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Inleiding 

 

 
Dit document bevat een offerte opgesteld door een consortium samengesteld uit KU Leuven (coördinator), 

VUB, UGent en IDEWE in antwoord op de VIONA-oproep voor een onderzoeks- en ontwikkelings- 

opdracht met als titel “Leerstoel ‘Kwaliteit van werk’”. Ons gezamenlijke onderzoeksteam is verheugd om 

dit voorstel in te dienen, aangezien de beoogde leerstoel een thematiek behandelt waar alle betrokken teams 

in de afgelopen jaren intensief onderzoek naar hebben gedaan en rond hebben samengewerkt, vanuit 

verschillende wetenschappelijke invalshoeken en aan de hand van diverse methodologische benaderingen. 

Dit voorgaand en lopend onderzoek situeert zich zowel binnen academische als beleids- en praktijkgerichte 

projecten, op Vlaams, Federaal, Europees en Internationaal niveau. 

 
Kwaliteit van het werk is een belangrijke uitdaging die aan urgentie wint en breder is dan het debat rond 

werkbaar werk. Vanuit medisch perspectief wordt gewezen op de belangrijke impact van werkgerelateerde 

factoren op de groeiende problematiek van gezondheidsklachten zoals stress, burn-out en musculoskeletale 

aandoeningen, alsook de gevolgen daarvan op arbeidsparticipatie. Vanuit economisch perspectief wordt 

gewezen op het belang van kwalitatieve jobs voor het bevorderen van de productiviteit; een economie 

gestoeld op creativiteit en innovatie heeft nood aan werknemers die zich goed in hun vel voelen en zich 

voluit engageren. Elementen zoals intrinsieke (of autonome) arbeidsmotivatie, taakautonomie en ook 

leerkansen zijn in dit kader essentieel. De aandacht voor ‘werkbaar werk’ volgt uit het debat over de 

veroudering van de bevolking en de verhoging van de pensioenleeftijd, waarbij werknemers door ‘sociale 

duurzaamheid’ in staat zouden moeten zijn om langer te werken. 

 
Sinds de uitbraak van de COVID-19 pandemie staan de veiligheid, de fysieke en de mentale gezondheid en 

het welzijn van werknemers en zelfstandigen in de Belgische en Vlaamse arbeidsmarkt centraal in het beleid. 

De algemene beleidsnota ‘werk’ uit 2020 van de Minister van Werk en Economie, Pierre-Yves Dermagne, 

wijst op de omvangrijke socio-economische effecten van de COVID-19 pandemie. De nota beschrijft de 

moeilijke arbeidsomstandigheden en -voorwaarden en het gebrek aan erkenning en waardering in sommige 

essentiële beroepen en sectoren, alsook de alarmerende groei in psychosociale risico’s, stress en burn-out 

meer algemeen. Ook in het Relanceplan van de Vlaamse Regering ‘Vlaamse Veerkracht’, dat voortbouwt 

op het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering voor 2019-2024, schetst de uitdagingen op de arbeidsmarkt 

(met verwijzing naar het VESOC-akkoord “Alle hens aan dek”). Naast het inzetten op de activering van wie 

werk verliest door de COVID-19 pandemie, zijn het ondersteunen van werkbaar werk en het inzetten op 

het psychisch welbevinden op de werkvloer prioriteiten. Het Regeerakkoord zelf verwijst onder meer naar 

het belang van het vereenvoudigen van de combinatie van werk en privé. 

 
De economische en sociale gevolgen van COVID-19 zijn inderdaad ongezien. Naast een aanzienlijke daling 

van de werkgelegenheidsgraad en een snelle toename van de werkloosheid en de inactiviteit in 2020, steeg 

het ziekteverzuim sterk, in het bijzonder in die sectoren waar telewerken moeilijk of onmogelijk was. 

Hoewel de Belgische en met name de Vlaamse economie en arbeidsmarkt in 2021 al tekenen van herstel 

vertoonden en in 2022 voor sommige indicatoren weer op het niveau van voor de pandemie staan, blijkt 

dat vooral personen met een kwetsbaar arbeidsmarktprofiel bijzonder zwaar getroffen zijn door de 

pandemie, volgens de Working Group Social Impact COVID-19. Het gaat onder meer over jongeren, 

laaggeschoolden en personen die niet afkomstig zijn uit België of uit een lidstaat van de Europese Unie 

(EU). De COVID-19 crisis zorgde dus wellicht voor een vergroting van de al bestaande kloof. Bovendien 

zijn de effecten van de pandemie op de middellange en lange termijn nog niet duidelijk. 
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Al voor de uitbraak van de pandemie nam het belang van kwaliteit van het werk op de beleidsagenda toe, 

zowel in Europa als in Vlaanderen. Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden is historisch gezien een 

belangrijke ambitie van de EU, die is opgenomen in artikelen 151 en 153 van het Verdrag betreffende de 

Werking van de Europese Unie (VWEU). Daarbij wordt er gestreefd naar opwaartse convergentie. Deze 

ambitie werd onder meer expliciet gemaakt in 2000 met de Lissabonstrategie, die als doel vooropstelde dat 

Europa tegen 2010 “de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld zou worden 

die in staat is tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale 

samenhang”. Dit werd gecontinueerd in 2010 met de Europa 2020-strategie, die gericht was op het 

ontwikkelen van de Europese economie tot een “zeer concurrerende, sociale en groene markteconomie”. 

De focus op het verbeteren van de kwaliteit van het werk werd echter overschaduwd door de financiële en 

economische crisis die startte in 2008. Door de zware economische impact van de crisis en de zeer hoge 

werkloosheid, verschoof de aandacht naar economisch herstel en naar het aantal beschikbare jobs, eerder 

dan de kwaliteit ervan. Meer recent, door de pandemie en de arbeidsmarktkrapte, staat het thema opnieuw 

centraal. Op EU vlak zijn daarin naast het nieuwe strategische kader voor gezondheid en veiligheid op het 

werk 2021-2027 en de acties in het kader van de Europese Pijler van Sociale Rechten, de initiatieven om de 

balans tussen werk en privéleven te verbeteren, de arbeidsomstandigheden bij platformwerk te bevorderen, 

loontransparantie te verzekeren en gerelateerde initiatieven bijzonder relevant. Deze hebben hun vertaling 

reeds gevonden in het Belgische en Vlaamse beleid, of worden momenteel geïmplementeerd. 

 
Om de kwaliteit van het werk in Vlaanderen te bevorderen op alle niveaus en voor alle groepen van 

bedrijven, werknemers en zelfstandigen, is het echter essentieel om een goed inzicht te krijgen in de 

concepten die gehanteerd kunnen worden om de kwaliteit van het werk te meten, alsook knelpunten en 

hefbomen. Ons team wil dan ook graag bijdragen aan dit uiterst actuele en belangrijke project. 

 
Hieronder vatten we kort de belangrijkste accenten van ons voorstel samen: 

 
Relevante thematische en methodologische expertise: Alle betrokken onderzoeksgroepen hebben een 

langdurige ervaring in het uitvoeren van academisch en beleids- en praktijkgericht onderzoek naar kwaliteit 

van het werk in de brede zin, arbeidsinhoud, werk- en arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid 

op het werk, en de impact op de fysieke en mentale gezondheid en het welzijn van werknemers vanuit een 

theoretisch en empirisch perspectief. Het team bestaat onder meer uit psychologen, sociologen, economen, 

artsen en ergonomen, die de voor deze opdracht vereiste thematische en methodologische kennis en 

expertise beheersen. Ons team heeft ervaring met het gehele scala aan methodologieën. We werkten 

voorheen met grote databases en (longitudinale) vragenlijst methodologie, zowel op inter-individueel als 

intra-individueel niveau, wat toelaat om de relaties tussen de ervaring van de werkcontext en de uitkomsten 

te testen, niet alleen tussen personen, maar ook binnen hun beleving, wat beter past bij de theoretische 

assumpties van de impact van werk. Daarnaast hebben we ook ervaring met experimenteel onderzoek, 

waaronder bijvoorbeeld vignette studies en randomised control trials, die toelaten de causale relaties tussen 

de beleving van werk de uitkomsten ervan vast te stellen. Tot slot, deden we al herhaaldelijk kwalitatief 

onderzoek zowel o.b.v. diepte-interviews als focusgroepen, wat mogelijk maakt om diepgaande inzichten 

te verwerven en/of nieuwe elementen in de beleving van de kwaliteit van arbeid te ontdekken. 

 
Flexibiliteit in aanpak: Als een multidisciplinaire groep onderzoekers beschikt het consortium over een 

sterk team dat gekwalificeerd is om kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit te voeren naar kwaliteit van 

het werk in al haar dimensies. De belangrijkste werktalen van het team zijn Engels, Frans en Nederlands, 

wat toelaat om literatuur en beleid mee te nemen vanuit Vlaanderen, België en Europa. De complementaire 

vaardigheden van dit onderzoeksteam zorgen voor een consistente aanpak en een tijdige levering van de 

projectresultaten. Daarnaast zijn er back-up deskundigen en onderzoekers beschikbaar om zo nodig extra 

ondersteuning te bieden. 
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Vertrouwde partners en medewerkers: Verschillende van de betrokken onderzoeksteams hebben al een 

track record van succesvolle samenwerkingen in eerdere en lopende projecten (bijv. ESF DRIVE-project, 

KanS), en zij hebben vertrouwen in de kwaliteit van hun gezamenlijke werk en hun samenwerking. Er werd 

een workflow opgezet met een duidelijke werkverdeling, die een peer-review van alle onderzoeksstappen 

en outputs mogelijk maakt. Vertegenwoordigers van alle betrokken organisaties zullen deelnemen aan 

projectvergaderingen met de opdrachtgever. 
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1 | Projectomschrijving 

 
Context en doelstelling van het onderzoek 

Kwaliteit van het werk is een belangrijke uitdaging die aan urgentie wint en breder is dan het debat rond 

werkbaar werk. Hoewel de werkbaarheidsmonitor van de Stichting Innovatie en Arbeid een belangrijk 

representatief en grootschalig instrument is om ‘werkbaar werk’ te meten en de basis heeft gevormd voor 

academische en beleidsanalyses rond de kwaliteit van het werk, zijn er redenen om deze meting te herzien. 

De aard van het werk en arbeidsorganisatie veranderen immers snel. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit 

van het werk, de factoren die erop inspelen en de getroffen doelgroepen, maar vereist ook aangepaste of 

nieuwe indicatoren. Ook de wetenschap staat niet stil. Verdere analyses van wat werk kwaliteitsvol maakt, 

zijn nu mogelijk door het ontstaan van nieuwe concepten en methodieken in diverse disciplines. Zowel het 

Regeerakkoord van de Vlaamse Regering voor 2019-2024 als het Relanceplan van de Vlaamse Regering 

‘Vlaamse Veerkracht’ schetsen het belang van de kwaliteit van het werk voor de Vlaamse economie en de 

samenleving. Om de kwaliteit van het werk te bevorderen is het verkrijgen van inzicht in de diverse 

concepten alsook knelpunten en hefbomen, aan de hand van een multidisciplinaire aanpak, cruciaal. 

 
 

Analysekader 

Het conceptueel model dat aan de basis ligt van dit onderzoek naar de kwaliteit van het werk, steunt op een 

aantal principes en werd opgemaakt rekening houdend met de meest recente literatuur uit verschillende 

wetenschappelijke disciplines. Ten eerste maakt het conceptueel kader een onderscheid tussen oorzaken 

(stressoren en hulpbronnen) en gevolgen (stress, welzijn). Dit om zowel stressoren als hulpbronnen te kunnen 

vatten en uitspraken te kunnen doen over de positieve als negatieve kanten van stress en welzijn. Ten 

tweede erkent het model dat de gevolgen niet alleen betrekking hebben op psychisch en fysiek welzijn op 

het werk, langer werken en leren, zoals in de werkbaarheidsmonitor, maar er ook aandacht moet zijn voor 

de sociale componenten van welzijn en de impact op de organisatie. Ten derde geeft het conceptueel model, 

vergeleken met de huidige werkbaarheidsmonitor, een ruimere set aan handvaten om de kwaliteit te 

verbeteren. Het model wordt hieronder geschetst en houdt rekening met de multidimensionaliteit van de 

werkomgeving, de werkeisen, werkhulpbronnen en percepties ervan, en uitkomsten op diverse niveaus. 

Aan de hand van dit conceptuele kader, worden indicatoren opgesteld die worden gemeten door middel 

van een kwantitatieve en kwalitatieve bevraging. 
 

 
 

Plan van aanpak 

Het uitvoeren van de opdrachten binnen de VIONA-leerstoel wordt georganiseerd in vier werkpakketen. 

Daarnaast wordt het project op verschillende momenten opgevolgd door de werkgroep en klankbordgroep 

en is er ook regelmatig intern overleg tussen de betrokken multidisciplinaire onderzoeksteams. 
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WP1: Projectbeheer en coördinatie + WP4: Valorisatie en implicaties voor beleid 

Werkpakketen 1 en 4 zijn projectoverkoepelend en dienen ter ondersteuning van het onderzoekswerk. WP1 

1 betreft het management en de coördinatie van de activiteiten en heeft als doel te waarborgen dat de 

doelstellingen en verwachte outputs van de leerstoel worden gerealiseerd binnen het voorziene budget en 

tijdschema. Daarnaast voorziet WP1 in de kwaliteitscontrole en de interacties met de werkgroep en de 

klankbordgroep en met andere relevante stakeholders. WP 4 omschrijft de valorisatiestrategie. 

 
WP2: Definiëring en mapping ‘kwaliteit van werk’: een systematische literatuurstudie 

Werkpakket 2 voorziet een uitgebreide multidisciplinaire literatuurstudie op basis van academische en grijze 

literatuur uit diverse disciplines om het concept ‘kwaliteit van werk’ te definiëren en overlap met verwante 

concepten in kaart te brengen. Deze studie informeert het conceptuele kader en de verdere uitwerking van 

het veldwerk. Er wordt een zoekstrategie uitgewerkt, relevante literatuur wordt verzameld uit elektronische 

bibliografische databanken en andere websites en de bevindingen worden gesynthetiseerd (met aandacht 

voor hefbomen en knelpunten in het algemeen en voor specifieke groepen, bv. ouderen). De factoren die 

de kwaliteit van het werk beïnvloeden worden o.a. bestudeerd op het vlak van relatie en mogelijke overlap 

en sterke van de evidentie voor hun verwachte impact op het welzijn. 

 
WP3: Operationalisering en meeting van indicatoren 

WP3 vertaalt de bevindingen uit de literatuurstudie in indicatoren en omvat de kwantitatieve en kwalitatieve 

dataverzameling. Voor de kwantitatieve enquête zijn twee strategieën voorzien. Een eerste strategie bestaat 

uit het uitvoeren van een representatieve enquête bij 3000 werknemers en 1000 zelfstandigen, samen met 

een gespecialiseerd enquêtebureau (na interviews en pilotage). Een tweede strategie is om te werken met 

een geclusterd steekproefdesign waarin bedrijven en organisaties worden ingeschakeld bij de verspreiding 

van een enquête, en zij op hun beurt hun werknemers uitnodigen om deel te nemen. Waar mogelijk, worden 

geanonimiseerde data van de betrokken werknemers en bedrijven gekoppeld, en aangevuld met 

administratieve data. De enquête zal worden aangevuld met 20 kwalitatieve interviews, o.a. om informatie 

te verwerven over hefbomen en knelpunten voor ‘kwaliteit van het werk’ voor oudere werknemers. In dit 

WP worden ook het uitwerken en updaten van het data management plan en de ethische checks gedaan. 

 
 

Valorisatie 

Het valorisatieplan voor de leerstoel bevat verschillende elementen om de onderzoeksresultaten onder de 

aandacht te brengen van het beleid en de betrokken stakeholders: 

• Diverse publicaties van de onderzoeksresultaten: toegankelijk eindrapport met samenvatting, 

wetenschappelijke artikels, publicaties gericht aan beleid, breed publiek, …. 

• Verspreiding van de onderzoeksresultaten: via diverse kanalen, bv. de website en nieuwsbrief 

WSE en die van betrokken universiteiten en onderzoeksteams, sociale media, persbericht, … 

• Presentaties van het onderzoek voor verschillende doelgroepen: presentaties opdrachtgever 

en stuurgroep, een studiedag rond ‘kwaliteit van het werk’ met diverse stakeholders, … 

 

 
Onze troeven voor deze opdracht 

Voor deze oproep slaan verschillende teams en instituten – KU Leuven, VUB, UGent en IDEWE – de 
handen in elkaar. Dit laat een multidisciplinaire benadering van kwaliteit van het werk toe. We brengen de 
opdracht tot een goed einde dankzij een combinatie van unieke en complementaire sterktes, waaronder: (i) 
expertise m.b.t. de Vlaamse, Brusselse, Waalse en Europese arbeidsmarkt en het gerelateerde beleid, (ii) 
ervaring met academisch, beleids- en praktijkgericht onderzoek naar kwaliteit van de arbeid in de brede zin 
en onderbouwd vanuit diverse wetenschappelijke disciplines, (iii) expertise m.b.t. kwantitatief en kwalitatief 
onderzoek aan de hand van diverse methoden (bv. interviews, focusgroepen, enquêtes, experimenten) en 
op verschillende niveaus, (iv) aandacht voor ethiek, privacy, datamanagement en kwaliteitscontrole. 
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2 | Titel van het project 

VIONA Leerstoel ‘Kwaliteit van werk’ 

VIONA oproep voor een onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht 12/07/2022 
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3 | Voorstelling onderzoeksteam en referenties 

 

 
Speciaal voor deze VIONA-oproep slaan KU Leuven, VUB, UGent en IDEWE de handen in elkaar. De 

betrokken onderzoeksinstellingen en -teams hebben een jarenlange ervaring met arbeidsmarktonderzoek 

in het algemeen, en met betrekking tot de “kwaliteit van het werk” in het bijzonder, elk vanuit hun eigen 

wetenschappelijke discipline en op basis van diverse methodologische benaderingen. De combinatie van 

onze unieke en complementaire sterktes laten ons toe deze opdracht tot een succesvol einde te brengen. 

Hieronder bespreken we onze troeven en relevante expertise voor deze opdracht meer in detail. 

 
 

3.1 Betrokken onderzoeksinstellingen 

 
KU Leuven 

 
HIVA is een multidisciplinair onderzoeksinstituut van de KU Leuven, dat gespecialiseerd is in evidence- 

based beleidsgericht onderzoek over vraagstukken met betrekking tot arbeidsmarkten, werk en organisatie, 

maatschappelijk middenveld en sociale dialoog, onderwijs, armoede, sociale uitsluiting, verzorgingsstaten, 

huisvesting, klimaatverandering en aanverwante maatschappelijke uitdagingen. HIVA-KU Leuven werd 

ongeveer 50 jaar geleden opgericht door de Katholieke Universiteit Leuven en de Belgische Christelijke 

Arbeidersbeweging. Het is ons doel om hoogwaardig, innovatief academisch en beleidsgericht onderzoek 

te verrichten. We vertalen onze onderzoeksresultaten in beleidsadvies, opleiding op maat en verspreiding 

naar een breed publiek. Als onderzoeksinstituut ingebed in de universiteit omvat ons onderzoek 

verschillende disciplines en hebben we ervaring in het toepassen van verschillende kwantitatieve en 

kwalitatieve onderzoeksmethoden. HIVA-KU Leuven heeft een staf van meer dan 70 onderzoekers en 

ondersteunend personeel en een aanzienlijke ervaring in het beheren en coördineren van grote en complexe 

nationale en internationale onderzoeksprojecten. Het onderzoek van HIVA omvat 10 onderzoekslijnen en 

wordt uitgevoerd door 4 onderzoeksgroepen: i) Werk, organisatie en sociale dialoog, ii) Onderwijs en 

arbeidsmarkt, iii) Sociaal en economisch beleid en sociale integratie, en iv) Duurzame ontwikkeling. Voor 

dit project is een team samengesteld van onderzoekers met een achtergrond in economie, sociologie en 

psychologie van de onderzoeksgroep Werk, organisatie en sociale dialoog. De groep heeft meer dan 25 jaar 

ervaring in het coördineren van en deelnemen aan nationale en Europese projecten, waaronder onderzoek 

in opdracht van de Europese Commissie en het Europees Parlement, EU-OSHA, Eurofound en Cedefop, 

over onderwerpen die in de aanbesteding aan de orde komen. 

 
CeSO - Centrum voor Sociologisch Onderzoek is een netwerk van onderzoekers die sociale verandering 

bestuderen vanuit een sociologisch perspectief, verbonden met Faculteit Sociale Wetenschappen van de 

KU Leuven. Het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) van de Katholieke Universiteit Leuven 

bestaat uit 11 professoren en ongeveer 80 onderwijs- en onderzoeksassistenten, georganiseerd in 8 

onderzoeksdomeinen. CeSO-onderzoekers verrichten onderzoek in uiteenlopende sociologische 

subdisciplines, waaronder sociaal beleid en sociaal werk, sociologie van werk en organisatie, politieke 

sociologie, demografie en gezinssociologie, wetenschaps- en technologiestudies, sociologie van cultuur en 

religie, theoretische sociologie en onderzoeksmethodologie. De leden van het CeSO hebben daarbij de 

ambitie inzichten te verschaffen die ons helpen de belangrijkste uitdagingen voor hedendaagse 

samenlevingen te begrijpen. Het Centrum werd meer dan 50 jaar geleden opgericht en is sindsdien een 

prominente speler op het gebied van de sociologie. Deze rijke geschiedenis is nog steeds zichtbaar in de 

huidige onderzoeksagenda van CeSO, aangezien verschillende traditionele onderzoekslijnen worden 
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voortgezet (bv. familiesociologie of godsdienstsociologie). Tegelijkertijd verkennen CeSO-leden nieuwe 

deelgebieden en mengen zij zich in opkomende sociologische debatten. De belangrijkste 

onderzoeksthema's van het Centrum zijn: werk, organisatie, gezin, historische demografie, bevolking, 

gezondheidszorg, sociaal beleid, sociologische theorie, cultuurstudies, kunst, onderwijs, innovatieve 

methodologie en politiek opinieonderzoek. 

 
WOS - het Department of Work and Organisation Studies - is een van de onderzoeksdepartementen van 

de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de KU Leuven. De missies van de Faculteit Economie en 

Bedrijfskunde zijn onderwijs en onderzoek. WOS richt zich op het uitbreiden van kennis over psychosociaal 

welzijn en over organisatorische praktijken, beleid en processen die de aard en voorwaarden van werk en de 

organisatie van arbeid in de samenleving beïnvloeden. Het interdisciplinaire karakter van de afdeling is een 

sterk punt omdat het de groep in staat stelt bepaalde onderzoeksthema's vanuit verschillende invalshoeken 

te bestuderen en een verscheidenheid aan onderzoeksmethoden te gebruiken. WOS onderzoekt kritische 

vragen met betrekking tot: kwaliteit van arbeid en psychosociale aspecten van werk (persoon-omgeving fit, 

job design); psychosociaal welzijn (bv. werkstress, conflicten, pesten); arbeidsmotivatie; kwesties in verband 

met werk en privéleven; loopbanen & inzetbaarheid; human resource management (strategisch HRM & 

differentiatie van het personeelsbestand; talentmanagement; employer branding, werving & selectie; 

organisatiecultuur); leiderschap en organisatiegedrag (ethisch leiderschap; gedrag van organisatorische 

burgers; contraproductief werkgedrag; gedragsethiek en rechtvaardigheid; ondernemend leiderschap); 

organisaties & samenleving (sectoroverschrijdende samenwerking; sociaal & coöperatief ondernemerschap; 

economische democratie; vergrijzing van de beroepsbevolking; diversiteit en inclusie). De brede waaier aan 

behandelde onderzoeksthema's stelt het departement in staat zijn bachelor- en masterstudenten academisch 

onderwijs aan te bieden. Het creëert de nodige breedte om het domein van organisatiegedrag vanuit een 

microperspectief (individueel en groepsniveau), vanuit een macroperspectief (organisatie- en 

industrieniveau) en vanuit een human resources managementperspectief (praktijken en beleid) te bestrijken 

en te onderwijzen op een manier die nauw aansluit bij recente onderzoeksfocus. Binnen WOS richt het team 

van Prof. Anja Van den Broeck en haar doctoraatsstudenten zich voornamelijk op de kwaliteit van arbeid 

en psychosociale aspecten van werk (job design) en psychosociaal welzijn (bv. werkstress,); en 

werkmotivatie in verschillende settings. Huidige onderwerpen zijn de antecedenten van werkontwerp, met 

name gericht op de rol van managers (Dra. Sarmah P.) en technologie (Dra. Smits I.), de motivationele 

implicaties van sociale relaties (Dra. Coxen L.), psychosociale risicofactoren in nieuwe kantoren (Dra. 

Gaudiino M.), de implicaties van telewerk en disconnecting (Dra. Vandewiele E.), telewerken en de 

implicaties daarvan voor het werken op kantoor (Dra. Lacroix, A.), de gesprekstechnieken voor langdurig 

zieken (Dra. Rymenans I.) en de processen die ten grondslag liggen aan het herstel van burn-out (Dra. 

Vysniauskaite A.) en mogelijke interventies voor mensen met burn-out (Dra. Geluk E.). 

 
WOPP - De Onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie (WOPP) is een onderdeel van de 

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven. Ongeveer 10 jaar geleden werd 

samen met collega’s uit de Pedagogische Wetenschappen de interdisciplinaire Onderzoekseenheid Arbeids- 

en Organisatiepsychologie en Opleidingskunde (O2L) gevormd (zie: https://ppw.kuleuven.be/o2l/index). Op dit 

ogenblik bestaat O2L uit 5 professoren (4 in Psychologie en één in Pedagogie), en een 40-tal (deels 

internationale) onderzoekers. In 2014 werd Prof. dr. Wilmar Schaufeli, wereldautoriteit inzake burn-out, 

bevlogenheid en het ‘job demands resources’-model, als onderzoekprofessor aangesteld aan O2L. Hij ging 

in 2018 op emeritaat, maar Hans De Witte en Wilmar Schaufeli werken sindsdien nog steeds actief en 

intensief samen. Aan O2L wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de beleving van werk (werkstress, burn- 

out en bevlogenheid), jobonzekerheid, inzetbaarheid (‘employability’) en loopbanen, pesten en conflicten 

op het werk en de mediatie ervan, en leiderschap. 

https://ppw.kuleuven.be/o2l/index
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O&G - Het Centrum voor Omgeving en Gezondheid maakt deel uit van het Departement 

Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg van de KU Leuven, een multidisciplinaire afdeling 

met een focus op community health, best practice en gezondheidsbeleid. De onderzoeksgroep onder leiding 

van Prof. dr. Lode Godderis concentreert zich op de studie van genetische en epigenetische veranderingen 

in cellen van mensen geïnduceerd door milieublootstelling. Het Centrum voor Omgeving en Gezondheid 

heeft een lange traditie en uitgebreide ervaring in het beoordelen van de blootstelling aan milieuagentia, het 

bestuderen van de onderliggende mechanismen van milieugerelateerde ziekteontwikkeling en het 

ontwikkelen van biomarkers. Prof. dr. Lode Godderis is divisiehoofd van het Laboratorium voor Arbeids- 

en Milieuhygiëne aan de KU Leuven. Dit laboratorium is gespecialiseerd in het monitoren, bemonsteren en 

analyseren van verontreinigende stoffen in de lucht en in het analyseren van biologische monsters van 

werknemers met behulp van geavanceerde apparatuur (bv. UPLC/MS/MS, SPME-GC/MS en andere). De 

afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg is een multidisciplinaire afdeling die zich 

richt op volksgezondheid, beste praktijken en gezondheidsbeleid. De afdeling heeft tot doel professionals 

en instellingen in de gezondheidszorg te voorzien van de inzichten, concepten en technieken die hen in 

staat stellen optimaal in te spelen op de gezondheidsbehoeften en -verwachtingen van patiënt en 

samenleving. Binnen het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg bestudeert 

het Centrum voor Omgeving en Gezondheid de impact van de omgeving op de gezondheid en omgekeerd, 

hoe gezondheid de interactie van individuen met de omgeving kan beïnvloeden. Het Centrum werkt nauw 

samen met de professionele en wetenschappelijke verenigingen op het gebied van milieugeneeskunde, 

toxicologie en hygiëne. Het centrum is een consistente partner voor verschillende projecten over 

milieugerelateerde ziekten en werkbaarheid. Het centrum heeft een lange traditie en uitgebreide ervaring in 

het beoordelen van de blootstelling aan milieuagentia, het bestuderen van de onderliggende mechanismen 

van werkgerelateerde ziekteontwikkeling en het ontwikkelen van biomarkers. 

 
Vrije Universiteit Brussel 

 
Interface Demography (ID - http://interfacedemography.be) maakt deel uit van de Vakgroep Sociologie 

van de Vrije Universiteit Brussel. ID is erkend als een strategisch onderzoekszwaartepunt aan de Vrije 

Universiteit Brussel. ID geniet een internationale reputatie voor hoogwaardig demografisch en 

sociaalwetenschappelijk onderzoek. Een sterke focus ligt op constructie, koppeling, beheer en analyse van 

enquête- en registergebaseerde data, maar ook kwalitatieve onderzoeksbenaderingen behoren tot het 

methodologisch repertoire van de onderzoeksgroep. Een belangrijke onderzoekslijn, gecoördineerd door 

Prof. dr. Vanroelen, situeert zich binnen het domein van arbeid en gezondheid/welzijn. Leden van het team 

hebben empirisch onderzoek gedaan naar nieuwe manieren van werken en de gevolgen daarvan. Daarbij 

hebben ze steeds gekozen voor een theoretische en historische benadering van 

arbeidsmarktontwikkelingen. In verschillende studies werd de relatie onderzocht tussen kenmerken van de 

arbeidskwaliteit en kenmerken van werknemers, bedrijven en sectoren, en uitkomsten van het welzijn, de 

gezondheid en de prestaties van werknemers. Naast studies in de Vlaamse/Belgische context, hanteert het 

onderzoek vaak een transnationaal Europees perspectief. Bovendien heeft de onderzoeksgroep ruime 

ervaring met analyses van de EWCS-enquêtes op het gebied van arbeidskwaliteit en werkgelegenheid. 

 
Voor dit onderzoek zal er ook worden samengewerkt met de VUB onderzoeksgroep ‘Work and 

Organisation Psychology’; meer bepaald met Prof. dr. Bert Schreurs, verbonden aan de toegepaste 

economieopleidingen binnen de VUB. Het onderzoek van de Work and Organisation Psychology (WOPS) 

groep richt zich op de dynamiek van affectieve, gedragsmatige en cognitieve processen op het werk. Meer 

specifiek bestuderen we hoe werknemers reageren op dagelijkse gebeurtenissen op het werk, hoe deze 

reacties zich in de loop van de tijd manifesteren, hoe deze daaropvolgende reacties uitlokken en hoe 

werknemers van elkaar verschillen met betrekking tot deze processen. Het onderzoek van onze groep richt 

zich dus op het ontrafelen van de processen die de reacties van werknemers sturen. Deze dynamische 

procesbenadering wordt toegepast op een aantal belangrijke inhoudelijke onderzoeksthema's. Centrale 
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thema's binnen de WOPS-groep zijn psychologische contracten, motivatie, prestaties, werk-familie- 

interface, persoonlijkheid, politieke vaardigheden, talentmanagement, rechtvaardigheid van organisaties en 

leiderschap. Bovendien richten we ons niet alleen op traditionele maar ook op specifieke, niet-traditionele 

werkpopulaties zoals non-profitmedewerkers, vrijwilligers en high-potentials. In zijn onderzoek bestudeert 

Prof. dr. Bert Schreurs de relatie tussen personeelsbeleid, arbeidsbeleving, en werknemerswelzijn en - 

prestaties. De onderzoeksfocus ligt op de rol van ‘economische stressoren’ (bvb. baanonzekerheid, 

financiële onzekerheid) en de effecten ervan op op werkstress en -motivatie. Hij maakt daarbij gebruik van 

multilevel designs omdat welzijn en prestaties variëren over de tijd en mee beïnvloed worden door team- 

en organisatielidmaatschap. 

 
Universiteit Gent 

 
De Epidemiologie en Preventie onderzoeksgroep (EP) maakt deel uit van de vakgroep Volksgezondheid 

en Eerstelijnszorg aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van UGent. De EP-groep 

voert onderzoek uit naar de preventie van chronische aandoeningen, met o.a. studies over epidemiologie 

van risico factoren, leefstijlveranderingen, risicomanagement, en werk-gerelateerde psychosociale 

risicofactoren en fysieke activiteit. Haar missie is om de gezondheid van mensen te verbeteren, en dit 

a.d.h.v. populatie-gebaseerd onderzoek met het oog op de ontwikkeling van preventie strategieën. Hiervoor 

wordt structureel samengewerkt met o.a. het Belgisch Instituut voor Gezondheid Sciensano, het Imperial 

College London, het National Research Centre for the Working Environment (Kopenhagen) en het Jožef 

Stefan Institute (Ljubljana). Eén van de onderzoekslijnen – aangestuurd door Prof. dr. Els Clays – focust 

op werk-gerelateerde gezondheid en welzijn van werknemers. Psychosociale en fysieke factoren in de 

werkomgeving worden onderzocht in relatie tot o.a. cardiovasculaire gezondheid, musculoskeletale 

uitkomsten en mentaal welzijn. 

 
IDEWE 

 
IDEWE is de grootste externe dienst voor preventie en veiligheid op het werk in België, die zich richt op 

het monitoren van werk-gerelateerde risico's en vervolgens begeleiding biedt om fysieke gezondheid en het 

mentale welzijn op het werk te bevorderen en ziekteverzuim te voorkomen. Vanuit 11 regionale kantoren 

in heel België, met meer dan 900 gekwalificeerde medewerkers, ondersteunt IDEWE ruim 35.000 

werkgevers en 822.000 werknemers bij het opzetten van een gezonde en veilige werkomgeving. IDEWE 

levert de best mogelijke en kwalitatief hoogstaande dienstverlening door haar beleid te stoelen op 

wetenschappelijk onderzoek, en de dienstverlening aan te passen aan elk bedrijf en sector. IDEWE’s 

expertise in praktijkgericht onderzoek en netwerk van organisaties, die complementair is aan deze van de 

andere partners, zal een belangrijke meerwaarde leveren in dit project. Ook hybride arbeidsvormen (vaak 

aangeduid met ‘het nieuwe werken’) is een belangrijk speerpunt van IDEWE waar we overigens in 2021 

een grootschalige studie naar deden en daaraan gekoppeld een intern kennisnetwerk oprichtten. 

 
 

3.2 Onderzoeksteam 

 
Het team dat wordt samengesteld voor deze leerstoel bestaat uit ervaren professoren en onderzoeksleiders 

(die hieronder worden voorgesteld aan de hand van een bio, CV’s zijn beschikbaar in de Annex), die binnen 

hun eigen organisatie worden bijgestaan door een team van junior en senior onderzoekers. Alle betrokken 

teams spelen een actieve rol in de valorisatieactiviteiten van het project, bv. delen van informatie en 

resultaten via hun nieuwsbrief en sociale media. 
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Onderzoeker Rol Expertise Taken 

Geert Van 

Hootegem 

Promotor  Arbeids- en 

organisatiesociologie, 

veranderingsmanagement. 

Algemene 

verantwoordelijke 

voor 

wetenschappelijke 

kwaliteit 

Ezra Dessers Expert impact technologie  Impact technologie op 

kwaliteit van werk, teams en 

organisatie. 

T2.1, T2.2, en T2.3 

T3.1 

Karolien 

Lenaerts 

Project Manager (PM) 

Expert sociale dialoog 

 Arbeidseconomie, kwaliteit 

van de arbeid en sociale 

dialoog. 

Projectmanagement 

en ondersteuning van 

de promotor, 

betrokken  in alle 

taken 

Mikkel 

Barslund 

Expert oudere 

werknemers. Data analyse. 

 Arbeidseconomie, oudere 

werknemers, langer werken. 

T1.2, T1.3 

T2.1, T2.2, en T2.3 

T3.1, T3.3 

Nick 

Verhaeghe 

Expert langdurig ziekte en 

reïntegratie. 

 Gezondheidseconomie. 

Terugkeer na langdurig 

ziekte. 

T2.1, T2.2, en T2.3 

T3.1, 3.3 

Anja Van den 

Broeck 

Expert motivatie, 

psychosociale risico's 

 Optimaal functioneren in de 

context van werk, motivatie, 

psychosociale risico's, job 

design, welzijn, engagement 

en burn-out. 

T1.2, T1.3 

T2.1, T2.2, en T2.3 

T3.1, T3.4 

Hans De 

Witte 

Expert psychosociale 

risico’s, burnout 

  Arbeidspsychologie. T1.2, T1.3 

T2.1, T2.2, en T2.3 

T3.1 

Lode 

Godderis 

Expert werkgerelateerde 

ziekten 

 Arbeidsgeneesheer, impact 

van werk op de gezondheid 

van werknemers, 

werkgerelateerde ziekten. 

T1.3 

T2.1, T2.2, en T2.3 

T3.1 

Sofie 

Vandenbroeck 

Expert psychosociaal 

welzijn 

 Burn-out en psychosociaal 

welzijn, duurzame 

inzetbaarheid en arbeidsre- 

integratie. 

T2.1, T2.2, en T2.3 

T3.1, T3.3 

Els Clays Expert preventie en 

bescherming op het werk. 

 Epidemiologie en preventie, 

volksgezondheid, arbeids- 

gerelateerde gezondheid en 

biostatistiek. 

T2.1, T2.2, en T2.3 

T3.1 

Christophe 

Vanroelen 

Expert 

gezondheidsongelijkheden, 

analyse enquêtes 

 Gezondheidsongelijkheden 

en effecten van 

gezondheidsdeterminanten 

gerelateerd aan werk. 

T1.2, T1.3 

T2.1, T2.2, en T2.3 

T3.1, T3.3, T3.4 

Bert Schreurs Expert, werkstress en 

motivatie 

 Human resource 

management in relatie tot 

werkstress en motivatie. 

T1.2, T1.3 

T2.1, T2.2, en T2.3 

T3.3, T3.4 
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3.2.1 Promotor 

 
Prof. dr. Geert Van Hootegem (Promotor, professor en onderzoeksleider, HIVA & CeSO) 

 
Prof. dr. Geert Van Hootegem is algemeen directeur van HIVA en gewoon hoogleraar aan de KU Leuven 

Faculteit Sociale Wetenschappen, waar hij de eerstejaarsstudenten doceert in Samenleving: feiten en 

problemen. Daarnaast doceert hij arbeids- en organisatiesociologie en veranderingsmanagement. Daarvoor 

was hij verbonden aan de Nijmegen Business School en was hij al respectievelijk projectleider en 

sectorverantwoordelijke bij HIVA. Zijn publicaties zijn onder meer te vinden in Human Relations, Journal 

of Operations Management, International Journal of Operations & Production Management, International 

Journal of Human Resources Management, Journal of Management Studies and Work, International 

Journal of Nursing Studies, en Employment & Society. Naast artikels in deze wetenschappelijke journals, 

publiceert hij zijn onderzoeksresultaten voor een breed publiek. Dat kan gaan van breed toegankelijke 

boeken zoals Onbezorgd, naar een geïntegreerd gezondheidssysteem, Anders Organiseren & Beter Werken 

en Slimmer Zorgen voor Morgen tot artikels in professionele en algemene tijdschriften. Via interviews in 

de geschreven en audiovisuele pers probeert hij duiding te geven en stelling te nemen. Zijn 

wetenschappelijke output werd op verschillende momenten in zijn loopbaan bekroond. Voor zijn 

proefschrift ‘De Draaglijke traagheid van het Management’ ontving hij de driejaarlijkse prijs Humane 

Wetenschappen. In 2011 werd hij de door de Universiteit Antwerpen de binnenlandse Francqui-Leerstoel 

toegekend. Hij werd door de Vlaamse Regering belast met de leiding van Flanders Synergy, een taskforce 

die innovatie van werk en organisatie beoogde. Vanuit die hoedanigheid heeft hij samen met een 

representatief staal Vlaamse bedrijven de gelijknamige competentiepool opgericht. In deze oprichtingsfase 

was hij interim-directeur. Momenteel is hij er bestuurder. Prof. dr. Van Hootegem is tevens medeoprichter 

van het Ulbo de Sitterinstituut. Dit is het kennisinstituut omtrent het Nieuwe Organiseren in de Lage 

Landen. Hij lag mee aan de basis van de oprichting van Prepared Mind. Negen maanden na de oprichting 

kreeg deze onderneming door de Belgische HR-community de HRM-award ‘The one to watch’. Deze lokale 

initiatieven kregen in 2015 een globale inbedding door de oprichting (in Leuven) van GLOWIN, het Global 

Network of Workplace Innovation. 

 
Contactinformatie promotor: 

Parkstraat 47 bus 5300, B-3000 Leuven 

+32 16 32 31 29 of + 32 16 32 33 15 

E-mailadres: geert.vanhootegem@kuleuven.be 
 

 

3.2.2 Andere leden van het onderzoeksteam 

 
dr. Ezra Dessers, PhD is onderzoeksleider ‘Mens, Organisatie en Technologie’ in de Onderzoeksgroep 

Arbeid, Organisatie en Sociale Dialoog van HIVA-KU Leuven. Ezra bestudeert jobs, teams, organisaties, 

organisatienetwerken en ecosystemen, met bijzondere aandacht voor kwaliteit van de arbeid en voor de rol 

van technologie. Ezra coördineert het HIVA-luik in de recent gestarte proeftuin Technologie voor 

Werkbaar Werk. Hij is co-titularis van de leerstoel Arbeid 4.0 in de Voedingsindustrie, en coördineert het 

HIVA-luik van het project SEAD – Sustainable Employment in the Age of Digitalisation. Ezra is de project 

manager van INSERT-BD, Integrating NEETs in Society through Employment, Recruitment and Training 

in the Belgian Defence, en van Paradigms 4.0, een multidisciplinair SBO-M onderzoeksproject over de 

digitale transformatie van de industrie. Hij was betrokken in BargainUp – Bargaining Upfront in the Digital 

Age – een Europees project over het versterken van werknemersvertegenwoordiging in digitale tijden. Ezra 

coördineerde het Belgische luik van het recent gefinaliseerde FutureFit project, over het bijscholen van 

werknemers in het licht van snelle maatschappelijke veranderingen. Ezra heeft een uitgebreide ervaring op 

het vlak van onderzoek, onderwijs, adviesverlening en project management. 

mailto:geert.vanhootegem@kuleuven.be
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dr. Karolien Lenaerts is sinds 1 september 2018 als onderzoeksleider “Kwaliteit van de arbeid en 

Arbeidsverhoudingen” verbonden aan de onderzoeksgroep Arbeid, Organisatie en Sociale Dialoog van het 

HIVA, waar ze onderzoek doet rond kwaliteit van de arbeid en sociale dialoog. Sinds september 2019 is zij 

hoofd ad interim van de onderzoeksgroep. Aan het HIVA is Karolien vooral betrokken bij het lopende 

onderzoek rond arbeidskwaliteit en veiligheid en gezondheid op het werk, en rond sociale dialoog, in 

opdracht van de Europese Commissie, het Europese Parlement en Europese Agentschappen (EU-OSHA, 

Eurofound). Daarnaast is Karolien lid van het coördinatieteam van H2020 project UNTANGLED en 

Horizon Europe project WeLaR, die ingaan op de impact van globale megatrends op de arbeidsmarkt en 

welvaartsstaat. Karolien coördineert daarnaast een onderzoeksproject rond jobkwaliteit voor FOD WASO 

(analyse o.b.v. Belgische EWCS 2021 data) en een project rond psychosociale risico’s voor Eurofound. 

Karolien behaalde een doctoraat in de Economische Wetenschappen aan de Universiteit Gent in 2014 en 

was tewerkgesteld als postdoctoraal onderzoeker bij de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. 

Alvorens bij het HIVA aan de slag te gaan, was Karolien Research Fellow in de Jobs & Skills Unit bij CEPS 

in Brussel. Bij CEPS heeft Karolien bijgedragen aan Europese projecten over arbeid, onderwijs en sociaal 

beleid. In dit project treedt Karolien op als projectmanager, ter ondersteuning van de promotor Prof. Dr. 

Geert Van Hootegem. 

 
dr. Mikkel Barslund is onderzoeksleider bij HIVA – KU Leuven binnen de onderzoeksgroep Werk, 

Organisatie en Sociaal Dialoog. Zijn onderzoek richt zich vooral op de effecten van wereldwijde trends 

zoals digitalisering, globalisering, demografische verandering en klimaatverandering op arbeid en 

arbeidskwaliteit. Momenteel werkt hij aan de projecten LAMARTRA en Untangled. Mikkel heeft in het 

verleden gewerkt aan de brede impact van demografische veranderingen en heeft ook expertise op het 

gebied van migratie/EU-mobiliteit en langdurige zorg. Mikkel heeft een doctoraat in de Economische 

Wetenschappen. ot zijn eerdere projecten behoren de coördinatie van het onderzoeksproject MiGAPE 

("Mind the Gender Pension Gap") en de hoofdonderzoeker van het door het JPI gefinancierde project 

FACTAGE ("Fairer ACTive AGEing"). Van 2013-2017 leidde hij het werk van CEPS in het grootschalige 

FP7-project MoPAct. Mikkel heeft artikelen gepubliceerd over werktevredenheid en de lengte van het 

arbeidsleven, het arbeidsaanbod van grootouders en arbeidsmarktbeleid voor een vergrijzende 

beroepsbevolking. 

 
Prof. dr. Nick Verhaeghe heeft een Master in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg, 

Universiteit Gent en een doctoraat in de Sociale Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent. Hij werkt 

momenteel als onderzoeksleider ‘Gezondheidseconomie’ in de onderzoeksgroep Sociaal en Economisch 

Beleid & Maatschappelijke Integratie aan het HIVA, KU Leuven. Daarnaast is hij als docent aan het 

Interuniversity Centre for Health Economics Research, Universiteit Gent verbonden. Hij was reeds bij 

verschillende projecten betrokken (o.a. in opdracht van het RIZIV en VDAB) met focus op kosten-baten 

analyses van “return-to-work” programma’s voor personen die omwille van ziekte (langdurig) van het werk 

afwezig zijn. Hij is momenteel promotor van een onderzoeksproject in opdracht van het Departement 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Dit project omvat een verkennende studie naar het wegwerken van 

drempels en zoeken naar oplossingen voor intersectorale samenwerking en multi-inzetbaarheid van 

werknemers in de VIA-sectoren. In het verleden was hij ook bij verschillende projecten (in opdracht van 

het RIZIV, VDAB) betrokken waarin een kosten-baten analyse werd uitgevoerd van programma’s die 

gericht zijn op de terugkeer naar werk voor personen die afwezig zijn van het werk omwille van een 

aandoening. Nick Verhaeghe heeft een uitgebreide ervaring op het vlak van onderzoek, dienstverlening, 

onderwijs en projectmanagement. 

 
Prof. dr. Anja Van den Broeck is hoogleraar aan het departement Werk en Organisatiestudies (WOS), 

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven. Haar onderzoeksdoel is te onderzoeken hoe, 

en onder welke omstandigheden, individuen optimaal functioneren in de bredere context van werk (met 

inbegrip van het zoeken naar werk en succesvolle terugkeer naar werk). Anja bestudeert onderwerpen als 
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motivatie, psychosociale risico's, job design, welzijn, engagement en burnout. Zij heeft meer dan 75 peer- 

reviewed artikelen gepubliceerd in internationale tijdschriften, waaronder toonaangevende bladen als 

Academy of Management Annals, Journal of Management en Journal of Applied Psychology. Ze is (co- 

)auteur van 15 boekhoofdstukken in internationale academische boeken. Haar onderzoek is meer dan 11279 

keer geciteerd, wat leidt tot een H-index van 38 op Google Scholar (i10=67). Anja's werk kreeg 

wetenschappelijke erkenning bv. drie papers zijn gelabeld als impactvolle highly cited papers in Web of 

Science (bv. Van den Broeck et al., 2016) en ze won verschillende prijzen (bv. topartikel van Journal of 

Management in 2017). Anja trok met succes onderzoeksbeurzen aan als hoofd- of medeaanvrager op 

nationaal (FWO, BOF) en internationaal (Vlir-Uos) niveau voor een totale waarde van 1,9 miljoen euro. 

Daarnaast was ze een van de aanvragers van een succesvol FWO Hercules-project voor 

onderzoeksinfrastructuur in 2020 (925.652 euro). Anja heeft 21 doctoraatsstudenten begeleid en was tot nu 

toe lid van 13 doctoraatscommissies en 16 doctoraatsverdedigingen. Ze doceert over onderwerpen als 

management, motivatie en job design. Naast haar wetenschappelijke belangstelling houdt Anja zich bezig 

met het delen van haar inzichten met een breder publiek. Zij is co-auteur van een populair boek over 

zelfdeterminatietheorie (SDT) op de werkplek ("Motiveren zonder controleren", Die Keure), publiceert in 

praktijkgerichte bladen (bijv. in Over.Werk, Harvard Business Review) en heeft twee websites ontwikkeld 

die praktijkmensen helpen (www.kankerkenwerk.be en www.langer-werken.be). Anja werkt structureel 

samen met sociale secretariaten Securex en Acerta. Ze deelt haar onderzoeksresultaten regelmatig via 

LinkedIn en in bijdragen aan HR-tijdschriften, podcasts, webinars en de landelijke tv- en krantenmedia. 

 
Prof. dr. Hans De Witte is doctor in de Psychologie en gewoon hoogleraar Arbeidspsychologie aan de 

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven (WOPP-O2L). Zijn 

onderzoeksdomeinen omvatten: (a) de arbeidspsychologische benadering van arbeid (bv. de beleving van 

arbeid, zowel positief (arbeidstevredenheid en bevlogenheid), als negatief (werkstress, burn-out), (b) 

gevolgen van jobonzekerheid, tijdelijk werk en herstructureringen, (c) pesten op het werk, en (d) de beleving 

en gevolgen van werkloosheid. Hij spitst zich reeds geruime tijd toe op de analyse van de negatieve én 

positieve beleving van werk. Hiertoe behoort o.m. de screening van de psychosociale belasting op het werk, 

het uitwerken en valideren van meetinstrumenten om werkstress en burn-out in kaart te brengen, de 

toetsing van recente werkstresstheorieën, en het in kaart brengen van stress en burn-out bij specifieke 

beroepsgroepen. Het thema ‘burn-out’ en ‘work engagement’ heeft zijn bijzondere interesse, wat versterkt 

werd door de samenwerking met zijn collega Prof. dr. W. Schaufeli sinds 2014, die als een wereldautoriteit 

inzake het onderzoek naar burn-out en bevlogenheid kan worden beschouwd. Zo ontwikkelden ze samen 

een geactualiseerde conceptualisering van burn-out, én een nieuwe meting van het concept: de ‘burnout 

assessment tool’ (BAT; zie Schaufeli et al., 2020). Deze meting werd in het najaar van 2021 recent door de 

Federale Overheid als wetenschappelijk onderbouwd vraagbaken opgenomen op de website 

stressburnout.belgie.be (samenwerking met Pulso). Samen met Wilmar Schaufeli was Hans De Witte o.m. 

editor van een wetenschappelijk themanummer over burn-out versus bevlogenheid in het internationale, 

peer-reviewed tijdschrift Burnout Research (Schaufeli & De Witte, 2017). Hans De Witte begeleidde in het 

verleden meer dan 60 onderzoeksprojecten over arbeidspsychologische thema’s voor de Vlaamse, Federale 

en Europese overheid. Hij heeft een uitgebreide hoeveelheid ervaring opgedaan inzake het werken met 

dergelijk multi-disciplinair én beleidsondersteunend onderzoek. Daarnaast is hij een erg actieve 

wetenschapper, met een groot aantal academische publicaties op zijn actief, waardoor hij internationaal een 

sterke wetenschappelijke reputatie en erkenning, en een breed samenwerkingsnetwerk heeft opgebouwd 

(zie CV in bijlage). Dit blijkt o.m. uit het feit dat hij uitgenodigd werd om België te vertegenwoordigen in 

het gereputeerde Europese ENOP (‘European Network of Organisational Psychologists’), samengesteld 

uit een beperkte selectie hoogleraren uit Europa. Hij doceert diverse cursussen over Arbeidspsychologie 

(en de Psychologie van Arbeid en Gezondheid) aan de KU Leuven aan psychologen, artsen en 

veiligheidsingenieurs, en in de opleiding Preventieadviseurs Psychosociale Aspecten van de Arbeid 

(Permanente Vorming), waarin de concepten burn-out en work engagement grondig worden bestudeerd. 

Over het thema burn-out werd door hem de laatste jaren tevens een groot aantal lezingen gegeven (o.m. 

http://www.kankerkenwerk.be/
http://www.kankerkenwerk.be/
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op de Nationale Arbeidsraad op 23 april 2021). Daarnaast werden studies verricht bij specifieke 

beroepsgroepen om de eigenheid van hun arbeidsbeleving in kaart te brengen (bv. bij landbouwers, 

werknemers uit de bankensector, therapeuten, klinisch psychologen, personeel in overheidsdienst, de 

geïntegreerde politie, tandartsen, journalisten, werknemers aan een universiteit, artsen en 

verpleegkundigen,…). De methodologische onderzoeksexpertise van Hans De Witte is hoofdzakelijk 

kwantitatief van aard: statistische analyses van grootschalige datasets. 

 
Prof. dr. Lode Godderis is arbeidsgeneesheer en gewoon hoogleraar aan het Centrum voor Omgeving en 

Gezondheid van de KU Leuven. Hij onderzoekt de impact van werk op de gezondheid van werknemers 

door het onderliggende mechanisme te ontrafelen en het omgekeerde, hoe gezondheid het 

werk(on)vermogen kan beïnvloeden. Lode Godderis is ook de huidige voorzitter van Modernet; een 

internationaal netwerk voor de ontwikkeling van technieken om trends in werkgerelateerde ziekten te 

ontdekken en nieuwe en opkomende risico's op te sporen. Zij ontwikkelden onder meer: online tools om 

nieuwe werkgerelateerde ziekten te melden en methoden om trends in werkgerelateerde ziekten op te 

sporen. Deze methoden zijn gebruikt om het effect en de effectiviteit van de EU-wetgeving inzake de 

veiligheid en de gezondheid van werknemers te beoordelen. Prof. dr. Lode Godderis is tevens lid van het 

beheerscomité van de EU COST-actie Omega-Net. Lode Godderis is directeur Kennis, Informatie en 

Onderzoek bij IDEWE (Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk) waar hij leiding geeft 

aan een team van 30 medewerkers, waaronder onderzoekers, die gespecialiseerd zijn in vragenlijststudies 

en de analyse van medische gegevens voor bedrijven en sectoren. Zijn deskundigheid zal van grote waarde 

zijn voor de analyse en interpretatie van de gezondheidsresultaten. Prof. Dr. Lode Godderis is erin geslaagd 

een onderzoekslijn op te bouwen over omgevingsepigenetica die het effect van werk op de gezondheid van 

werknemers onderzoekt door het onderliggende (epigenetische) mechanisme te ontrafelen. Deze 

onderzoekslijn breidt zich uit binnen de KU Leuven aangezien zij een van de weinige centra zijn die 

epigenetica kunnen bestuderen. Hij heeft ook een uitgebreide samenwerking met belangrijke internationale 

onderzoeksinstellingen. Hij is divisiehoofd van het Laboratorium voor Arbeids- en Milieuhygiëne aan de 

KU Leuven. Hij ontwikkelde een multidisciplinaire return-to-work interventie voor werknemers met burn- 

out. Met de financiële steun van het RIZIV is hij een pilootstudie gestart met als doel een multidisciplinaire 

interventie voor werknemers met ziekteverlof wegens burn-out te ontwikkelen en te evalueren en de 

werkhervatting te bevorderen. De interventie is ontwikkeld en geëvalueerd in nauwe samenwerking met 

organisaties, belanghebbenden en deskundigen op dit gebied (ziekteverzekering, psychologen, huisartsen, 

werknemersvertegenwoordigers, bedrijfsartsen...). Ten slotte ontwikkelde en implementeerde hij de 

"Quickscan" om de behoeften inzake terugkeer naar het werk van zieke werknemers te beoordelen en de 

risico's van langdurig ziekteverlof te voorspellen. Dit instrument is gevalideerd in twee cross-sectionele 

studies: de eerste omvatte personen met een ziekmelding in de zorgverzekering en de tweede omvatte 

werknemers met een ziekmelding die de bedrijfsarts consulteerden voor een beoordeling van de terugkeer 

naar het werk. Uit de resultaten van beide studies bleek dat het screeningsinstrument betrouwbare schalen 

en een bevredigende constructvaliditeit heeft. 
 

dr. Sofie Vandenbroeck is verantwoordelijke van de afdeling Kennis, Informatie en Research (KIR) van 

groep IDEWE, waar ze leidinggeeft aan 28 medewerkers actief binnen de domeinen kennis, 

informatiebeheer en onderzoek. Ze is ook voor 20% als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de 

afdeling omgeving en gezondheid van de KU Leuven en gastdocent van het vak ‘People management’ 

binnen de opleiding master in de biomedische wetenschappen. Dr. Vandenbroeck heeft meer dan 10 jaar 

ervaring als projectleider en projectmedewerker in regionale, federale en internationale onderzoek- en 

innovatieprojecten m.b.t. burn-out en psychosociaal welzijn, duurzame inzetbaarheid en arbeidsre- 

integratie. 

 
Prof. dr. Christophe Vanroelen (https://researchportal.vub.be/en/persons/christophe-vanroelen) is 

professor aan de Vakgroep Sociologie van de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 2017 is hij directeur van 

https://researchportal.vub.be/en/persons/christophe-vanroelen
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Interface Demography, een multidisciplinaire onderzoeksgroep over bevolkingsstudies en demografie. Zijn 

onderzoek richt zich op gezondheidsongelijkheden en effecten van gezondheidsdeterminanten gerelateerd 

aan werk, met specifieke interesse in arbeidskwaliteit, precair werk, mentale gezondheid en duurzaam werk. 

Methodologisch hebben Christophe Vanroelen en zijn team ervaring met zowel kwantitatief als kwalitatief 

onderzoek, inclusief actie- en participatief onderzoek. Christophe Vanroelen wordt geregeld als expert 

geraadpleegd door diverse nationale en internationale organisaties, de Belgische Federale Overheidsdienst 

Werkgelegenheid, de Belgische Nationale Arbeidsraad (NAR/CNT), Belgische en Europese sociale 

partners, EUROFOUND en ETUI. Hij trad op als hoofdonderzoeker in verschillende nationale en 

internationale wetenschappelijke onderzoeksprojecten en beschikt over een uitstekend nationaal en 

internationaal wetenschappelijk netwerk. 

 
Prof. dr. Bert Schreurs (www.bert-schreurs.com) is als hoogleraar verbonden aan de Vakgroep BUSI 

(https://busi.research.vub.be/) en de Onderzoeksgroep WOPS (https://wops.research.vub.be/) van de 

Vrije Universiteit Brussel. Hij doceert Human Resource Management en Organisational Design. Voorheen 

was hij werkzaam als (hoofd-)docent aan Maastricht University en de Universiteit van Utrecht, en als HRM- 

adviseur bij de overheid. Zijn onderzoek gaat over human resource management in relatie met werkstress 

en motivatie en over het geven en ontvangen van prestatiefeedback. Opgeleid als sociaal psycholoog, tracht 

hij in zijn onderzoek zichtbaar te maken op welke manier de organisatie- en teamcontext invloed hebben 

op het functioneren van individuele medewerkers. Hij heeft gepubliceerd in verschillende toonaangevende 

vaktijdschriften zoals Journal of Vocational Behavior, Journal of Organizational Behavior, Journal of Occupational 

Health Psychology, Human Resource Management, Human Resource Management Review, en Work & Stress. Hij 

voormalig hoofd van de Careers Divisie van de Academy of Management. Momenteel zetelt hij als expert 

in de wetenschappelijke adviesraad van BOSA en is hij voorzitter van de vakgroep BUSI. 

 
Prof. dr. Els Clays combineert een Master in de Sociologie met een doctoraat in de 

gezondheidswetenschappen, het topic van haar proefschrift was psychosociale werk stress in relatie tot 

gezondheid. Ze is sinds 2014 professor aan de vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, Faculteit 

Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van UGent. Sinds 2018 is ze lid van het dagelijks bestuur 

van de vakgroep waarin ze de rol opneemt van teamleider onderwijs. Ze doceert vnl. basis 

wetenschappelijke vakken (statistiek, methodologie, epidemiologie, wetenschappelijke paper) in 

verschillende opleidingen aan de Faculteit (Geneeskunde, Gezondheidsbevordering, Verpleegkunde 

Vroedkunde, Management en Beleid van de Gezondheidszorg). Daarnaast is ze verantwoordelijk voor een 

vak waarin arbeid en gezondheid interdisciplinair wordt benaderd. Ze heeft een brede onderzoekservaring 

in epidemiologie en preventie, volksgezondheid, arbeids-gerelateerde gezondheid en biostatistiek. In de 

afgelopen jaren heeft ze zich vnl. gespecialiseerd in psychosociale en fysieke risicofactoren in de 

werkomgeving en hun impact op gezondheid en welzijnsindicatoren. Ze was PI van de BELSTRESS 

(Belgian Job Stress) studies, in opdracht van FOD WASO en ESF. Momenteel voert ze verschillende 

projecten (FWO, BOF) uit rond werk-gerelateerde gezondheid, en is ze copromotor van een 

leerstoelproject (Liantis) over welzijn op het werk. Ze is lid van de International Commission on 

Occupational Health, de Global Burden of Metabolic Risk Factors for Chronic Diseases Collaboration, het 

IPD-Work (“Individual-participant-data meta-analysis in working populations”) consortium van Europese 

cohorte studies, en werkte mee aan twee systematische reviews in het WHO/ILO Joint Estimates Project 

met als doel om de werk-gerelateerde burden of disease and injury wereldwijd in kaart te brengen. Momenteel 

is ze gast editor voor het Special Issue “Mental Health at Workplace” in het peer-reviewed tijdschrift 

International Journal of Environmental Research and Public Health (Q1, IF 2.849). 

 
 

3.3 Onze expertise en referenties 

 
Onderstaande referenties illustreren onze brede expertise gerelateerd tot ‘kwaliteit van werk’ (selectie): 

http://www.bert-schreurs.com/
https://busi.research.vub.be/
https://wops.research.vub.be/
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Proeftuin Industrie 4.0 ‘Technologie voor Werkbaar werk, 2021-2023 (HIVA) 

Onderzoek over hoe bedrijven met behulp van innovatieve technologieën en aanpassingen in de 

arbeidsorganisatie de kwaliteit van werk kunnen verhogen. 

 
Leerstoel “Arbeid 4.0 in de voedingsindustrie”, 2021-2023 (HIVA) 

Onderzoek over hoe (kwaliteit van) werk in de verschillende sectoren, beroepsgroepen en jobs in de 

voedingsindustrie in België verandert onder invloed van belangrijke trends, zoals digitalisering, vergrijzing 

en globalisering. Gefinancierd door Alimento. 

 
Paradigms 4.0, 2018-2021 (HIVA, CeSO) 

Strategisch basisonderzoeksproject waarin de relatie tussen technologie, arbeidsorganisatie, en kwaliteit van 

werk bestudeerd wordt, alsook hoe bedrijven aangepaste strategieën kunnen ontwikkelen. 

 
Sustainable employment in the age of digitalisation (SEAD), 2020-2024 (HIVA, ID) 

Belspo Brain 2.0 project over uitdagingen, hindernissen en kansen voor duurzame tewerkstelling in tijden 

van digitalisering, met kwaliteit van werk als belangrijke component. 

 
ESF Drive project, 2020-23 (WOS, HIVA) 

Evaluatiestudie van het ESF DRIVE project “Van zelfdeterminatie naar werknemerswelzijn”. Het project 

bestudeert hoe motivatie en welzijn van medewerkers in KMOs kan verbeterd worden door veranderingen 

in werkkenmerken en HR-systemen in de organisatie. 

 
De platformeconomie als opstap naar duurzame werkgelegenheid: uitdagingen en voorwaarden, 

2020-2022 (HIVA, ID) 

Dit project wordt gefinancierd door ESF Vlaanderen en heeft als doel om na te gaan of platformwerk een 

opstap kan zijn tot kwalitatieve en duurzame werkgelegenheid voor personen met een (grote) afstand tot 

de arbeidsmarkt, en welke voorwaarden daarvoor vervuld moeten worden op korte en lange termijn. 

 
Statistische analyses van 2015 EWCS en ESENER-3 data naar de relatie tussen werkgerelateerde 

musculoskeletale aandoeningen en psychosociale factoren op het werk, 2020-2021 (HIVA) 

Dit project onderzoekt spier- en skeletaandoeningen en psychosociale risicofactoren op de werkplek aan 

de hand van een statistische analyse van onderzoeksgegevens uit de hele EU. Dit project werd uitgevoerd 

in opdracht van het Europese agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. 

 
Arbeidsomstandigheden in sectoren - Secundaire analyse van de 6e EWCS, 2019-2020 (HIVA) 

In opdracht van Eurofound, werd een onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsomstandigheden in sectoren, 

met focus op jobkwaliteit, aan de hand van statistische analyses van de EWCS-enquête voor tien sectoren 

en vijf landenclusters. Het onderzoek ging in op 1) veranderende taken en competenties, 2) niet-standaard 

vormen van werk en jobonzekerheid, 3) werkorganisatie en welzijn, 4) werknemersvertegenwoordiging. 

 
Analyse van de Belgische gegevens i.v.m. de arbeidsomstandigheden verzameld door Eurofound 

(EWCS2021), 2022 (HIVA, WOPP, ID) 

Dit project bestudeert de kwaliteit van de arbeid in België aan de hand van data van de Europese enquête 

naar de arbeidsomstandigheden van 2021, in opdracht van FOD WASO. Het onderzoek is opgedeeld in 

twee delen: eerst is er de algemene analyse op basis van de EWCS-data, om de arbeidsomstandigheden in 

België te beschrijven. In het tweede luik worden thematische hoofdstukken uitgewerkt rond de gevolgen 

van werk op de gezondheid; de problematiek van oudere werknemers en duurzaam werk; precaire arbeid 

en de meest kwetsbare werknemers, enz. 
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Wat gebeurt er met 'mij' wanneer ik op de bodem zit? Een meervoudige kwalitatieve analyse van 

het identiteitsproces bij burnout, 2021-2025 (WOS, WOPP) 

Werk maakt een essentieel deel uit van hoe we onszelf beschrijven. Soms is het werk echter stresserend. 

Daarom is het belangrijk om te begrijpen hoe ervaringen zoals burnout de identiteit van werknemers 

kunnen beïnvloeden. Aan de hand van drie kwalitatieve studies onderzoeken we (1) hoe individuen de 

burnout ervaring inzien (2) hoe dit hun multidimensionale netwerk van identiteiten beïnvloedt en (3) hoe 

dit resulteert in verschillende carrièretrajecten. Gefinancierd door het Bijzonder Onderzoeksfonds. 

 
FWO. Job crafting developed based on the Job-Demands resources model and the Self- 

Determination Theory, 2012-2015. 

Onderzoek over hoe aanpassingen van werknemers aan hun werk kunnen leiden tot meer motivatie. 

Promotor: Hans De Witte, Co-promotor Anja Van den Broeck. FWO a rato of 273.000,00 EUR, 2012- 

2015. 

 
Federal Action Plan: Prevention of stress at work, phase 2 - status of the workers; FOD WASO 

(2022-2024) 

Scientific expertise on primary prevention interventions - €15,000 

 
ESF Flanders (2021-2022) 

ESF project ‘21 +21 Learning inclusive - Together with the union towards a transition and career-oriented 

training policy ;, consortium with Vlaams-ABVV ; 60,000 

 
Compilation of a collection of good practices in companies regarding return to work; FOD WASO 

(2022-2024) – 

Consortium with ULB-METICES - €30,000 

 
Scientific advisor for the Belgian National Labour Council (NAR/CNT) 

Pilot projects primary prevention of burn-out; 2019-2024 - €60,000 

 
European Platform to Promote Wellbeing and Health in the workplace (EMPOWER) (2020- 2023) 

- EU-H2020- €171,250 

 
Transparent and Resilient Gender Equality Through Integrated Monitoring Planning and 

Implementation (TARGETED-MPI) - EU-H2020 (2020- 2024) - €397,575.5 

 
Precarious work and mental health in young people: revealing causality and discovering 

mechanisms, Funding: Research Foundation Flanders (2018-2021), €337,950. 

 
Employment status and job quality. Funding: EUROFOUND (2017 – 2019), €80,000 

 
FWO Vlaanderen Towards efficient pillar II and III pension decisions in Belgium: Product 

innovations, customized goal-based pension planning and nudging. (SBO), €2,670,000, Co-Applicant. 

Money on my mind: Investigating the dynamics of financial worry. Funding by Think Forward 

Initiative (TFI) (2020-2022), €100,000 

 
Precarious work and mental health in young people: revealing causality and discovering 

mechanisms, Funding: Research Foundation Flanders (2018-2021), €337,950. 



DocuSign Envelope ID: 45C0AF1F-803D-4F1F-90EB-FFACFF4DBA20 

22 

 

 

 

4 | Omschrijving van het projectvoorstel 

 
4.1 Situering van het project: Van werkbaar werk naar de kwaliteit van werk: een 

genuanceerde multidisciplinaire blik 

 
Vanuit het Vlaamse beleidsperspectief wordt de kwaliteit van werk vaak begrepen vanuit het kader van de 

5A’s dat de focus legt op vijf belangrijke groepen van kenmerken van het werk die het welzijn van de 

werknemers beïnvloeden (bv. wetgeving rond welzijn op het werk): de 1) arbeidsinhoud; 2) 

arbeidsomstandigheden; 3) arbeidsvoorwaarden (primaire en secundaire); 4) arbeidsverhoudingen (directe 

en collectieve arbeidsverhoudingen); en 5) arbeidsorganisatie. 

 

In Vlaanderen is de werkbaarheidsmonitor van de Stichting Innovatie en Arbeid (StIA) sinds 2004 het 

belangrijkste representatieve grootschalige instrument om ‘werkbaar werk’ te meten. De meest recente 

meting was in 2019. De werkbaarheidsmonitor definieert werkbaar werk in vier kernindicatoren: 

psychologische vermoeidheid (werkgerelateerde stress); welzijn op het werk (werkbetrokkenheid, 

motivatie); leermogelijkheden (mogelijkheden om het werk bij te houden en competenties te ontwikkelen); 

en evenwicht tussen werk en privéleven (het combineren van werk met gezin en sociaal leven).1 Deze 

worden vervolgens geaggregeerd tot het werkbaarheidscijfer. Vier aspecten van het werk vormen de 

sleutel tot werkbaar werk: werkdruk, emotionele belasting, variatie en de arbeidsomstandigheden die 

mogelijk een risico vormen voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. De werkbaarheidsmonitor 

is een belangrijke bron van informatie over de toestand van de arbeidsmarkt als het gaat om de kwaliteit 

van banen. Hij heeft de basis gevormd voor een aantal academische en beleidsgerelateerde analyses. Er zijn 

echter ook redenen om deze meting te herzien. 

 

Ten eerste verandert de aard van het werk en de organisatie ervan snel. Technologie 4.0 (machine 

learning, AI en robotica) verandert de manier waarop het werk is georganiseerd. Het wijdverspreide gebruik 

van ICTs maakte telewerken mogelijk (Baily & Kurland, 2002) en kreeg een sterke boost door de COVID- 

19 pandemie: recent onderzoek toont aan dat maar liefst 51% wel eens van thuis uit werkt2. Nieuwe 

arbeidsvormen, zoals platformwerk, zijn in opmars. Deze verschuivingen hebben waarschijnlijk gevolgen 

voor de arbeidskwaliteit en de factoren die hierin een rol spelen. Sommige indicatoren van 

“werkkwaliteit” hebben nu betrekking op de thuisomgeving en op de vorm en kwaliteit van online 

communicatie. Deze veranderingen kunnen mogelijks meer gevolgen hebben voor bepaalde doelgroepen 

(bv. oudere werknemers), en de barrières en beleidshefbomen die nodig zijn om de kwaliteit van het werk 

van bepaalde werknemers te beïnvloeden, kunnen qua inhoud of accent verschillen. Een verdere analyse 

van de belangrijke aspecten van werkbaar werk dringt zich dus op. 

 
Ten tweede, en vaak in samenspel met deze veranderingen, staat de wetenschap niet stil. Een verder analyse 

van wat werk werkbaar of kwaliteitsvol maakt, wordt mogelijk gemaakt door het ontstaan van 

verschillende nieuwe termen en concepten hieromtrent in de verschillende disciplines die werk en 

arbeid bestuderen: sociologie, psychologie, economie, en gezondheidswetenschappen. Deze disciplines 

hebben elk hun eigen set van modellen om de kwaliteit van werk te meten. Populaire modellen zijn 

bijvoorbeeld 1) het Job Demand Control model van Karasek (JDC; Karasek, 1979) dat vaak gebruikt wordt 

in de sociologie en de economie, 2) het Job Demands Resources model (JDR; Bakker & Demerouti, 2007, 

 

 

1 De vier kernindicatoren zijn afgeleid van zes zogenaamde werkbaarheidsrisicofactoren: werkdruk, emotionele belasting, routinematig werk, 

onvoldoende autonomie, onvoldoende ondersteuning van de leidinggevende, arbeidsomstandigheden. Zie Bourdeaud’hui et al. (2019) 

voor een diepgaande beschrijving van de methodologie achter de werkbaarheidsmonitor. 

2 O.b.v. een representatieve Belgische steekproef uit een onderzoek van Tempo Team i.s.m. KU Leuven 
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2017), dat de psychologische literatuur domineert en 3) het huis van werkvermogen (HvW; Illmarinen et 

al., 2005), dat vaak gebruikt wordt in de gezondheidswetenschappen. Verder zijn er nog het effort-reward 

imbalance model (Siegrist, 1996), de focus op overscholing als antecedent van welzijn (Verhaest et al., 2009) 

en het SMART work design model (Hay et al., 2020) en vele andere modellen die de kwaliteit van werk 

bepalen. 

 
 

4.2 Conceptueel, theoretisch of beleidsmatig analysekader 

 
Onze huidige kennis van de beleidsgericht en theoretische insteek vanuit de verschillende disciplines rond 

werkbaar werk en de kwaliteit van werk, laten toe om een eerste conceptueel model uit werken. 
 

 

 
Het model start vanuit enkele principes. Ten eerste, ondanks hun verschillen in dominante focus, 

vertrekken de verschillende disciplines die kwaliteit van werk bestuderen, vanuit één basismodel waarin 

de (percepties van de) elementen uit de werkomgeving, een impact hebben op bijvoorbeeld het welzijn, de 

gezondheid, en het leergedrag van werknemers. Deze elementen kunnen een hefboom vormen om de 

kwaliteit van het werk te verbeteren en worden globaal omschreven als ‘stressoren’ of ‘werkeisen’. De 

ervaringen van de werknemers waarop ze een impact hebben (bv. welzijn) worden benoemd als ‘strains’. 

Werkeisen en strains verwijzen naar de negatieve, ziekmakende zijde van werk. Ze dekken niet de positieve 

kijk op werk van de verschillende disciplines. Werk heeft immers ook salutogene aspecten of hulpbronnen 

(bv. autonomie, variatie) die optimaal functioneren van werknemers faciliteren (Schaufeli & Bakker, 2013), 

of de uiting van groei van werknemers in termen van hun welzijn, leren, positieve attitudes en gedrag (Van 

den Broeck et al., 2019). Om zowel de stressoren als de werkhulpbronnen te kunnen vatten en uitspraken 

te kunnen doen over zowel de positieve als negatieve kanten van stress en welzijn, spreken wij in dit voorstel 

bij de beschrijving van werkbaar werk daarom over respectievelijk ‘oorzaken (de stressoren en 

werkhulpbronnen) en gevolgen (stress, welzijn…). Merk op: in lijn met het JDR model, veronderstellen we 

zelfs dat niet alle werkeisen negatief zijn en maken we een onderscheid tussen hinderende werkaspecten 

(stressoren), die uitsluitend negatief zijn, en uitdagingen die weliswaar extra energie vergen van 

werknemers, maar ook kansen tot groei en leren inhouden (van den Broeck et al., 2010). Terwijl de 

stressoren (bv. rolconflict) onmiskenbaar barrières vormen tot welzijn en gerelateerde uitkomsten, kunnen 

uitdagingen (bv. tijdsdruk) wel een faciliterende factor zijn. Werkhulpbronnen vormen duidelijke 

faciliterende kenmerken. 

 

Ten tweede, wat de gevolgen betreft, laten de multidisciplinaire modellen niet alleen toe te kijken naar de 

proximale uitkomsten zoals psychisch en fysiek welzijn (affectief proces), langer werken en leren 

(cognitief proces), zoals de werkbaarheidsmonitor. We hebben ook aandacht voor sociaal welzijn (bv. 

conflict, pesterijen) en laten ruimte voor een mogelijk motivationeel proces (zie hieronder). Via hun impact 



DocuSign Envelope ID: 45C0AF1F-803D-4F1F-90EB-FFACFF4DBA20 

24 

 

 

 

op de attitudes en gedrag van werknemers (distale uitkomsten), hebben deze vervolgens een impact op 

organisatie, bijvoorbeeld in termen van adaptiviteit en flexibiliteit (Bakker & Demerouti, 2007). 

 
Ten derde bekijken de multidisciplinaire modellen de oorzaken gedetailleerd én brede zin. Ze bieden dus 

meer én concretere hefbomen dan de werkbaarheidsmonitor en het model van de 5A’s. Op basis van de 

literatuur (bv. Nielsen et al., 2018), presenteren wij het IGLO model en suggereren dat werkeisen en 

hulpbronnen zich kunnen situeren op het niveau van het individu, de groep, de leider en de 

organisatie. 

 
Vanuit een brede multidisciplinaire invalshoek nemen we alvast de belangrijkste concepten die in 

voorgenoemde modellen worden aangehaald. Belangrijke bijkomende thema’s en concepten in relatie tot 

de kwaliteit van het werk die wij onderzoeken zijn onder meer (maar zeker niet uitsluitend): 

 
Gevolgen 
Motivatiekwaliteit: De zelfdeterminatie theorie (Deci & Ryan, 2000) geeft aan dat autonome (“ik wil” 

omdat het belangrijk, zinvol of leuk is) gerelateerd is aan optimaal functioneren, wat niet het geval is voor 

gecontroleerde motivatie (“ik moet” vanuit druk die mij wordt opgelegd door mezelf of anderen) (Van 

den Broeck et al., 2021). Autonome motivatie komt tot stand wanneer de psychologische basisbehoeften 

bevredigd zijn en kan dus beïnvloed worden door bv. individuele werkkenmerken, leiderschapsstijl, 

cultuur, HRM, … (Van den Broeck et al., 2016, 2021). 

Person-Environment fit: Werknemers ervaren welzijn wanneer ze het gevoel hebben dat ze passen in hun 

job, team, bij hun leidinggevende en in de organisatie (Kristof-Brown et al., 2005), bv. omdat er een fit is 

tussen werkeisen en hun competenties, hun noden en wat de organisatie geeft of hun waarden 

overeenkomen. 

Psychologische veiligheid of de mate waarin werknemers het gevoel hebben dat ze risico’s mogen nemen 

in de organisatie, bv. in het delen van ideeën (Edmonson & Lei, 2014). Het leidt onder andere tot voice, 

engagement en kennisdeling en helpt zo organisaties om meer creativiteit aan de dag te leggen. 

 

Oorzaken 
Op het- niveau van de individuele job, includeren we bv. technostress, wat gerelateerd is aan het 

gebruik van ICTs, bijvoorbeeld door technische problemen, informatie overload, toegenomen druk om 

voortdurend bij te leren (iets waarmee oudere werknemers meer te maken krijgen) (Day et al., 2012; Ragu- 

Nathan, 2008; Tarafdar et al, 2017). 

Op het- niveau van de groep nemen we bv. een psychologisch veilig klimaat op. Dit wordt 

gedefinieerd als de mate waarin het sociaal klimaat binnen een groep het gevoel van vertrouwen geeft en 

gezamenlijke kennisdeling en -opbouw mogelijk wordt gemaakt en organisationeel leren wordt 

gefaciliteerd (Edmonson & Lie, 2014). 

Op het niveau van de leidinggevende kijken we bv. naar leiderschapsstijl. De rijke literatuur rond de 

mogelijke stijlen en gedragingen van leidinggevenden kan globaal worden samengevat in vier categorieën 

die een focus impliceren op: 1) de taak, 2) relaties/mensen, 3) veranderingen en 4) een die eerder passief 

gedrag weerspiegelt (Derue et al., 2011). Het onderzoek rond de impact van leidinggevenden op het 

welzijn van werknemers staat nog in de kinderschoenen, maar is veelbelovend (Inceoglu et al., 2018). 

Op het niveau van de organisatie context kijken we naar Hofstedes dimensies van 

organisatiecultuur. Hofstede onderscheidde vier dimensies om een cultuur te begrijpen: 

individualisme/collectivisme, machtsafstand, onzekerheidsvermijding, mannelijkheid en vrouwelijkheid en 

later ook korte versus lange termijn perspectief (Hofstede et al., 1990). Op organisatieniveau zijn deze 

waarden zijn sterke voorspellers van het welzijn en de betrokkenheid van werknemers (Taras et al., 2010). 
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4.3 Bewaking wetenschappelijke kwaliteitscriteria 

 
 

4.3.1 Kwaliteit van de procedures (plan van aanpak, timing en budget) 

De projectcoördinatie wordt opgenomen door een ervaren promotor, die al met de Vlaamse Overheid en 

haar belangrijkste partners heeft samengewerkt. Dit garandeert een efficiënte werking, snelle communicatie 

en vroegtijdige herkenning van problemen. Een goede planning, effectieve interne coördinatie en nauwe 

samenwerking zijn essentieel voor een succesvolle uitvoering van het project. In dit verband heeft het team 

tijdens de voorbereiding van deze offerte reeds gronding voorbereidend werk verricht, zowel wat betreft 

de ontwikkeling van het conceptuele model als het opmaken van een onderzoeksplan. Bovendien heeft het 

projectteam reeds afspraken gemaakt over de taakverdeling en de planning van activiteiten (die zullen ook 

voortdurend worden gecontroleerd tijdens het project; inclusief interne deadlines). Bovendien worden aan 

elke taak meerdere onderzoekers van verschillende instituten toegewezen, wat de kwaliteit, consistentie en 

harmonisatie van de verschillende delen van het project waarborgt. Door samen te werken zijn er steeds 

voldoende middelen en capaciteit beschikbaar voor dit project (thematische en methodologische expertise, 

en andere vormen van ondersteuning). De continuïteit van het project wordt zo gewaarborgd. 

 
 

4.3.2 Bewaking van de outputs en de wetenschappelijke kwaliteitscriteria 

Om de inhoudelijke kwaliteit van het project te waarborgen, wordt de bijdrage van elke onderzoeker wordt 

beoordeeld door andere leden van het eigen en van andere onderzoeksteams. Dit laatste is belangrijk gezien 

de multidisciplinaire insteek van het project. Bevindingen van kwalitatief en kwantitatief onderzoek worden 

vergeleken en beoordeeld in relatie tot de recente literatuur, om te toetsen in hoeverre ze veralgemeenbaar 

zijn. Het team zal de concepten en resultaten te bespreken met stakeholders, om hun input en feedback te 

krijgen, met name rond de interpretatie van de resultaten en de beleidsimplicaties ervan. Alle teamleden 

hebben ervaring met het omzetten van onderzoeksresultaten in beleidsconclusies en richtsnoeren. 

 
Om de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek te bewaken, volgt het team de volgende principes: 

• Betrouwbaarheid: om de accuraatheid van de verzamelde informatie te bewaken, werken we met 

uitgewerkte sjablonen en vragenlijsten voor de interviews en de enquêtes (samen ontwikkeld door 

medewerkers uit verschillende teams met diverse wetenschappelijke achtergronden) en gebruiken 

we waar mogelijk betrouwbare (administratieve) databronnen. 

• Constructvaliditeit: om de confirmeerbaarheid van de onderzoeksresultaten te garanderen, doen 

we triangulatie van data en informatie verzameld uit verschillende bronnen; methoden (literatuurstudie, 

kwalitatieve interviews, kwantitatieve enquête); en inzichten (betrekken van diverse stakeholders en 

groepen met verschillende perspectieven, nauwe samenwerking multidisciplinair onderzoeksteam, 

contacten met werkgroep en klakbordgroep). 

• Interne validiteit: om de credibiliteit van het onderzoek te bewaken, maken we uitdrukkelijk tijd 

voor dit aspect voor elk belangrijk moment van conclusie en rapportering (bv. intern werkoverleg 

om concepten, interpretaties, inzichten te bevragen en te toetsen). 

 
Alle documenten zullen worden beoordeeld op (i) technisch taalgebruik (vrij van jargon), (ii) grammaticale 

en taalkundige stijl, en (iii) duidelijkheid (gemakkelijk te lezen en begrijpen, toegankelijk voor een publiek). 

Alle concepten worden gedefinieerd en uitgelegd. De bevindingen worden in een toegankelijke vorm 

voorgesteld (bv. combinatie tekst, tabellen en grafieken, werken met kleuren of symbolen). De belangrijkste 

informatie zal eerst worden gepresenteerd en vervolgens toegelicht. Het team zal samenwerken met een 

onafhankelijke professionele taalredacteur om de structuur van de tekst en het taalgebruik te verbeteren 

indien nodig. De vertaling naar het Engels van de samenvatting wordt eveneens uitbesteed. 
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4.4 Methodologie 

 
 

 

 
4.4.1 WP1 – Projectbeheer en coördinatie 

 
In dit werkpakket wordt de projectadministratie en coördinatie verzorgd om een succesvolle voltooiing van 

de projectdoelen en objectieven te garanderen binnen de vooropgestelde tijd en budget. Het project wordt 

gepland en opgevolgd op werkpakket- en op taakniveau. Binnen dit werkpakket wordt ook de 

kwaliteitscontrole verzorgd, volgens de hierboven beschreven principes en procedures. 

 

Taak 1.1: Projectbeheer en coördinatie 

De promotor is verantwoordelijk voor het algemene beheer en de voortgang van het project. De promotor 

zorgt ervoor dat de deadlines worden gehaald, overeenkomstig het met de opdrachtgever overeengekomen 

werkplan. De promotor is ook verantwoordelijk voor de externe communicatie. De promotor wordt daarin 

bijgestaan door de project manager. 

Taak 1.2: Interactie met de werkgroep en de klankbordgroep 

Organisatie van en voorbereiding op vergaderingen met de werkgroep en de klankbordgroep. 

 
Werkgroep 

Er wordt een werkgroep samengesteld die het project van nabij opvolgt en beschikbaar is voor actieve 

deelname aan werkvergaderingen en discussies. De precieze combinatie van instellingen in de werkgroep 

zal met de opdrachtgever worden besproken, maar een eerste lijst van mogelijke instellingen is: Relevante 

overheidsinstellingen, Sociale partners, Stichting Innovatie en Arbeid (o.a. om eventuele nieuwe metingen te bespreken, in het 

licht van de Werkbaarheidsmonitor), Kabinet, Academische partners (cf. opdrachtnemers). 

 
Klankbordgroep 

Het voorgestelde project heeft een ruime doelgroep en omvat niet enkel ondernemingen, maar ook actoren 

in het middenveld die actief zijn op aspecten die betrekking hebben op werkbaarheid van jobs en diensten 

verlenen aan ondernemingen en hun werknemers. Concreet gaat het bijvoorbeeld om: 

• Werkgeversorganisaties (VOKA, Agoria, VKW ), Vakbonden (ACV, ABBV, ACLVB) 

• Sectoraal, paritair beheerde opleidingsinstanties, VDAB en partners die opleidingen verstrekken 

• Preventiediensten (Liantis, Acerta, Securex, etc.) 
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• Onderzoeks- en clusterorganiasties (VIL, Flanders Food, Catalisti, Groep Maatwerk, etc.). 

Vanuit deze organisaties gaan wij samen met de opdrachtgever een klankbordgroep samenstellen. We 

plannen om de klankbordgroep drie keer bijeen te roepen: (i) bij de aanvang van het project, om de leden 

te informeren over het project (Q1 2023, zie sectie Tijdsschema); (ii) na de eerste fase om de voorlopige 

resultaten van het literatuuronderzoek en het ontwerp van de kwantitatieve vragenlijst toe te lichten (Q1 

2024); (iii) tijdens de derde bijeenkomst tegen het einde van het project om de voorlopige eindresultaten 

van het project te presenteren (Q2 2025). Deze doelgroepen spelen een belangrijke rol bij het formuleren 

van actiepunten en aanbevelingen, het verspreiden van de kennis en inzichten en de realisatie van werkbaar 

werk. Daarnaast bevelen we aan om internationale organisaties te betrekken in het project, bijvoorbeeld de 

IAO of Eurofound. 

 

Taak 1.3: Kwaliteitscontrole 

Alle deliverables zullen uitvoerig worden gecontroleerd door de senior groep van onderzoekers in het 

consortium, zowel binnen elk team als over teams heen. Zij hebben uitgebreide ervaring in mondelinge en 

schriftelijke communicatie gericht aan organisaties en beleidsmakers, en dit zal ervoor zorgen dat alle 

deliverables een duidelijke, logische en gemakkelijk te volgen structuur hebben en toegankelijk geschreven 

zijn. De interne kwaliteitsbeoordeling van de inhoud wordt gewaarborgd door elke deliverable te laten 

beoordelen door het team van deskundigen in het consortium. 

 
 

4.4.2 WP2 – Definiëring en mapping ‘kwaliteit van werk’: een systematische literatuurstudie 

Het onderzoeksproject start met een uitgebreide multidisciplinaire literatuurstudie om het concept ‘kwaliteit 

van werk’ te definiëren en om overlap met verwante concepten in kaart te brengen. De informatie die uit 

de literatuurstudie zal worden gegenereerd zal dus niet enkel dienen ter vergroting van de kennis met 

betrekking tot het onderzoekstopic, maar zal ook als input voor latere onderzoeksonderdelen (vragenlijst, 

interviews) fungeren. 

 
Taak 2.1: Opstellen van de zoekstrategie, inclusie- en exclusiecriteria 

De literatuurstudie zal enerzijds gebeuren door het consulteren van de academische literatuur en anderzijds 

door het consulteren van de grijze literatuur. We starten met een literatuurstudie die vertrekt vanuit kwaliteit 

van werk zoals gedefinieerd door de gevolgen. De primaire focus ligt hierbij op de voorgestelde thema’s 

uit de oproep, met name ‘sociaal, psychisch en fysiek welzijn op het werk’, ‘adaptieve en flexibele 

organisaties’, en ‘leergedrag’. Daarnaast zullen eventuele andere relevante thema’s, zoals we hierboven al 

enkele beschreven, die we in de literatuur identificeren ook worden opgelijst om te vermijden dat we 

belangrijke informatie missen. Verder kijken we naar studies die de kwaliteit van werk vorm geven aan de 

hand van een zoekstrategie die (1) arbeid/werk en (2) kwaliteit combineert en zoektermen gebruikt die 

het mogelijk maakt om de oorzaken van kwaliteit van werk in kaart te brengen die aangehaald worden in 

de relevante modellen uit de verschillende disciplines. Voorbeelden van (Engelstalige) zoektermen zijn: 

“quality of labour”, “quality of work”, “job quality”, “job design”, “work design”, “decent work”. De focus 

van de literatuurstudie ligt ook op het identificeren van factoren die kwaliteit van werk net 

bemoeilijken/verhinderen (hindrances) of faciliteren (challenges/resources). Hierbij wordt rekening 

gehouden met verschillende analyseniveaus, met name het niveau van de individuele job (met bijzondere 

focus op oudere werknemers), de leidinggevende, de groep, de organisatie en eventuele andere niveaus die 

we in de literatuur terugvinden. 

Naast de academische literatuur zal ook in de grijze literatuur naar relevante informatie worden gezocht. 

In eerste instantie wordt er gezocht naar informatie met betrekking tot het onderwerp in Vlaanderen. In 

tweede instantie zal ook in de internationale grijze literatuur naar informatie worden gezocht. Bij het 

consulteren van de grijze literatuur zal bijzondere aandacht worden geschonken aan het identificeren van 
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databronnen om kwaliteit van werk te maten en de mate waarin deze data al dan niet publiekelijk 

beschikbaar is. 

Aan de hand van de PICO (Population, Intervention, Comparator, Outcome)-strategie zullen inclusie- en 

exclusiecriteria worden bepaald waaraan de geïdentificeerde publicaties zullen worden getoetst om zo te 

beoordelen of ze al dan niet voor de literatuurstudie worden weerhouden. De informatie uit dit 

onderzoeksonderdeel zal als input dienen voor het kwalitatief onderzoek (zie onder Taak 3.4). 

 
Taak 2.2: Extractie van relevante literatuur in de elektronische bibliografische databanken, en relevante websites 

De zoektocht naar academische literatuur zal gebeuren via de elektronische bibliografische 

databanken Medline (via Pubmed), Web of Science Core Colellection (via Web of Science), en Embase 

(via Embase.com). Vervolgens wordt de beschikbare grijze literatuur doorzocht via de zoekmachine 

Google op basis van zoektermen zoals (niet-exhaustief): “werk”, “arbeid”, “kwaliteit”, “beoordeling”, 

“analyse”, “impact”. Daarnaast zullen ook relevante websites zoals bijvoorbeeld 

https://www.steunpuntwerk.be/, https://serv.be/serv, en https://www.vlaanderen.be/departement- 

werk-sociale-economie worden geconsulteerd. 
 

Taak 2.3: Synthetiseren van de bevindingen, inclusieve met een focus op hefbomen en knelpunten voor oudere werknemers 

De ruime zoekstrategie vanuit meerdere disciplines levert naar verwachting een uitgebreide lijst van 

relevante studies met betrekking tot de kwaliteit van werk in termen van oorzaken en gevolgen. Deze 

verzamelde informatie zal dan ook worden gestructureerd in termen van oorzaken (op niveau van het 

individu, leidinggevende, groep, organisatie, etc.) en gevolgen (proximale en distale uitkomsten voor 

werknemer en uitkomsten op organisatieniveau). Hierbij wordt een overzicht gemaakt van de studies en 

volgende aspecten: het analyseniveau, bestudeerde werkeisen (met een onderscheid tussen stressoren en 

uitdagingen) en werkhulpbronnen, gebruikte meetinstrumenten (en informatie m.b.t. validiteit hiervan), 

gevonden relaties tussen bestudeerde oorzaken en gevolgen en de bestudeerde (doel)groepen (met een 

focus op oudere werknemers). 

 
Uit deze lijst worden enkel de belangrijkste indicatoren weerhouden om op te nemen in de vragenlijst (zie 

hieronder). De selectie wordt gemaakt op basis van 

- De relatie en mogelijke overlap tussen de verschillende elementen, 

- De sterkte van de evidentie voor de impact op de kwaliteit van werk. 

 

 
4.4.3 WP3 – Operationalisering en meeting van indicators 

WP3 bouwt voort op het literatuuronderzoek in WP2. Het beschrijft hoe we de bevindingen uit de 

literatuurstudie zullen vertalen in meetbare indicatoren, en hoe deze indicatoren kunnen worden ontleend 

aan een kwantitatieve enquête. WP3 licht ook onze strategie voor de uitvoering van de kwantitatieve en 

kwalitatieve enquêtes toe. De kwalitatieve enquêtes zullen ons helpen bij het testen van de kwantitatieve 

enquête en bij het ontdekken van hefbomen en knelpunten. WP3 beschrijft ook van de opmaak van het 

Data Management Plan (DMP). 

 
Wij streven ernaar dubbel werk bij het verzamelen van gegevens - bijvoorbeeld achtergrondvragen en 

vragen die al in de WBM zijn opgenomen - te vermijden, en daarom zullen wij aan het begin van het project 

contact opnemen met SERV om na te gaan welke synergiën bij de dataverzameling kunnen worden bereikt. 

Hieronder beschrijven we de gegevensverzameling die we zullen invoeren, mochten we geen samenwerking 

met SERV tot stand kunnen brengen. Samenwerking met SERV zou alleen gebeuren na grondig overleg 

met de opdrachtgever. 

https://www.steunpuntwerk.be/
https://serv.be/serv
https://www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie
https://www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie
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Taak 3.1: Meetinstrumenten en meetstrategie 

Naast verschillende bedrijfsspecifieke en kleinschalige databronnen die er in Vlaanderen bestaan, zijn er 

twee belangrijke bronnen van representatieve informatie over arbeidskwaliteit in Vlaanderen: de Vlaamse 

Werkbaarheidsmonitor (SERV) en de Belgische/Vlaamse data van de European Working Conditions 

Survey (Eurofound). Beide bronnen bevatten zeer waardevolle informatie, maar hebben ook de volgende 

beperkingen gemeen: (1) ze zijn erg gericht op het micro-perspectief van de werknemer, waardoor meso- 

informatie over werkbaarheid (vb. rol leidinggevenden, werk team, en arbeidsorganisatie) ontbreekt of in 

beperktere mate beschikbaar is; (2) ze bevatten alleen zelf-gerapporteerde gegevens en geen administratieve 

data over de werknemers (o.a. informatie over de werkpost, risicoblootstellingen, sociale gegevens) of over 

de organisatie (o.a. demografische gegevens uit de sociale balans); (3) het gaat om eenduidig cross-sectionele 

data waardoor causale/longitudinale uitspraken moeilijk te maken zijn. 

 
Met de voorgestelde dataverzameling willen we (deels) tegemoet komen aan deze punten: we stellen een 

aanpak voor die vier uitgangspunten voorop zet: (1) zo hoog mogelijke representativiteit op respondent- 

en organisatieniveau; (2) clustering van een selectie van individuele respondenten in hun meso-omgeving; 

(3) waar mogelijk verbinding met relevante administratieve data; (4) mogelijkheid tot een vervolgstudie bij 

dezelfde respondenten en organisaties. 

 
Om deze doelstellingen te realiseren zullen we gebruik maken van twee veldwerkstrategieën. Ten eerste, 

om voor Vlaanderen een representatieve steekproef te krijgen die als nulmeting kan dienen, streven we naar 

ongeveer 3.000 werknemersrespondenten en ongeveer 1.000 zelfstandigenrespondenten. Dit deel van de 

enquête zal worden uitgevoerd in samenwerking met een enquêtebureau. Deze steekproef zal een aantal 

subgroep analyses mogelijk maken (bv. geslacht, opleidingsniveau). Een proefenquête (pilot) met ongeveer 

100 respondenten wordt gehouden vóór de hoofdenquête wordt uitgestuurd. Alle deelnemers krijgen een 

uitnodiging om hun contactgegevens te verstrekken zodoende een follow-up bevraging te organiseren (zie 

sectie over de kwalitatieve enquête). Deze aanpak levert een kleinere steekproef op dan de steekproef van 

de Werkbaarheidsmonitor (12.000 werknemers en 1.000 zelfstandigen), maar het beschikbare budget laat 

geen replicatie van hun steekproefomvang toe. Een eventuele samenwerking met de SERV (zoals hierboven 

vermeld) zal erop gericht zijn de steekproefomvang te vergroten. 

 

Naast hoger beschreven strategie, volgen we een complementaire veldwerkstrategie. Hiervoor maken we 

gebruik van een geclusterd steekproefdesign, waarbij bedrijven/organisaties de contactpunten voor 

rekrutering zijn.3 De bedoeling is een identieke vragenlijst te verspreiden onder de werknemers van de 

geselecteerde organisaties, die ze vervolgens op vrijwillige basis kunnen invullen. Daarnaast wordt ook 

informatie op het organisatieniveau verzameld op basis van administratieve data (o.a. data sociale balans, 

geaggregeerde gegevens over HR en gezondheids- en preventiebeleid), en door een vragenlijst ingevuld 

door relevante actoren die instaan voor het strategisch (personeels)beleid van de organisatie (afhankelijk 

van kenmerken en omvang: het ondernemingshoofd, (HR-)manager, werknemersafgevaardigde). De 

vragenlijst zal georiënteerd worden aan de persoon ‘die het meest weet over welzijnsbeleid en 

arbeidskwaliteit binnen de organisatie’. We zorgen ervoor dat de geanonimiseerde informatie van 

individuele respondenten, bedrijfsgebonden administratieve data en zelf-gerapporteerde informatie 

afkomstig van de relevante organisatieverantwoordelijke kunnen gelinkt worden via een 

identificatienummer. Alle betrokken respondenten ontvangen een link die toegang geeft tot die websurvey 

die voor hen van toepassing is. Voor de selectie van cases (organisaties) zullen we een stratificatieschema 

hanteren waarbij twee criteria voorop staan: NACE sectoren (A; B-F; C; G-R; J-S; O; P-Q) en 

organisatiegrootte (<1; 5-9; 10-50; 50-250; 250+ werknemers). Een organisatie is een juridische entiteit die 

kan geïdentificeerd worden in de kruispuntbank voor ondernemingen. We zullen echter een ‘convenience 

 

3 Zie de ESENER studie voor EU-OSHA voor een soortgelijke onderzoeksopzet (https://oshwiki.eu/wiki/ESENER-2_Methodology#ESENER- 

2_Sampling_matrix). 

https://oshwiki.eu/wiki/ESENER-2_Methodology#ESENER-2_Sampling_matrix
https://oshwiki.eu/wiki/ESENER-2_Methodology#ESENER-2_Sampling_matrix
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sample’ opbouwen, gebaseerd op deze stratificatiecriteria. Concreet betekent dit dat we voldoende 

organisaties trachten te rekruteren uit ieder van de NACE*organisatiegrootte combinatie door actieve 

contactname via de sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties met hun relevante sectorale 

vertakkingen). Wij streven ernaar voor het Vlaams Gewest een 500-tal organisaties bereid te vinden tot 

deelname; indien gelijkmatig gespreid over de stratificatietabel, komt dat neer op 15 organisaties per 

stratum. Alle deelnemers krijgen een uitnodiging om hun contactgegevens te verstrekken zodoende een 

follow-up bevraging te organiseren. 

 
De kwantitatieve enquête zal worden aangevuld met gestructureerde interviews met de respondenten. De 

gestructureerde interviews dienen twee verschillende doelen: 

Een eerste reeks gestructureerde interviews zal dienen als een voorafgaande test van de kwantitatieve 

enquête. Na het invullen van de kwantitatieve enquête zullen de respondenten worden ondervraagd over 

hoe zij de vragen hebben begrepen en welke betekenis zij met hun antwoorden wilden overbrengen. Deze 

procedure garandeert dat de vragen goed geformuleerd en begrepen zijn, en dat we de elementen meten 

die we willen meten. Wij verwachten dat in deze fase ongeveer 20 interviews zullen plaatsvinden. 

Een tweede reeks gestructureerde interviews maakt deel uit van het proces om hefbomen en knelpunten 

voor "kwaliteit van werk" voor oudere werknemers bloot te leggen. Deze zullen plaatsvinden na de eerste 

analyse van de kwantitatieve enquête. Als onderdeel van de kwantitatieve enquête wordt respondenten 

gevraagd of zij bereid zijn opnieuw te worden benaderd voor een vervolginterview. Na de eerste analyse 

van alle respondenten kunnen we de antwoorden van de respondenten (oudere werknemers) die hebben 

aangegeven bereid te zijn opnieuw te worden benaderd, vergelijken met gemiddelde antwoorden. Op basis 

hiervan wordt een aantal respondenten geselecteerd voor een interview over de hefbomen en knelpunten 

voor "kwaliteit van werk". Dit maakt het mogelijk hefbomen en knelpunten te bekijken vanuit het 

perspectief van werknemers met antwoorden die zowel bovengemiddelde als beneden gemiddelde 

"kwaliteit van werk" aangeven. Wij verwachten dat in deze fase ongeveer 20 interviews zullen plaatsvinden. 

 
Taak 3.2: Data management plan (DMP) & ethics review 

In dit project verzamelen wij data met een potentieel gevoelig karakter. Het consortium hecht daarom groot 

belang aan gegevensbescherming en -beheer en de ethische principes. Voorafgaand aan de dataverzameling 

(kwantitatief en kwalitatief) zal een datamanagementplan (DMP) worden opgesteld, waarin wordt 

beschreven hoe de data in het project worden verzameld, gebruikt en opgeslagen. De belangrijkste 

elementen van het DMP zijn: (i) een beschrijving van de gebruikte en verzamelde gegevens, (ii) hoe de 

gegevens voldoen aan de FAIR-beginselen, (iii) de toewijzing van middelen, (iv) gegevensbeveiliging, (v) 

ethische aspecten en (vi) de workflow en verantwoordelijkheden. Het DMP zal met name de databeveiliging 

in detail beschrijven en ingaan op ethische kwesties. Dit DMP zal worden voorgelegd aan het KU Leuven 

Research Coordination Office, dat een uitgebreide review doet en feedback aan het onderzoeksteam geeft. 

Het DMP wordt bovendien regelmatig aangepast om de meest recente informatie toe te voegen (o.a. 

tussentijdse update en aan het einde van het project). De dataverzamelings- en verwerkingsprocedures 

zullen aan de standaard ethische screeningprocedures van de KU Leuven worden onderworpen. 

De gegevens zullen worden geanonimiseerd en veilig worden opgeslagen (bv. in een met een wachtwoord 

beveiligde databank) overeenkomstig de EU-voorschriften inzake gegevensbescherming (naleving van EU- 

richtlijn 95/46/EG inzake gegevensbescherming/de algemene verordening gegevensbescherming nr. 

2016/679 - vanaf 25 mei 2018). Alleen onderzoekers die werken aan de uitvoering van het project zullen 

toegang krijgen tot de gegevens, en alleen op afstand (via een gedeelde server; er zullen geen gegevens op 

persoonlijke apparaten mogen worden opgeslagen). Onderzoekers met toegang tot de met een wachtwoord 

beveiligde gegevens zullen in het DMP worden genoemd. Aan het einde van het project zullen, na 

overeenstemming met de opdrachtgever, geanonimiseerde gegevens worden gedeponeerd met het oog op 

replicatie en hergebruik (conform het opendatabeleid van DWSE). Er worden betrouwbare technologische 

hulpmiddelen, zoals gecentraliseerde gegevensopslag met automatische back-ups op verschillende locaties, 

gebruikt om verlies van data en werk te voorkomen. 
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Taak 3.3: Opzet van de kwantitatieve enquête 

Deze taak is de feitelijke uitvoering van de kwantitatieve enquête zoals ontwikkeld en beschreven in taak 

3.1. Dit omvat alle communicatie en voorbereiding van de enquête, waaronder: communicatie met het 

enquêtebureau, programmatische opzetting van de enquête, proefenquête, faciliteren van interpretatie en 

analyse en bespreking van de resultaten van de proefenquête in het consortium. 

 
Taak 3.4: Gestructureerde interviews 

Deze taak implementeert de structurele enquêtes zoals beschreven in taak 3.1. Dit omvat het regelen en 

uitvoeren van de interviews, kwalitatief datawerk en de presentatie van de resultaten voor het consortium. 

 
 

4.4.4 WP4 – Valorisatie en implicaties voor beleid 

 
Taak 4.1 Rapportage en bekendmaking 

Wij voorzien drie formele rapporteringsmomenten en bezorgen aan de opdrachtgever twee tussentijdse 

rapporten en een eindrapport. Deze zullen worden besproken met de werkgroep en de klankbordgroep. 

De gedetailleerde timing zal worden besproken met de opdrachtgever, maar een indicatief tijdschema is: 

- eerste tussentijds rapport: na het literatuuronderzoek (Q4, 2023), 

- tweede tussentijds rapport: na formulering van kwantitatieve vragenlijst en proefonderzoek (Q3, 2024), 

- eindrapport (november 2025). 

Het tweede tussentijds rapport en het eindrapport zullen tevens veel aandacht besteden aan de conclusie 

en implicaties voor beleid; met name ook voor oudere werknemers. 

 
Taak 4.2 Valorisatiemomenten 

Doelpubliek voor valorisatie zijn het beleid, stakeholders (o.a. sociale partners) en experten, maar ook naar 

een breder publiek wordt gecommuniceerd. Na de eerste tussentijdse rapportage zullen wij een seminarie 

houden met deskundigen om de tussentijdse bevindingen en hun implicaties voor het meten van kwaliteit 

van werk te bespreken. Dit seminarie vindt plaats in het vierde kwartaal van 2023. 

Na goedkeuring en vrijgave door de opdrachtgever zullen we ook een communicatie- en valorisatiecampagne 

voeren om de resultaten proactief naar verschillende doelgroepen uit te dragen (Zie ook sectie 7). Het 

rapport zal op verschillende website worden gepubliceerd, met een samenvatting erbij. Daarnaast zullen we 

actief communiceren via de sociale media, vooral Twitter en LinkedIn. Wij stellen voor dat de presentatie 

van de eindresultaten gebeurt in de vorm van een ‘kwaliteit van werk’ studiedag. Op dit evenement zullen we 

de resultaten van de studie presenteren, en het kaderen in een breder programma, met bv. een inleidende 

presentatie door een andere onderzoeker of expert en een panelgesprek. 
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5 | Tijdschema 
 
 

 2022 2023 2024 2025 

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

 

TASK 
             

WP1 - Projectbeheer en coördinatie              

Taak 1: Projectbeheer en coördinatie              

Taak 2: Interactie met de werkgroep en 
de klankbordgroep 

             

Taak 3: Kwaliteitscontrole              

WP2: Definiëring en mapping ‘kwaliteit van werk’: 

een systematische literatuurstudie 

             

Taak 1: Opstellen van de zoekstrategie, inclusie- 

en exclusiecriteria 

             

Taak 2: Extractie van relevante literatuur in de 

elektronische bibliografische databanken, 
en relevante websites 

             

Taak 3: Synthetiseren van de bevindingen              

WP3: Operationalisering en meeting van indicators              

Taak 3.1: Meetinstrumenten en meetstrategie              

Taak 3.2: Data management plan (DMP) & ethics review              

Taak 3.3: Opzet van de kwantitatieve enquête, 
pilot en fieldwerk 

             

Taak 3.4: Gestructureerde interviews              

WP4: Valorisatie en implicaties voor beleid              

Taak 4.1: Rapportage en bekendmaking              

Taak 4.2: Valorisatiemomenten              
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6 | Valorisatie en bekendmaking 

onderzoeksresultaten 

 
Het onderzoeksteam heeft reeds een lange ervaring met de valorisatie en bekendmaking van 

onderzoeksresultaten, onder andere bij academici, beleidsmakers, sociale partners en het brede publiek. 

Onze ambitie gaat daarbij verder dan het louter presenteren van de resultaten; we grijpen alle kansen aan 

om in debat te gaan met de stakeholders en hun feedback te integreren in het onderzoek. Deze aanpak 

zullen we eveneens hanteren bij deze opdracht. Valorisatie-activiteiten worden dan ook niet overgelaten tot 

aan het einde van het project, maar maken er integraal deel van uit. Deze activiteiten starten vanuit het idee 

dat de hoofddoelstelling van het project kennisproductie is, met name om vanuit diverse wetenschappelijke 

disciplines recente, relevante concepten te identificeren en te meten die van belang zijn om de werkbaarheid 

van jobs te bevorderen in een Vlaamse context. Een tweede belangrijk doelgroep zijn echter beleidsmakers 

en andere belangrijke betrokken actoren. 

 
 

6.1 Publicatie van de onderzoeksbevindingen 

De resultaten van de opdracht zullen gebundeld worden in een eindrapport dat, mits de goedkeuring van 

de opdrachtgever, na afloop van de opdracht publiek beschikbaar zal worden gesteld. Dit eindrapport zal 

zowel een Nederlandstalige als een Engelse samenvatting bevatten4, met een inleiding en situering, en een 

beschrijving van het analysekader, de gebruikte methodologie, de bekomen resultaten, de conclusies en 

aanbevelingen. Bij het voorbereiden van de samenvatting, zal bijzondere aandacht besteed worden aan de 

vormgeving van het document en zal, waar mogelijk, informatie worden voorgesteld door middel van 

tabellen en figuren. Zowel het eindrapport als de samenvatting worden in een elektronische versie 

opgeleverd. Van het eindrapport worden daarnaast 30 gedrukte exemplaren bezorgd aan het Departement 

WSE. 

 
Het eindrapport zal dienen als de basis voor een of meerdere wetenschappelijke artikels, die zullen worden 

ingezonden naar een internationaal tijdschrift (peer review). Hiermee hoopt het onderzoeksteam aansluiting 

te vinden bij de internationale onderzoeksgemeenschap. Daarnaast zal het onderzoeksteam specifieke 

inspanningen leveren om de resultaten van de studie bekend te maken aan beleidsmakers, sociale partners, 

andere arbeidsmarktactoren en het bredere publiek. Dit zal gebeuren via een artikel in Over.Werk, HR 

Square, HR Magazine, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken of een gelijkaardig magazine met een brede 

doelgroep. De bevindingen van het onderzoek zullen daarnaast ook via traditionele en sociale media 

verspreid worden. 

 
 

6.2 Voorstelling van de onderzoeksbevindingen 

Daarnaast zullen de resultaten van de studieopdracht voorgesteld worden op de overlegmomenten met de 

opdrachtgever en werkgroep, mogelijk uitgebreid met andere partners. We stellen voor om een studiedag 

te organiseren rond het thema kwaliteit van het werk om de resultaten voor te stellen. Het onderzoeksteam 

is eveneens bereid om bijkomende presentaties te voorzien voor andere overheidsdepartementen of 

instellingen dan het Departement WSE, op vraag van de opdrachtgever. Bovendien kunnen de resultaten 

gepresenteerd worden in nationale en internationale (beleidsgerichte) conferenties, workshops of 

seminaries georganiseerd door academici, beleidsmakers of andere actoren. 

 

 

4 De Nederlandstalige samenvatting zal uit twee tot vijf pagina’s bestaan. De Engelstalige samenvatting wordt beperkt tot twee 

pagina’s, zoals gevraagd in de oproep tot onderzoeksvoorstellen. 
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6.3 Verspreiding van de onderzoeksbevindingen via andere kanalen 

Tot slot zullen de bevindingen van de studieopdracht ook langs andere valorisatiekanalen verspreid worden, 

onder meer via de website, nieuwsbrief en sociale media accounts van de betrokken universiteiten en 

instellingen. Verder kan er, in samenspraak met de opdrachtgever en de communicatie-afdeling van de KU 

Leuven, een persbericht worden uitgezonden om het onderzoek bij de media onder de aandacht te brengen. 
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Taras, V., Kirkman, B. L., & Steel, P. (2010). Examining the Impact of Culture’s Consequences: A three-decade, 

Multilevel, Meta-analytic Review of Hofstede’s Cultural Value Dimensions. The Journal of Applied Psychology, 

95(3), 405–439. https://doi.org/10.1037/a0020939 

Van den Broeck, A., Carpini, J. A., & Diefendorff, J. (2019). Work Motivation. The Oxford Handbook of Human 

Motivation, 2019, 506–524. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190666453.013.27 

van den Broeck, A., de Cuyper, N., de Witte, H., & Vansteenkiste, M. (2010). Not all job demands are equal: 

Differentiating job hindrances and job challenges in the job demands-resources model. European Journal of 

Work and Organizational Psychology, 19(6). https://doi.org/10.1080/13594320903223839Tarafdar, M., 

Cooper, C. L. and Stich, J. F. (2017), ‘The technostress trifecta-techno eustress, techno distress and design: 

Theoretical directions and an agenda for research’, Information Systems Journal, Vol. 29, No. 1, pp. 6–42 

Tarafdar, M., Tu, Q., Ragu-Nathan, B. S., & Ragu-Nathan, T. S. (2007). The impact of technostress on role stress 

and productivity. Journal of management information systems, 24(1), 301-328 
Vanroelen C, Julià M, Van Aerden K (2021) Precarious Employment: An Overlooked Determinant of Workers’ 

Health and Well-Being? In: Flexible Working Practices and Approaches. Springer International Publishing, 

Cham, pp 231–255. 

Vereycken, A. Y., de Kort, L., Vanhootegem, G., & Dessers, E. (2019). Care living labs’ effect on care 

organization and quality of working life. International Journal of Health Care Quality Assurance, 32(4). 

https://doi.org/10.1108/IJHCQA-03-2018-0069 

Vereycken, Y., & Ramioul, M. (2019). Converting Collocated to Virtual Teams: Division of labor, Coordination 

and Learning Opportunities. In J. Jacques & A. S. Collard (Eds.), Digital Media Literacy in Teamwork and 

Distance Work: Competences, Discourse and Organizational Design (pp. 69–106). Presses Universitaires de Namur. 

https://doi.org/10.1080/1359432X.2014.979160
https://doi.org/10.1108/00483481311285200
https://doi.org/10.5271/sjweh.3685
https://doi.org/10.1007/s11031-018-9698-y
https://doi.org/10.1037/ocp0000079
https://doi.org/10.1037/a0020939
https://doi.org/10.1108/IJHCQA-03-2018-0069
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CURRICULUM VITAE Geert Van Hootegem 
 HIVA – Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving 

Katholieke Universiteit Leuven 
Parkstraat 47 bus 5300 

3000 Leuven 
België 

 +32 16 323129  +32 478 201572 

 geert.vanhootegem@kuleuven.be 

 https://hiva.kuleuven.be 

 

• Gender M | Geboortedatum 27/11/1962 | Nationaliteit Belg 

 
WERKERVARING 

 

 

01/10/2017-heden Algemeen Directeur 
 HIVA – Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving 

KU Leuven, Parkstraat 47 box 5300, 3000 Leuven, België 

 Soort onderneming of sector Wetenschappelijk onderzoek 

2014-heden Programmadirecteur van POC Sociologie en Sociaal werk 
 Faculteit Sociale wetenschappen, KU Leuven, Parkstraat 45, 3000 Leuven, België 

 Soort onderneming of sector Wetenschappelijk onderzoek 

2000-heden Docent, Hoofddocent, Hoogleraar, Gewoon hoogleraar 
 Faculteit Sociale wetenschappen, KU Leuven, Parkstraat 45, 3000 Leuven, België 
 Soort onderneming of sector Wetenschappelijk onderzoek 

1996-2000 Projectleider en Sectorverantwoordelijke 
 Faculteit Sociale wetenschappen, KU Leuven, Parkstraat 45, 3000 Leuven, België 
 Soort onderneming of sector Wetenschappelijk onderzoek 

1995-1996 Universitair docent 
 Nijmegen Business School, KU Nijmegen, Nederland 

1989-1995 Assistent 
 Faculteit Sociale wetenschappen, KU Leuven, Parkstraat 45, 3000 Leuven, België 
 Soort onderneming of sector Wetenschappelijk onderzoek 

1987-1989 Burgerdienst 
 KAJ Verbond Leuven, Leuven, België 

1985-1987 Wetenschappelijk medewerker 
 Faculteit Sociale wetenschappen, KU Leuven, Parkstraat 45, 3000 Leuven, België 
 Soort onderneming of sector Wetenschappelijk onderzoek 

 
ONDERWIJS EN OPLEIDING 

 

 

1982-1985 Licenties (eindverhandeling) Sociale Wetenschappen, richting Sociologie 
 KU Leuven, Leuven, België 

 
1980-1982 Kandidatuur Sociale Wetenschappen, richting Sociologie 

 KU Leuven, Leuven, België 

 

 
AANVULLENDE INFORMATIE 

 

 

 

Onderscheidingen 

Lidmaatschap 

Lidmaatschappen 
▪ Lid (als ZAP) van de Faculteitsraad Sociale Wetenschappen 
▪ Lid (als ZAP) van het Faculteitsbestuur Sociale Wetenschappen 
▪ Waarnemer van de POC Criminologische wetenschappen 
▪ Lid van de POC Eerste bachelor sociale wetenschappen 
▪ Lid van de POC Sociale wetenschappen 

Beurzen en onderscheidingen 
▪ De prijs van de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting voor de beste PhD 

mailto:geert.vanhootegem@kuleuven.be
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▪ Francqui leerstoel –Universiteit Antwerpen 
▪ Holder of the KU Leuven CM leerstoel ‘Kwaliteitsvol toegankelijk gezondheidszorgsysteem’ 

(Qualitative accessible health care system) - 2017-2020 

 

 
BIJLAGEN 

 

 

 

Publicaties ▪ Vermeerbergen, L; Pless, S; van Hootegem, G; Benders, J; 2021. From silos to cells: Reducing 
repetitive jobs through sociotechnical redesign. Economic and Industrial Democracy; 2021; Vol. 0; 
iss. 0; pp. 1 - 19 

▪ Maes, Guido; Van Hootegem, Geert; 2019. A Systems Model of Organizational Change. Journal Of 
Organizational Change Management; 2019; Vol. 32; iss. 7; pp. 725 – 738 

▪ R.A. Oeij, Peter; Rus, Diana; Dhondt, Steven; Van Hootegem, Geert; 2019. Workplace innovation in 
the era disruptive technologies. International Journal of Technology Transfer and Commercialisation; 
2019; Vol. 16; iss. 3; pp. 208 – 309 

▪ Dessers, Ezra; Dhondt, Steven; Ramioul, Monique; De Schutter, Joris; Pintelon, Liliane; Decré, 
Wilm; Matthyssens, Paul; Van Bockhaven, Wouter; Coreynen, Wim; Van Hootegem, 
Geert; 2019. Towards a Multidisciplinary Research Framework for studying the Digital 
Transformation of Industry. European Journal of Workplace Innovation; 2019; Vol. 5; iss. 1; pp. 3 – 
19 

▪ Vereycken, Anselm; Dessers, Ezra; De Kort, Leen; Van Hootegem, Geert; 2019. Care Living Labs’ 
effect on Care Organization and Quality of Working Life. International Journal of Health Care Quality 
Assurance; 2019; Vol. 32; iss. 4; pp. 709 – 719 

 
https://hiva.kuleuven.be/nl/medewerkers/00012913/view?sortby=scdate&pubsonpage=20&pubtype=j 

ournal-article#pubs 

 
Onderzoeksprojecten 

 
▪ Paradigms 4.0, waarin de relatie tussen technologie, arbeidsorganisatie, en kwaliteit van werk 

bestudeerd wordt, alsook hoe bedrijven aangepaste strategieën kunnen ontwikkelen (SBO, 2022) 
▪ De Leerstoel “Arbeid 4.0 in de voedingsindustrie” 

(https://www.kuleuven.be/mecenaat/leerstoelen/sw/arbeid-4-0-in-de-voedingsindustrie) waarin we 
bestuderen hoe (kwaliteit van) werk in de verschillende sectoren, beroepsgroepen en jobs in de 
voedingsindustrie in België verandert onder invloed van belangrijke trends, zoals digitalisering, 
vergrijzing en globalisering (Alimento- IPV, 2023) 

▪ De Sociale Situatie Monitor (SSM-2020) (DG EMPL) 2021-2023 
▪ proeftuin “Technologie voor Werkbaar Werk”, waarin we nagaan hoe bedrijven met behulp van 

innovatieve technologieën en aanpassingen in de arbeidsorganisatie de kwaliteit van werk kunnen 
verhogen (VLAIO, 2026) 

https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/603703
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/603703
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/652962
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/641462
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/641462
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/647436
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/647436
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/627113
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/627113
https://www.kuleuven.be/mecenaat/leerstoelen/sw/arbeid-4-0-in-de-voedingsindustrie
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CURRICULUM VITAE Karolien Lenaerts 

 

 HIVA – Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving 
Katholieke Universiteit Leuven 
Parkstraat 47 bus 5300 
3000 Leuven 
België 
+3216325361 

 karolien.lenaerts@kuleuven.be 

 https://hiva.kuleuven.be 

 ▪ Gender Vrouw| Geboortedatum 31/05/1988 | Nationaliteit Belg 

 
WERKERVARING 

 

 

September 2018 - Present Onderzoeksleider 
Hoofd ad interim van de onderzoeksgroep (sinds 16/09/2019) 

 HIVA – Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, Onderzoeksgroep Arbeid, 
Organisatie en Sociale Dialoog, Leuven, België. 

▪ Uitvoeren van beleidsgericht onderzoek naar de organisatie van werk en sociale dialoog, met een 
specifieke focus op de impact van digitalisering in de arbeidsmarkt, ‘future of work’, nieuwe vormen 
van werk, inclusief de platformeconomie, werk- en arbeidsomstandigheden, collectief overleg en 
loonzetting, organisatie en participatie van werknemers, industriële relaties, sociale innovatie en 
verwante onderwerpen, met behulp van een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve 
onderzoeksmethoden. 

▪ Projectcoördinatie (nationaal en Europees), begeleiden van onderzoekers. 
▪ Organisatie van en deelname aan workshops en conferenties als panellist en moderator. 
▪ Voorbereiden van onderzoeksvoorstellen, fundraising. 

 Soort onderneming of sector Universiteit 

Januari 2018-Augustus 2018 Research Fellow 

 Centre for European Policy Studies, Jobs & Skills Unit, Brussel, België. 

▪ Beleidsgericht onderzoek in het domein van arbeid, onderwijs en sociaal beleid, met name nieuwe 
jobs en nieuwe vaardigheden, digitale arbeidsmarkten, platformeconomie, industriële relaties en 
sociale dialoog, en andere thema’s. 

▪ Organisatie van en deelname aan workshops en conferenties als panellist en moderator. 
▪ Voorbereiden van onderzoeksprojecten, fundraising. 

 Soort onderneming of sector Onderzoeksinstelling/denktank 

Juni 2015 – December 2017 Researcher 

 Centre for European Policy Studies, Jobs & Skills Unit, Brussel, België. 

▪ Beleidsgericht onderzoek naar onderwerpen in het domein van arbeid, onderwijs en sociaal beleid; 
dataverwerking en -analyse. 

▪ Organisatie van en deelname aan workshops en conferenties als panellist en moderator. 
▪ Voorbereiden van onderzoeksprojecten, fundraising. 

 Soort onderneming of sector Onderzoeksinstelling/denktank 

Maart 2015 – Mei 2015 Onderzoeker 

 Vrije Universiteit Brussels, R&D Departement, Elsene, België. 

▪ Uitvoering van een onderzoeksproject naar de carrièremogelijkheden van junior en senior 
onderzoekers op basis van enquêtedata (ECOOM). 

 Soort onderneming of sector Universiteit 

Januari 2015-Februari 2015 Post-Doctoral Onderzoeker 

 Universiteit Gent, Vakgroep Algemene Economie, Gent, België. 

▪ Afwerken van lopend onderzoek en dataproject. 

 Soort onderneming of sector Universiteit 

September 2010-December 2014 Doctoraal Onderzoeker 

mailto:karolien.lenaerts@kuleuven.be
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Universiteit Gent, Vakgroep Algemene Economie, Gent, België 

▪ Onderwerp: buitenlandse directe investeringen, productiviteit, spillover effecten, multinationale 
ondernemingen, transitie, economische groei en ontwikkeling, globale waardeketens. 

▪ Academische bijdragen: empirisch onderzoek naar technologie transfers van buitenlandse naar 
binnenlandse ondernemingen, met bijzondere aandacht voor heterogeniteit en productiviteit. Dit 
resulterde in vier onderzoekspapers.. 

▪ Data project: samenstellen van een grote pan-Europese databank voor periode 1995-2012 op het 
bedrijfsniveau, en een hiermee gerelateerde databank over Europese multinationale netwerken 
(data verzameling en integratie). 

Soort onderneming of sector Universiteit 

 
 

ONDERWIJS EN OPLEIDING 
 

 

2010-2014 Doctor in de Economische Wetenschappen 
 Universiteit Gent, België 

 ▪ PhD thesis: “Firm-Level Heterogeneity and the Demand and Supply Side of Foreign Direct 
Investment Spillovers” (onder leiding van Prof. dr. Bruno Merlevede). 

▪ Gevorderde cursussen: Advanced Econometrics I, Advanced Econometrics II, Advanced 
International Trade, Advanced Micro Economics, Dynamic Methods, Globalization and Labour, 
Workshop on Estimating Productivity using Micro Data. 

▪ Andere training: Advanced Academic English: Writing Skills, High Performance Computing Part I 
and II, training over het modereren van debatten, training over het geven van feedback en oplossen 
van conflicten, training over interactive lesmethoden. 

2009-2010 Master in de Economische Wetenschappen 
 Universiteit Gent, België 

 ▪ Master thesis: “Institutional Determinants of Inequality and Social Segregation in Education” (onder 
leiding van Prof. dr. Koen Schoors). 

▪ Major “Globalisering” met gevorderde lessen over ontwikkelingseconomie, internationale handel en 
migratie, buitenlandse directe investeringen, institutionele economie, internationale politieke relaties. 

▪ Grote Onderscheiding. 

2006-2009 Bachelor in de Economische Wetenschappen 
 Universiteit Gent, België 

 ▪ Bachelor thesis: drie thema’s in de internationale economie, arbeidseconomie en monetaire 
economie. 

▪ Grote Onderscheiding. 

 
 

PERSOONLIJKE 
VAARDIGHEDEN 

 
 

Moedertaal Nederlands     

Andere talen BEGRIJPEN SPREKEN SCHRIJVEN 

Luisteren Lezen Interactie Productie Article I. 

▪ Engels C2 C2 C2 C2 C2 

▪ Frans B2 B2 B1 B1 B1 

 
Communicatieve vaardigheden Uitstekende communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. 

 
Computervaardigheden Programma’s: Stata, EViews, SPSS, R, LaTeX, Beamer, MS Office, Scientific Workplace. 

Databanken : Amadeus en ORBIS Europe (Bureau Van Dijk), WIOD, BEEPS, en andere. 

 
Andere vaardigheden Sterke analytische vaardigheden, dataverwerking en analyse. 

Betrouwbaar, behulpzaam, onafhankelijk, werkt graag in team. 

 

Rijbewijs ▪ B 

 
AANVULLENDE INFORMATIE 

 

 

Publicaties ▪ Lenaerts, Karolien; Debruyne, FLore; Vandekerckhove, Sem; Smits, Ine; 2022. Visualising and 
Measuring the Role of Industrial Relations in Addressing Gender Equality - Report on National Case 

https://lirias.kuleuven.be/handle/20.500.12942/697717
https://lirias.kuleuven.be/handle/20.500.12942/697717
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Study: Belgium. VIRAGE Working Paper Publisher: CEPS 
▪ Lenaerts, Karolien; Waeyaert, Willem; Gillis, Dirk; Smits, Ine; Hauben, Harald; 2022. Digital platform 

work and occupational safety and health: overview of regulation, policies, practices and 
research. Report Publisher: European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA 

▪ Szekér, Lise; Lenaerts, Karolien; Habraken, Milou; 2022. Collecting data and measuring key 
performance indicators on occupational safety and health interventions - A guidebook for 
implementers. Publisher: International Labour Organisation (ILO) 

▪ Ponomarev, Elena; Smits, Ine; Lenaerts, Karolien; 2021. Platformwerk tijdens COVID-19: hoe de 
pandemie de uitdagingen waarmee platformwerkers geconfronteerd worden op scherp 
zet. Over.Werk - Tijdschrift van het Steunpunt Werk; 2021; Vol. 31; iss. 1; pp. 115 - 122 

▪ Vandekerckhove, Sem; Lenaerts, Karolien; Szekér, Lise; Desiere, Sam; Lamberts, Miet; Ramioul, 
Monique; 2021. Musculoskeletal disorders and psychosocial risk factors in the workplace — 
statistical analysis of EU-wide survey data. Musculoskeletal disorders and psychosocial risk factors 
in the workplace — statistical analysis of EU-wide survey data Publisher: European Agency for 
Safety and Health at Work (EU-OSHA) 

 
 

Onderzoeksprojecten ▪ ACW-ACV Leerstoel Duurzame, rechtvaardige en zorgzame samenleving 
▪ Analyse van de Belgische gegevens i.v.m. de arbeidsomstandigheden verzameld door Eurofound 

(EWCS2021) (FOD WASO), 2022 
▪ Arbeidsverhoudingen en sociale dialoog om inclusief volwassenenonderwijs een impuls te geven 

(DG EMPL), 2021-2023 
▪ De platformeconomie als opstap naar duurzame werkgelegenheid: uitdagingen en voorwaarden 

(ESF Vlaanderen), 2020-2022. 
▪ De Sociale Situatie Monitor (SSM-2020) (DG EMPL) 2021-2023 
▪ Diversiteit van het personeelsbestand en platformwerk: implicaties voor preventie van VGW-risico's 

(EU-OSHA), 2022 
▪ Psychosocial risks at work: analysis of the European Working Conditions Survey 2021 edition. 

(EUROFOUND), 2022 -2023 
▪ Impactevaluatie DRIVE: Van zelfdeterminatie naar werknemerswelzijn. (ESF & DWSE), 2021 -2023. 
▪ Alimento-IPV vzw leerstoel: “Arbeid 4.0 in de voedingsindustrie” (ALIMENTO – IPV), 2020-2023 

 
 

Diploma’s ▪ Doctoral Schools Certificate 
▪ Diploma Hoger Redder 

 
 

Onderscheidingen Dexia Asset Management Award for the Best Master Student 

https://lirias.kuleuven.be/handle/20.500.12942/697717
https://lirias.kuleuven.be/handle/20.500.12942/692687
https://lirias.kuleuven.be/handle/20.500.12942/692687
https://lirias.kuleuven.be/handle/20.500.12942/692687
https://lirias.kuleuven.be/handle/20.500.12942/698958
https://lirias.kuleuven.be/handle/20.500.12942/698958
https://lirias.kuleuven.be/handle/20.500.12942/698958
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/677153
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/677153
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/677153
https://lirias.kuleuven.be/handle/20.500.12942/686785
https://lirias.kuleuven.be/handle/20.500.12942/686785
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CURRICULUM VITAE Mikkel Barslund 
 

 

HIVA – Research Institute for Work and Society 
Katholieke Universiteit Leuven 
Parkstraat 47 PO Box 5300 
3000 Leuven, Belgium 

 +32 16 32 35 41 

 mikkel.barslund@kuleuven.be 

 http://hiva.kuleuven.be 

Gender Male| Date of birth 27/01/1974 | Nationality Danish 

WORK EXPERIENCE 
 

 

April 2021 - Present Research Manager 
 HIVA – Research Institute for Work and Society, Research Group Work, Organisation and 

Social Dialogue, Leuven, Belgium 

 ▪ Policy-oriented research related to the labour market and the organisation of work. 
▪ Coordinator of the H2020 project UNTANGLED (Home - Project Untangled) 
▪ Project Manager of BELSPO Brain project LAMARTRA 

 Business or sector University 

June 2011 - March 2021 Research fellow, Associate Research Fellow 
Head of Ageing Societies Programme 

 Centre for European Policy Studies (CEPS), 1 Place du Congres, 1000 Brussels 

 ▪ Head of CEPS’ Ageing Societies programme. 
▪ Research related to economic policy. Particularly on the economic and social impact of ageing and 

migration. 
▪ Principal Investigator of the JPI ‘More years – Better Lives’ FACTAGE project (www.factage.eu). 
▪ CEPS lead researcher on the DG Just financed MIGAPE project on Gender Pension Gaps 

(www.migape.eu). 
▪ Previously: CEPS lead researcher for the large scale FP7 project MoPact, Belgian Science 

Foundation financed Bel-Ageing project. Leading several smaller projects on mobility, pensions & 
migration. 

CEPS Editor of the Intereconomics Journal (www.intereconomics.eu). 

 Business or sector Policy research, Think Tank 

October 2009 - September 2010 Research fellow 

 Department of Economics, Katholieke Universiteit Leuven, Oude Markt 13, Bus 5005, 3000 Leuven 

 Research in the topics of economic development and microeconometrics. Teaching in the MSc. in 
Economics programme and the provision of research guidance to junior researchers/Ph.D. students. 

 Business or sector Education, research 

September 2007 - August 2009 Economist, Senior Economist 

 Danish Economic Councils, Amaliegade 44, DK-1256 Copenhagen K, Denmark 

 Policy-oriented research based on econometric modelling using administrative data and large scale 
computable general equilibrium (CGE) modelling. Data sources included administrative tax records, 
employment data, consumption data and national accounts including environmental satellite accounts. 
Delivery to strict deadlines and constant provision of feedback within the project team were a natural 
part of the project cycle. The nature of work included putting forward policy within the areas of 
migration, pension and environmental taxation. 

 Business or sector Policy research, Think Tank 

February 2007 – July 2007 Assistant Research Professor 

 Department of Economics, University of Copenhagen, Øster Farimagsgade 5 DK-1353, Copenhagen 
K, Denmark 

 Research in the area of economic development and microeconometrics. 

 
Business or sector Education, research 

April 2006 – May 2006 Short term consultant, Mozambique 

mailto:mikkel.barslund@kuleuven.be
http://hiva.kuleuven.be/
https://projectuntangled.eu/
http://www.factage.eu/
http://www.migape.eu/
http://www.intereconomics.eu/
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 World Bank, The World Bank,1818 H Street, NW, Washington, DC 20433 USA 

 Study on child nutrition in Mozambique 

 
Business or sector Think Tank, Development agency 

April 2006 – May 2006 Short term consultant, Mozambique 

 World Bank, The World Bank,1818 H Street, NW, Washington, DC 20433 USA 

 Study on child nutrition in Mozambique 

 
Business or sector Think Tank, Development agency 

January 2005 – August 2005 Consultant, Mozambique 

 International Food Policy Research Institute, 2033 K St, NW, Washington, DC 20006-1002 

 Policy oriented research based on analysis of household survey data. Training activities for staff in the 
Ministry of Planning and Development. 

 Business or sector Think Tank, Development agency 

November 2001 – September 2002 Analyst (part-time) 

 Ministry of Economic and Business Affairs, Slotsholmsgade 10-12, DK-1216 Copenhagen K, 
Denmark 

 Data analysis in a project with emphasis on drivers of growth in a Danish context 

 
Business or sector Government Agency 

September 1997 - November 1999 Analyst / Junior Professional (part-time) 

 Ministry of Finance, Christiansborg Slotsplads 1, DK-1218 Copenhagen K, Denmark 

 Data analysis, model development (general equilibrium and macro econometric) 

 
Business or sector Government Agency 

 
EDUCATION AND TRAINING 

 

 
 

January 2003 – January 2007 Ph.d. in Economics t 

Department of Economics, University of Copenhagen, Denmark 

▪ Thesis title: “Microeconometric Applications in Development Economics”. Empirical research on 
economic development topics in Vietnam and Mozambique. 

October 2000 – October 2001 ▪ M.Sc. in Environmental and Resource Economics 
▪ Department of Economics, University College London, United Kingdom 
▪ Courses in environmental and resource economics. Thesis title: “Residential energy demand in 

Poland”. 
▪ Graduated with distinction. 

September 1996 – June 1999 ▪ B.Sc. in Economics 

▪ Department of Economics, University of Copenhagen, Denmark 
▪ Principal courses in microeconomics, macroeconomics and econometrics 

 

PERSONAL SKILLS 
 

 

Mother tongue(s) Danish     

Other language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING 

 Listening Reading Spoken interaction Spoken production Article II. 

English C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user 

Dutch C1 Proficient user C1 Proficient user 
B2 Independent 

user 
B2 Independent 

user 
B1 Independent 

user 

 Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2 Proficient use 
Common European Framework of Reference for Languages 

r  

 

Communication skills ▪ Excellent communication skills gained through teaching, public speaking, pitching project ideas as 
well as managing junior researchers. 

▪ Team work: I have worked successfully in a multitude of multinational and institutional environments 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
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and have gained an ability to quickly adapt to changes. These experiences have taught me the value 
of communicating clearly with co-workers. 

▪ Writing: ability to communicate ideas and policy recommendations concisely in writing. 

 
Organisational / managerial skills ▪ Strong commitment to see things through to the end. 

▪ Management (experience gained from managing small teams of researcher as well as large 
international research projects). 

▪ During my professional career I have learned the value of staying highly organised. Able to progress 
on several projects at the same time. 

 
Job-related skills ▪ Strong project acquisitions skills related to research grants, private sector partnerships and tender 

development. 
▪ Research grade econometric modelling abilities as testified by scientific publications. 

▪ Experienced in macro-economic general equilibrium modelling, including the delivery of clear and 
understandable policy recommendations stemming from these analyses. 

▪ Expert data handling capabilities; including big data sets (5+ GB) and integration of different data 
sources. 

 
Computer skills ▪ Excellent command of office suite (word processor, spread sheet, presentation software) acquired by 

courses and years of practice. 

▪ Expert user of Stata (for statistical analysis) and GAMS (economic modelling) and familiar with the 
most widely used software packages for economic analysis (i.e. SAS, Ox, Gauss, Matlab, R, 
Octave). 

 

Other skills ▪ Self-motivated and problem-solving attitude. 
▪ Avid cyclist and runner. 

 
Driving licence Category B and C 

 
 

ADDITIONAL INFORMATION  

 

 

Publications ▪ Backhaus, A., & Barslund, M. (2021). The effect of grandchildren on grandparental labor supply: 
evidence from Europe. European Economic Review, 137. 

▪ Barslund, M, Bauknecht, J. & Cebulla, A. (2019). Working conditions and retirement: How mportant 
are HR policies in prolonging working life? Management revue 30 (1), pp. 120-141. 

▪ Barslund, M. & Schomaker, K (2019). Grandparental Childcare and Parent’s Labour Supply: 
Evidence from Europe. Sozialer Fortschritt, Vol. 68, Iss. 4: pp. 371–391 

▪ Barslund, M. and von Werder, M. and Zaidi, A., 2017. Inequality in active ageing: evidence from a 
new individual-level index for European countries. Ageing & Society, pp.1-27. 

▪ V Barslund, M. and von Werder, M. (2017). Measuring dependency ratios using National Transfer 
Accounts, Vienna Yearbook of Population Research 2016 (Vol. 14), pp. 155–185.. 

Barslund, M, Bauknecht, J. & Cebulla, A. (2019). Working conditions and retirement: How mportant 

are HR policies in prolonging working life? Management revue 30 (1), pp. 120-141. 

 
Research projects 

 

▪ Coordinator of the H2020 project UNTANGLED (Home - Project Untangled) 
▪ Principal Investigator of the BELSPO / JPI ‘More years – Better Lives’ FACTAGE project 

(www.factage.eu). 
▪ FP7 project MoPact (Mobilising the Potential of Active ageing). 
▪ Co-coordinator of the Horizon Europe project MiGAPe (Mind the Gap in Pensions) 

https://elibrary.duncker-humblot.com/journals/id/21/
https://projectuntangled.eu/
http://www.factage.eu/
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CURRICULUM VITAE Ezra J.G.G. Dessers 
 

 

HIVA – Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving 

KU Leuven 

Parkstraat 47 bus 5300 

3000 Leuven 

  +32 16 32 04 67  +32 499 71 20 11 

 ezra.dessers@kuleuven.be 

 http://hiva.kuleuven.be 

Gender M| Geboortedatum 22/12/1970 | Nationaliteit Belg 

WERKERVARING  
 

oktober 2018 - heden Onderzoeksleider 
 HIVA – Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KU Leuven, België 

Mens, Organisatie en Technologie 

 
Soort onderneming of sector Academische sector 

2020 – heden Redactielid 

 
European Journal of Workplace Innovation 

Onderwerpen: innovatieve arbeidsorganisatie 

 Soort onderneming of sector Academische sector 

2016 – heden Redactielid 

 International Journal of Care Coordination 

Onderwerpen: geïntegreerde zorg, zorgcoördinatie, kwaliteit van zorg, technologie 

 
Soort onderneming of sector Academische sector 

2014 - 2021 Docent 

 
Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven, België 

Sociotechnische Systemen, Innovatieve Arbeidsorganisatie, Organisatieontwerp, 
Organisatienetwerken, Informatietechnologie, Arbeids- en Organisatiesociologie 

 
Soort onderneming of sector Academische sector 

2012 – September 2018 Postdoctoraal Onderzoeker 

 Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven, België 

Sociotechnische Systemen, Innovatieve Arbeidsorganisatie, Organisatieontwerp, 
Organisatienetwerken, Informatietechnologie, Arbeids- en Organisatiesociologie. 

 
Soort onderneming of sector Academische sector 

1 februari 2014 – 31 juli 2014 Gastonderzoeker 

 Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore, Singapore 

Geïntegreerde Zorg, Sociotechnische Systemen, Organisatienetwerken, Informatietechnologie. 

 
Soort onderneming of sector Academische sector 

2007 – 2012 Doctoraal Onderzoeker 

 Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven, België 

Geografische Data Infrastructuren en Innovatie in de Publieke Sector 

 
Soort onderneming of sector Academische sector 

2003 – 2007 Vrijwillig Wetenschappelijk Medewerker 

 Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven, België 

mailto:ezra.dessers@kuleuven.be
http://hiva.kuleuven.be/
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Institutionele en Organisationale Aspecten van Geografische Informatie Systemen (GIS), 
Geografische Data Infrastructuren (GDI), en ‘spatial enablement’ van processen. 

Soort onderneming of sector Academische sector 

 
 
 

2004 GIS-Expert 

 Onderzoekseenheid Architectuur, Mobiliteit en Omgeving, Provinciale Hogeschool 
Limburg, België 

Databankontwerp, Netwerkanalyse, Programmering 

 
Soort onderneming of sector Academische sector 

1997 – 2007 GIS-Coördinator 

 
Provincie Limburg, België 

Organisatorisch en technisch beheer van het organisatiebrede Geografische Informatie 
Systeem (GIS). Beheer en ontwikkeling van applicaties in diverse domeinen. Ondersteuning 
van gebruikers 

 
Soort onderneming of sector Publieke sector 

1994 – 1997 Onderzoeker en adviseur 

 
Ground for GIS, KU Leuven Research & Development, België 

GIS-implementatie, GIS-technologie, Databankontwerp, Data-uitwisseling, GIS-opleiding 

 
Soort onderneming of sector Academische sector 

1993 – 1994 Wetenschappelijk Medewerker 

 
Instituut voor Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, KU Leuven, België 

Institutionele en Organisationale Aspecten van Geografische Informatie Systemen (GIS), 
Geografische Data Infrastructuren (GDI), en ‘spatial enablement’ van processen. 

 
Soort onderneming of sector Academische sector 

 

ONDERWIJS EN OPLEIDING 
 

 

1) 2012 Doctor in de Sociale Wetenschappen 
 KU Leuven, België 

 1. Thesis: ‘Spatial Data Infrastructures at Work. A comparative case study on the spatial 
enablement of public sector processes’ 

2) 2000 Master (GAS) in de Informatica-Technologie 
 UHasselt, België 

 2. Thesis: ‘Het gebruik van XML voor internet GIS toepassingen’ 

3) 1993 Master (GAS) in de Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, optie 
Planologie 

 KU Leuven, België 

 ▪ Thesis: ‘Open ruimte en recreatie in het MHAL gebied’ 

▪ Erasmus Intensive Program, Urban and Regional Planning, Lille, France, 1993. 

4) 1992 Master (licentiaat) in de Sociologie 
 KU Leuven, België 

 3. Thesis: ‘Agalev als Organisatie’ 

 

PERSOONLIJKE 
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VAARDIGHEDEN      

Moedertaal Nederlands     

Andere talen BEGRIJPEN 
 

SPREKEN 
 

SCHRIJVEN 

 
Luisteren Lezen Interactie Productie 

 

Engels C2 C2 C1 C1 C1 

Frans C1 C1 B2 B2 B2 

Duits B1 B1 A2 A2 A1 

 
AANVULLENDE INFORMATIE  

 

 
Publicaties ▪ Dhondt, S., Dessers, E. (Eds.) (2022). Robot zoekt collega. Tielt: Kritak. ISBN: 

9789401484268. 
▪ Dessers, E., Mohr, B.J. (2021). A Prototype for Designing Workplace Innovation Within a Care 

Ecosystem Context. In: A. McMurray, N. Muenjohn, C. Weerakoon (Eds.), The Palgrave 
Handbook of Workplace innovation, (597-616). Palgrave Macmillan. ISBN: 978-3-030-59915- 
7. 

▪ Dessers, E., Dhondt, S., Ramioul, M., De Schutter, J., Pintelon, L., Decré, W., Matthyssens, P., 
Van Bockhaven, W., Coreynen, W., Van Hootegem, G. (2019). Towards a Multidisciplinary 
Research Framework for studying the Digital Transformation of Industry. European Journal of 
Workplace Innovation, 5 (1), 3-19. 

▪ Vereycken, A., Dessers, E., De Kort, L., Van Hootegem, G. (2019). Care Living Labs’ effect on 
Care Organization and Quality of Working Life. International Journal of Health Care Quality 
Assurance, 32 (4), 709-719. 

▪ Mohr, B.J., Dessers, E. (Eds.) (2019). Designing Integrated Care Ecosystems. A Socio- 
Technical Perspective. Switzerland: Springer International Publishing. ISBN: 978-3-030-31120- 
9. doi: 10.1007/978-3-030-31121-6 

Onderzoeksprojecten ▪  SEAD: uitdagingen, hindernissen en kansen voor duurzame tewerkstelling in tijden van 
digitalisering, met kwaliteit van werk als belangrijke component. (Belspo/Brain2, 2024) 

▪ Paradigms 4.0, waarin de relatie tussen technologie, arbeidsorganisatie, en kwaliteit van werk 
bestudeerd wordt, alsook hoe bedrijven aangepaste strategieën kunnen ontwikkelen (SBO, 
2022) 

▪ De Leerstoel “Arbeid 4.0 in de voedingsindustrie” 
(https://www.kuleuven.be/mecenaat/leerstoelen/sw/arbeid-4-0-in-de-voedingsindustrie) waarin 
we bestuderen hoe (kwaliteit van) werk in de verschillende sectoren, beroepsgroepen en jobs 
in de voedingsindustrie in België verandert onder invloed van belangrijke trends, zoals 
digitalisering, vergrijzing en globalisering (Alimento- IPV, 2023) 

▪ proeftuin “Technologie voor Werkbaar Werk”, waarin we nagaan hoe bedrijven met behulp van 
innovatieve technologieën en aanpassingen in de arbeidsorganisatie de kwaliteit van werk 
kunnen verhogen (VLAIO, 2026) 

https://www.kuleuven.be/mecenaat/leerstoelen/sw/arbeid-4-0-in-de-voedingsindustrie
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Curriculum Vitae Nick Verhaeghe 
 

Personal Details 

Name: Verhaeghe Nick 

Title: prof. dr. 

Tel. : +32 16 32 81 86 

Email: nick.verhaeghe@kuleuven.be 

Research group: ‘Social and Economic Policy & Social Inclusion’ at HIVA - KU Leuven 

 
Education 

• PhD in Social Health Sciences, Ghent University, 2013 

• Master Health Care Management and Policy, Ghent University, 2005 

 
Academic Appointments and Positions 

• 2021-present: Assistant Professor Health Economics, Interuniversity Centre for Health Economics, 

Department of Public Health and Primary Care, Ghent University 

• 2019-present: Research manager ‘Health Economics’ at the Social and Economic Policy & Social 

Inclusion research group at HIVA - KU Leuven 

• 2013-2019: post-doctoral researcher at the Interuniversity Centre for Health Economics, 

Department of Public Health and Primary Care, Ghent University 

• 2016-2019: teaching assistant at the Health Economics unit, Vrije Universiteit Brussel 

• 2014-2015: post-doctoral researcher at the Health Economics unit, Vrije Universiteit Brussel 

• 2009-2013: PhD-researcher at the Interuniversity Centre for Health Economics, Department of 

Public Health and Primary Care, Ghent University 

 
Selection of Relevant Projects 

• Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: 63 008€ (2022) Wegwerken van drempels en 
zoeken naar oplossingen voor intersectorale samenwerking en multi-inzetbaarheid van 
werknemers binnen de VIA-sectoren: een verkennende studie. 

• RIZIV: 49 672€ (2020) Efficiency of return-to-work programs following a (chronic) disease or injury 
in Europe: a systematic literature review 

• VLAIO ‘Ontwikkelingsproject’: 139 434€ (2020-2022) Business model for organizing child day- 
care at work for and by employees 

• Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: 79 888€ (2020-2021) Evaluation of ‘laborious 
activities’ in the Flanders region 

• VDAB: 53 454€ (2019-2020) Evaluation of return-to-work trajectories VDAB-RIZIV 

 
Selected Journal Articles 

• Lutz N, Dalle Grave L, Richter D, Deliens T, Verhaeghe N, Taeymans J, Clarys P. What are the 
economic dimensions of occupational health and how should they be measured? A qualitative study. 
BMC Public Health 2022, 22:1362 

• Lutz N, Clarys P, Koenig I, Deliens T, Taeymans J, Verhaeghe N. Health economic evaluations of 
interventions to increase physical activity and decrease sedentary behavior at the workplace: a 
systematic review. Scandinavian Journal of Work Environment & Health 2020, 46: 127-142 

• Lutz N, Taeymans J, Ballmer C, Verhaeghe N, Clarys P, Deliens T. Cost-effectiveness and cost- 
benefit of worksite health promotion programs in Europe: a systematic review. European Journal of 
Public Health 2019, 29:540-546 

mailto:nick.verhaeghe@kuleuven.be
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(co) supervised PhDs: 

• Constance Nève de Mévergnies, Ghent University – Health economic aspects of gamified cognitive 
control training to prevent recurrence of depression (PrevenD 2.0); 2021-2025 

• Annick Mertens, Ghent University & UZ Ghent – Health economic aspects (cost-effectiveness 
analysis and cost-of-illness study) of skin cancer prevention (project in collaboration with the 
Dermatology Department at UZ Ghent); 2022-2026 

• Yannick Ringoir, Ghent University - PrevenD 2.0: Implementation of gamified cognitive control 
training to prevent recurrence of depression; 2021-2025 

• Yasmine Khan, Ghent University - Unravelling the long-term and indirect health impact of the 
COVID-19 crisis in Belgium (HELICON); 2021-2025 

• An-Kathleen Heroes, KU Leuven – Can weekly self-bandaging help to maintain the results of the 

intensive phase and be cost-effective in patients with lower limb lymphedema?; 2021-2025 

• Nathanael Lutz, Vrije Universiteit Brussel - Health economic evaluation of workplace interventions 
targeting physical activity and sedentary behavior; finished in June 2022 – role: supervisor 

• Amber Werbrouck, Ghent University (PhD in collaboration with VUB and KU Leuven) - Disease 
prevention & health promotion in Flanders: Health-economic evidence to support healthcare 
decision making; finished in 2021 – role: member of the guidance committee 

 
• Masja Schmidt, Vrije Universiteit Brussel (PhD in collaboration with UGhent and KU Leuven) - 

Disease prevention & health promotion in Flanders: Health-economic evidence to support 
healthcare decision making; finished in 2021 – role: member of the guidance committee 

 
Services 

• As of September 2022: Associate Editor at the journal ‘Cost-Effectiveness and Resource 
Allocation‘ 

• As of June 2022: coordinator of the working group ‘Financing’, Staten-Generaal Geestelijke 
Gezondheid 

• 2020-2021: member of the working group “Research damage caused by COVID-19”, Department 
of Public Health and Primary Care, Ghent University 

• As of May 2016: member of the ‘Special Interest Group Health Economics and Integrated Care’, 
The International Foundation for Integrated Care 

• As of March 2013: Associate Editor at Frontiers In Public Health, section Health Economics 

• Member of the steering committee of NeoParent 2.0 ‘The family in the spotlight in neonatology’ 

• Member of the ‘Vereniging voor Gezondheidseconomie’ (VGE) 
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Curriculum Vitae Anja Van den Broeck 
 

 

1 | Persoonlijke informatie 

Naam: Anja Van den Broeck 
Geboortedatum: 31 januari 1983 
Telefoon: +32 498 745 322 
Email: vandenbroeck.anja@gmail.com 
Website: http://feb.kuleuven.be/anja.vandenbroeck, 
http://www.researchgate.net/profile/Anja_Van_den_Broeck 

 
 

2 | Relevante ervaring 

Oktober 2021 – heden Professor Work and Organisation Studies, Faculty of Economy and Business, 
KU Leuven 

Maart 2014 – heden Extra-ordinary Professor, Optentia, Vanderbijlpark Campus, North West 
University, South Africa 

 

3 | Publicatielijst: http://lirias.kuleuven.be/cv?Username=U0045289 

5 belangrijkste publicaties rond kwaliteit van arbeid 
• Van den Broeck, A., Vansteenkiste, M., De Witte, H., & Lens, W. (2008). Explaining the 

relationships between job characteristics, burnout, and engagement: The role of basic 
psychological need satisfaction. Work & Stress, 22(3), 277–294. (IF = 7.36, Q1, 13/83 Applied 
Psychology, # google scholar citations:1639. 

• Van den Broeck, A., De Cuyper, N., De Witte, H., & Vansteenkiste, M., (2010). Not all Job Demands 
are Created Equal: Differentiating Job Hindrances and Job Challenges in the Job Demands- 
Resources Model. European Journal of Work and Organizational Psychology, 19, 735-759. (IF = 
4.87, Q2, 25/83 Applied Psychology, # google scholar citations:745) 

• Van den Broeck, A., Ferris, D. L., Chang, C.-H., & Rosen, C. C. (2016). A review of selfdetermination 
theory’s basic psychological needs at work. Journal of Management, 42(5), 1195–1229. (IF=13.51, 
Q1, 3/83 in Applied Psychology, 4/226 in Management, # google scholar citations: 1044; highly 
cited paper in Web of Science) 

• Parker, S. K., Van den Broeck, A., & Holman, D. (2017). Work design influences: A synthesis of 
multilevel factors that affect the design of jobs. Academy of Management Annals, 11(1), 267-308. 
(IF=19.24, Q1, 1/226 in Management, # google scholar citations: 163) 

• Parker, S. K., Andrei, D. M., & Van den Broeck, A. (2019). Poor work design begets poor work 
design: Capacity and willingness antecedents of individual work design behavior. Journal of 
Applied Psychology, 104(7), 907. (IF=11.80, Q1, 4/83 in Applied Psychology, 9/226 in Management, 
# google scholar citations: 40) 

 

4 | Huidige projecten 

2022-2023  Psychosocial risks at work: analysis of the European Working Conditions Survey 2021 
edition. (Eurofound) 
Promotor: Karolien Lenaerts. Copromotor: Anja Van den Broeck. A rato of 39 850,00 euro. 

2021-2024 What happens to 'me' when I hit rock bottom? A qualitative multi-study investigation of 
identity processes in burnout. (C1 project KU Leuven Promotor: Anja Van den Broeck, 

mailto:vandenbroeck.anja@gmail.com
http://feb.kuleuven.be/anja.vandenbroeck
http://www.researchgate.net/profile/Anja_Van_den_Broeck
http://lirias.kuleuven.be/cv?Username=U0045289
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Copromotor: Hans De Witte. A rato of 254 750,00 euro. 
2021-2023 Impactevaluatie Leiderschap Experiment en Ontwikkeling Application. Promotor Hannes 

Leroy, Copromotor Anja Van den Broeck, European Social Fund. A rato of 146 773,28 euro. 
2020-2024  Economic and Financial Data Infrastructure for Empirical Research in Economics and 

Business. Hercules Project FWO Flanders. Promotor Vandenbussche Hylke. Copromotors: 
Verboven Frank; Vleugelers Reinhilde; Baesens Bart; Degryse Hans; Van Biesebroeck 
Johannes; Dhaene Jan; Van den Broeck Anja; De Winne Sophie. A rato of 900 000 euro. 

2020-2024 Why and when does telecommuting work? Explaining the consequences for employees and 
teams based on self-determination theory. KU Leuven Impuls funds, Promotor: Anja Van 
den Broeck, Copromotors Elfi Baillien, Sophie De Winne, Marijke Verbruggen. A rato of 232 
750,00 euro. 

2020-2023 Motivational Interviewing as a lever for sustainable re-employment: Development of a 
Protocol and Training. KU Leuven C3 project Promotor: Anja Van den Broeck, Copromotor 
Marc Dubois. A rato of 215 000,00 euro. 

2020-2023 ESF project Research proposal DRIVE. Promotor Anja Van den Broeck, Copromotor s 
Maarten Vansteenkiste, Miet Lamberts, Karolien Lenaerts. A rato of 36 136,65 euro. 

2018-2022 The plugged-in employee: all risks and no benefits? Extending our knowledge on work- 
related ICT-use outside work hours through a behavioral fit and a self-determination 
perspective. FWO Flanders. Promotor: Marijke Verbruggen. Copromotor : Rein De Cooman 
and Anja Van den Broeck. A rato of 404 900,00 euro 

 

5 | Onderwijs: 

Faculteit economie en bedrijfswetenschappen (bachelor en master) 
Sept 2021 – heden Project Prevention (Bachelor thesis) 
Sept 2019– heden Topics in Occupational Health and Safety 
Sept 2017– heden Creating Motivational Work 
Sept 2017 – heden Men, Society and Economics 
2013 – heden Management van Mens en Organisatie 

 

Postgraduaat 
- Sept 2022: Short term program sustainable work of Eshal Management School and Ghent university 
-  2020 – heden: Academic responsible for the postgraduate training for Occupational Health and Safety 

Promotor: Ergonomics Odisee 
- Sept 2019 – heden: Psychosocial aspects of work in the postgraduate training for the certificate of 

Occupational Health and Safety Promotor, expertise in Ergonomics 
- Sept 2014 – heden: Job design in the postgraduate training for the certificate of Occupational Health 

and Safety Promotor, expertise in Psychosocial Risk Management 
 

6 | Relevante Dienstverlening 

- 2012 – heden: Lid van de permanente onderwijscommissie van de bachelor en master Milieu- en 
Preventiemanagement HUBrussel/KU Leuven, Campus Brussel 

- 2021: Lid van de onderzoeksraad die de C1 projecten evalueert in KU Leuven 
- 2020 – heden: Co-organisator van de applicatie voor Leuven Interdisciplinary Institute for Work, 

Organisation and Society. 
- 2017 – heden: Lid metaforum group ‘Healty Working Longer”, interdisciplinaire werkgroep om 

inzichten te delen hoe ouderen langer aan de slag kunnen blijven. 
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- 2021 – heden: FWO Expert panel G&M3 
- 2022 – heden Lid van ad hoc groep om de opleiding opleidingen preventive-adviseur te herzien samen 

met FOD WASO 
- 2020 – heden: Lid expergroep om evidence based advise te formuleren voor leerkrachten met ernstige 

problemen van de Vlaamse Department van Onderwijs. 
- 2020: Working from home in times of Covid-19: Challenges & Recommendations 

(https://osf.io/mwrdh/files/). Rapport voor de GEES 
 

7 | Samenwerking met het veld 

Publicaties 
- Boek: “Motiveren zonder controleren: Aan de slag met Zelf-determinatie theorie op de werkvloer 

(Die Keure; EAN 9789048640041). 
- Websites: www.kankerenwerk.be, www.langer-werken.be: 
- YouTube clips bv over het JDR model, dat ondertussen meer dan 5 800 keer bekeken werd. 

Zie: https://www.youtube.com/watch?v=pMSgghmFZ4Y&list=PLqly-D4kU0LU4DJaq9A9F35nAi3- 
dURwD). 

 

Lange termijn samenwerkingen 
2019 – heden: Tempo Team 
2021 – heden: Acerta 
2017 – heden: Securex 

 
Presentaties, webinars, … 
Enkele recente voorbeelden: 
- Trackabilities: Webinar: “De rol van leidinggevenden in return to work” 
- HR square: Workshop on “Motiveren vanop afstand”. 
- HR alert samen met en Partena: Webinar “Hoe je team te motiveren en te engageren” 

https://www.youtube.com/watch?v=uplvPZqvWhA 
- KU Leuven: Podcast over resilience en een groei-oriëntatie 

https://www.kuleuven.be/healthy/podcast_en/podcast-resilience-and-learning-mindset 
- Poolstok: Webinar en Podcast (Ver)loont het de moeite: 

https://www.poolstok.be/nieuws/schrijf-je-voor-de-poolstok-community-verloont-het-de-moeite 
en https://podcast.hrmagazine.be/1702216/10483999 

https://osf.io/mwrdh/files/
http://www.kankerenwerk.be/
http://www.langer-werken.be/
https://www.youtube.com/watch?v=pMSgghmFZ4Y&list=PLqly-D4kU0LU4DJaq9A9F35nAi3-dURwD
https://www.youtube.com/watch?v=pMSgghmFZ4Y&list=PLqly-D4kU0LU4DJaq9A9F35nAi3-dURwD
https://www.youtube.com/watch?v=uplvPZqvWhA
https://www.kuleuven.be/healthy/podcast_en/podcast-resilience-and-learning-mindset
https://www.poolstok.be/nieuws/schrijf-je-voor-de-poolstok-community-verloont-het-de-moeite
https://podcast.hrmagazine.be/1702216/10483999
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Curriculum Vitae Hans De Witte, PhD 

Born October 4, 1957, Schoten, Belgium 
 

KU Leuven, Faculty of Psychology and Educational Sciences, 

Research Group Work, Organizational and Personnel Psychology (WOPP), 

Van den Heuvelinstituut (VHI), Dekenstraat 2, Postbox 3725, 3000 Leuven, Belgium 

Tel. +32 (0)16 32 60 60 

Hans.DeWitte@kuleuven.be 
 

ORCID: 0000-0002-6691-517X 

 

Academic and professional qualifications 
 

Masters in Psychology (Work and Organisational Psychology) in 1982 (three times with distinction/honour, graduated with ‘great 

distinction/honour’) at the KU Leuven. 

PhD in Work and Organisational Psychology in 1991 (KU Leuven). Title: ‘Conformity, radicalism and powerlessness. A study of the socio- 

cultural and socio-economic attitudes of blue collar workers in Flanders (Belgium)’ (in Dutch). Supervisor: Prof. dr. L. Lagrou. 

 

Career history 

Higher Institute of Labour Studies 

1984-1993: Scientific researcher at the ‘Higher Institute of Labour Studies’ of the KU Leuven. 

1993-1994: Project leader at the same research institute. 

1994-1999: Head of the Division ‘Labour Studies’ of the same research institute. 

University of Ghent, Belgium 

1999-2000: Ph.D. Researcher (‘dr. assistant’) at the University of Ghent, Belgium. 

Department of Psychology, KU Leuven, Belgium 

2000-2004: Lecturer (‘Docent’) in Work Psychology at the Faculty of Psychology and Educational Sciences, KU Leuven. 

2004-2007: Associate Professor (‘Hoofddocent’) at the same Faculty. 

2007-2011: Professor (‘Hoogleraar’) at the same Faculty. 

2011-currently: Full Professor (‘Gewoon Hoogleraar’) at the same Faculty. 

2011-currently: Extraordinary Professor at the North-West University (Optentia Research Focus Area), South Africa. 
 

Research topics and publications 
My research topics include the study of the psychological consequences of job insecurity, unemployment, temporary employment and 

downsizing, as well as mobbing and burnout versus engagement at work. I am (or have been) involved in (national and European) research 

regarding job insecurity, temporary contracts, restructuring of plants, mergers of banks, unemployment, mobbing at work, and burnout and well- 

being at work. 

On the 1st of August 2021, I (co-)authored 248 articles in (English) international, peer-reviewed journals, and 77 in Dutch scientific peer reviewed 

journals. I published 29 books (13 English and 16 in Dutch; most as co-editor) and am (co-)author of 74 chapters in English academic books and 

52 chapters in Dutch scientific books. Additionally, I (co-)authored 103 articles in policy and practice oriented journals. I’m the (co-)editor of 8 

English and 5 Dutch special issues of scientific (peer reviewed) journals. The sum of times cited (Google Scholar, 1st August 2021) was 32.502 

(19.103 since 2016) and my h-index was 87 (69 since 2016; i10-index = 324 - 235 since 2016). Research Gate states that my articles have been 

consulted (‘reads’) 348.146 times in August 2021. I have published in various high level scientific journals such as the European Journal of Work 

and Organizational Psychology, Work & Stress, Journal of Occupational and Organizational Psychology, Journal of Occupational Health 

Psychology, Journal of Vocational Behavior, Career Development International and Applied Psychology: An International Review. 

mailto:Hans.DeWitte@kuleuven.be
http://orcid.org/0000-0002-6691-517X
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In the past, I supervised 18 finished and co-supervised 9 finished PhDs. At the moment, I am supervisor of 8 ongoing PhDs and co-supervisor 

of 4 ongoing PhDs. I am involved in (national and European) research regarding the topics mentioned above. At the European level, I was 

involved in three projects funded by DG XII (5th framework): SOCOSE, SIREN and PSYCONES, and of several projects funded by other 

European or national partners. At the national level, I was involved in more than 50 large scale scientific studies, many of them leading to PhDs. 

At the moment, I’m co-applicant of the awarded Horizon 2020 project ‘Magnet4Europe’ supervised by Prof. dr. W. Sermeus (KU Leuven), that 

started in January 2020, and that focusses on the prevention of burnout in hospitals. 

Teaching 
• I teach several courses in Work Psychology at the KU Leuven, and at related institutes: 

• Work Psychology, part 1 (Introduction to concepts, theory and empirical results). 

• Work Psychology, part 2 (In-depth study of specific topics). 

• Occupational Health Psychology (two courses, one together with Johan Vlaeyen, - the other one with Peter De Graef and Jan Seghers) 

• Diagnosis and Interventions in Organisations (together with Martin Euwema and Nele De Cuyper) 

• Thematic visits to Belgian organisations (students have to visit several companies/organisations and have to collect and report on 

specific data regarding work and organisational issues, e.g. sickness absence). 

Policy positions 

International positions 

Invited member of the European Network of Work & Organizational Psychologists (ENOP) 

KU Leuven 

Member of the executive board of the Higher Institute of Labour Studies (HIVA-KU Leuven) for the Faculty of Psychology and Educational 

Sciences as from academic year 2006-2007. 

Faculty of Psychology and Educational Sciences – KU Leuven 

Coordinator of the PhD Program of Psychology within the Faculty (chair of PhD-defences and PhD-commissions). 

Elected member of the Appraisal Commission of the Faculty (‘Beoordelingscommissie’ – ‘Beco’) since 2014. 

Elected member of the ‘Faculty Evaluation Committee’ (‘Facultaire Evaluatie Commissie’) PPW for ZAP since 2005. 
 

Examples of recent research projects - selection 
▪ De Belgische werktijdregeling: Economische en psychologische gevolgen. Copromotor, Funding: Brain, 2020-2025 
▪ What happens to ‘me’ when I hit rock bottom: A multi-study investigation of identity processes in burnout. Promotor: Prof. Dr. Anja Van den 

Broeck, KU Leuven. Funding: C1-project Interne Fondsen KU Leuven (IF); 2021-2025. 
▪ Magnet4Europe. Improving mental health and wellbeing in the health care workplace. Promotor : Walter Sermeus. Funding : EU H2020, 

2020-2023. 
▪ Towards a better understanding of the relationship between job insecurity and work related learning. FWO-aspirantschap, Funding: FWO, 

2019-2023 
▪ Occupation Insecurity: Conceptualization, Scale Development, and International Application and Validation. Marie Curie PostDoc Dr. Lara 

Roll; Funding: EU, 2020-2022 
▪ Development of a screenings tool to detect mobbing at work. Promotor: Elfi Baillien. Funding: KU Leuven, C3; 2019-2022 

 

Five important publications 
▪ Spurk, d., hofer, a., hirschi, a., de cuyper, n., de witte, h. (2022). Conceptualizing career insecurity: toward a better understanding and 

measurement of a multidimensional construct. Personnel psychology, 75 (2), 253-294. Doi: 10.1111/peps.12493 open access 

▪ Hadzibajramovic, e., schaufeli, w., de witte, h. (2022). Shortening of the burnout assessment tool (bat)-from 23 to 12 items using content 

and rasch analysis. Bmc public health, 22 (1), art.no. Artn 560. Doi: 10.1186/s12889-022-12946-y open access 

▪ Shoss, m., van hootegem, a., selenko, e., de witte, h. With shoss, m. (corresp. Author) (2022). The job insecurity of others: on the role of 

perceived national job insecurity during the covid-19 pandemic. Economic and industrial democracy, art.no. Artn 0143831x221076176. 

Doi: 10.1177/0143831x221076176 

▪ Fischmann, g., de witte, h., sulea, c., vander elst, t., de cuyper, n., iliescu, d. (2021). Validation of a short and generic qualitative job 

insecurity scale (qual-jis). European journal of psychological assessment. Doi: 10.1027/1015-5759/a000674 open access 
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▪ Griep, y., vanbelle, e., van den broeck, a., de witte, h. (2021). Active emotions and personal growth initiative fuel employees' daily job 

crafting: a multilevel study. Brq-business research quarterly, 25 (1), art.no. Artn 23409444211033306, 62-81. Doi: 

10.1177/23409444211033306 open access 

 

For more information, please consult: http://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00013982 and for a full list of publications: 

https://lirias.kuleuven.be/cv?u=U0013982. 
 

Additional information on publications and projects can be found at: 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Zjjb6TAAAAAJ&view_op=list_works and https://www.researchgate.net/profile/Hans_De_Witte 

http://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00013982
https://lirias.kuleuven.be/cv?u=U0013982
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Zjjb6TAAAAAJ&view_op=list_works
https://www.researchgate.net/profile/Hans_De_Witte
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CURRICULUM VITAE Lode Godderis 

 

 

 1: KULeuven, Centre for Environment and Health, Kapucijnenvoer 35/5, 3000 Leuven, 

Belgium 

2: IDEWE , Interleuvenlaan 58, 3001 Heverlee, Belgium 

 +32-0474-948458 

 Lode.godderis@gmail.com 

 http://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00005874 

 

Sex Male | Date of birth 02/02/1973 | Nationality Belgian 

 
 
 
 
 

 
RESUME 

I am professor at the Centre for Environment and Health of the University of Leuven. I investigate the 

impact of work on health by unravelling the underlying mechanism and also the reverse how health 

can affect work (dis)ability. I member of the division of the Laboratory of Occupational and 

Environmental Hygiene. The lab analyses air samples and biological samples of workers. I am also 

CEO at IDEWE, the biggest Belgian External Service for Prevention and Protection at Work. 

Internationally, I am involved in a leading role in several international projects such as, SC1-BHC-28- 

2019 Exposome Project for Health and Occupational Research (EPHOR) and HBM4EU Science and 

Policy for a Healthy Future (https://www.hbm4eu.eu/). I am the current chair of Modernet; an 

international network for development of techniques for discovering trends in work-related diseases 

and tracing new and emerging risks. I am also management committee member of EU COST action 

Omega-Net. 

 
WORK EXPERIENCE 

 

 

2021-present CEO 

 Idewe, Occupational Health Service, Belgium 

2008-present Full Professor Occupational Medicine and Toxicology; Head of Division Occupational and 

Environmental Hygiene 

 Catholic University of Leuven, Belgium 

2011-2020 Director Knowledge, Information and Research 

 Idewe, Occupational Health Service, Belgium 

2012-2013 Head at interim of Unit Social and Preventive Health Care 

 Catholic University of Leuven, Belgium 

2006-2010 Senior Research Fellow and Project Leader 

 Idewe, Occupational Health Service, Belgium 

2008-2008 Postdoctoral Research Visitor at the Molecular and Environmental Toxicology Lab 

 University of California at Berkeley, USA 

2007-2008 Postdoctoral Researcher at Unit of Occupational, Environmental and Insurance Medicine 

 Catholic University of Leuven, Belgium 

2000-2007 Occupational Health Officer Dedicated to Aleris Aluminum Duffel BVBA 

 Idewe, Occupational Health Service, Belgium 

1999-2005 Research Fellow at Unit of Occupational, Environmental and Insurance Medicine 

 Catholic University of Leuven, Belgium 

1998-1999 Occupational Health Officer 

 Mediwet, Occupational Health Service, Belgium 

mailto:Lode.godderis@gmail.com
http://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00005874
http://www.hbm4eu.eu/)
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EDUCATION AND TRAINING 

 

 

2006 Ph.D. Medical Sciences 

 Catholic University of Leuven, Belgium 

2002 Occupational Medicine 

 Catholic University of Leuven, Belgium 

2000 Public Health Management 

 Catholic University of Leuven, Belgium 

1999 Sports Medicine 

 Catholic University of Leuven, Belgium 

1998 Medicine 

 Catholic University of Leuven, Belgium 

 
 

PERSONAL SKILLS 
 

 

Mother tongue(s) Dutch 
    

Other language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING 

 Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

English C1/2 Proficient user C1/2 Proficient user C1/2 Proficient user C1/2 Proficient user C1/2 Proficient user 

Spanish C1/2 Proficient user C1/2 Proficient user 
B1/2 Independent 

user 

B1/2 Independent 

user 
A1/2: Basic user 

French 
B1/2 Independent 

user 

B1/2 Independent 

user 
A1/2 Basic user A1/2 Basic user A1/2 Basic user 

 
Communication skills Good communication skills for expert audience (e.g. several presentations in international scientific 

conferences) as well as for a non-expert audience (e.g. teaching and several press communications) 

 
Organisational / managerial skills ▪ Member of executive board of HIVA, KU Leuven; Belgian Professional Association of Occupational 

Physicians 

▪ Founder of VZW Kinderwens 

▪ Current chair of scientific committee REACH at Federal Public Service Public Health; scientific 

committee of Fund for Occupational Diseases and Belgian Environmental Mutagen Society; 

Flemish Scientific Association on Occupational Health. 

▪ Expert at National Institute for Health and Disease Insurance; National Health Council 

▪ Management program Antwerp Management School in 2018 

▪ Leadership: CEO of IDEWE with more than 950 co-workers, I am leading also leading a team of 

more than 20 co-workers at KU Leuven 

▪ Project management obtained through scientific projects and also IT projects (project leader for the 

development of IDEWE datawarehouse, intranet and websites) 

▪ Strong national and international network 

▪ Good Clinical Practice (GCP) Training and Certification October 8 2018. 

 
Driving licence ▪ B 

 
 

 
GRANTS and PROFESSIONAL 

ACHIEVEMENTS 
 

 

 

 
Selection of some relevant 

obtained grants 

▪ Project title: MEnTal hEalth: fOcus on Retention of healthcare workers (METEOR) 

EU H2020 Project; HP-PJ-2020-2; Project duration : 2020-2023 
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 ▪ Project title: Exposome Project for Health and Occupational Research (EPHOR) 

EU H2020 Project; SC1-BHC-28-2019; Project duration: 2019 - 2023 

▪ Project title: HBM4EU - Science and Policy for a Healthy Future (https://www.hbm4eu.eu/) 

EU H2020 Project; 733032 HBM4EU; Project duration: 2017 - 2021 

▪ Project title: Work-related diseases, three reviews of research, policy and practice on rehabilitation 

and return-to-work after cancer, work related diseases caused by biological agents and sentinel and 

alert systems in OSH 

EU-OSHA; 3M160400; Project duration: 2015 - 2019 

▪ Project title: Towards an integrated health policy at work with a user-centered design approach. 

KOTK Project; 3M200019; Project duration: 2019 - 2020 

▪ Project title: Pilot study: work reintegration of people with burnout. 

RIZIV; 3M170083; Project duration: 2015 - 2018 

▪ Project title: Strengthening the reintegration process through a better knowledge of the factors that 

influence the chance of success of a reintegration 

RIZIV; 3M160579; Project duration: 2016 - 2019 

▪ Project title: Pilot study: development of a multidisciplinary return-to-work intervention for employees 

with burnout 

RIZIV; 3M160050; Project duration: 2016 - 2020 

▪ Project title: Screening for the risk for long-term sickness absence: development & validation of a 

questionnaire to support re-integration 

RIZIV; 3M160392; project duration: 2016 – 2020 

 
Full list of projects and publications are available: 

http://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00005874. 

The projects are granted by European Horizon 2020 (ec.europa.eu/programmes/horizon2020/), EU- 

OSHA (osha.europa.eu/en) and European Social Fund (esf-vlaanderen.be/); National research grant 

providers (e.g. fwo.be/en/; komoptegenkanker.be/); Belgian and Flemish Federal Public Services (e.g. 

www.employment.belgium.be/; …) and institutes (e.g. www.riziv.be; www.vdab.be). 

Publications ▪ Schlunssen, V., du Prel, J.B., van Tongeren, M., Godderis, L., Turner, M.C., McElvenny, D. with 

Schlunssen, V. (corresp. author) (2022). Development of Harmonized COVID-19 Occupational 

Questionnaires Comment. ANNALS OF WORK EXPOSURES AND HEALTH. doi: 

10.1093/annweh/wxac044 Open Access 

▪ Maniscalco, L., Schouteden, M., Boon, J., Vandenbroeck, S., Mehlum, I.S., Godderis, L., Matranga, 

D. with Maniscalco, L. (corresp. author) (2022). The long-term effect of job mobility on workers' 

mental health: a propensity score analysis. BMC PUBLIC HEALTH, 22 (1), Art.No. ARTN 1145. doi: 

10.1186/s12889-022-13558-2 Open Access 

▪ Boone, A., Vander Elst, T., Vandenbroeck, S., Godderis, L. with Godderis, L. (joint last author) (2022). 

Burnout Profiles Among Young Researchers: A Latent Profile Analysis. Frontiers In Psychology, 13. 

doi: 10.3389/fpsyg.2022.839728 Open Access 

▪ Keyaerts, S., Godderis, L., Delvaux, E., Daenen, L. with Keyaerts, S. (corresp. author) (2022). The 

association between work-related physical and psychosocial factors and musculoskeletal disorders 

in healthcare workers: Moderating role of fear of movement. JOURNAL OF OCCUPATIONAL 

HEALTH, 64 (1), Art.No. ARTN e12314. doi: 10.1002/1348-9585.12314 Open Access 

▪ Shoman, Y., El May, E., Marca, S.C., Wild, P., Bianchi, R., Bugge, M.D., Caglayan, C., Cheptea, D., 

Gnesi, M., Godderis, L., Kiran, S., McElvenny, D.M., Mediouni, Z., Mehlum, I.S., Mijakoski, D., Minov, 

J., van der Molen, H.F., Nena, E., Otelea, M., Guseva Canu, I. (2021). Predictors of Occupational 

Burnout: A Systematic Review. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH 

AND PUBLIC HEALTH, 18 (17), Art.No. ARTN 9188. doi: 10.3390/ijerph18179188 Open Access 

http://www.hbm4eu.eu/)
http://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00005874
file:///C:/Users/godderis472/Documents/varia/osha.europa.eu/en
http://www.esf-vlaanderen.be/
http://fwo.be/en/
http://www.komoptegenkanker.be/
http://www.employment.belgium.be/
http://www.riziv.be/
http://www.vdab.be/
https://doi.org/10.1093/annweh/wxac044
https://doi.org/10.1093/annweh/wxac044
https://lirias.kuleuven.be/retrieve/670402
https://doi.org/10.1186/s12889-022-13558-2
https://doi.org/10.1186/s12889-022-13558-2
https://lirias.kuleuven.be/retrieve/670386
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.839728
https://lirias.kuleuven.be/retrieve/665863
https://doi.org/10.1002/1348-9585.12314
https://lirias.kuleuven.be/retrieve/649238
https://doi.org/10.3390/ijerph18179188
https://lirias.kuleuven.be/retrieve/634640


DocuSign Envelope ID: 45C0AF1F-803D-4F1F-90EB-FFACFF4DBA20 

60 

 

 

 
 

CURRICULUM VITAE Sofie Vandenbroeck 

 
 Interleuvenlaan 58, 3001 Heverlee 

  +32 16 390513 

 sofie.vandenbroeck@idewe.be 

 Geslacht V | Geboortedatum 09/08/1979 | Nationaliteit Belg 

 
WERKERVARING  

 

2021 - heden Verantwoordelijke Kennis, Informatie en Research 
 Groep IDEWE - Centrale Diensten 

 Leidinggevende 
▪ van een team van 28 medewerkers, actief in de domeinen kennis, informatiebeheer 

en onderzoek, 
▪ die gespecialiseerd zijn in vragenlijstonderzoek, data-analyse, innovatie 

 Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 

2011 - 2021 Principal Investigator 
 Groep IDEWE - Centrale Diensten 

 Postdoctoraal onderzoeker aan het departement Kennis-Informatie-Research o.l.v. Prof. 

Dr. Lode Godderis 

▪ Projectleider en projectpartner van interne en externe financieringsprojecten rond 
preventiethema’s zoals burn-out, werkvermogen, duurzame inzetbaarheid, re- 
integratie, ziekteverzuim, werk-privé balans 

▪ Wetenschappelijk onderzoek: 

- Onderzoek rond preventiethema’s, zoals burn-out, werkvermogen, etc. 

- Schrijven van onderzoeksvoorstellen en wetenschappelijke artikels 

- Begeleiding van junior onderzoekers 

- Geven van presentaties op wetenschappelijke events en congressen 

 Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 

2011 - heden Postdoctoraal Onderzoeker 
 Katholieke Universiteit Leuven 

 Postdoctoraal onderzoeker op de afdeling omgeving en gezondheid, Departement 

Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg 

▪ Projectleider en projectpartner van externe financieringsprojecten. 
▪ Copromotor doctoraten 

 Soort onderneming of sector Vul het soort onderneming of sector in 

2019 - heden Gastdocent 
 Katholieke Universiteit Leuven 

 Gastdocent vak ‘People management’ binnen de opleiding ‘Master in de biomedische 
wetenschappen’ - Hoorcolleges en examinatie 
Gastdocent vak ‘Motiverende gespreksvoering’ binnen de opleiding ‘Master in de 
arbeidsgeneeskunde’ - Hoorcollege 
Gastdocent vak ‘Kennis van gegevensverzameling en-verwerking’ binnen de opleiding 
‘Preventieadviseur niveau II’ (Cresept) - Hoorcollege 

 Soort onderneming of sector Vul het soort onderneming of sector in 

2017 - heden Denktank 
 Katholieke Universiteit Leuven 

 Lidmaatschap aan interdisciplinaire denktank metaforum ‘Langer Gezond Werken’ 

▪ Ondersteuning en coördinatie denktank o.l.v. Prof. Dr. Lode Godderis 

 Soort onderneming of sector Vul het soort onderneming of sector in 

2006 Verpleegkundige 
 UZ Leuven 

mailto:sofie.vandenbroeck@idewe.be
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 Verpleegkundige op de afdeling hematologie transplantatie 

▪ Lid van de verpleegkundige staf op de dienst hematologie transplantatie 

 Universitair Ziekenhuis 

2003 - 2005 Studiecoördinator 
 SGS MEDISEARCH INTERNATIONAL 

 Studiecoördinator 

▪ Opvolgen en coördineren van klinische studies m.b.t. osteoporose 

 Soort onderneming of sector Vul het soort onderneming of sector in 

 
ONDERWIJS EN OPLEIDING  

 
2006 – 2011 Doctor in de biomedische wetenschappen 

 Katholieke Universiteit Leuven 

 Doctoraatsopleiding aan het Centrum voor Ziekenhuiswetenschappen, onder begeleiding van 

Prof. Dr. Thierry Zeyen, Prof. Dr. Sabina Degeest, Prof. Dr. Ingeborg Stalmans 

▪ Doctoraatsthesis: Vandenbroeck, S., Zeyen, T. (sup.), Stalmans, I. (sup.), De Geest, S. (cosup.) 
(2011). Keeping an eye on glaucoma patients: Patient Reported Outcomes, adherence to eye drop 
treatment and eye drop administration skills 

2000 - 2003 Licentiaat in de medisch-sociale wetenschappen (Master) (Optie: psychiatrie) 
 Katholieke Universiteit Leuven 

 ▪ Licentiaatsthesis: ‘Angst en depressie bij transplantatiepatiënten’ (onder begeleiding van Prof. Dr. 
Sabina Degeest en Prof. Dr. Fabienne Dobbels) 

1997 - 2000 Verpleegkunde 
 Katholieke Hogeschool Leuven 

 Gegradueerd verpleegkundige, optie sociale verpleegkunde 

 Aanvullende opleidingen 
 ▪ Individueel Leiderschapstraject (ILT) (2019-2020) 

▪ Masterclass Business Design Thinking (Antwerp Management School) (2018) 
▪ Projectmanagement (Stanwick management consultants) (2012) 
▪ Meta-analyse en meta-synthese (Zomercursus Institute of Nursing Science, University of 

Basel, Switzerland) (2010) 
▪ Meten in wetenschappelijk onderzoek: ontwikkeling en validatie van vragenlijsten 

(Zomercursus Institute of Nursing Science, University of Basel, Switzerland) (2009) 
▪ Kwantitatieve methoden voor gevorderden: Design en statistische analyses (Zomercursus 

Institute of Nursing Science, University of Basel, Switzerland) (2008) 
▪ “Mixed methods”: combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden 

(Zomercursus Institute of Nursing Science, University of Basel, Switzerland) (2007) 
▪ Statistiek: basis statistiek, regressie & variantie analyse, mixed models, categorische data- 

analyse (University Center of Statistics, Katholieke Universiteit Leuven) (2006-2007) 

 
 

PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN  
 

 

Moedertaal Nederlands en Frans 

Andere talen 

 

Engels C1/2 Proficient user 
C1/2 Proficient

 
user 

C1/2 Proficient 
user 

C1/2 Proficient 
user 

C1/2 Proficient 
user 

 

Niveaus A1/2: basisgebruiker - B1/2: onafhankelijke gebruiker - C1/2: vaardige gebruiker 
Europees Referentiekader voor Talen 

 
 

Communicatieve vaardigheden ▪ goede communicatieve vaardigheden in mijn rol als teamleider en leidinggevende. 
▪ Geven van presentaties als expert inzake welzijn op het werk voor experten en niet-experten 

Organisatorische / ▪ Verbindende en authentieke leider 
▪ Motivator 

BEGRIJPEN SPREKEN SCHRIJVEN 

Luisteren Lezen Interactie Productie  
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managementvaardigheden ▪ Teamplayer 

▪ Doel- en resultaatgericht 
▪ Flexibel 
▪ Diplomaat 

Werkgerelateerde vaardigheden ▪ Projectmanagement 
▪ Lesgeven 
▪ Geven van presentaties 
▪ Onderzoek en statistiek 

Computervaardigheden ▪ Software: Excel, Word, PowerPoint, SPSS, AMOS 

Rijbewijs ▪ B 

 
 

AANVULLENDE INFORMATIE  

 
Publicaties Drie belangrijkste publicaties: 

▪ Goorts, K., Vandenbroeck, S., Vander Elst, T., Rusu, D., Du Bois, M., Godderis, L. 
(2019). Quickscan Assesses Risk of Long-Term Sickness Absence A Cross-Sectional 
Validation Study. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 61 (2), E43-E50. 
doi: 10.1097/JOM.0000000000001512 (Open Access) 

▪ Vandenbroeck, S., Van Gerven, E., De Witte, H., Vanhaecht, K., Godderis, L. (2017). 
Burnout in Belgian physicians and nurses. Occupational Medicine, 67, 546-554. doi: 
10.1093/occmed/kqx126 

▪ Vandenbroeck, S., Verjans, M., Lambreghts, C., Godderis, L. (2016). Research review on 
rehabilitation and return to work. Research review on rehabilitation and return to work, 
Open Access 

Overige publicaties: http://lirias.kuleuven.be/cv?Username=U0040777 

Projecten ▪ Onderzoeksproject “Entree” gefinancierd door Kom Op Tegen Kanker (2019-2022) 
 

Projectleider interne IDEWE projecten: 

▪ Project “Solution flow duurzame inzetbaarheid en vitaliteit”. 
▪ IDEWE onderzoekspanel: 

o Studie naar “de invloed van de COVID – 19 pandemie en de bijhorende 
maatregelen op de mentale gezondheid van de werkende Belgen” 

▪ Innovatieproject “Wellfie 3.0: optimalisatie Wellfie via de user-centered approach” 

 
Projectpartner externe financieringsprojecten: 

▪ Interuniversitair onderzoeksproject (C3-financiering) “Gezonde en bevlogen artsen” (2021- 
2024) 

▪ Onderzoeksproject “Duurzame re-integratie na een burn-out of depressie” gefinancierd 
door AXA Belgium and the European AXA research Fund. (2021-2022) 

▪ Innovatieproject “Actief aan het werk” gefinancierd door ESF en het Vlaams 
Cofinancieringsfonds (2020 - 2021) 

https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000001512
https://lirias.kuleuven.be/retrieve/528535
https://doi.org/10.1093/occmed/kqx126
https://doi.org/10.1093/occmed/kqx126
https://lirias.kuleuven.be/retrieve/512247
http://lirias.kuleuven.be/cv?Username=U0040777
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Curriculum Vitae Christophe Vanroelen 
 

Personal Details 
Name: Christophe Vanroelen 

Title: prof. dr. 

Tel. : 0032 2 614 81 25 

Email: cvroelen@vub.be 

Research group: Interface Demography, Department of Sociology, Vrije Universiteit Brussel, Belgium 

(http://interfacedemography.be) 

ORCID-N° https://orcid.org/0000-0001-8619-8553 
 

Education 

• PhD in Social Health Sciences, Vrije Universiteit Brussel, 2009 

• Advanced Master Quantitative Analysis in the Social Sciences, KU Brussels, 2007 

• Master in Sociology, Vrije Universiteit Brussel, 1999 

 
Academic Appointments and Positions 

• 2021-present: Head of Department (Dpt. of Sociology, VUB) 

• 2016-present: Associate Professor, Department of Sociology VUB, Director of Interface 

Demography. 

• 2011-2016: Assistant Professor, Department of Sociology, VUB 

• 2010-2011: Postdoc researcher, Department of Medical Sociology, VUB 

• 2009-2010: Postdoc Researcher, GREDS/EMCONET, UPF 

 
Selection of Relevant Research Grants 

• Federal Action Plan: Prevention of stress at work, phase 2 - status of the workers; FOD WASO 

(2022-2024) – Scientific expertise on primary prevention interventions - €15,000 

• ESF project ‘21 +21 Learning inclusive - Together with the union towards a transition and career- 

oriented training policy ; ESF Flanders (2021-2022), consortium with Vlaams-ABVV ; 60,000 

• Compilation of a collection of good practices in companies regarding return to work; FOD WASO 

(2022-2024) – Consortium with ULB-METICES - €30,000 

• Scientific advisor for the Belgian National Labour Council (NAR/CNT) on pilot projects primary 

prevention of burn-out; 2019-2024 - €60,000 

• The economy platform as a steppingstone to sustainable employment: challenges and conditions- 

Funding: ESF-Flanders (2021- 2022); Consortium with HIVA – €110,000. 

• Sustainable employment in the age of digitalisation: challenges, obstacles and opportunities, 

Funding: Belgian Federal Science Policy (2020- 2024) – €340,000. 

• European Platform to Promote Wellbeing and Health in the workplace (EMPOWER) (2020- 2023) - 

EU-H2020- €171,250 

• Transparent and Resilient Gender Equality Through Integrated Monitoring Planning and 

Implementation (TARGETED-MPI) - EU-H2020 (2020- 2024) - €397,575.5 

 
Selected Journal Articles 

(Full list https://scholar.google.com/citations?user=GZ7WLTsAAAAJ&hl=en) 

mailto:cvroelen@vub.be
http://interfacedemography.be/
https://orcid.org/0000-0001-8619-8553
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• Gevaert J, Vanroelen C, Stas L, De Moortel D (2022) Work engagement among different types of 
solo self-employed: the mediating role of intrinsic job resources. Int J Entrep Behav Res 28:132– 
153. https://doi.org/10.1108/IJEBR-09-2021-0703 

• Vanroelen, C., Julià, M., & Van Aerden, K. (2021). Precarious Employment: An Overlooked 
Determinant of Workers’ Health and Well-Being? In Flexible Working Practices and Approaches (pp. 
231–255). Cham: Springer International Publishing. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-74128-0_12 

• Houtman, I. L. D., Vanroelen, C., & Kraan, K. O. (2021). Increasing Work-related Stress in the 
Netherlands and Belgium: How do these Countries Cope? In K. J. Sharma, C. L. Cooper, & D. M. 
Pestonjee (Eds.), Organizational Stress Around The World. Research and practice. Routledge. 

• Balogh, R., Gadeyne, S., & Vanroelen, C. (2020). Non-standard employment and mortality in Belgian 
workers: A census-based investigation. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. 
https://doi.org/10.5271/sjweh.3931 

• Gevaert, J., Van Aerden, K., De Moortel, D. & Vanroelen, C. (2020). Employment Quality as a Health 
Determinant: Empirical Evidence for the Waged and Self-Employed. Work and Occupations, Online 
first. DOI: 10.1177/0730888420946436 

 
(co) supervised PhDs: 

• Maxim Van Den Broeck, PhD in Sociology, Vrije Universiteit Brussel, Measuring the employment 
and Social Participation of People Living with Chronic Diseases (SPADIS), Started October 2021 

• Elief Vandevenne, PhD in Sociology, Vrije Universiteit Brussel, Measuring job quality of urban gig 
workers in Brussels. Construction of an empirical research instrument, Started October 2021 

• Julie Vanderleyden, PhD in Sociology, Vrije Universiteit Brussel, Standard and precarious 
employment in a comparative European perspective. The moderating effect of institutions on 
workers health and well-being through job(in)security”, Started 2020, ongoing. 

• Mattias Vos, PhD in Sociology, Vrije Universiteit Brussel, “The impact of leadership styles on the 
well-being of European workers. Investigating interindividual and cross-national differences”, 
Started 2020, ongoing. 

• Charlotte Noël, PhD in Sociology, Vrije Universiteit Brussel, Perceptions, usages and 
appreciations of the living environment and health, Started 2018, ongoing 

• Rebeka Balogh, PhD in Sociology, Vrije Universiteit Brussel, “Employment trajectories, precarious 
employment, and workers’ health and mortality”, started 2019, ongoing. 

• Soumaya Majdoub, PhD in Sociology, Vrije Universiteit Brussel, Migration and Malthusian 
thinking, Started 2018, ongoing. 

• Jessie Gevaert, PhD in Sociology, Vrije Universiteit Brussel, “The quality of labor and well-being 
of the (solo) self-employed”, started 2017, ongoing. 

• Kelly Huegaerts, PhD in Sociology, Vrije Universiteit Brussel, “The effect of (un)employment on 
the self-reported mental health of young low educated and social vulnerable groups in the 
Brussels Region. A longitudinal qualitative and quantitative study.”, Publicly defended the 12th of 
November 2020. 

• Karen Van Aerden, PhD in Sociology, Vrije Universiteit Brussel, “Contemporary employment 
arrangements in Europe and their relation with workers’ well-being. A typological approach 
towards employment quality”. Publicly defended the 29th of May 2018. 

• Kim Bosmans, PhD in Sociology, Vrije Universiteit Brussel, "Workers' perceptions of precarious 
employment. A qualitative study of the psychosocial processes linking employment experiences to 
mental well-being"; Publicly defended the 8th of June 2016. 

• Deborah De Moortel, PhD in Sociology, Vrije Universiteit Brussel - "Mental well-being and 
employment quality in Europe. Analysing gender and social class differences from a cross- 
national comparative perspective."; Publicly defended the 7th of June 2016. 

https://doi.org/10.1108/IJEBR-09-2021-0703
https://doi.org/10.5271/sjweh.3931
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Curriculum Vitae Bert Scheurs 
 

Personal Details 

 
Name: Bert Schreurs 

Title: prof. dr. 

Tel. : 0032 2 629 24 28 

Email: bert.schreurs@vub.be 

Research group Work and Organization Psychology Research Group (https://wops.research.vub.be/) 

ORCID-N° https://orcid.org/0000-0001-6997-2260 
 

Education 

• PhD in Psychology, KU Leuven, 2007 

• Master in Psychology, KU Leuven, 1997 

 
Academic Appointments and Positions 

• 2022-present: Head of Department, Department of Business, VUB. 

• 2021-present: Professor (Hoogleraar), Department of Business, VUB. 

• 2017-2021: Associate Professor, Department of Business, VUB. 

• 2010-2017: Associate Professor, Organization & Strategy Department, Maastricht University School 

of Business and Economics. 

• 2008-2010: Assistant Professor, Faculty of Economics and Business, KU Leuven (Campus Brussels) 

• 2008: Assistant Professor, Faculty of Social and Behavioural Sciences, Utrecht University 

 
Selection of Relevant Research Grants 

• Chair: Wellbeing@Work, funced by Obelisk NV, Vitamins@Work BV, Destiny NV, Metiselect NV, 

SBS Group NV, and Projective NV (2022-2026) – €290,000 

• Less Financial Stress: More Wellbeing at Work (VLAIO – TETRA); Consortium with CEBUD 

Thomas More (2022-2024) – €426,888 

• Transparent and Resilient Gender Equality Through Integrated Monitoring Planning and 

Implementation (TARGETED-MPI) - EU-H2020 (2020- 2024) - €397,575.5 

• Towards efficient pillar II and III pension decisions in Belgium: Product innovations, customized 

goal-based pension planning and nudging. Funded by FWO Vlaanderen (SBO), €2,670,000, Co- 

Applicant. 

• Money on my mind: Investigating the dynamics of financial worry. Funding by Think Forward 

Initiative (TFI) (2020-2022), €100,000 

 
Selected Journal Articles 

(Full list http://bert-schreurs.com/publications.html ) 

• Jawahar, I. M., Mohammed, Z. J., & Schreurs, B. (2022). Effects of financial anxiety and employability 

on emotional exhaustion and performance. Journal of Vocational Behavior, 137, 103761. 

https://doi.org/10.1016/J.JVB.2022.103761 

• Sarmah, P., Van den Broeck, A., Schreurs, B., Germeys, F., & Proost, K. (2022). Autonomy 

supportive and controlling leadership as antecedents of work design and employee wellbeing. 

Business Research Quarterly, 25, 44-61. https://doi.org/10.1177/23409444211054508 

mailto:bert.schreurs@vub.be
https://wops.research.vub.be/
https://orcid.org/0000-0001-6997-2260
http://bert-schreurs.com/publications.html
https://doi.org/10.1016/J.JVB.2022.103761
https://doi.org/10.1177/23409444211054508
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• Schumacher, D., Schreurs, B., De Cuyper, N., & Grosemans, I. (2021). The ups and downs of felt 

job insecurity and job performance: The moderating role of informational justice. Work and Stress, 

35, 171-192. https://doi.org/10.1080/02678373.2020.1832607 

• De Cuyper, N., Schreurs, B., De Witte, H., & Selenko, E. (2020). Special issue: Impact of job 

insecurity on job performance. Career Development International, 25, 221-228. (Editorial) 

https://doi.org/10.1108/CDI-06-2020-332 

• Schreurs, B., Hamstra, M.R.W., Jawahar, I.M., & Akkermans, J. (2020). Perceived overqualification 

and counterproductive performance: Testing the mediating role of relative deprivation and the 

moderating role of ambition. Personnel Review, 50, 1038-1055. https://doi.org/10.1108/PR-05- 

2019-0237 
 

(co) supervised PhDs: 

• Shabneez Ramjanee, PhD in Business Economics, Vrije Universiteit Brussel, Investigating the 
Relationship between Organizational Structure and Employee Wellbeing, Starts October 2022 

• Christian Di Prima, PhD in Business Economics, Vrije Universiteit Brussel/ University of Turin, HR 
Analytics, Started 2022, ongoing 

• Feliciaan De Palmenaer, PhD in Business Economics, Vrije Universiteit Brussel/Ghent University, 
Subjective Life Expectancy and Preparing for Retirement, Started 2020, ongoing 

• Imke Dirkx, PhD in Business Economics, Vrije Universiteit Brussel, Antecedents and 
Consequences of Financial Worry, Started 2020, ongoing 

• Sten Delvaux, PhD in Business Economics, Vrije Universiteit Brussel/Royal Military Academy, 
Dynamic Leadership, Started 2020, ongoing. 

• Si Qian, PhD in Business Economics, Vrije Universiteit Brussel/Renmin University, “Predictors of 
Employee Voice and Voice Resilience: A Process Approach,” Publicly defended August 17th, 2021 

• Anna Huppertz, PhD in Business Economics, Maastricht University, “Don’t Tell Me How to Feel! 
Emotional Labor and Self-Determination,” Publicly defended Oct 23rd, 2020 

• Katharina Schmitte, PhD in Business Economics, Maastricht University, “Impression Management 
Throughout the Professional Life: An Examination Across Context and Time,” Publicly defended 
June 12th, 2019 

• Hans De Smet, PhD in Business Economics, Maastricht University/Royal Military Academy, 
“Disaster Management within the Framework of a Changing Disaster Landscape,” Publicly 
defended November 16th, 2017 

• Desiree Schumacher, PhD in Business Economics, Maastricht University, “Job Insecurity during 
Organizational Change: A Dynamic Perspective on the Explanatory Mechanisms of Job 
Insecurity,” Publicly defended September 15th, 2015 

https://doi.org/10.1080/02678373.2020.1832607
https://doi.org/10.1108/CDI-06-2020-332
https://doi.org/10.1108/PR-05-2019-0237
https://doi.org/10.1108/PR-05-2019-0237
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CURRICULUM VITAE Els Clays 

 
PERSONAL INFORMATION 

Family name, First name: Clays, Els 

Researcher unique identifier (ORCID): https://orcid.org/0000-0002-1092-945X 

Current research output: author of 157 peer reviewed journal papers; h-index 44 (Web of Science) 

Date of birth: 16-08-1976 

Nationality: Belgian 

URL for website:https://telefoonboek.ugent.be/nl/people/801001544175 

 
 

EDUCATION 

 
2007 PhD in Medical Sciences 

Title of the dissertation: ‘Psychosocial job stress in relation to health’ 
Faculty of Medicine and Health Sciences, Ghent University, Belgium 
PhD Supervisor: Prof. dr. Guy De Backer 

2001 Master in Sociology 
Grade obtained: distinction 
Faculty of Political and Social Sciences, Ghent University, Belgium 

1998 Master in Criminology 
Grade obtained: great distinction 
Faculty of Law and Criminology, Ghent University, Belgium 

 
CURRENT AND PREVIOUS POSITION(S) 

 
2019 – Ongoing Current Position: Associate Professor 

Department of Public Health and Primary Care, Faculty of Medicine and Health Sciences, Ghent 
University, Belgium 

2014 – 2019 Position held: Assistant Professor 
Department of Public Health, Faculty of Medicine and Health Sciences, Ghent University, 
Belgium 

2009 – 2014 Position held: Post-doctoral assistant 
Department of Public Health, Faculty of Medicine and Health Sciences, Ghent University, 
Belgium 

2006 – 2009 Position held: Assistant 
Department of Public Health, Faculty of Medicine and Health Sciences, Ghent University, 
Belgium 

2001 – 2006 Position held: Research staff 
Department of Public Health, Faculty of Medicine and Health Sciences, Ghent University, 
Belgium 

 
SUPERVISION OF GRADUATE STUDENTS AND POSTDOCTORAL FELLOWS 

 
2012 – Ongoing (Co-)promoter of 9 PhD Students (2 ongoing) 

Member of the guidance committee of 6 PhD Students (2 ongoing) 
Department of Public Health and Primary Care, Faculty of Medicine and Health Sciences 
(except one at the Department of Sociology, Faculty of Political and Social Sciences), Ghent 
University, Belgium 

2012 – Ongoing (Co-)promoter of >55 Master thesis students 
Department of Public Health and Primary Care, Faculty of Medicine and Health Sciences, Ghent 
University, Belgium 

 
TEACHING ACTIVITIES 

 
2010 – Ongoing Teaching as responsible and co-lecturer at the Faculty of Medicine and Health Sciences, Ghent 

University, Belgium (Master programs in Medicine, Health Promotion, Nursing and Midwifery, 
Health Care Management and Policy) – Courses in Statistics, Quantitative methodology, 

https://orcid.org/0000-0002-1092-945X
https://telefoonboek.ugent.be/nl/people/801001544175
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Epidemiology, Scientific paper writing, Health sociology 

ORGANISATION OF SCIENTIFIC MEETINGS 

 
2018 Member of the organizing committee of the 2nd International Conference on Sustainable 

Employability, Leuven, Belgium 
2017 Organizer of the pre-conference symposium “Occupational physical activity and cardiovascular 

disease: research updates and international collaboration” at the Seventh ICOH International 
Conference on Work Environment and Cardiovascular Diseases, Varese, Italy 

2016 Member of the organizing committee of the International Conference on Sustainable 
Employability, Brussels, Belgium 

 

INSTITUTIONAL RESPONSIBILITIES 

 
2018 – Ongoing Team Leader Education and member of the Executive Board, Department of Public Health and 

Primary Care, Ghent University, Belgium 
Member of the Educational Quality Control Unit, Faculty of Medicine and Health Sciences, Ghent 
University, Belgium 
Member of the Department Council, Department of Public Health and Primary Care, Ghent 
University, Belgium 

2016 – Ongoing Secretary and member of the Study Programme Committee, Master in Health Promotion, Ghent 
University, Belgium 

2013 – Ongoing Member of the Study Programme Committee, Master in Nursing and Midwifery, Ghent University, 
Belgium 

2014 – 2018 Member of the Department Council, Department of Public Health, Ghent University, Belgium 
 

SELECTION OF RELEVANT ONGOING RESEARCH 

 
Promoter and (if applicable) copromoter Promoter Els Clays 

Funding agency Special Research Fund Ghent University 

Start and end date 2020 – Ongoing 

Budget and/or person months PhD fellowship 

Title Let’s make physically demanding jobs sustainable: Implementing 
objective measures and a prospective approach 

Researchers Margo Ketels 

 
 

Promoter and (if applicable) copromoter Promoter Els Clays, Copromoters Dirk De Bacquer and Mitja Luštrek 

Funding agency Research Foundation Flanders (Lead Agency project with ARRS) 

Start and end date 2018 - 2021 

Budget and/or person months 244.336,08 € (UGent budget) 

Title Disentangling the sources and context of daily work stress: a 
comprehensive real-time modelling study using wearables and 
technological detections 

Researchers Larissa Bolliger, Junos Lukan 

 
Promoter and (if applicable) copromoter Promoter Lieven Annemans, Copromoters Els Clays and Lutgart 

Braeckman 

Funding agency Liantis (chair project) 

Start and end date 2020 - 2023 

Budget and/or person months 210.000 € 

Title UGent-Liantis Well-being at work 
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Researchers Sophie Vandepitte (post-doc), Herlinde Wynendaele, Sara Claes 

 

SELECTION OF PUBLICATIONS 
 

▪ Janssens H, Braeckman L, De Clercq B, De Bacquer D, Clays E. The relation between indicators of low 
employment quality and attendance behavior in countries of the European Union. Journal of Public Health 
2017; 39(4): e127-e133. IF: 2.125; 39/157; Q1 

▪ Li, J., Pega, F., Ujita, Y., Brisson, C., Clays, E., Descatha, A., ... & Siegrist, J. (2020). The effect of exposure 
to long working hours on ischaemic heart disease: A systematic review and meta-analysis from the WHO/ILO 
Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury. Environment international, 142, 105739. 

▪ Ketels, M., Rasmussen, C. L., Korshøj, M., Gupta, N., De Bacquer, D., Holtermann, A., & Clays, E. The 
relation between domain-specific physical behaviour and cardiorespiratory fitness: A cross-sectional 
compositional data analysis on the physical activity health paradox using accelerometer-assessed 
data. International journal of environmental research and public health 2020; 17(21): 7929. IF: 3.39; 42/176; 
Q1 

▪ Bolliger, L., Lukan, J., Luštrek, M., De Bacquer, D., & Clays, E.. Protocol of the STRess at Work (STRAW) 
Project: How to Disentangle Day-to-Day Occupational Stress among Academics Based on EMA, 
Physiological Data, and Smartphone Sensor and Usage Data. International Journal of Environmental 
Research and Public Health 2020; 17(23): 8835. IF: 3.39; 42/176; Q1 

▪ Clays E, Puddu PE, Luštrek M, Pioggia G, Derboven J, Vrana M, De Sutter J, Le Donne R, Baert 
A, Bohanec M, Ciancarelli MC, Dawodu AA, De Pauw M, De Smedt D, Marino F, Pardaens S, Schiariti 
MS, Valič J, Vanderheyden M, Vodopija A, Tartarisco G. Proof-of-concept trial results of the HeartMan mobile 
personal health system for self-management in congestive heart failure. Scientific Reports 2021; 11: 5663. 
IF: 3.998; 17/71; Q1 

 
COMMISSIONS OF TRUST 

 
2021 – 2022 Guest Editor of Special Issue on ‘Mental Health at the Workplace’ for the International Journal 

of Environmental Research and Public Health 

2013 – Ongoing Associate Editor for BMC Public Health 

2021 – Ongoing Editorial Board member of the Scandinavian Journal of Work Environment and Health 

2015 – 2017 Expert Member of the Advisory Committee Public Health and Surveillance, Scientific Council of 
the Scientific Institute for Public Health, Belgium 

 
 

MEMBERSHIPS OF SCIENTIFIC SOCIETIES 

 
2020 – Ongoing Member of the interdisciplinary research consortium (IDC) UGent @ Work 

(https://www.ugent.be/ugentatwork/en) 

2019 – Ongoing Member of the interdisciplinary centre of expertise Quality and Safety Ghent 
(https://www.ugent.be/ge/phpc/nl/diensten/quality-safety-ghent) 

2010 – Ongoing Member of the International Commission on Occupational Health, and of the Scientific Committees 
of Work Organisation and Psychosocial Factors and of Cardiology in Occupational Health 

 

MAJOR COLLABORATIONS 

 
Prof. Andreas Holtermann, occupational health research and the physical activity health paradox, National 
Research Centre for the Working Environment, Copenhagen, Denmark 

Dr. Mitja Lustrek, AI and digital health applications in disease management and stress research, Department of 
Intelligent Systems, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia 

Prof. Jodi Oakman, occupational psychosocial risk factor research, Department of Public Health, La Trobe 
University, Bundoora, Australia 

 
 

CAREER BREAK(S): 2 periods of maternal leave of regular duration in 2006 and 2011 

https://www.nature.com/articles/s41598-021-84920-4#auth-Paolo_Emilio-Puddu
https://www.nature.com/articles/s41598-021-84920-4#auth-Mitja-Lu_trek
https://www.nature.com/articles/s41598-021-84920-4#auth-Giovanni-Pioggia
https://www.nature.com/articles/s41598-021-84920-4#auth-Jan-Derboven
https://www.nature.com/articles/s41598-021-84920-4#auth-Marilena-Vrana
https://www.nature.com/articles/s41598-021-84920-4#auth-Johan-De_Sutter
https://www.nature.com/articles/s41598-021-84920-4#auth-Rita-Le_Donne
https://www.nature.com/articles/s41598-021-84920-4#auth-Anneleen-Baert
https://www.nature.com/articles/s41598-021-84920-4#auth-Marko-Bohanec
https://www.nature.com/articles/s41598-021-84920-4#auth-Maria_Costanza-Ciancarelli
https://www.nature.com/articles/s41598-021-84920-4#auth-Amos_Adeyemo-Dawodu
https://www.nature.com/articles/s41598-021-84920-4#auth-Michel-De_Pauw
https://www.nature.com/articles/s41598-021-84920-4#auth-Delphine-De_Smedt
https://www.nature.com/articles/s41598-021-84920-4#auth-Flavia-Marino
https://www.nature.com/articles/s41598-021-84920-4#auth-Sofie-Pardaens
https://www.nature.com/articles/s41598-021-84920-4#auth-Michele_Salvatore-Schiariti
https://www.nature.com/articles/s41598-021-84920-4#auth-Jakob-Vali_
https://www.nature.com/articles/s41598-021-84920-4#auth-Marc-Vanderheyden
https://www.nature.com/articles/s41598-021-84920-4#auth-Aljo_a-Vodopija
https://www.nature.com/articles/s41598-021-84920-4#auth-Gennaro-Tartarisco
https://www.ugent.be/ugentatwork/en
https://www.ugent.be/ge/phpc/nl/diensten/quality-safety-ghent

