. 

Teamlid Rol 
Expertise gelinkt aan de opgelijste troeven 
voor de opdracht 

Taken in de opdracht 

Daphné 
Valsamis (IDEA 
Consult) 

Projectleider en 
contactpersoon 

 Expertise m.b.t. de Vlaamse, Brusselse 
en Waalse arbeidsmarkt 

 Expertise m.b.t. de regionale analyse 
van vraag- en aanbod op de 
arbeidsmarkt  

 Kwantitatief en kwalitatief onderzoek 

Projectleiderschap  

Fase 1: Interviews en 
voorbereiding  

Fase 3: Case analyse en 
enquête 

Fase 4 : Workshop en 
rapportage 

Tim Goesaert 
(HIVA) 

Co-projectleider 

 Expertise m.b.t. de Vlaamse en 
Brusselse arbeidsmarkt 

 Expertise m.b.t. de regionale analyse 
van vraag- en aanbod op de 
arbeidsmarkt  

 Kwantitatief onderzoek 

Projectleiderschap 

Fase 1: Interviews en 
voorbereiding 

Fase 2: Data-analyse 

Fase 4: Workshop en 
rapportage 

Marieke 
Carpentier 
(IDEA Consult) 

Onderzoeker 

 Expertise m.b.t. de regionale analyse 
van vraag- en aanbod op de 
arbeidsmarkt  

 Expertise m.b.t. ruimtelijk economisch 
beleid  

 Kwalitatief onderzoek 

Fase 1: Desk onderzoek en 
interviews  

Fase 3: Case analyse en 
enquête 

Fase 4 : Workshop en 
rapportage 

Karen 
Huysmans 
(HIVA) 

Onderzoeker 

 Expertise m.b.t. de Vlaamse 
arbeidsmarkt 

 Expertise m.b.t. de regionale analyse 
van vraag- en aanbod op de 
arbeidsmarkt  

 Kwantitatief onderzoek 

Fase 1: Desk onderzoek 
interviews  

Fase 2: Data-analyse 

Fase 4: Workshop en 
rapportage 

Emma De Rouck  

(IDEA Consult) 
Onderzoeker 

 Expertise m.b.t. de Vlaamse, Brusselse 
en Waalse arbeidsmarkt 

 Kwantitatief en kwalitatief onderzoek 

Fase 1: Desk onderzoek  

Fase 3: Case analyse en 
enquête 

Ludo Struyven 
(HIVA) 

Kwaliteits-
controleur 

 Expertise m.b.t. de Vlaamse en 
Brusselse arbeidsmarkt 

 Expertise m.b.t. de regionale analyse 
van vraag- en aanbod op de 
arbeidsmarkt  

 Kwantitatief en kwalitatief onderzoek 
onderzoek 

Kwaliteitscontrole  
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Daphné Valsamis (projectleider) 

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, uitvoeren van case study analyses en het opstellen en analyseren van 
grootschalige enquêtes. Daphné Valsamis heeft eveneens een ruime expertise m.b.t. de Vlaamse, Brusselse en 
Waalse arbeidsmarkt. Het is zo dat, dankzij haar tweetaligheid, ze arbeidsmarktprojecten over de drie regio’s 
uitgevoerd (bvb. evaluatie van dienstencheques in Wallonië en Brussel, evaluatie van Activa, YEI, ESF, werkwinkels 
in Brussel,..). 

Tim Goesaert (co-projectleider) 

Tim Goesaert (PhD Economie, KU Leuven) is onderzoeksleider aan het HIVA-KU Leuven en expert 
arbeidsmarktdynamiek. Tim is hoofdonderzoeker op het project Dynam-Reg. In dit project staat de aan-maak van 
regionale dynamiek-data gebaseerd op de ruwe RSZ gegevens centraal, alsook de analyse van de dynamiek bij 
werknemers en werkgevers. Hij was ingeschakeld in de eerste Viona leerstoel rond arbeidsmarktdynamiek. Hier 
bracht hij uitgebreid de loopbaandynamiek van werknemers in Vlaanderen in kaart, met aandacht voor job-naar-
job transities, de aanwervingskanalen voor de verschillende sectoren en de jobduur voor nieuwe aanwervingen. 
Beide projecten vertaalden zich verder in vervolgstudies voor andere gewesten (Loopbaantransities in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (2020-2021) en diverse sectorspecifieke analyses, waaronder de brede 
arbeids¬marktstudie voor Brussels Airport, met aandacht voor de directe en indirecte tewerkstelling en het profiel 
van de aanwervingen, een tewerkstellingsstudie voor de technologische start ups in België of de 
werk¬nemersdynamiek in de automotive sector (2021). Tim is ook betrokken in diverse beleids- en 
programmaevaluaties, die aan de hand van de gedecentraliseerde statistieken kwantitatief onderzocht worden, 
zoals de werking van de doelgroepensubsidies. Zo heeft hij reeds zowel de aanbodzijde als de vraagzijde van de 
arbeidsmarkt in beeld gebracht. Hij heeft een uitge¬sproken analytisch profiel, met ervaring in kwantitatieve 
onderzoeksmethoden en econometrie. 

Marieke Carpentier (onderzoeker) 

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 deed o.a. onderzoek naar mogelijke samenwerkingsmodellen 
tussen organisaties en onderwijs in verband met de opleiding van technische profielen in de provincie Wet-
Vlaanderen. Ze deed een aantal analyses van bestaande data rond de afstemming tussen vraag en aanbod in 
regionale arbeidsmarkten, zowel voor specifieke technische beroepen als voor zorgberoepen. Ze werkte ook mee 
aan een onderzoek voor de VDAB naar het potentieel van uitzendwerk voor mensen die vanuit langdurige ziekte 
terug aan de slag gaan.  

Karen of Tine (onderzoeker) 

Karen Huysmans behaalde een Master in de economische wetenschappen aan de KU Leuven. Sinds juli 2021 is zij 
actief als beleidsonderzoeker in de onderzoeksgroep onderwijs en arbeidsmarkt (ONAM) van HIVA-KU LEUVEN. 
Meer specifiek is ze ingeschakeld in het project rond loopbaantransities in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Hier brengt ze uitgebreid het profiel van de aangeworven Brusselaars in kaart en analyseert ze de 
pendelbewegingen van de Brusselaars naar de andere gewesten, met een sterke focus op de sectorale dimensie. 
Daarnaast onderzoekt ze eveneens de kwaliteit van de transities en brengt ze de arbeidsmarktposities van de 
Brusselaars op langere termijn in beeld. De kennis en expertise opgedaan in dit project worden benut bij de 
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verwerking van de Belgische arbeidsmarktgegevens in het kader van het Dynam-reg project (www.dynamstat.be), 
waarin de analyse van de dynamiek bij werknemers en werkgevers centraal staat. Karen Huysmans heeft een 
analytisch profiel, met grondige kennis van kwantitatieve onderzoeksmethoden en econometrie. Daarnaast heeft 
ze ervaring opgedaan in het verwerken en visualiseren van grootschalige administratieve data aan de hand open 
source software als R.  

Emma De Rouck (onderzoeker) 

Emma De Rouck, werkzaam bij het team Skills, Labour en Social policy bij IDEA Consult, 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 en deed een master in Internationale Ontwikkeling aan de 

London School of Economics & Political Science 

Ze deed praktische ervaring op tijdens een stage bij Sustainalize, een Nederlands duurzaamheidsconsultancy. Ze 

voerde ook een research project voor een Britse NGO, Charities Aid Fund, rond de activatie en ondersteuning van 

Civil Society. Met haar werkervaring die ze reeds opdeed bij Belfius als economisch analyst, heeft ze reeds ervaring 

met het analyseren van de verschillende aspecten van de economie. Deze analytische skills gebruikt ze graag bij 

IDEA voor verschillende maatschappelijke projecten. 

Ludo Struyven (kwaliteitscontroleur) 

Ludo Struyven (PhD Sociale Wetenschappen, KU Leuven) is Hoofd van de Onderzoeksgroep Onderwijs en 
Arbeidsmarkt van het HIVA – Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven. Daarnaast is hij 
deeltijds hoofddocent Sociologie KU Leuven (domein Onderwijs en werk) en gastprofessor voor het vak ‘Mens en 
organisatie’ aan de Université Saint-Louis, Brussel. 

Ludo Struyven is werkzaam als beleidsonderzoeker op het thema van de arbeidsmarkt en het snijvlak met 
onderwijs, skills, innovatie en regionale economie. Zijn huidig onderzoek gaat vooral over de dynamiek van de 
arbeidsmarkt in zijn verschillende dimensies: jobcreatie en – destructie, aanwervingen en exits van werknemers, 
arbeidsmobiliteit en -flexibilisering, kwetsbare groepen, geografische mobiliteit, groei en krimp van 
ondernemingen en startende werkgevers. Het origineel empirisch materiaal daarvoor wordt ontwikkeld in het 
Dynam/Dynam-Reg project, een langlopende samenwerking met de RSZ en de gewestelijke instanties BISA, 
Departement Werk, en IWEPS (www.dynamstat.be). Daarnaast was hij titularis van de Viona Leerstoel Dynamiek 
van de Arbeidsmarkt 2017-2019. Voor de ontwikkeling van de flow-benadering van de arbeidsmarkt en de 
toepassing in eigen land, deed hij inspiratie op in de V.S., Canada en Duitsland. Dat leidde in 2010 tot de oprichting 
van Dynam.  

Een tweede kernexpertise betreft het arbeidsmarktbeleid, de arbeidsbemiddeling en de governance van beleid. 
Dit resulteerde reeds in een groot aantal studies voor beleidsanalyse en evaluatie van beleidsinstrumenten en -
instituties. Zijn onderzoek lag mee aan de basis van de introductie van marktwerking, c.q. samenwerking in het 
kader van de VDAB als regisseur en de strategische herpositionering van de publieke diensten voor 
arbeidsbemiddeling (Public Employment Services) in Europa. Recent legt hij zich toe op de digitalisering van 
publieke arbeidsbemiddeling in nationale en internationale context. 

  

http://www.dynamstat.be/
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Curriculum Vitae 

Daphné Valsamis 

Personalia 

Naam Daphné Valsamis 

 IDEA Consult 

Jozef II-straat 40 B1 

1000 Brussel 

T: +32 2 282 17 81 

daphne.valsamis@ideaconsult.be 

www.ideaconsult.be  

Geboortedatum en -plaats 30 Oktober, 1983; Brussel (België) 

Nationaliteit Belg 

Opleiding 

Instelling Université Libre de Bruxelles, België 

Datum:  2005-2007 

Diploma Master of Science in Economics 

Graad Onderscheiding 

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

 

Instelling Université Libre de Bruxelles, België 

Datum:  2001-2005 

Diploma Licenciaat in Economische Wetenschappen 

Graad Grote onderscheiding 

Thesis De relatie tussen collectieve onderhandelingen en macro-
economische resultaten in geïndustrialiseerde landen 

  

mailto:daphne.valsamis@ideaconsult.be
http://www.ideaconsult.be/
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Beroepservaring 

Datum Februari 2021 - … 

Plaats IDEA Consult 

Functie Senior Expert 

Omschrijving Senior Expert arbeidsmarkt en sociaal-economisch beleid  

  

Datum Februari 2017 – januari 2021 

Plaats IDEA Consult 

Functie Expert 

Omschrijving Expert arbeidsmarkt en sociaal-economisch beleid  

  

Datum Juni 2011 – januari 2017 

Plaats IDEA Consult 

Functie Senior Researcher 

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

  

Datum Januari 2008 – Juni 2011 

Plaats IDEA Consult 

Functie Researcher 

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

 

  

Datum Oktober 2005 – December 2007 

Plaats Université Libre de Bruxelles (ULB) 

F.D. Rooseveltlaan 50, 1050 Brussel 

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

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



   

 

 

Interregionale tewerkstellingszones op basis van een vraag- en aanbodanalyse | IDEA Consult | 19 november 2021 21 

Talenkennis 

 Spreken Lezen Schrijven 

Frans 5 5 5 

Nederlands 4 4 4 

Engels 4 4 4 

Grieks 3 3 3 

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

Computerkennis 

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

Lopende projecten 

 Berekening van de kost van inactiviteit, Federgon, 2021. 

 Evaluatie van dienstencheque-systeem in Wallonië, FOREM, 2021 

 Ontwikkeling van het operationele ESF+ -programma 2021-2027 voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, Actiris, juli 2019-juni 2020 

 Evaluatie ESF Brussel 2014-2012, Actiris, 2017 – 2021 

 Evaluatie van IEJ-programma, Actiris, 2017 – 2021 

Relevante referenties voor deze opdracht 

 IDEA Consult, Evaluatie van dienstencheque-systeem in Wallonië, FOREM, 2021. 

 IDEA Consult, Ontwikkeling van het operationele ESF+ -programma 2021-2027 voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, Actiris, juli 2019-juni 2020. 

 IDEA Consult, Evaluatie van de Activa-maatregel, Actiris, 2018. 

 IDEA Consult, Evaluatie van Focus op Talent maatregel, Departement Werk en Sociale Economie, 
januari– maart 2019. 

 IDEA Consult, Evaluatie Werkwinkels in Brussel, Actiris, April – juli 2017. 

 IDEA Consult, Evaluatie ESF Brussel 2014-2012, Actiris, 2017 – 2022. 

 IDEA Consult, Evaluatie van de Brusselse Jeugdgarantie, Actiris, 2015 – 2022.  

 IDEA Consult, Labour market shortages in the European Union, European Parliament, 2015. 

 IDEA Consult, Regionale verschillen in arbeidsvraag en arbeidsaanbod. Departement Werk en 
Sociale Economie, 2011. 
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PERSONAL INFORMATION Tim Goesaert  

  

HIVA – Research Institute for Work and Society 

Katholieke Universiteit Leuven  

Parkstraat 47 PO Box  5300 

3000 Leuven 

Belgium  

+32 16 324221     

Tim.Goesaert@kuleuven.be  

https://hiva.kuleuven.be/nl/medewerkers/00053799  

 

Sex Male | Date of birth 26/01/1985 | Nationality Belgian 

 
 

WORK EXPERIENCE 
  

2021-onwards Research Manager 
 HIVA-KU Leuven 

 Policy Research and Academic Research in the field of Employment and Labour Mobility 

▪ Researcher on the Dynam-Reg project, developing and reporting Belgian statistics on labour 
market dynamics (gross job creation and destruction; entry and exit of employees) based on 
linked employer-employee data of the Belgian National Social Security Office. 
(www.dynamstat.be) 

▪ Researcher on the VIONA chair on labour market dynamics: study on job polarisation using 
administrative and survey data; employee-level analysis of the job duration (single quarter 
jobs); mapping the transition between and in/out jobs, analysis of job quality based on wage 
and duration. 

▪ Performed various labour market analyses, e.g. at the sectoral (airport, retail, passenger 
transportation, tech start ups, automotive sector,…) and regional level (Belgian regions and 
districts), with a focus on employee profiles, job-to-job flows within and between sectors, 

▪ Evaluation of various labour market policies (social security reductions for target-groups, 
service voucher scheme, social impact bond focusing on NEET employment)  

 
Business or sector Research Institute/University  

 

 

2016-2021 Senior Research Associate 

HIVA-KU Leuven 

Business or sector Research Institute/University 

 

2013-2015 Advisor 

RebelGroup Advisory 

Economic and financial analysis within various topics, such as: 

▪ Developing (subregional) employment statistics for the agro-logistics sector and the cultural sector 

▪ Conducting social cost-benefit analysis for large public infrastructure investments 
 

Business or sector Consultancy 

 

2012-2013 Senior Researcher 

http://www.dynamstat.be/
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EDUCATION AND TRAINING 
  

 

PERSONAL SKILLS 
  

  

 

 
ADDITIONAL INFORMATION 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STORE KU Leuven 

 

▪ Analysing employment dynamics (restructuring) and firm investment across multinational 
enterprises 

▪ Analysing determinants of regional entrepreneurship, with a focus on agglomeration effects 
 

Business or sector Research Institute/University  

 

2008-2013 PhD in Economics ISCED-8 

University of Leuven, Belgium 

Thesis: Essays on Globalization and Firm Performance 
Supervisors: prof. dr. J. Konings (University of Leuven)  
 

2003-2008 Master in Commercial Engineering ISCED-7 

University of Leuven, Belgium 

Dissertation: Subjective Data in Economics: Literature and Case-study for Kazakhstan 

Mother tongue(s) Dutch 

  

Other language(s) UNDERSTANDING  SPEAKING  WRITING  

Listening  Reading  Spoken interaction  Spoken production   

French B2 C1 B1 B1 B2 

  

English C2 C2 C2 C2 C2 

  

 Levels: A1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user 
Common European Framework of Reference for Languages 

 

Computer skills ▪ Able to operate various software & computer programs, including statistical packages 
(Microsoft Office, SAS, STATA, LaTeX) 
 

Driving licence B 

Publications 

 

▪ See Annex  
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IT (Articles in internationally reviewed academic journals) 

▪ Goesaert, T., Heinz, M., Vanormelingen, S. (2015). Downsizing and firm performance: evidence from German firm data. 
Industrial and Corporate Change, 24 (6), 1443-1472. 

▪ Abraham, F., Goesaert, T., Konings, J. (2014). Staying home or moving away? Restructuring efforts within multinational 
enterprises. The World Economy, 37 (6), 765-782. 

▪ Other articles 

▪ Vandekerkhove, T.; Struyven, L. & Goesaert, T.  (2020). Tijdelijke werkloosheid tijdens corona: een buffer tegen ontslag 
met twee gezichten. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid; 2020; iss. 1; pp. 175 - 192 

▪ Goesaert, T., Struyven, L., Vandekerkhove, T. (2019). Dynamiek en flexibilisering van de arbeidsmarkt op basis van 
stromen van werkenden. Bevindingen van de VIONA Leerstoel Arbeidsmarktdynamiek 2017-2019. Over.Werk - 
Tijdschrift van het Steunpunt Werk, 29 (2), 45-54. 

▪ Goesaert, T., Struyven, L., & Vandekerkhove. (2018). Onder het topje van de ijsberg: trends in aanwervingsdynamiek en 
werknemersbewegingen op de Belgische arbeidsmarkt (Below the tip of the iceberg: trends in hiring and employee 
dynamics on the Belgian labour market). Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE, 28(2), 42-50. 

▪ Goesaert, T. & Struyven, L. (2018). Zeer kortlopende jobs, een al dan niet vermeende trend op de Belgische 
arbeidsmarkt. (Short duration jobs, a –perceived- trend on the Belgian labour market?). Over.werk. Tijdschrift van het 
Steunpunt WSE, 28(1), 145-155. 

▪ TH (Thesis) 

▪ Goesaert, T., Konings, J. (sup.) (2013). Essays on globalization and firm performance.. 

▪ IR (Internal report) 

▪ Goesaert, T.; Vandekerkhove, T.; Vets, P. & Struyven, L. (2021). Arbeidsdynamiek tijdens de tweede coronagolf. Dynam-
Reg Release 2020 Q4. 

▪ Goesaert, T.; Vandekerkhove, T.; Vets, P. & Struyven, L. (2020). Arbeidsmarktdynamiek in België en in de gewesten. 
Dynam-Reg Release 2020. Arbeidsmarktdynamiek in België en in de gewesten. Dynam-Reg Release 2020 

▪ Struyven, L. Vandekerkhove, T. & Goesaert, T. (2020). Het belang van Brussels Airport voor de werkgelegenheid in 
België. Een omvattende bottom-up analyse van directe, achterwaartse en katalytische effecten. Publisher: KU Leuven 
HIVA; Leuven 

▪ Struyven L., Vandekerkhove T. & Goesaert T. (2020). Directe tewerkstelling op Brussels Airport. Trendrapport 2020. 
Leuven: HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving. 

▪ Vandekerkhove, T., Struyven, L., Goesaert, T. & Vets, P. (2020). Hotspots van tijdelijke werkloosheid, hotspots van 
arbeids-marktdynamiek? Sectorale impact, omvang en profiel van tijdelijke werkloosheid in de eerste maanden van de 
coronacrisis. Dynam Working Paper, HIVA - KU Leuven. 

▪ Vandekerkhove, T., Goesaert, T. & Struyven, L. (2019). Directe tewerkstelling op Brussels Airport. Trendrapport 2019/1. 
Leuven: HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving. 

▪ Goesaert, T., Vandekerkhove, T. & Struyven, L. (2019). Directe tewerkstelling op Brussels Airport. 
Methodologische nota 2019/1. Leuven: HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving. 

▪ Goesaert, T., Vandekerkhove, T., Vets, P., & Struyven, L. (2019). Arbeidsmarktdynamiek in België en in de 
gewesten (Labour market dynamics in Belgium and its regions). Dynam-Reg Release 2019, HIVA - KU Leuven. 

▪ Goesaert, T., Vandekerkhove, T., Mohout, O., Struyven, L. (2019). Omvang en dynamiek van de tewerkstelling 
bij tech start-ups in België. HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving. 

▪ Vandekerkhove, T., Goesaert, T., Struyven, L. (2019). Dynamiek en profiel van de arbeidsmarkt op Brussels 
Airport. Paper in het kader van de Viona-Leerstoel Dynamiek van de Arbeidsmarkt. Leuven: HIVA - 
Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving.  

▪ Goesaert, T., Vandekerkhove, T., Struyven, L. (2019). Transities op de arbeidsmarkt en dynamiek van 
loopbanen. Een ruimere analyse op basis van longitudinale steekproefdata (1996-2015). HIVA - 
Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving.  

▪ Vandekerkhove, T., Goesaert, T., Struyven, L. (2019). Jobs, aanwervingen en startende werkgevers op de 
Vlaamse en subregionale arbeidsmarkten. HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving. 

▪ Goesaert, T., Vandekerkhove, T., Vets, P., & Struyven, L. (2018). Arbeidsmarktdynamiek in België en in de 
gewesten (Labour market dynamics in Belgium and its regions). Dynam-Reg Release 2018, HIVA - KU Leuven. 

▪ Goesaert, T., & Struyven, L. (2018). Arbeidsmarktdynamiek in en tussen de Belgische gewesten en provincies. 
Jaarlijkse bewegingen van jobs en werknemers op basis van de periode 2014 tot 2016 (Labour market 
dynamics in and between Belgian regions and provinces. Yearly movements of jobs and employees between 
2014 and 2016). Dynam Review 2018/1, HIVA - KU Leuven. 

▪ Goesaert, T., & Struyven, L. (2017). Voltijds, deeltijds of als flexwerker bij een nieuwe werkgever. Trends in de 
aanwervingsdynamiek op de Belgische arbeidsmarkt. (Full time, part time or as a flex worker with a new 
employer. Trends in the hiring dynamics on the Belgian labour market.). HIVA - KU Leuven. 

▪ Goesaert, T., Van Hootegem, A., & Struyven, L. (2016). Tewerkstellingsstimuli voor doelgroepen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Analyse van het koppelen van de “doelgroepenmaatregelen” RSZ en RVA, DIBISS 
(RSZPPO) en POD MI. (Employment stimuli for target groups in the Brussels-Capital Region). HIVA - KU 
Leuven. 
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▪ Goesaert, T., & Struyven, L. (2016). Sectorale en regionale dynamiek van de Belgische arbeidsmarkt: Nieuwe 
inzichten op basis van de DynaM release 2015 (Sectoral and regional dynamics of the Belgian labour market: 
new insights from the DynaM release 2015). HIVA - KU Leuven. 

▪ Goesaert, T., Struyven, L., & Vets, P. (2016). Decompositie van de regionale tewerkstellingsdynamiek: 
Methodologische nota in het kader van DynaM review 3 (A decomposition of the regional employment dynamics: 
a methodological note to complement DynaM review 3). DynaM Methodologische Nota, HIVA - KU Leuven. 

▪ Goesaert, T. (2016). Decompositie van de regionale tewerkstellingsdynamiek:  Nieuwe cijfers voor de periode 
2006-2015, met focus op de meest recente jaar-op-jaar bewegingen (A decomposition of the regional 
employment dynamics: new figures for the period 2006-2015, with a focus on the most recent yearly 
movements.). DynaM review, HIVA - KU Leuven. 

▪ Goesaert, T., & Struyven, L. (2016). De Belgische arbeidsmarkt voor en na de grote recessie: Dieper inzicht in 
het beginnend herstel. (The Belgian labour market before and after the great recession: a deeper understanding 
of the initial recovery). DynaM review, HIVA - KU Leuven. 

▪ Goesaert, T. (2012). The effect of effective tax rate differentials and clustering on investment in Belgium. VIVES 
discussion paper, 2012/28, KU Leuven VIVES. 

▪ De Ruytter, S., Goesaert, T., Konings, J., & Reynaerts, J. (2012). Sectoranalyse van de Vlaamse industrie (A 
sectoral analysis of the Flemish industrial sector). Leuven Steunpunt Ondernemen & Regionale Economie. 

▪ Goesaert, T. (2011). Corporate Taxation, Agglomeration and FDI: Firm Level Evidence for Belgium. VIVES 
discussion paper, 2011/23, KU Leuven VIVES. 

▪ Goesaert, T., Reynaerts, J. (2012). Nieuwe ondernemingen in Vlaanderen: de impact van agglomeratie van 
economische activiteit op het aantal startups in de industrie 1999-2007 (New firms in Flanders: the impact of 
agglomeration effects on the number of startups in the industrial sector 1999-2007).  1-24 pp, KU 
Leuven STORE. 

▪ Konings, J., Reynaerts, J., Goesaert, T., De Ruytter, S. (2012). De Sleutelrol van globale ondernemingen in 
Vlaanderen (The key role of global enterprises in Flanders). VIVES - Briefings, 1-8 pp, KU Leuven VIVES. 

▪ Goesaert, T., Reynaerts, J. (2012). De concurrentiepositie van de Vlaamse industrie. Een nationaal en 
internationaal perspectief (The competitiveness of the Flemish industrial sector: a national and international 
perspective). 1-39 pp, KU Leuven STORE. 

▪ Abraham, F., Goesaert, T., Konings, J. (2010). Staying home or moving away? The effect of restructuring on 
employment in multinational headquarters and their affiliates. VIVES - Discussion paper 12, 1-15 pp, KU Leuven 
VIVES. 

 
 


