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Beknopte beschrijving van het onderzoek 

Context 

Om leefloongerechtigden beter te begeleiden in een traject naar tewerkstelling, zet de Vlaamse 
overheid onder andere in op meer samenwerking tussen lokale besturen en VDAB, omdat lokale 
besturen dichter bij leefloongerechtigden staan. De samenwerking tussen beide wordt verder 
uitgebouwd via structurele samenwerkingsovereenkomsten. 

Visie en methoden 

In de context van deze samenwerkingsverbanden, dient voorliggende opdracht inzicht te bieden op 4 
niveaus: 

1. Leefloongerechtigden: profielen, inzetbaarheid, noden, en de mate waarin er aan de noden 
beantwoord wordt; 

2. Trajectbegeleiders van het OCMW: interactiestijlen en aanpakken die zij hanteren, en de 
effectiviteit en randvoorwaarden ervan; 

3. Lokale besturen: de samenwerkingsverbanden met VDAB, hoe deze samenwerking in de praktijk 
vorm krijgt, de rolverdeling alsook de complementariteit van de partners en mogelijke 
aanbevelingen; 

4. Vlaams beleid: de Vlaamse beleidscontext waarbinnen deze samenwerkingsverbanden worden 
gesloten en mogelijke aanbevelingen. 

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, doen we beroep op een mix van onderzoeksmethoden. Via 
deskonderzoek onderbouwen we het volledige onderzoek. Helikopterinterviews met experten bieden 
overkoepelend inzicht over de aspecten op elk van de 4 niveaus. Terreininterviews met OCMW-
trajectbegeleiders dienen om de survey voor te bereiden. We organiseren een survey bij 
trajectbegeleiders bij OCMW’s, waarin we voornamelijk ingaan op de onderzoeksvragen op niveau van 
de leefloongerechtigden en de trajectbegeleiders. Ook verzamelen we een aantal sleutelkenmerken 
over de lokale samenwerkingsverbanden zodat we de cases in de volgende fase gericht kunnen 
selecteren. We organiseren casestudies bij een selectie van 6 lokale besturen om de werking van de 
samenwerkingsverbanden, de rolverdeling, de begeleiding van leefloongerechtigden in de praktijk, en 
de lessen die daaruit kunnen worden getrokken, inzichtelijk te maken. Voor elke casestudie worden een 
focusgroep en (opvolg)interviews uitgevoerd, en relevante documenten gescreend. In een workshop 
reflecteren we tot slot samen met stakeholders op basis van de resultaten over de lessen die kunnen 
worden getrokken, zowel op lokaal als op Vlaams niveau. 

Voorgestelde aanpak 

Na de voorbereidingsfase (fase 1) met opstartvergadering, volgt een verkenningsfase (fase 2). De kern 
van het onderzoek bestaat een survey (fase 3) en casestudies (fase 4). We organiseren een workshop 
gericht op beleidsaanbevelingen (fase 5) vooraleer we overgaan tot de rapportering (fase 6). 

Bij het uitvoeren van de opdracht wordt zoveel mogelijk voortgebouwd op bestaande expertise. Dat 
gebeurt in fase 2 via documentanalyse om de bestaande expertise over de onderzoeksvragen op de 4 
niveaus te verzamelen. Aanvullend worden ook helikopterinterviews georganiseerd om de vergaarde 
inzichten aan te vullen en te verdiepen. De analyse van deze inzichten uit deze deskstudie en 
helikopterinterviews worden vervolgens voorgelegd aan OCMW-trajectbegeleiders in 4 
terreininterviews. Via deze interviews bereiden we de survey voor. 



We organiseren een survey in fase 3 gericht op alle trajectbegeleiders bij de OCMW’s die mensen met 
een leefloon in een traject naar werk begeleiden. Via deze brede bevraging gaan we na hoe de 
trajectbegeleiders bij de OCMW’s in Vlaanderen aankijken tegen: de profielen van leefloongerechtigden 
en de mate waarin deze activeerbaar zijn (in het NEC), de noden en de mate waarin eraan beantwoord 
wordt, de aanpak van de overgang tussen de sociale en professionele activering, alsook de 
bemiddelingsaanpak en interactiestijlen, de effectiviteit en de randvoorwaarden. 

In fase 4 voeren we vervolgens 6 casestudies uit bij diverse lokale besturen (divers op vlak van 
demografische kenmerken, rolverdeling VDAB/lokaal bestuur, partners, historiek samenwerking). Deze 
casestudies zijn voornamelijk gericht op het beantwoorden van de onderzoeksvragen over de lokale 
context. We gaan na hoe de samenwerkingsverbanden functioneren, waar de complementariteit tussen 
de partners zit en welke lessen voor lokale besturen we hieruit kunnen trekken. Ook worden ze 
aangewend om een aantal inzichten uit de survey over de samenwerking tussen OCMW-
trajectbegeleiders en VDAB-arbeidsbemiddelaars beter te begrijpen. Voorbereidend aan elke 
casestudie, voeren we een verkennend gesprek met de hoofd maatschappelijk werker. De casestudie 
bestaat daarna uit twee fases: een focusgroep met de geselecteerde partners van het lokale netwerk, 
gevolgd door 2 à 3 verdiepende opvolginterviews met de kernpartners waarbij we inzichten of hiaten 
uit de focusgroep kunnen aanvullen. 

In fase 5 consolideren we de resultaten van de vorige fasen. Tijdens een interne werksessie met het 
onderzoeksteam worden op basis van deze inzichten ontwerp aanbevelingen geformuleerd. Een 
workshop met stakeholders volgt daarna om de draft conclusies en aanbevelingen te valideren en 
verder uit te werken. 

Tot slot volgt in fase 6 de rapportering. Het rapport zal naast de situering, analysekader en 
methodologie, de inzichten op elk van 4 niveaus overzichtelijk weergeven en afsluiten met conclusies 
en aanbevelingen voor lokale besturen en voor het Vlaams beleid. 

Onze troeven voor deze opdracht 

We beschikken met ons onderzoeksteam over cruciale troeven om deze opdracht tot een goed einde 
te brengen. Allereerst heeft het onderzoeksteam een jarenlange ervaring met arbeidsmarktonderzoek 
en de activering van kwetsbare groepen en specifiek leefloongerechtigden. Maar daarnaast hebben we 
ook een diepgaand begrip van de lokale context, enerzijds in het kader van OCMW’s, maar ook breder. 
IDEA is namelijk marktleider in het evalueren van bestuurskracht van gemeenten, waarbij op een 
wetenschappelijke manier wordt nagegaan in welke mate het lokaal bestuur in staat is om haar 
taakstelling te realiseren met de bestaande capaciteit. Ook ons inzicht in netwerkstructuren en 
samenwerkingsverbanden zetten we graag in de verf, aangezien deze opdracht kennis vraagt van de 
manier waarop partners via een netwerkaanpak een complexe uitdaging kunnen aanpakken.  

Valorisatiepistes  

Het valorisatieplan speelt in op het onder de aandacht brengen van de onderzoeksresultaten bij 
beleidsmakers en stakeholders. In de eerste plaats denken we aan beleidsmakers van de Vlaamse 
Overheid, aan VDAB en tenderpartners en lokale besturen/OCMW’s. 

We voorzien volgende pistes: 

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

 Aangepaste presentaties, op maat van het geïnteresseerd doelpubliek (beleidsactoren, lokale 
besturen, arbeidsbemiddelaars en/of trajectbegeleiders, sociale partners); 

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

  

 



1/ Context en doelstellingen 

BELEIDSCONTEXT 

De Vlaamse Regering formuleerde in haar Regeerakkoord 2019-2024 de ambitie om een 
werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken. Om die doelstelling te realiseren, zal elk talent benut moeten 
worden, ook van personen die zich om diverse redenen niet aanbieden op de arbeidsmarkt, waaronder 
leefloongerechtigden.  

Om leefloongerechtigden beter te begeleiden in een traject naar tewerkstelling, zet de Vlaamse 
overheid onder andere in op meer samenwerking tussen lokale besturen en VDAB, omdat lokale 
besturen veel dichter bij leefloongerechtigden staan. 

De samenwerking tussen VDAB en lokale besturen is niet nieuw. Er werd al samengewerkt sinds de 
oprichting van de werkwinkels. Deze samenwerking werd versterkt door de invoering van Vlaamse 
activeringsinstrumenten zoals de TWE-trajecten en Wijk-Werken. Er werd daarnaast ook al projectmatig 
samengewerkt. 

De samenwerking wordt verder uitgebouwd via structurele samenwerkingsovereenkomsten met de 
Vlaamse steden en gemeenten. De ambitie is om tegen het einde van 2022 een overeenkomst met 86% 
van de steden en gemeenten af te sluiten1. VDAB zette een team ‘Netwerkmanagers en stadsmanagers’ 
op, die de samenwerking met de lokale besturen beheren. Daarnaast worden de lokale 
partnerschappen in het ESF ‘Capacity Building Lokale Partnerschappen’ project voorbereid, gefaciliteerd 
en kwalitatief omkaderd. 

Naast het inzetten op deze structurele samenwerkingsverbanden met lokale besturen, blijft de Vlaamse 
overheid de activering van leefloongerechtigden verder ondersteunen via activeringsinstrumenten 
zoals TWE-trajecten, maar ook via outreachende ESF-projecten (en het lerend netwerk Activate 
Together). 

Tegelijk wordt ook federaal een versterkte activering van mensen met een leefloon vooropgesteld. Zo 
omvat de wettelijke opdracht van de OCMW’s het aanbieden van sociale en professionele activering 
aan leefloongerechtigden. Ook is er via een omzendbrief de verplichting om elke leefloongerechtigde 
bij VDAB in te schrijven, “tenzij er medische of billijke redenen zijn om dit niet te doen”. 

SAMENWERKING IN DE ACTIVERING VAN LEEFLOONGERECHTIGDEN  

Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht van initiatieven, is de activering van leefloongerechtigden een 
verhaal van samenwerking. Het huidige samenwerkingslandschap is divers op tal van facetten: 

 Scope: zo zijn de outreachende projecten via ESF vaak heel specifiek qua aanpak en doelgroep met 
een duidelijke focus richting benutten van arbeidspotentieel, terwijl de samenwerking binnen het 
geïntegreerd breed onthaal2 heel ruim gaat en activering maar indirect aan bod komt.  

 Structuur: de samenwerkingsovereenkomsten tussen VDAB en de lokale besturen zijn beperkt in 
de tijd, variabel qua doelstellingen en afhankelijk van de lokale noden. Via TWE werd een meer 
structurele en uniforme samenwerking tussen diezelfde partijen aangegaan.  

 Partners: terwijl de meeste voor het onderzoek relevante samenwerkingsverbanden zich 
toespitsen op VDAB en lokale besturen, wordt met de huidige oefening rond capacity building ook 
ESF als structurele partner verankerd op het lokale niveau op dit thema.  

 
1 https://www.vdab.be/pers/meer-dan-helft-van-steden-en-gemeenten-werken-samen-met-vdab 
2 In het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) bundelen het OCMW, het centrum algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk 
werk van de ziekenfondsen (DMW) de krachten om beter samen te werken om toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening te realiseren en 
onderbescherming tegen te gaan. Hiervoor stemmen ze ook af met andere lokale basis- of faciliterende actoren (o.a. samenlevingsopbouw, 
armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten …) én met het meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod. 
(https://www.departementwvg.be/welzijn-en-samenleving/gbo) 
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DOELSTELLINGEN VAN VOORLIGGENDE ONDERZOEKSOPDRACHT 

Hoewel er reeds verschillende studies zijn uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de begeleiding van 
leefloongerechtigden naar werk, blijven er, zoals het bestek aangeeft, nog heel wat vragen 
onbeantwoord. Voorliggende opdracht dient inzicht te bieden in: 

 De mate waarin de populatie van leefloongerechtigden “activeerbaar” is (profielen en segmenten 
o.b.v. noden, drempels, ….) en aldus op te delen is in verschillende segmenten, hoe de overgang 
tussen de sociale en professionele activering vorm krijgt, en wat de mogelijkheden van 
tewerkstelling zijn in het normaal economisch circuit; 

 Welke aanpak werkt en niet werkt om de verschillende segmenten van leefloongerechtigden aan 
het werk te krijgen/te activeren;  

 Welke aanpak en interactiestijlen trajectbegeleiders van het OCMW hanteren, de variatie in de 
bemiddelingscontext die zich voordoet, en hoe deze variatie in context en aanpak het succes op 
activeren beïnvloedt; 

 Welke bestuurlijke modellen en partnerschapsmodellen zich voordoen in het complexe landschap, 
en welke erin slagen om leefloongerechtigden te activeren.  

In deze opdracht ligt de focus op de activering van mensen met een leefloon in de brede zin – dus ruimer 
dan TWE - in de context van de lokale samenwerkingsverbanden met VDAB.  

 

2/ Visie op de opdracht 

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

2.1 Inhoudelijk analysekader 

Het inhoudelijk analysekader dat werd uitgewerkt voor deze onderzoeksopdracht, wordt weergegeven 
in Figuur 1. 

Centraal geven we de verschillende niveaus weer waarop de onderzoeksvragen zich situeren. 
Succesvolle activering is het resultaat van de inspanningen op het niveau van (onder andere): 

 Leefloongerechtigden 
 Trajectbegeleiders van het OCMW 
 Lokale besturen 
 Vlaamse beleid 

Daarnaast zijn er twee dimensies in de onderzoeksdoelstellingen. Het gaat immers niet alleen over het 
in kaart brengen van de huidige situatie - op en over de verschillende niveaus - (beschrijvend), maar ook 
over hoe en in welke mate deze huidige situatie tegemoetkomt aan de noden op de verschillende 
niveaus (evaluatief). 
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Figuur 1: Inhoudelijk analysekader 

 

Bron: IDEA Consult 

Dit resulteert in onderstaand overzicht van de onderzoeksvragen, gestructureerd volgens de niveaus en 

dimensies die in het analysekader werden geïdentificeerd. De vragen die werden toegevoegd of 

aangepast t.o.v. de onderzoeksvragen in het bestek, worden in kleur weergegeven. 

Tabel 1: Onderzoeksvragen naargelang de niveaus en dimensies (wat / hoe) 

NIVEAU Beschrijvend Evaluatief 

Leefloon-
gerechtigden 

Welke verschillende profielen hebben 
(nieuwe) leefloongerechtigden en wat 
zijn hun noden om de arbeidsmarkt te 
betreden? In welke mate zijn (nieuwe) 
leefloongerechtigden inzetbaar in het 
normaal economisch circuit? 

In welke mate beantwoordt de 
bestaande aanpak en het bestaande 
beleid deze noden? Aan welke 
noden/obstakels wordt nog niet 
tegemoetgekomen? 

Traject-
begeleiders 

Welke aanpakken en interactiestijlen 
gebruiken trajectbegeleiders van het 
OCMW bij welke leefloongerechtigden? 
Waarom? 

Wat zijn de redenen van de 
trajectbegeleiders om sommige 
leefloongerechtigden niet bij VDAB te 
registreren? 

Wat zijn randvoorwaarden om in te 
zetten op tewerkstelling in het normaal 
economisch circuit? 

Hoe effectief zijn deze aanpakken en 
interactiestijlen in het sociaal en/of 
professioneel activeren van de 
verschillende profielen van 
leefloongerechtigden? Wat zijn 
randvoorwaarden? 
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Lokale 
context 

Welke rol vervullen arbeidsbemiddelaars 
van VDAB en trajectbegeleiders van het 
OCMW binnen de lopende 
samenwerkingen met lokale besturen? 

In welke mate wordt ingezet op 
tewerkstelling in het normaal 
economisch circuit? 

Wat zijn de redenen van de OCMW's om 
sommige leefloongerechtigden niet bij 
VDAB te registreren en wat kan deze 
lokale verschillen verklaren? 

 

In welke mate zijn de verschillende 
partners in samenwerkingsverbanden 
complementair (i.e. wie beantwoordt 
aan welke noden?)?  

Wat kunnen we leren uit de aanpak van 
de huidige samenwerkingsverbanden in 
het sociaal en/of professioneel activeren 
van leefloongerechtigden?  

Welke aanbevelingen voor lokale 
besturen kunnen gemaakt worden op 
basis van dit onderzoek? 

Vlaamse 
context 

Wat is de beleidscontext in Vlaanderen 
voor de activering van 
leefloongerechtigden? 

Welke aanbevelingen voor het beleid 
kunnen gemaakt worden op basis van 
dit onderzoek? 

2.2 Ingezette onderzoeksmethoden 

EEN MIX VAN ONDERZOEKSMETHODEN EN -TECHNIEKEN 

We maken gebruik van een mix van onderzoeksmethoden om de onderzoeksvragen te beantwoorden. 
Onderstaande tabel toont welke methoden zullen ingezet worden om de verschillende vragen op elk 
van de niveaus te beantwoorden. Doorheen het hele onderzoek peilen we naar mogelijke 
beleidsaanbevelingen, zodat deze concreet en afgetoetst zijn met de verschillende betrokken partijen.  

  Onderzoeks-vragen Desk 
Helikopter-
interviews 

Terrein 
interviews 

Survey 

Case-
studies bij 

lokale 
besturen 

Workshop 

Le
ef

lo
o

n
-

ge
re

ch
ti

gd
en

 

B 
Profielen, noden, 
inzetbaarheid 

x x x x x  

E (On)beantwoorde noden x x x x x  

Tr
aj

ec
t-

b
eg

el
ei

d
er

s 

B Interactiestijlen, aanpak x x x x x  

E 
Effectiviteit en 
randvoorwaarden 

   x x  

Lo
ka

le
 c

o
n

te
xt

 B 
Samenwerkingsverbanden, 
rollen, praktijk 

x x x x x  

E 

Complementariteit, lessen   x x x  

Aanbevelingen x x x x x x 

V
la

am
se

 
co

n
te

xt
 B 

Regelgeving en 
ondersteuningsmaatregelen 

x x     

E Aanbevelingen x x x x x x 
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 Deskonderzoek zetten we in om het volledige onderzoek te onderbouwen. 

 Semigestructureerde diepte-interviews zullen worden ingezet om nieuwe informatie te 
verzamelen en om de analyse van de inzichten uit het deskonderzoek af te toetsen en te verfijnen. 
- Een eerste set interviews betreft helikopterinterviews met experten uit het sociaal-

economische middenveld en het beleid om inzichten te verwerven over de aspecten op elk 
van de 4 niveaus uit ons analysekader.  

- Terreininterviews met OCMW-trajectbegeleiders vormen een tweede set van interviews. 
Deze dienen om de survey bij deze doelgroep voor te bereiden. Het is belangrijk dat de 
vraagstelling coherent is en door alle respondenten op dezelfde manier verstaan wordt. 

 We organiseren een survey bij trajectbegeleiders bij OCMW’s, waarin we ingaan op: 
- de profielen van leefloongerechtigden en de mate waarin deze activeerbaar zijn (in het NEC); 
- de noden van deze profielen en de mate waarin eraan beantwoord wordt; 
- hoe de overgang tussen de sociale en professionele activering vorm krijgt; 
- de aanpak en de interactiestijlen, de effectiviteit van deze stijlen bij de activering van de 

verschillende segmenten leefloongerechtigden, en de randvoorwaarden. 

 Casestudies bij een selectie van 6 lokale besturen worden georganiseerd om de werking van de 
samenwerkingsverbanden, de rolverdeling, de begeleiding van leefloongerechtigden in de praktijk, 
en de lessen die daaruit kunnen worden getrokken, inzichtelijk te maken. Voor elke casestudie 
worden een focusgroep en (opvolg)interviews uitgevoerd, en relevante documenten gescreend. 

 In een workshop met stakeholders zal het onderzoeksteam bepaalde problemen of vraagstukken 
op een participatieve en cocreatieve manier grondig uitdiepen. We organiseren 1 workshop, om 
op basis van de resultaten te reflecteren over de lessen die kunnen worden getrokken, zowel op 
lokaal als op Vlaams niveau. De workshop, samen met de inzichten uit alle onderzoeksfases, zullen 
het onderzoeksteam richting geven bij het formuleren van aanbevelingen op het niveau van lokale 
besturen en het Vlaamse beleid, die zo doorheen het hele traject worden opgebouwd. 

Het plan van aanpak beschrijft meer gedetailleerd hoe van de onderzoeksmethoden toegepast worden. 

WETENSCHAPPELIJKE KWALITEIT 

De survey uitgezonderd, zijn alle onderzoeksmethoden die we hanteren kwalitatief van aard. Het doel 
is het begrijpen van bepaalde fenomenen (activering van leefloongerechtigden) in context-specifieke 
settings (lokale samenwerkingsverbanden en het Vlaamse activeringsbeleid), eerder dan het streven 
naar veralgemeenbaarheid.  

Binnen het kwalitatieve paradigma zijn de kwaliteitscriteria geloofwaardigheid, neutraliteit, en 
consistentie of confirmeerbaarheid interessanter om te hanteren dan betrouwbaarheid en validiteit. 
Triangulatie is de centrale methodiek om de wetenschappelijke kwaliteit van kwalitatief onderzoek te 
garanderen: 

 Triangulatie van informatie: uit verschillende bronnen, verzameld a.h.v. verschillende methoden. 
We werken bovendien met uitgewerkte sjablonen voor de interviews (semi-gestructureerde 
leidraad), de casestudies (zowel overkoepelend als voor elk van de focusgroepen/ 
opvolginterviews) en de workshop (gedetailleerd draaiboek). 

 Triangulatie van inzichten: door als onderzoekers te werken in team en voortdurend elkaars 
ideeën, interpretaties en inzichten te bevragen, maar ook door verkregen inzichten af te toetsen 
bij stakeholders die in het kader van het onderzoek worden bevraagd. 

Voor de online survey garanderen we de validiteit (i.e. meten we wat we bedoelen te meten?) door het 
conceptueel kader van de vragenlijst te baseren op een grondige documentanalyse en op interviews 
met de doelgroep, en de vragenlijst vervolgens ter goedkeuring voor te leggen aan de stuurgroep. We 
streven een zo groot mogelijke betrouwbaarheid van de gegevens na door de respondenten duidelijk 
te informeren over het doel en het belang van het onderzoek en door een kwaliteitscontrole te doen 
op de ingevulde surveys. Repliceerbaarheid wordt gegarandeerd door de vragenlijst te publiceren als 
bijlage bij het eindrapport.  
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3/ Plan van aanpak 

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

 Fase 1: Voorbereiding 
 Fase 2: Verkenning 
 Fase 3: Survey 
 Fase 4: Casestudies 
 Fase 5: Formulering beleidsaanbevelingen  
 Fase 6: Rapportering 

3.1 Fase 1: Voorbereiding 

Doel: Van bij de start van het onderzoek zorgen voor eenzelfde begrip van de opdracht bij de 
opdrachtgever en het onderzoeksteam.  

Aanpak 

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

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

In de aanloop naar de eerste stuurgroep wordt de agenda samen met de opdrachtgever bepaald. 

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

3.2 Fase 2: Verkenning  

Doel: Inzicht verschaffen in: 
 de profielen, noden en inzetbaarheid van leefloongerechtigden, en of er op basis van deze noden 

en inzetbaarheid segmenten in de groep leefloongerechtigden kunnen worden afgebakend. 
 de interactiestijlen van bemiddelaars, de vorm van de mogelijke trajecten waarin de overgang 

tussen de sociale en professionele activering wordt gemaakt, op welke manier er dan kan worden 
samengewerkt tussen verschillende actoren. 

 de context en aanpak van de lokale samenwerkingsverbanden. 

Aanpak 

We starten met een documentanalyse om de (nieuwe) profielen en noden van leefloongerechtigden af 
te lijnen, de mogelijke interactiestijlen te verkennen, en de context en eigenheid van de lokale 
samenwerkingsverbanden inzichtelijk te maken. Hierbij bouwen we maximaal verder op de bestaande 
inzichten uit voorgaande studies. Onderstaande tabel toont een aantal sleutelreferenties die we als 
vertrekpunt zullen gebruiken om de onderzoeksvragen op elk van de niveaus te verkennen. Het 
overzicht kan aangevuld worden bij de start van de documentanalyse, na suggesties van de stuurgroep, 
en in de loop van het onderzoek. 

  



 

Activering van leefloongerechtigden: welke aanpak werkt voor wie? | IDEA Consult | 9 september 2022 11 

Tabel 2. Overzicht huidige literatuur 

 Leefloon-
gerechtigden 

Traject-
begeleiders 

Lokale 
context 

Vlaamse 
context 

De rol en impact van de arbeidsbemiddelaar in het nieuwe 
begeleidingsmodel van VDAB (Struyven et al., 2017)  x   

Activering van leefloongerechtigden via tijdelijke 
werkervaring (De Coen et al., 2018) x  x  

Het arbeidspotentieel van niet-beroepsactieven: een 
vraagzijdebenadering (Goffin et al., lopend) x   x 

Activate Together. Lessen en aanbevelingen uit het lerend 
netwerk (ESF, 2022)   x x 

Studie van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
naar de populatie en het aanbod arbeidsmatige activiteiten 
welzijn (Op de Beeck et al., 2021) 

x  x x 

POD Maatschappelijke integratie Focus n°29: 
geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie 
deel 2 

x    

Between legislation and realisation comes implementation: 
the effect of the multilayered implementation process on 
social policy outcome (De Wilde, 2018) 

 x   

Daarnaast voeren we 3 à 5 helikopterinterviews uit met experten die kennis hebben over het activeren 
van leefloongerechtigden, de noden hierbij, de regelgeving en de samenwerkingsverbanden. We 
denken alvast aan volgende personen: 

 Verantwoordelijken bij DWSE en/of ESF 
 Team ‘Werk en activering’ bij VVSG: Fabio Contipelli en Ann Jughmans 
 Centrale strategisch accountmanager VDAB voor lokale besturen-VVSG: Hilde Baerten 

De lijst uiteindelijke selectie van interviewees wordt samen met de stuurgroep bepaald en evt. 
aangevuld. De semigestructureerde interviews worden uitgevoerd op basis van een topiclijst die ter 
validering wordt voorgelegd aan de opdrachtgever en vooraf aan de gesprekspartners wordt bezorgd. 

Om voldoende voeling te krijgen met de praktijk van trajectbegeleiders bij het OCMW en hun dagelijkse 
realiteit bij het begeleiden van leefloongerechtigden, organiseren we een viertal terreininterviews met 
OCMW-trajectbegeleiders. We gaan bij deze praktijkexperts na welke profielen/segmenten van 
leefloongerechtigden voor hen herkenbaar zijn, welke noden zij identificeren, welke interactiestijlen zij 
hanteren en op welke manier zij hiermee omgaan (bv. welke terminologie is gangbaar, kiezen 
trajectbegeleiders bewust voor een interactiestijl, etc.) en hoe de arbeidsbemiddeling concreet verloopt 
of kan verlopen (inclusief de samenwerking met VDAB-bemiddelaars). 

Op basis van de deskstudie en de terreininterviews maken we een ontwerpversie van de 
surveyvragenlijst. Deze bevraging is gericht op de trajectbegeleiders om de onderzoeksvragen over 
leefloongerechtigden (profielen, noden, inzetbaarheid, (on)beantwoorde noden) en de 
trajectbegeleiders (interactiestijlen, effectiviteit en randvoorwaarden; doorverwijzing VDAB, inzetten 
op NEC) te beantwoorden. We vragen de interviewees van de terreininterviews om deze ontwerpversie 
te testen, en verwerken hun feedback.  

De resultaten van de eerste fase worden in een tussentijdse rapportering samengevat. Tijdens een 
stuurgroepoverleg (januari 2023) worden deze resultaten gepresenteerd en gebruikt om samen met de 
stuurgroepleden de survey en de verdiepende cases voor te bereiden.  

Resultaat:  

 Gevalideerd groeirapport 
 Ontwerpversie van de survey 
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3.3 Fase 3: Survey 

Doel: De profielen en noden van leefloongerechtigden, de interactiestijlen van trajectbegeleiders, de 
randvoorwaarden en effectiviteit, alsook de aanpak en samenwerking met VDAB-bemiddelaars, nagaan.  

Aanpak 

De survey richt zich tot OCMW-trajectbegeleiders. We gaan via VVSG na of het mogelijk is om alle 
contactgegevens te ontvangen. Zo niet, vragen we via de afdelingshoofden om de survey te verspreiden. 
Om de responsgraad te maximaliseren, voorzien we in onze aanpak een doorlooptijd van één maand en 
sturen we een herinneringsmail. We houden het aantal vragen ook beperkt en gericht (o.a. op basis van 
de terreininterviews). Indien nodig wordt telefonisch opgevolgd om de responsgraad te verhogen. 

Zoals hierboven aangehaald, gaat de surveyvragenlijst in op de onderzoeksvragen op niveau van de 
leefloongerechtigden en trajectbegeleiders. Ook verzamelen we een aantal sleutelkenmerken over de 
lokale samenwerkingsverbanden zodat we de cases in Fase 4 gericht kunnen selecteren. In 
onderstaande box geven we enkele voorbeeldvragen mee, maar deze insteek kan uiteraard nog wijzigen 
op basis van de inzichten uit de verkenningsfase. 

Na afsluiting van de survey kunnen we de resultaten verwerken en interpreteren. In ons team zijn er 
uitgebreide analytische skills aanwezig om deze resultaten te analyseren, en dit zowel in Excel als in 
meer specialistische statistische pakketten als SPSS en SAS. We visualiseren de resultaten in 
overzichtelijke grafieken. De antwoorden in de open velden worden ook systematisch geanalyseerd: we 
coderen de antwoorden thematisch en identificeren sprekende quotes. 

Box 1: Voorbeeldvragen voor survey gericht op trajectbegeleiders 

Vragen over segmenten van leefloongerechtigden, noden, … 
Introductie: duidelijk informeren waarom we spreken over ‘segmenten’ in de populatie van mensen met een 
leefloon, hoewel we weten dat ieder individu ook een individuele context en individuele noden heeft. 

 We schetsen hieronder enkele segmenten in de populatie van mensen met een leefloon. Welke van deze 
segmenten zijn herkenbaar voor jou vanuit jouw praktijk als trajectbegeleider? 
[enkel voor de segmenten die ze herkennen] 

 Voor elk van de segmenten, kan je een inschatting maken van hoe vaak mensen met gelijkaardige 
profielen, mits de juiste begeleiding, naar het NEC kunnen worden toegeleid? (helemaal nooit, zelden, 
soms, regelmatig, altijd) 

 Wat zijn, in jouw ervaring, de belangrijkste noden van profielen uit elk van deze segmenten? Selecteer de 
5 belangrijkste/meest voorkomende. (lijst met noden/drempels) 

 Hoe vaak kan er aan volgende noden niet tegemoet gekomen worden (door beleid, bemiddeling en 
begeleiding, of andere diensten)? (lijst van noden - helemaal nooit, zelden, soms, regelmatig, altijd) 

… 
Vragen over interactiestijlen en aanpak 

 Tijdens jouw begeleiding/bemiddeling, hoe vaak… (helemaal nooit, zelden, soms, regelmatig, altijd) 
- Verleen je keuze en inspraak? 
- Dreig je met sancties? 
- Kijk je na of gemaakte afspraken worden gevolgd? 
- Verwijs je door naar VDAB? 
- … 

[Voor elk van deze bovenstaande items] 
 Wanneer zet je eerder in op [xxx]? Wanneer de persoon … (lijst van noden/drempels van verschillende 

profielen van leefloongerechtigden) 
 Wanneer is deze aanpak succesvol? (opsomming van randvoorwaarden) 

… 
Vragen over samenwerkingsverbanden: In welk OCMW werk je? Hoe is de rolverdeling tussen het OCMW en 
VDAB bij de arbeidsbemiddeling van mensen met een leefloon? Is er een lokaal samenwerkingsverband met 

VDAB in jouw OCMW? Welke partners zijn betrokken? … 
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Ter voorbereiding van de verdiepende cases in Fase 4, maken we een template op die voor iedere 
casestudie als basis zal dienen. In deze template worden alle aspecten die aan bod zullen komen tijdens 
de casestudie, gebaseerd op de onderzoeksvragen, gestructureerd opgenomen. We verwachten 
immers dat de meest interessante beleidslessen uit de overkoepelende analyse van de verschillende 
cases zullen komen. 

Afsluitend aan deze fase volgt opnieuw een tussentijdse rapportering en een stuurgroepoverleg (april 
2023), waarin we de resultaten van de analyse presenteren. We gaan ook in op de template voor de 
casestudies en bespreken de caseselectie. 

Resultaat: Bijgewerkt groeirapport met de resultaten van de survey. 

3.4 Fase 4: Casestudies 

Doel: In deze fase ligt de focus op de onderzoeksvragen over de lokale context. We gaan de casestudies 
na hoe de samenwerkingsverbanden functioneren, waar de complementariteit tussen de partners zit 
en welke lessen voor lokale besturen we hieruit kunnen trekken. Ook worden ze aangewend om een 
aantal inzichten uit de survey over de samenwerking tussen OCMW-trajectbegeleiders en VDAB- 
arbeidsbemiddelaars beter te begrijpen.     

Aanpak 

We voorzien 6 verdiepende cases, waarbij we rekening houden met een aantal parameters om tot een 
diverse set van cases te komen. Daarom zoeken we variatie in: 

 Demografische kenmerken (provincie, grootte gemeente, doelpopulatie, …) zodat er voldoende 
variatie is in de belangrijkste uitdagingen voor het OCMW en de context van het partnerschap; 

 Rolverdeling tussen VDAB en lokaal bestuur: neemt het OCMW de trajectbegeleiding naar werk 
voornamelijk zelf op, of wordt er voor de arbeidsbemiddeling voornamelijk naar VDAB gekeken?; 

 Verscheidenheid in partners die betrokken zijn in de samenwerkingsovereenkomst; 
 Historiek van de samenwerking tussen VDAB en lokaal bestuur: betreft het een nieuwe 

samenwerking, of was er vooraf al een sterk uitgebouwde samenwerking?; 
 Daarnaast laten we ook ruimte om uitzonderlijke cases te selecteren, op basis van de inzichten uit 

de voorgaande fases. Zo kunnen we ook goede praktijken of innovatieve insteken meenemen.  

Voorbereidend aan elke casestudie, voeren we een verkennend gesprek met de hoofd maatschappelijk 
werker (via Teams). In overleg met deze verantwoordelijke brengen we de relevante spelers in het lokaal 
netwerk in kaart en verdiepen we de doelstellingen en afspraken van het lokale partnerschap. Bij elk 
van de verantwoordelijken peilen we een eerste keer naar de visie van het lokaal bestuur over activering 
(vb. in welke mate wordt ingezet op het NEC en wat zijn redenen om leefloongerechtigden niet te 
registeren bij VDAB?). Dit interview is ook het moment om praktische afspraken te maken over het 
verdere verloop van de casestudie, met onder meer het uitwisselen van documentatie, vastleggen van 
data en het contacteren van de betrokken partijen.  

De effectieve casestudie bestaat uit twee fases: 

 Een focusgroep met de geselecteerde partners van het lokale netwerk. Hierbij maken we een ruime 
selectie van relevante partners die goed vertrouwd zijn met het doelpubliek en de werking. Dit gaat 
verder dan enkel het lokaal bestuur en VDAB, met bijvoorbeeld ook lokale werkgeversorganisaties, 
CAW’s, projectpartners, vertegenwoordigers van cliënten,… Tijdens deze focusgroep gaan we 
vooral in op de werking van het partnerschap, maar peilen we ook naar de mate waarin dit 
beantwoord aan de noden van de leefloongerechtigden en de effectiviteit van de aanpak. Deze 
focusgroep kan ter plekke of via Teams doorgaan, afhankelijk van de voorkeur van de partners. 

 We voorzien 2 à 3 verdiepende opvolginterviews met de kernpartners waarbij we inzichten of 
hiaten uit de focusgroep kunnen aanvullen. De precieze te interviewen personen kan dus variëren 
van case tot case, maar we denken in eerste instantie aan de trajectbegeleiders en de lokale VDAB-
verantwoordelijke aangevuld met enkele kernpartners. We organiseren deze interviews via Teams. 



 

Activering van leefloongerechtigden: welke aanpak werkt voor wie? | IDEA Consult | 9 september 2022 14 

De resultaten van de casestudies worden gerapporteerd in een nieuwe versie van het groeirapport. 
Afsluitend aan deze fase volgt opnieuw een stuurgroepoverleg (juni 2023), waarin we de resultaten van 
presenteren.  

Resultaat: Bijgewerkt groeirapport met de resultaten van de casestudie.  

3.5 Fase 5: Formulering beleidsaanbevelingen 

Doel: Komen tot onderbouwde conclusies en gedragen aanbevelingen.  

Aanpak 

In deze fase consolideren we de resultaten van de vorige fasen. Tijdens een interne werksessie met het 
onderzoeksteam worden op basis van deze inzichten ontwerp aanbevelingen geformuleerd. 

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

Na de workshop (september 2023) worden de beleidsaanbevelingen finaal uitgewerkt. 

Resultaat: Conclusies en onderbouwde en gedragen beleidsaanbevelingen. 

3.6 Fase 6: Rapportering   

Doel: Onderbouwde antwoorden bieden op de onderzoeksvragen en aanbevelingen aanreiken voor de 
Vlaamse overheid en voor lokale besturen. 

Aanpak 

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

 Situering van het onderzoek; 
 Analysekader; 
 Methodologie; 
 Leefloongerechtigden: profielen, noden en inzetbaarheid; 
 Aanpak en interactiestijlen bij de bemiddeling van leefloongerechtigden; 
 Werking lokale samenwerkingsverbanden; 
 Conclusies; 
 Aanbevelingen voor lokale besturen en voor het Vlaams beleid. 

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

Het concept eindrapport wordt in een vergadering met de stuurgroep (oktober 2023) voorgesteld en 
besproken. De opmerkingen en suggesties van de stuurgroep zullen in de finale versie van het rapport 
verwerkt worden (tegen eind november 2023). 

Resultaat: Een gestructureerd rapport met een antwoord op zowel de beschrijvende als evaluatieve 
onderzoeksvragen, met heldere beleidsaanbevelingen.  
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4/ Timing 

Het bestek geeft aan dat de opdracht dient te starten in 2022 en uiterlijk moet zijn afgerond tegen 30 
november 2023. Rekening houdend met de verwachte tijdsplanning, hebben we een werkschema 
opgemaakt dat het mogelijk maakt om de resultaten en het eindrapport conform het bestek en met de 
nodige kwaliteitsgarantie op te leveren. Hieronder geven we deze timing schematisch weer.  

We voorzien daarbij 5 formele overlegmomenten:  

 Startvergadering (november 2022) om de scope van het onderzoek scherp te stellen en relevante 

documenten en informatie uit te wisselen. 

 Eerste tussentijds overleg (januari 2023) ter bespreking van de bevindingen uit het deskonderzoek 

en verkennende interviews, en van de draft survey.  

 Tweede tussentijds overleg (april 2023) voor de bespreking van de surveyresultaten en de 

voorbereiding van de casestudies. 

 Derde tussentijds overleg (juni 2023): resultaten casestudies en voorbereiding workshop. 

 Eindvergadering (november 2023): presentatie en feedback concept eindrapport. 

Er wordt dus een heel regelmatige rapportering voorzien in een groeirapport, waarbij de insteken van 

de stuurgroep telkens worden meegenomen. Naast de formele contacten met de opdrachtgever die 

opgenomen zijn in het tijdschema zal het team ook informeel contact houden met de opdrachtgever 

(via mails of telefonisch). 

Fase

Fase 1: Voorbereiding (en 

stuurgroep)


Fase 2: Verkenning

„Documentenanalyse

Helikopterinterviews met 

experten

Terreininterviews

Opstellen survey

Tussentijdse rapportering 

Stuurgroepoverleg 

Fase 3: Survey

Uitvoeren survey

Verwerken survey

„ Opmaak template cases

Tussentijdse rapportering 

Stuurgroepoverleg 

Fase 4: Verdiepende cases

„ Vastleggen cases

„ Uitvoeren en verwerken 

cases

Tussentijdse rapportering 

Stuurgroepoverleg 

Fase 5: Formulering 

beleidsaanbevelingen

„Synthese 

onderzoeksresultaten + 

verfijning obv feedback

Interne werksessie

Workshop met 

stakeholders
^

Uitwerking 

beleidsaanbevelingen

Fase 6: Rapportage en 

valorisatie

„ Concept eindrapport 

 Stuurgroepoverleg 

„ Finaal eindrapport 

„ Valorisatie van het 

onderzoek

nov/23mei/23 jun/23 jul/23 aug/23 sep/23 okt/23nov/22 dec/22 jan/23 feb/23 mrt/23 apr/23



5/ Team en referenties 

6.1 Onze troeven voor deze opdracht 

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

 Jarenlange ervaring met arbeidsmarktonderzoek en de activering van kwetsbare groepen en 
specifiek leefloongerechtigden 

 Diepgaand begrip van lokale context 
 Sterk inzicht in netwerkstructuren en samenwerkingsverbanden 
 Expertise in kwalitatief onderzoek en surveys 
 Klantgerichte werking via nauwe interactie met de opdrachtgever 

In deze paragraaf lichten we deze troeven verder toe. Verder – in paragraaf 6.3 - worden ze gestaafd 
met concrete referenties. 

JARENLANGE ERVARING MET ARBEIDSMARKTONDERZOEK EN DE ACTIVERING VAN KWETSBARE GROEPEN  EN SPECIFIEK 

LEEFLOONGERECHTIGDEN 

Doorheen de jaren hebben de leden van het onderzoeksteam heel wat arbeidsmarktexpertise 
opgebouwd. Deze expertise wordt ingezet voor onderzoek, maar ook voor evaluaties, adviesverlening 
en visie- en strategieontwikkeling.  

Via tal van projecten hebben de leden van het onderzoeksteam een sterk uitgebouwde ervaring met 
activeringstrajecten en tewerkstellingsmaatregelen in Vlaanderen en kwamen ze in aanraking met 
diverse doelgroepen en hun vertegenwoordigers. Verschillende projecten richtten zich specifiek op de 
activering van de doelgroep leefloongerechtigden, zoals de evaluatie van de activering van 
leefloongerechtigden via tijdelijke werkervaring en de evaluatie van de verhoogde staatstoelage voor 
de artikel 60, §7 tewerkstelling in de sociale economie.  

DIEPGAAND BEGRIP LOKALE CONTEXT 

IDEA Consult heeft in verschillende projecten voor OCMW’s gewerkt, waardoor we een uitgebreide 
kennis hebben van de werking van OCMW’s. IDEA evalueerde bvb. de onthaalpraktijken van OCMW’s 
op vraag van de POD MI en Tijdelijke werkervaring voor leefloongerechtigden voor het Departement 
Werk en Sociale Economie. 

Onze kennis van lokale besturen gaat verder dan enkel de OCMW’s. IDEA is marktleider in het evalueren 
van bestuurskracht van gemeenten, waarbij op een wetenschappelijke manier wordt nagegaan in welke 
mate het lokaal bestuur in staat is om haar taakstelling te realiseren met de bestaande capaciteit. 
Dankzij die ervaring kregen we relevante inzichten de strategische uitdagingen waar gemeenten voor 
staan en hoe ze hiermee omgaan. Zo is er in een aanzienlijk deel van de lokale besturen weinig capaciteit 
om in te zetten op activering en is externe ondersteuning cruciaal. De aansturing met partners zoals 
VDAB wordt ook vaak overgelaten aan individueel initiatief in plaats van structureel aangestuurd.  

STERK INZICHT IN NETWERKSTRUCTUREN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN  

Deze opdracht vraagt kennis van de manier waarop partners via een netwerkaanpak een complexe 
uitdaging kunnen aanpakken. Dankzij verschillende projecten konden we hierrond expertise opbouwen. 
Zo stond IDEA Consult in voor de evaluatie van de regierol sociale economie en het versterkt 
streekbeleid, waarbij telkens op een participatieve manier nagegaan werd hoe de impact van het 
netwerk verbeterd kon worden. We begeleidden in het verleden ook intercommunales (vb. Interwaas 
en DDS) rond het opnemen van een rol in het regionaal activeringsbeleid.  

De lopende opdracht voor ESF bij het opstellen van een afwegingskader voor het aanbesteden van 
opdrachten om kwetsbare doelgroepen richting werk te ondersteunen is hier ook relevant. Dit project 
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dienst als een belangrijke insteek voor de capacity building aanpak, waarbij VDAB, ESF en lokale 
besturen de krachten bundelen. Eerdere opdrachten over de samenwerking om intrafamiliaal geweld 
aan te pakken of de integratie van nieuwkomers te versterken vergrootten onze expertise rond 
netwerkstructuren.   

EXPERTISE IN KWALITATIEF ONDERZOEK EN SURVEYS 

IDEA Consult beschikt over een sterke expertise op het gebied van interviewtechnieken, focusgroepen 
en workshops. In het kader van studies en evaluaties werden verschillende interviews uitgevoerd, ook 
over gevoelige thema’s als activeringsbeleid, knelpunten voor doelgroepen om de arbeidsmarkt te 
betreden en samenwerking tussen partnerorganisaties. IDEA Consult heeft eveneens ruime ervaring 
m.b.t. het opmaken en analyseren van surveys. Voor VDAB (2021) zetten we een online survey op om 
alle OCMW’s te bevragen over de werking van de verhoogde staatstoelage in hun lokaal bestuur. Voor 
Viona (2017) bevroegen we o.m. werkzoekenden en arbeidsbemiddelaars over de activering en 
begeleiding naar werk. Dankzij deze en andere ervaringen heeft het onderzoeksteam een brede 
expertise wat betreft het opstellen van vragenlijsten, het programmeren en verspreiden van een survey 
en de statistische analyse van surveyresultaten. 

KLANTGERICHTE WERKING VIA NAUWE INTERACTIE MET DE OPDRACHTGEVER  

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

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

Teamlid Rol Expertise Taken 

Kathy Goffin 

Projectleiding 

Senior 
Onderzoeker 

Inclusief arbeidsmarktbeleid 

Activerend arbeidsmarktbeleid 

Kwalitatief en surveyonderzoek 

Beleidsadvisering 

 Diepte-interviews 
 Survey 
 Casestudies 
 Workshop 
 Conclusies en aanbevelingen 
 Rapportering 

Daphné Valsamis Senior 
Expert 

Activerend arbeidsmarktbeleid 

Kwalitatief en surveyonderzoek 

Beleidsadvisering 

 Diepte-interviews 
 Casestudies 
 Workshop 
 Conclusies en aanbevelingen 
 Rapportering 

Valentijn 
Vanoeteren 

Senior 
Onderzoeker 

Lokale besturen en context 

Samenwerkingsstructuren 

Kwalitatief en surveyonderzoek 

Beleidsadvisering 

 Diepte-interviews 
 Casestudies 
 Workshop 
 Conclusies en aanbevelingen 
 Rapportering 

Yolène Sempels Junior 
Onderzoeker 

Sociaal beleid  

Kwalitatief onderzoek 

 Documentanalyse 
 Survey 
 Ondersteuning interviews 
 Ondersteuning casestudies 
 Workshop 
 Rapportering 

 

Kathy Goffin 

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

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

Bij IDEA bouwde Kathy intussen expertise op in activering van doelgroepen. Zo stelde ze in een VIONA-
opdracht persona’s op van niet-beroepsactieven met arbeidspotentieel en bracht ze in kaart welke 
ondersteuningsnoden werkgevers ervaren bij de tewerkstelling van deze profielen, evalueerde in 
opdracht van VDAB de verhoogde staatstoelage voor de artikel 60, § 7 tewerkstelling van 
leefloongerechtigden in de sociale economie en voerde ze in opdracht van departement WSE de 
tussentijdse evaluatie uit van het Focus op Talent-beleid. Momenteel onderzoekt ze in het kader van 
het VIONA-programma de link tussen het gebruik van voorschoolse kinderopvang en de tewerkstelling 
van de ouders. Ook voert ze de impactevaluatie uit van de ESF-oproep ‘inclusieve ondernemingen’. 
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Daphné Valsamis 

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

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

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

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

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

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

met nadruk op arbeidseconomie.  

Haar specialisatie bij IDEA Consult ligt in onderzoeken omtrent activerend arbeidsmarktbeleid en 

evaluatie van tewerkstellingsmaatregelen. Zo evalueerde Daphné in 2018 de activering van 

leefloongerechtigden via tijdelijke werkervaring in een Viona-opdracht. In 2021 evalueerde ze de 

verhoogde staatstoelage voor art60 contracten op vraag van VDAB. Wat onderzoeksmethodieken 

betreft heeft Daphné zowel een ruime expertise in kwalitatieve als kwantitatieve onderzoekstechnieken 

via het uitvoeren van diepte-interviews, het begeleiden van focusgroepen of de opmaak en analyse van 

grootschalige enquêtes.  

Valentijn Vanoeteren 

Valentijn Vanoeteren spitst zich als senior consultant toe op het versterken van bestuurskracht via 

onderbouwde beleidsevaluatie en gedragen strategische planning. Met een Master in zowel Politieke 

Wetenschappen als Algemene Economie heeft hij hiervoor een uitstekende achtergrond. Valentijn 

combineerde zijn studies met een full-time baan als Network Assistant voor de Europese non-profit 

organisatie ENNA (European Network of National Civil Society Associations). Daar was hij 

verantwoordelijk voor het onderzoek naar de ontwikkeling van civil society in de Europese Unie. 

Valentijn is goed vertrouwd met lokale besturen en hun samenwerking rond activering. Hij begeleidde 

onder meer de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Interwaas en DDS bij het bepalen van de 

rol die ze opnemen op de regionale arbeidsmarkt. Hierbij kon hij gebruik maken van zijn kennis uit de 

evaluatieopdrachten over de activering van leefloongerechtigden via tijdelijke werkervaring en de 

regierol sociale economie. Dankzij de onderzoeken naar een nieuw samenwerkingsmodel rond 

intrafamiliaal geweld, de herpositionering van de  LOGO’s en de hervorming van de integratie- en 

inburgeringssector is Valentijn goed vertrouwd in het opzetten van effectieve samenwerkingen.  

Yolène Sempels 

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

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

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

 Activeren van doelgroepen, en specifiek leefloongerechtigden 
 Lokale context 
 Netwerkstructuren en samenwerkingsverbanden 

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

6.3.1 Activeren van doelgroepen, en specifiek leefloongerechtigden 

HET ARBEIDSPOTENTIEEL VAN NIET-BEROEPSACTIEVEN: EEN VRAAGZIJDEBENADERING 

Vlaamse overheid, Departement Werk en Sociale Economie (WSE), 2022 

Deze studie brengt nieuwe inzichten over de elementen aan werkgeverszijde die er mee voor kunnen 
zorgen dat niet-beroepsactieven (terug) de stap naar werk kunnen zetten. Daarnaast heeft de studie als 
doel om inzicht te krijgen in de profielen waarmee werkgevers aan de slag kunnen, en de drempels 
waarop werkgevers stuiten om bepaalde profielen aan het werk te stellen. Specifiek richt de opdracht 
zich op volgende doelgroepen: langdurig zieken, leefloongerechtigden, NEET-jongeren en herintreders. 

Om inzicht te vergaren in de profielen waarmee werkgevers aan de slag kunnen, werden persona’s van 
niet-beroepsactieven met arbeidspotentieel opgesteld. De persona-analyse werd gebaseerd op een 
deskstudie en interviews met experten die de context en de noden van elk van de vier doelgroepen 
goed kennen. 

De analyse van de vraagzijde werd gebaseerd op diepte-interviews met ondernemingen die ervaring 
hebben met het tewerkstellen van de doelgroepen (doorgaans spraken we met de HR-
verantwoordelijke). 

Op basis van de inzichten over zowel de aanbod- als de vraagzijde van de arbeidsmarkt bij het 
tewerkstellen van niet-beroepsactieven, werden aanbevelingen geformuleerd op niveau van 
ondernemingen, intermediaire organisaties en het Vlaams beleid. 

EVALUATIE VAN DE ACTIVERING VAN LEEFLOONGERECHTIGDEN VIA TIJDELIJKE WERKERVARING  

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

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

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

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

 Welke extra afsprakenkaders zijn uitgewerkt in 2017? Welke onderwerpen zijn verder 
uitgediept/vormgegeven? 
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 Hoe verloopt het partnerschap en de samenwerking VDAB-OCMW? 

VERHOOGDE STAATSTOELAGE VOOR ART60 CONTRACTEN IN DE SOCIALE ECONOMIE 

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, 2021 

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

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

IMPACTEVALUATIE ESF-PROJECT TORNAR (INNOVATIE DOOR EXPLORATIE) 

VVSG, 2019-2020 

Tornar is een ESF-project van VVSG binnen de ESF-oproep ‘innovatie door exploratie’. Het doel is om 
een nieuwe dienstverlening te ontwikkelen om mensen met een leefloon die een tijdelijke werkervaring 
opdoen via het OCMW, te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Via Service Design 
methodieken worden nieuwe gesprekstechnieken ontwikkeld die positief inwerken op de beeldvorming 
van en over leefloongebruikers. IDEA Consult voert voor dit project de impactevaluatie van de pilot uit. 
We hanteren hiervoor een theorie-gebaseerde evaluatiebenadering met process tracing als methodiek. 

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN VIA UITZENDWERK 

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

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

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

van deze opdracht is tweeledig: 

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

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

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

stellen de arbeidsmarkt te (her) betreden via uitzendwerk. 

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

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

uitzendarbeid. 

TUSSENTIJDSE EVALUATIE VAN HET FOCUS OP TALENT-BELEID  

Vlaamse overheid, Departement WSE, 2017-2018  
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‘Focus op talent’ was de aanpak van de Vlaamse Regering voor een hogere werkzaamheidsgraad en een 
evenredige arbeidsdeelname sinds 2016. Men evolueerde van een doelgroepenbeleid met specifieke 
maatregelen, naar een beleid dat vertrekt vanuit de sterkte van een individu met generieke 
maatregelen. De nieuwe beleidsvisie werkt via een bottom-up benadering waarbij diverse actoren op 
het terrein de beleidsvisie verder uitwerken en uitvoeren, met als doel om een mentaliteitswijziging bij 
de diverse actoren op de arbeidsmarkt op gang te brengen. Het doel van deze evaluatie was het maken 
van een diepgaande analyse van de gevoerde processen en de doorwerking van deze processen, aan de 
hand van case studies, met het oog op beleidsleren op twee niveaus, namelijk:  

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

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

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

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

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

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

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

EVALUATIE LOOPBAAN- EN DIVERSITEITSPLANNEN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

innemen in het toekomstig beleid. 

6.3.2 Lokale context 

EVALUATIE VERSTERKT STREEKBELEID EN REGIEROL SOCIALE ECONOMIE 

Vlaamse overheid, Departement Werk en Sociale Economie (WSE), 2017-2019 

Deze opdracht heeft betrekking op twee recente kaders die op Vlaams niveau tot stand kwamen: het 
versterkt streekbeleid en de lokale regie inzake sociale economie.  

De opdracht bestaat uit drie onderdelen: 

Onderdeel 1: Evaluatie van het versterkt streekbeleid:  
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 Evaluatie- en procesanalyse van de samenwerkingsverbanden streekbeleid; 
 Een lerend netwerk op basis van de leerelementen uit de evaluatie; 
 Een monitoringkader op basis van de uitgevoerde evaluatie. 

Onderdeel 2: Evaluatie van de regierol sociale economie vanuit drie invalshoeken: 

 Rol van de Vlaamse faciliterende overheid; 
 Realisatie van de doelstellingen uit het Besluit van de Vlaamse Regering; 
 Evaluatie van het samenwerkingsverband. 

Onderdeel 3: Beleidsaanbevelingen over de afstemming van het bovenlokaal werkgelegenheidsbeleid. 

Samen met de samenwerkingsverbanden streekbeleid en de regierol sociale economie zijn er ook 
andere initiatieven die kaderen in het sterker lokaal invullen van het werkgelegenheidsbeleid (vb. Wijk-
werken vanaf 2018). Binnen dit onderdeel onderzoeken we hoe de verschillende agenda’s en 
werkschalen op elkaar afgestemd kunnen worden om tot een coherent geheel te komen. 

OPMAAK STRATEGISCH PLAN INTERWAAS 2019-2025 

Interwaas, 2019 

Om antwoord te bieden op de veranderende context, engageerde de dienstverlenende vereniging 
Interwaas IDEA om mee na te denken over haar toekomst en de koers die Interwaas de komende 
jaren wil varen. 

De opdracht verloopt in vijf stappen: 

 Analyse strategisch plan 2013 – 2018 en evaluatie van de voorbije periode; 
 Detectie van de behoeften; 
 Bevraging van de stakeholders; 
 Opmaak visie, strategische en operationele doelstellingen, acties;  
 Redactie van het strategisch plan voor de periode 2019-2025. 

6.3.3 Netwerkstructuren en samenwerkingsverbanden 

ONDERZOEKSOPDRACHT MARKTWERKING VDAB  

Departement Werk en Sociale Economie (2021-2022) 

De Vlaamse overheid en VDAB hebben in de voorbije 15 jaar een groeiende praktijk ontwikkeld om marktspelers 

in te schakelen voor de uitvoering van begeleidings- en bemiddelingstrajecten van werkzoekenden. In de wijze 

waarop varieert dit van de ‘klassieke’ subsidies en uitbestedingen, over tenders tot nieuwere vormen zoals 

vouchers en social impact bonds.  

Dit onderzoek geeft antwoord op 4 onderzoeksvragen: 

1. Voor welk type dienstverleningen en voor welke noden van werkzoekenden is een vorm van mededinging de 

geschikte aanpak om een samenwerking tot stand te brengen tussen overheden en externe actoren?  

2. Wanneer zijn alternatieven aangewezen? 

3. Wat zijn goede/te vermijden praktijken bij het uitvoeren van uiteenlopende benaderingen? 

4. Wat kan specifiek een benadering op basis van vouchers bijdragen aan het begeleidings- en 

bemiddelingsaanbod van werkzoekenden? 
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Op basis van een grondige theoretische studie van governance modellen, wordt samen met de betrokken 

beleidsmakers en beleidsuitvoerders binnen VDAB en Departement WSE een concreet afwegingskader ontwikkeld, 

waarmee men een onderbouwde keuze voor de meest geschikte samenwerkingsvorm kunnen maken. 

HERPOSITIONERING VAN DE LOGO'S IN EEN VERANDEREND PREVENTIELANDSCHAP 

Vlaamse Overheid – Agentschap Zorg&Gezondheid – Team Algemene Preventie (2022-2023) 

In opdracht van het Agentschap Zorg & Gezondheid, Team Algemene Preventie, wordt een analyse gemaakt van 

de werking en structuur van de Logo's met het oog op een vernieuwde maatschappelijke herpositionering van de 

Logo's in een veranderend preventielandschap.  

Na een uitgebreide stakeholdersbevraging in diverse settings (werk, zorg, lokaal, ...) en bij diverse actoren 

(overheden, terreinwerkers, zorgberoepen, sectororganisaties, ...) wordt vanuit een SWO-ART-analyse een 

strategische positionering uitgewerkt. Vervolgens worden een of meerdere organisatiemodellen uitgewerkt, incl. 

een visie op de visibiliteit en communicatie, mogelijke impactmeting en een duurzaam financieringsmodel. 

Gedurende het hele onderzoeksproces is er aandacht voor participatie van stakeholders en de Logo's. Finaal 

worden aanbevelingen geformuleerd naar het Agentschap Zorg & Gezondheid. 

I.s.m. Who Cares? en Josworld. 

ONDERZOEK NAAR INTERSECTORALE, MULTIDISCIPLINAIRE, EN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE IFG-CENTRA IN 

VLAANDEREN 

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Vlaamse Overheid, 2020-2021 

Samen met de UCLL ondersteunde IDEA de creatie van een multidisciplinair kader om een rechtstreeks 

toegankelijke, kwalitatieve hulp te bieden voor alle betrokkenen in situaties van intrafamiliaal geweld. Via deze 

opdracht zette de Vlaamse overheid in op de beleidsprioriteit om via een laagdrempelige en multidisciplinaire 

aanpak van IFG meer dan enkel de hoogrisicodossiers via een ketengerichte benadering op te volgen en om 

ruimere regio’s te benaderen, in afstemming met de federale en internationale richtlijnen.  

De opdracht bestond uit vier grote delen: 

1. In kaart brengen van huidige situatie in het kader van informatie en hulp inzake IFG  

2. Hoe komen tot een laagdrempelig opendeurbeleid voor de problematiek van IFG 

3. Het zelf uitgewerkte ideale model van een intersectoraal, multidisciplinair en rechtstreeks toegankelijk IFG-

centrum/benadering op maat van Vlaanderen 

4. Stappenplan voor een vlotte gefaseerde implementatie per regio 

Overkoepelend werkten we volgens de principes van Service Design. Daarbinnen pasten we een diversiteit aan 

methodes toe om bestaande informatie en kennis te gebruiken en verschillende stakeholders op de best 

passende manier te betrekken. 

EVALUATIE VAN DE HERVORMING VAN DE INBURGERINGS- EN INTEGRATIESECTOR 

Agentschap Binnenlands Bestuur, Vlaamse Overheid, 2018-2019 

Het integratiebeleid in Vlaanderen is ontstaan van onderen uit: vanuit burgerinitiatieven, vzw’s, 
zelforganisaties, stedelijke en provinciale diensten, projecten,… Eind jaren ’90 en begin jaren 2000 
kwam er een eerste decretaal kader. Deze boden een inhoudelijk sluitende logica, maar de sector bleef 
bestaan uit een veelheid van organisaties met eigen beheers -en managementstructuren en eigen visies 
en klemtonen. 

De hervorming die we evalueerden in dit project, kwam er met het decreet van 7 juni 2013. De 33 
bestaande organisaties werden omgevormd tot 3 + 1 organisaties met een beheersovereenkomst met 
het Vlaamse Agentschap voor Binnenlands Bestuur: het Vlaams Agentschap voor Integratie en 
Inburgering (AgII), de Stedelijke Agentschappen Atlas en IN-Gent en het Huis van het Nederlands Brussel 
vzw. Dit leidde tot heel wat bezorgdheden in de sector, over o.a. verlies aan autonomie, Vlaamse 
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hypotheek op verworven middelen, vrees voor eenheidsworst, vragen bij beoogde efficiëntiewinst,… 
Bovendien kwam de vluchtelingencrisis net op het moment dat de hervorming werd doorgevoerd. 

De volgende evaluatievragen stonden centraal in deze studie: 

 WAT?  Evaluatie van het resultaat van de hervorming  

- In welke mate heeft de hervorming de beoogde doelstellingen bereikt in 2018 of zal deze ze 
bereiken in de toekomst? 

▪ Meer effectieve werking 

▪ Meer efficiënte werking 

▪ Duidelijkere profilering en toegankelijkheid van het integratie- en inburgeringsbeleid 

- In welke mate zijn de conclusies gelijklopend voor de verschillende agentschappen/Huis van 
het Nederlands? 

- In welke mate spelen onvoorziene evoluties een rol in de verklaring van het resultaat? 

 HOE? Evaluatie van de implementatie van de hervorming  

- In welke mate werd de hervorming op de geschikte wijze uitgevoerd door de verschillende 
organisaties en in welke mate verklaart dit het resultaat? (‘Are we doing the things right?’) 

 WAAROM? Evaluatie van de hervormingslogica 

- In welke mate was de aanpak geschikt om de beoogde doelstellingen van de hervorming te 
bereiken? (‘Are we doing the right things?) 

Een mix van methoden en technieken werd ingezet:  

 Documentanalyse ter voorbereiding op het veldwerk en om een eerste antwoord te bieden op de 
evaluatievragen.  

 Financiële analyse om de evaluatievragen inzake efficiëntie en de financiële aspecten v/d 
implementatie te beantwoorden. 

 Interviews om de verschillende evaluatievragen vanuit ‘helikopter-perspectief’ te beantwoorden 
en om contacten te leggen voor de organisatie van de focusgroepen en case studies. 

 Focusgroepen om de ervaringen van de doelgroepen en eindgebruikers in kaart brengen (lokale 
besturen, organisaties in de sectoren onderwijs, welzijn, werk, cultuur, jeugd, sport,… en 
anderstaligen en inburgeraars). 

 Case-onderzoek om de implementatie, resultaten en contextfactoren in de diepte onderzoeken, 
zicht te krijgen op lokale en regionale verschillen en mogelijke verklaringen en goede praktijken in 
kaart te brengen. We bekeken 8 cases: de 5 regio’s van AgII in Vlaanderen, IN-Gent, Atlas 
Antwerpen en Huis van het Nederlands + regio Brussel van AgII.  

Na de cross-case analyse volgde een workshop met stakeholders op Vlaams niveau om de tussentijdse 
resultaten van de evaluatie voor te stellen en af te toetsen, de evaluatie verder door te denken op het 
niveau van de hervormingslogica en mogelijke pistes voor bijsturing te verkennen, rekening houdend 
met mogelijke toekomstige evoluties.  

Tot slot was er een leersessie met de sector om de resultaten van de evaluatie te delen en de 
aanbevelingen te vertalen naar optimalisaties op het terrein.   
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6/ Valorisatie 

Het valorisatieplan speelt in op het onder de aandacht brengen van de onderzoeksresultaten bij 
beleidsmakers en stakeholders. In de eerste plaats denken we aan beleidsmakers van de Vlaamse 
Overheid, aan VDAB en tenderpartners en lokale besturen/OCMW’s. 

PUBLICATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 

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

PRESENTATIES VAN DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 

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

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

 Lokale besturen: Het kan een opportuniteit zijn om een studiedag te organiseren rond de lokale 
samenwerkingsverbanden waarop de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd kunnen worden 

 Arbeidsbemiddelaars en/of andere begeleiders van de doelgroep: Het kan een opportuniteit zijn 
om een studiedag rond het thema te organiseren waarop de resultaten van dit onderzoek 
gepresenteerd kunnen worden. 

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

VERSPREIDING ONDERZOEKSRESULTATEN VIA IDEA-KANALEN EN SOCIALE MEDIA 

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

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

 De nieuwsbrief die binnen het IDEA-netwerk wordt verspreid; 

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

Curriculum Vitae 

Kathy Goffin 

 

Personalia 

Naam Kathy Goffin 
Werkadres IDEA Consult 
 
 
 

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

Geboortedatum en –plaats 23 juni 1991, Leuven (België) 
Nationaliteit Belg 

 
Opleiding 

Instelling KU Leuven, België 
Datum 2009 - 2014 
Diploma 
 
Thesis 
 

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

Beroepservaring 

Datum januari 2018 - … 
Plaats 
Functie 
Omschrijving 
 

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

mailto:kathy.goffin@ideaconsult.be
http://www.ideaconsult.be/
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Datum 
Plaats 
Functie 
Omschrijving 
 
 
Datum 
Plaats 
Functie 
Omschrijving 

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

Talenkennis 

 Spreken Lezen Schrijven 

Nederlands 5 5 5 

Frans 4 4 3 

Engels 4 4 4 

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

⬧ Statistische software: SPSS 
⬧ Microsoft Office toepassingen 

 

Lopende projecten 

 Het arbeidspotentieel van niet-beroepsactieven: een vraagzijdebenadering, VIONA 
onderzoeksprogramma, 2022. 

 Impactevaluatie van de ESF-oproep ‘Inclusieve ondernemingen’, ESF, 2022-2023. 
 De link tussen voorschoolse kinderopvang en tewerkstelling, VIONA onderzoeksprogramma, 

2021-2023. 
 Inclusie in de muziek- en podiumkunstensector en de digitale en audiovisuele sector: een 

loopbaanperspectief, Mediarte en Sociaal Fonds Podiumkunsten, 2022-2023. 
 Loopbanen van circuskunstenaars, i.o.v. departement Cultuur, Jeugd, Media, 2022-2023. 

5 relevante referenties 

 Evaluatie van de verhoogde staatstoelage bij de artikel 60, § 7 tewerkstelling in de sociale 
economie, VDAB, 2021. 

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

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

Onderwijsbeleid Antwerpen, 2018.  
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Curriculum Vitae 

Yolène Sempels 

Personalia 

Naam Yolène Sempels 
Werkadres IDEA Consult 
 
 
 

40 Rue Joseph II/Joseph II Straat boîte/bus 1 
1000 Bruxelles 
t: +31 6 59 39 44 52 
yolene.sempels@ideaconsult.be 
www.ideaconsult.be 
 

Geboortedatum en –plaats 23 oktober 1997; Bonheiden (België) 
Nationaliteit Belg 

Opleiding 

Beroepservaring 

Datum 2021 - heden 
Plaats IDEA Consult 
Functie Analist skills, labour & social policy 

Talenkennis 

 Spreken Lezen Schrijven 

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

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

Instelling KU Leuven 
Datum 2020 - 2021 
Diploma 
 
Instelling 
Datum 
Diploma 

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

 
Instelling 
Datum 
Diploma 

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

  

Instelling 
Datum 
Diploma 

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

http://www.ideaconsult.be/
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Computerkennis  

⬧ MS Office 
⬧ SPSS 
⬧ Beginselen Mplus 

 

Lopende projecten 

 Digital transformation in the Flemish education system (DG Reform), 2021 – 2023. 
 Evaluatie projecten ‘outreach armoede’, Koning Boudewijnstichting, 2021 – 2022. 
 Het arbeidspotentieel van niet-beroepsactieven: een vraagzijdebenadering, VIONA 

onderzoeksprogramma, 2022. 
 Impactevaluatie van de ESF-oproep ‘Inclusieve ondernemingen’, ESF, 2022-2023. 
 Inclusie in de muziek- en podiumkunstensector en de digitale en audiovisuele sector: een 

loopbaanperspectief, Mediarte en Sociaal Fonds Podiumkunsten, 2022-2023. 
 Loopbanen van circuskunstenaars, i.o.v. departement Cultuur, Jeugd, Media, 2022-2023. 

5 relevante referenties 

 Het arbeidspotentieel van niet-beroepsactieven: een vraagzijdebenadering, VIONA 
onderzoeksprogramma, 2022. 

 Evaluatie projecten ‘outreach armoede’, Koning Boudewijnstichting, 2021-2022. 
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Curriculum Vitae 

Daphné Valsamis 

Personalia 

Naam Daphné Valsamis 
 IDEA Consult 

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

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

 
Opleiding 

Instelling Université Libre de Bruxelles, België 
Datum:  2005-2007 
Diploma Master of Science in Economics 
Graad Onderscheiding 
Thesis Inter-industry wage differentials in Belgium, the Czech 

Republic, Norway and Spain 
 

Instelling Université Libre de Bruxelles, België 
Datum:  2001-2005 
Diploma Licenciaat in Economische Wetenschappen 
Graad Grote onderscheiding 
Thesis De relatie tussen collectieve onderhandelingen en macro-

economische resultaten in geïndustrialiseerde landen 
 
Beroepservaring 

Datum Februari 2021 - … 
Plaats IDEA Consult 
Functie Senior Expert 
Omschrijving Senior Expert arbeidsmarkt en sociaal-economisch beleid  
  
Datum Februari 2017 – januari 2021 
Plaats IDEA Consult 
Functie Expert 
Omschrijving Expert arbeidsmarkt en sociaal-economisch beleid  
  
Datum Juni 2011 – januari 2017 
Plaats IDEA Consult 
Functie Senior Researcher 
Omschrijving Senior Onderzoek en evaluatie in het domein van de 

arbeidsmarkt en sociaal-economisch beleid  
  

mailto:daphne.valsamis@ideaconsult.be
http://www.ideaconsult.be/
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Datum Januari 2008 – Juni 2011 
Plaats IDEA Consult 
Functie Researcher 
Omschrijving Onderzoek en evaluatie in het domein van de arbeidsmarkt 

en sociaal-economisch beleid  
 

Datum Oktober 2005 – December 2007 
Plaats Université Libre de Bruxelles (ULB) 

F.D. Rooseveltlaan 50, 1050 Brussel 
Functie Onderzoeker en assistente in de Departement van 

Toegepaste Economie, ULB (DULBEA) 
Omschrijving Onderzoeker bij Professor R. Plasman and Professor F. Rycx 

rond de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid 
Talenkennis 

 Spreken Lezen Schrijven 

Frans 5 5 5 
Nederlands 4 4 4 
Engels 4 4 4 
Grieks 3 3 3 

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

Computerkennis 

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

Lopende projecten 

 Evaluatie van Brusselse tewerkstellingsmaatregelen, GOB Brussel Economie en Werkgelegenheid, 
2022-2023 

 Evaluatie van duaal leren in Brussel, GOB Brussel Economie en Werkgelegenheid, 2022 
 Interregionale tewerkstellingszones op basis van een vraag- en aanbodanalyse, Vlaamse overheid 

Departement Werk en Sociale Economie (VIONA-studie), 2022 
 Opleidingen in de dienstenchequesector: een analyse van de noden, drempels en stimulansen 

voor huishoudhulpen en bedrijven, Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques, 2022 
 De impact van kinderopvang op tewerkstelling, VIONA, 2021-2023 

5 relevante referenties 

 Evaluatie van Brusselse tewerkstellingsmaatregelen, GOB Brussel Economie en Werkgelegenheid, 
2022-2023 

 Evaluatie van de verhoogde staatstoelage, VDAB, 2021. 
 Re-integratie van langdurig zieken via uitzendwerk, VDAB, 2019-2021. 
 Evaluatie van de activering van leefloongerechtigden via tijdelijke werkervaring, Viona 

Arbeidsmarktonderzoeksprogramma van de Vlaamse regering (departement WSE), 2017-2018. 
 Evaluatie van Focus op Talent maatregel, Departement Werk en Sociale Economie, januari– maart 

2019  
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Curriculum Vitae 

Valentijn Vanoeteren 

Biografie 

Valentijn Vanoeteren spitst zich als senior consultant toe op het versterken van 
bestuurskracht via onderbouwde beleidsevaluatie en gedragen strategische 
planning. Met een Master in zowel Politieke Wetenschappen als Algemene 
Economie heeft hij hiervoor een uitstekende achtergrond. Valentijn combineerde 
zijn studies met een full-time baan als Network Assistant voor de Europese non-
profit organisatie ENNA (European Network of National Civil Society Associations). 
Daar was hij verantwoordelijk voor het onderzoek naar de ontwikkeling van civil 
society in de Europese Unie. 

Bij IDEA paste Valentijn zijn expertise reeds toe voor lokale besturen, de Vlaamse 
overheid, de federale overheid en het Europees Parlement. Zo werkte hij onder andere mee aan de 
fusietrajecten van Lievegem, Kruisem en Puurs-Sint-Amands. Hij evalueerde ook tal van strategische 
beleidsmaatregelen zoals de hervorming van de integratie- en inburgerssector, de activering van 
leefloongerechtigden via tijdelijke werkervaring en de regierol sociale economie.  

Personalia 

Naam Valentijn Vanoeteren 

Werkadres IDEA Consult NV 

Jozef II-straat 40 B1 

1000 Brussel 

T:+32 2 300 85 01 

www.ideaconsult.be 
 

Geboortedatum en -plaats 4 maart 1990; Gent 

Nationaliteit Belg 

Opleiding 

Onderwijsinstelling Universiteit Gent 

Datum 

Diploma 

Graad 

Masterproef 

2012-2014 

Master Algemene Economie 

Onderscheiding 

Anciënniteitsverloning : belang en impact op de Belgische 
arbeidsmarkt 

http://www.ideaconsult.be/
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Onderwijsinstelling 

Datum 

Diploma 

Graad 

 

Onderwijsinstelling 

Datum 

Diploma 

Graad 

Universiteit Gent 

2011-2012 

Master in de Politieke Wetenschappen (Nationale Politiek) 

Onderscheiding/Grote onderscheiding Masterproef 

 

Universiteit Gent 

2008-2011 

Bachelor in de Politieke Wetenschappen 

Onderscheiding 

Beroepservaring 

Datum Januari 2015 – nu 

Plaats IDEA Consult 

Positie Senior consultant 

Beschrijving Projecten in de domeinen ‘Regionale en stedelijke 
ontwikkeling’ en ‘Arbeidsmarkt & sociaaleconomisch beleid’ 

  

Datum 2013 

laats ENNA Europe 

Positie 

Beschrijving 

Network Assistant 

Onderzoek naar ontwikkelingen in het maatschappelijk 
middenveld, administratieve taken en het up to date houden 
van de website 

 

Datum 2012 

Plaats KU Leuven 

Positie Ondersteunend onderzoek voor het doctoraat van Hanne 
Vandenberghe 

Beschrijving Krantenartikels analyseren op basis van vooropgestelde 
hypotheses over framing en de resultaten ingeven in SPSS 
(dataverwerkingssoftware) 

 

Datum 

Plaats 

2011 

Vlaams Parlement 

Positie 

Beschrijving 

Parlementair medewerker bij Robrecht Bothuyne 

Beleidsgericht onderzoek naar groene energie, voorbereiden van 
commissies en parlementaire vragen, dagelijkse werking 
ondersteunen 

Talenkennis 
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 Spreken Lezen Schrijven 

Nederlands 5 5 5 

Engels 4 4 4 

Frans 2 2 2 

Duits 1 1 1 

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

Informatica 

 Microsoft Word, Excel, PowerPoint 
 Adobe Photoshop  
 Kwalitatieve analyse: NVivo 
 Kwantitatieve analyse: SPSS 
 Survey: CheckMarket, Surveymonkey 
 Reference manager 
 

Lopende projecten 

 Onderzoeksopdracht marktwerking, in opdracht van het Departement Werk en Sociale Economie  

 Bestuurskrachtmeting Zwijndrecht, in opdracht van het gemeentebestuur  

 Bestuurskrachtmeting Lochristi en Wachtebeke, in opdracht van de gemeentebesturen 

 Evaluatie van de 10 reeds gefuseerde politiezones, in opdracht van de FOD Binnenlandse Zaken 

 

5 relevante referenties 

 Onderzoek naar intersectorale, multidisciplinaire, en rechtstreeks toegankelijke IFG-centra in Vlaanderen, 

in opdracht van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (2021) 

 Begeleiding bij de opmaak van het strategisch meerjarenplan voor het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband Interwaas, in opdracht van Interwaas (2019) 

 Evaluatie van de hervorming van de inburgerings- en integratiesector, in opdracht van het Agentschap 

Binnenlands Bestuur (2018) 

 Activering van leefloongerechtigden via tijdelijke werkervaring, in opdracht van het departement Werk 

en Sociale Economie (2018)  

 Evaluatie versterkt streekbeleid en regierol sociale economie, in opdracht van het departement Werk en 
Sociale Economie (2018) 


