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A. Voorstelling 
domein en 
departement



Beleidsdomein Werk en Sociale Economie

Minister van Werk

Beleidsraad

VDAB

SERV

26/10/2022 │6

• Arbeidsbemiddeling

• Beroepsopleiding

• Loopbaanbegeleiding

• Tewerkstellings-
bevorderende 
maatregelen

• Duaal Leren

• Europese fondsen (ESF, 
AMIF, EGF)

• Sociale Inspectie



Secretaris 
Generaal

Afdeling Beleid

Afdeling Duaal 
Leren en Sectoren

Afdeling Vlaamse 
Sociale Inspectie

Afdeling Sociale 
Economie en 

Werkbaar Werk

Afdeling 
Tewerkstelling en 

Competenties

Afdeling Europese 
Programma’s

Afdeling 
Algemene 
Diensten

Diensten 
Secretaris 
Generaal
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Studiedienst

Onderzoek & 
evaluatie

Expertisecentrum 
Levenslang Leren

Arbeidsmarkt-
analyse



Centrale beleidsdoelstelling

80%

120.000 extra Vlamingen aan de slag tegen 2024
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https://www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie/beleid-in-cijfers/werkzaamheidsmonitor
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1,8 mrd EUR

50,3% 

1,7 mrd EUR

47%

13,1 mio EUR

0,4% 



B. Evaluatie-
praktijk binnen 
DWSE



B.1. Evaluatiefuncties & 
capaciteit



Secretaris 
Generaal

Afdeling Beleid

Afdeling Duaal 
Leren en Sectoren

Afdeling Vlaamse 
Sociale Inspectie

Afdeling Sociale 
Economie en 

Werkbaar Werk

Afdeling 
Tewerkstelling en 

Competenties

Afdeling Europese 
Programma’s

Afdeling 
Algemene 
Diensten

Diensten 
Secretaris 
Generaal
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Eigen programma

VIONA

Onderzoek in het 
kader van het 

ondersteunings-
decreet

Evaluatie i.k.v het 
Europees Sociaal 

Fonds

Studiedienst

https://www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie/strategisch-arbeidsmarktonderzoek


Generaal

Afdeling Beleid
Afdeling 

Vlaamse Sociale 
Inspectie

Afdeling Sociale 
Economie & 

Werkbaar Werk
Tewerkstelling 
& Competenties

Afdeling 
Algemene 
Diensten
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B.1. Mensmiddelen

Studiedienst

17 koppen ESF-
evaluatie

3 koppen

Team 
Onderzoek 
& Evaluatie

6 koppen



Voor alle types onderzoek, 
niet enkel evaluatie

Evaluatiebudget
Periode 2014-2023.

Hoofdzakelijk voor 
maatregelen maar

decretaal mogelijkheid om 
evaluaties binnen het 
thema te financieren.

Afdeling Beleid

Afdeling Duaal 
Leren en Sectoren

Afdeling Vlaamse 
Sociale Inspectie

Afdeling Sociale 
Economie en 

Werkbaar Werk

Afdeling 
Tewerkstelling en 

Competenties

Afdeling Europese 
Programma’s
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Eigen programma

VIONA

Onderzoek in het 
kader van het 

ondersteunings-
decreet

Evaluatie i.k.v. het 
Europees Sociaal 

Fonds

Studiedienst

1 312 K EUR

760 k EUR/jaar

6 990 K EUR/jaar

‘Focus op Talent’ 
budget



B.2. Programmatie
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B.2. Programmatie - proces
Studiedienst

Beslissing
VIONA-

stuurgroep

Lancering
onderzoeken
(uitbesteding)

Ideeënbus

Oproep voor 
onderzoekideeën

Kabinet

Sociale 
partners

Academische 
wereld

DWSE

…
Opdrachten 

Uitvoering

Uitbesteding Zelf

Kabinet DWSE Studie-
dienst

• Vraaggericht werken = actueel

• Echter weinig ruimte voor eigen 
programma (Capaciteit en 
compromis)

• Geen globale afweging of 
systematisch proces om 
evaluatieopgaven te identificeren 

Kabinet
Sociale partners
DWSE
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B.2. Programmatie - proces

Verplicht: 5% budget 
onder thematische 

doelstelling

Kennisproductie

C
R

IT
ER

IA

Comité van toezicht

Kabinet
Sociale partners
DWSE
Onderwijs en VDAB
Europese Commissie
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B.2. Programmatie - proces

Werking

Monitoring-
Evaluatie- en 

Leerplan 

Bevragen van 
kennisbehoeften en 

leervragen
Bij interne en externe 

stakeholders

Check evalueerbaarheid

Evaluatieproject

• Overzicht van leervragen
• Programmeren van ‘kennisactiviteiten’

• Monitoring, intervisies, evaluatie, …..
• Stakeholderbetrokkenheid

• Planning, timing en budget
• Aanpak voor disseminatie

• Planmatig en geïntegreerd werken
• Vergt capaciteit (VTE)
• Goede samenwerking met 

uitvoerde dienst of team

ESF Evaluatieplan
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B.2. Programmatie – gefaseerd werken

I.p.v. een grote
studieopdracht

Empirische 
impactevaluatie 
DRIVE

https://teams.microsoft.com/l/file/B3AD09BA-DA06-4913-AC64-CDC0AAECD5AC?tenantId=0c0338a6-9561-4ee8-b8d6-4e89cbd520a0&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvlaamseoverheid.sharepoint.com%2Fsites%2Fdwse-studiedienst%2FGedeelde%20documenten%2FTeam%20Onderzoek%20en%20evaluatie%2FProject%20Evaluatie-agenda%2FEvalueerbaarheid%20ESF-oproep%20Duurzaam%20Loopbaanbeleid%20-%20Rapport.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvlaamseoverheid.sharepoint.com%2Fsites%2Fdwse-studiedienst&serviceName=teams&threadId=19:dfb336898deb4132ab9ef09fac067705@thread.skype&groupId=b1d5960e-e885-4747-897c-0e1ef58b0594
https://teams.microsoft.com/l/file/05F0000D-F042-49B3-8BB8-2FAED5C4D397?tenantId=0c0338a6-9561-4ee8-b8d6-4e89cbd520a0&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvlaamseoverheid.sharepoint.com%2Fsites%2Fdwse-studiedienst%2FGedeelde%20documenten%2FTeam%20Onderzoek%20en%20evaluatie%2FProject%20Evaluatie-agenda%2FDLB_Nota%20ESF%20Impactevaluatie%20Duurzaam%20Loopbaanbeleid.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvlaamseoverheid.sharepoint.com%2Fsites%2Fdwse-studiedienst&serviceName=teams&threadId=19:dfb336898deb4132ab9ef09fac067705@thread.skype&groupId=b1d5960e-e885-4747-897c-0e1ef58b0594
https://teams.microsoft.com/l/file/964BEF40-E424-423E-9052-ACA45B1A7CEE?tenantId=0c0338a6-9561-4ee8-b8d6-4e89cbd520a0&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvlaamseoverheid.sharepoint.com%2Fsites%2Fdwse-studiedienst%2FGedeelde%20documenten%2FTeam%20Onderzoek%20en%20evaluatie%2FProject%20Evaluatie-agenda%2Frapport_ESF_DRIVE_versie4_finaal.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvlaamseoverheid.sharepoint.com%2Fsites%2Fdwse-studiedienst&serviceName=teams&threadId=19:dfb336898deb4132ab9ef09fac067705@thread.skype&groupId=b1d5960e-e885-4747-897c-0e1ef58b0594
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esf-vlaanderen.be%2Fdrive&data=02%7C01%7Csteven.debock.wse%40vlaanderen.be%7C480ca988a85041f6b9ad08d7cf212373%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637205613536910195&sdata=1ADWG4QvEe7tzNOnhJIWkgTcmbZrL%2FNQFgkw%2FnmjqVM%3D&reserved=0
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B.2. Link met data en monitoring (1)

Kruispuntbank Sociale Zekerheid

Enquête naar de Arbeidskrachten

Administratieve data en surveys

Binnen het beleidsveld werk en daarbuiten veel grote en uitgebreide 
databronnen aanwezig, bv.

https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl
https://statbel.fgov.be/nl/enquete/enquete-naar-de-arbeidskrachten-eak
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B.2. Link met data en monitoring (2)

Jaar- en monitoring en trendrapporten

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/46914
https://www.vlaanderen.be/publicaties/e-leren-in-vlaanderen-enquete-bij-opleidingsverstrekkers-uit-de-databank-voor-vlaamse-opleidingsincentives
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/40109
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/38966
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B.2. Link met data en monitoring (3)

Veel potentieel om dit soort studies en methoden 
op (combinaties van) andere databronnen uit te 
voeren

Combinaties van maatregelen

‘Data gedreven’ evaluatieprogrammatie

Quasi-experimenteel evaluatieonderzoek op 
basis van administratieve data van DWSE & 
VDAB naar de effectiviteit en impact van 
het Vlaamse doelgroepenbeleid (anno 2018)

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/38691


B.2. Link met data en monitoring (4)
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Recent advies van de SERV en VLIR 

rond de kwaliteit, vindbaarheid en 

ontsluiting van overheidsdata binnen 

het beleidsveld Werk. 

https://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20220221_Datagedreven_Arbeidsmarktbeleid_NOT_0.pdf


B.3. partnerschap & samenwerking,
stakeholderbetrokkenheid en 
valorisatie



27/10/2022 │25

B.3. Samenwerking met VDAB (1)

Halfjaarlijks
afstemmen van de

planning en 
agenda’s

Samenwerking 
rond data
en data 

uitwisselen

Lezen en 
beoordelen van 
onderzoeksvoor-

stellen

Opvolgen van 
studies in 

stuurgroepen
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B.3. Samenwerking met VDAB (2)

VDAB als ‘intermediate body’ van ESF

• Verantwoordelijk voor het evalueren van EU-
gefinancierde werkingen

• Valt onder het evaluatiekader van ESF-
Vlaanderen en regelgeving Europese Commissie
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B.3. Stakeholderbetrokkenheid

Niveau van evaluatiestudies

Identificeren 
kennisbehoefte

Scopen van 
evaluaties

Bevragen van
interne en externe 
stakeholders o.v.v.

leervragen en 
Kennisbehoeften en
andere studies of 
kennisinitiatieven.

Consulteren van 
thematische 

experten o.v.v.
Aftoetsen E-design,
meetinstrumenten,

koppeling met 
wetenschappelijke 
onderzoekagenda’s

(marktbevraging en 
netwerk)

Uitvoeren van 
evaluaties 

Afstemmen 
evaluatiedesign, 

meetstrategie met 
doelgroepen op het 

terrein i.f.v. minimale 
belasting.

Communicatie tussen
evaluatoren en 

doelgroepen

Stuurgroepen

Op voorhand 
bespreken van 
resultaten en 

aftoetsen 
aanbevelingen.

Aanbevelingen voor 
beleid én praktijk.

Validatie
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B.3. Formele valorisatie

Validatie resultaten 
en aanbevelingen 
door stuurgroep

Beleidsadvies
geschreven door 

beleidsondersteuning 
en studiedienst voor 
bevoegde minister

Formuleren acties
voor implementatie 
binnen de werking

Voorleggen aan ESF 
Comité van Toezicht

Rapporteren aan 
Europese Commissie

Al dan niet 
doorwerking binnen 
latere besluitvorming

Validatie resultaten 
en aanbevelingen 
door stuurgroep

Doorwerking binnen ESF is gemakkelijker omdat

• Én is verantwoordelijk voor uitvoering = gemakkelijker om wijzigingen door te voeren (cyclus is korter)
• Verantwoording naar Europese Commissie = meer afstand en gemakkelijker om kritischer te zijn
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I.p.v. een grote
studieopdracht

Empirische 
impactevaluatie 
DRIVE

B.3. Formele valorisatie – voorbeeld (1)

https://teams.microsoft.com/l/file/B3AD09BA-DA06-4913-AC64-CDC0AAECD5AC?tenantId=0c0338a6-9561-4ee8-b8d6-4e89cbd520a0&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvlaamseoverheid.sharepoint.com%2Fsites%2Fdwse-studiedienst%2FGedeelde%20documenten%2FTeam%20Onderzoek%20en%20evaluatie%2FProject%20Evaluatie-agenda%2FEvalueerbaarheid%20ESF-oproep%20Duurzaam%20Loopbaanbeleid%20-%20Rapport.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvlaamseoverheid.sharepoint.com%2Fsites%2Fdwse-studiedienst&serviceName=teams&threadId=19:dfb336898deb4132ab9ef09fac067705@thread.skype&groupId=b1d5960e-e885-4747-897c-0e1ef58b0594
https://teams.microsoft.com/l/file/05F0000D-F042-49B3-8BB8-2FAED5C4D397?tenantId=0c0338a6-9561-4ee8-b8d6-4e89cbd520a0&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvlaamseoverheid.sharepoint.com%2Fsites%2Fdwse-studiedienst%2FGedeelde%20documenten%2FTeam%20Onderzoek%20en%20evaluatie%2FProject%20Evaluatie-agenda%2FDLB_Nota%20ESF%20Impactevaluatie%20Duurzaam%20Loopbaanbeleid.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvlaamseoverheid.sharepoint.com%2Fsites%2Fdwse-studiedienst&serviceName=teams&threadId=19:dfb336898deb4132ab9ef09fac067705@thread.skype&groupId=b1d5960e-e885-4747-897c-0e1ef58b0594
https://teams.microsoft.com/l/file/964BEF40-E424-423E-9052-ACA45B1A7CEE?tenantId=0c0338a6-9561-4ee8-b8d6-4e89cbd520a0&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fvlaamseoverheid.sharepoint.com%2Fsites%2Fdwse-studiedienst%2FGedeelde%20documenten%2FTeam%20Onderzoek%20en%20evaluatie%2FProject%20Evaluatie-agenda%2Frapport_ESF_DRIVE_versie4_finaal.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fvlaamseoverheid.sharepoint.com%2Fsites%2Fdwse-studiedienst&serviceName=teams&threadId=19:dfb336898deb4132ab9ef09fac067705@thread.skype&groupId=b1d5960e-e885-4747-897c-0e1ef58b0594
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esf-vlaanderen.be%2Fdrive&data=02%7C01%7Csteven.debock.wse%40vlaanderen.be%7C480ca988a85041f6b9ad08d7cf212373%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637205613536910195&sdata=1ADWG4QvEe7tzNOnhJIWkgTcmbZrL%2FNQFgkw%2FnmjqVM%3D&reserved=0


B.3. Formele valorisatie – voorbeeld (2)

Eerste check 
evalueerbaarheid

- Geen afgebakende 
begrippen

- Veel heterogeniteit 
o.v.v. interventies

- Niet mogelijk scope 
impactevaluatie te  
bepalen

Review literatuur

- Afbakening van 
kernbegrippen in 
de ESF-Oproep

- Review bestaand 
wetenschappelijk 
bewijs

- Opmaak nieuwe 
programmatheorie

>5% 
budget

Lancering 
bijgestuurde 

Oproep
DRIVE

Oproep Duurzaam 
Loopbaanbeleid

Empirische impactevaluatie

- Verkennen 
Evaluatiedesigns, 
en organiseren 
onderzoek

- Inhoudelijke 
ondersteuning aan 
implementatie

Uitvoering

- Opstart onderzoek

Case: Evalueerbaarheid Oproep DLB

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.esf-vlaanderen.be%2Fdrive&data=02%7C01%7Csteven.debock.wse%40vlaanderen.be%7C480ca988a85041f6b9ad08d7cf212373%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637205613536910195&sdata=1ADWG4QvEe7tzNOnhJIWkgTcmbZrL%2FNQFgkw%2FnmjqVM%3D&reserved=0
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B.3. Stakeholderbetrokkenheid

Omgekeerd, evaluatoren sterker betrokken bij ‘operationele’ leerprocessen op het 
terrein

Raad van Wijzen = Expert groups (e.g. Anders Organiseren 2.0)
Tables of the future (Toekomsttafels TLLW)
Learning communities & agenda (e.g. Learning Ecosystems)
Consultations with projects regarding measuring empowerment

Table of the future gathering stakeholders to discuss the
(shared) use of space(s) to create and connect learning
environments to the community and vice versa

Expert group (organizing differently) 
during a company visit

https://www.transitiellw.be/
https://www.youtube.com/watch?v=afXjIHzrm2k
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B.3. Kenniscirkels (1)

Interne werking

Een groep van medewerkers uit verschillende 
functionele teams m.o.o.

Kennisdeling

Meer afstemming tussen maatregelen en projecten
Betere doorwerking van onderzoek naar beleid
Leren uit praktijkervaringen

Thematisch ingedeeld

Beleidsondersteuning
Operationele diensten

Studiedienst
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B.3. Kenniscirkels (2)

Specifiek voor evaluatie:

Inventariseren van bestaande kennis

Scoping van studies
Vraagstelling
Proben naar latere doorwerking

Valorisatie
Bespreken resultaten en doordenken implicaties voor beleid en werking
Aanbevelingen formuleren



B.4. Communicatie en 
disseminatie



B.4. Communicatiestrategie
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Overkoepelende thematische 
structuur om onderzoeken te 
categoriseren

Verschillende mediakanalen die 
linken naar het kennisplatform DWSE

Laagdrempelige communicatie met 
mogelijkheid om door te klikken naar 
meer info met meer detail.

Externe studies worden gepubliceerd

Interne studies enkel na vrijgave

Doel = zoveel mogelijk verspreiden 
van kennis en inspireren van 

stakeholders

https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1653920648/Infographic-Kennisplatform_4_tf8y7h.pdf
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B.4. Communicatiestrategie (2)

Kennisagenda Kennisplatform

Overzicht 
van studies

Artikels

Jaaroverzicht

DENKWERK

Werkzin-e

Sociale media

Websites

Publicatiedatabank

https://www.vlaanderen.be/publicaties
https://www.vlaanderen.be/publicaties/kennisagenda-departement-werk-en-sociale-economie-2021
https://www.vlaanderen.be/kennisplatform-departement-werk-en-sociale-economie/terug-en-vooruitblik
https://www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie/informatie-en-dienstverlening/werkzin-e#recentste-werkzines
https://twitter.com/departement_wse/status/349087347163418624
https://www.linkedin.com/company/departement-wse/?originalSubdomain=be
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1654258689/Departement_Werk_Sociale_Economie_-_jaaroverzicht_onderzoek_jee1og.pdf
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B.4. Kennisagenda DWSE (1)

https://www.vlaanderen.be/publicaties/kennisagenda-departement-werk-en-sociale-economie-2021
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1653920648/Infographic-Kennisplatform_4_tf8y7h.pdf
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B.4. Kennisagenda DWSE (2)

Maatschappelijke 
situering

Concept mapping

Hoofd- en 
subvragen
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B.4. Kennisplatform DWSE

https://www.vlaanderen.be/kennisplatform-departement-werk-en-sociale-economie/zoek?q=denkwerk
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B.4. Overzicht lopende studies (1)

https://www.vlaanderen.be/kennisplatform-departement-werk-en-sociale-economie/terug-en-vooruitblik
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B.4. Overzicht lopende studies (2)

Korte omschrijving 
evaluatiescope en -opzet

Uitvoerder, financiering of 
programma en 

looptijd

https://www.vlaanderen.be/kennisplatform-departement-werk-en-sociale-economie/terug-en-vooruitblik
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B.4. Jaaroverzicht onderzoek

Planning

Link naar pagina met 
samenvatting op het 

kennisplatform

https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1654258689/Departement_Werk_Sociale_Economie_-_jaaroverzicht_onderzoek_jee1og.pdf
https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1654258689/Departement_Werk_Sociale_Economie_-_jaaroverzicht_onderzoek_jee1og.pdf
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B.4. 

Aankondiging van 
publicatie bestekken

Bekendmaking resultaten
(met link naar 
kennisplatform

https://www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie/informatie-en-dienstverlening/werkzin-e#recentste-werkzines
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B.4. Overige acties en tools

Managementsamenvatting voor rapporten (ook in het Engels voor ESF)

DENKWERK

Vlaams arbeidsmarktcongres 2022

Twitter

LinkedIn

Nieuwsbrief Europa WSE (ESF)

https://www.vlaanderen.be/vlaams-arbeidsmarktcongres/12-12-2022
https://twitter.com/departement_wse/status/349087347163418624
https://www.linkedin.com/company/departement-wse/?originalSubdomain=be
https://www.esf-vlaanderen.be/nl
https://twitter.com/departement_wse/status/349087347163418624
https://www.linkedin.com/company/departement-wse/?originalSubdomain=be
https://www.vlaanderen.be/vlaams-arbeidsmarktcongres/12-12-2022


C. Vooruitblik 
en Uitdagingen
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Vooruitzicht

Blijvend inzetten 
op Metastudies

Nieuw 
evaluatieplan voor 

nieuwe periode 
2021-2027

Data-aanvraag
compatibel met 
experimenteel 

evaluatiedesign

Bijsturing van het 
Ondersteuningsdecreet

Opportuniteit 
voor het decretaal 

opnemen van 
evaluatie en uit  
bouwen van E-

werking

Evalueerbaarheid studie

Het toetsen van 
praktische en 
theoretische 

evalueerbaarheid op 
‘generieke maatregelen’

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/46867
https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl
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Uitdaging

Beleidsnota 
Werk 2019-2024
• Activering, loopbanen en 

competenties, duurzame 
arbeidsmarkt 

Vesoc-
engagement 

Iedereen 
aan boord 
(februari 

2020)

Vesoc-
akkoord 
Alle Hens
aan Dek 

(december 
2020)

Actieplan 
re-integratie 

na ziekte 
(februari 

2021)

Actieplan 
telewerk 

(maart 2021)

Afspraken 
met sectoren: 
38 sector-
convenanten 
2021-2022 
(maart 2021)
• + addenda non 
discriminatie

Actieplan 
(mei 2021 

herstructu-
rering) 

Elk talent 
telt

29 
voorstellen 
voor meer 

asym-
metrisch

beleid (juli 
2021)

Actieplan 
LLL

Nieuw 
VESOC-
akkoord

Tempo ligt bijzonder hoog!
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Uitdagingen

Capaciteit

Besparingscontext
Kwaliteit van beleidsevaluatie zit hem veelal in de voorbereiding MAAR vergt 
voldoende capaciteit (VTE)!
Focus en inzet op uitbesteding evaluatie impliceert een shift van 
expertiseopbouw naar andere taken.
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Uitdagingen en opportuniteit

Inzetten op sterkere samenwerking met VDAB op niveau van studies, programma 
maar ook op domeinniveau (cf. beleidsraad).

Samenwerking tussen domeinen en entiteiten, die verwachting komt niet van 
bovenaf. 

hangt af van goodwill
eigen initiatief

Nood aan een 
centraal 

faciliterend 
orgaan?

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/50194
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Vraagstuk

Zoeken naar een proces voor programmatie en organisatiemodel m.o.o. een 

structurele evaluatieagenda

Ondersteunings-
decreet

‘Data-gedreven’ 
evaluaties

Meta-studies

….



Bedankt voor uw aandacht!

Benieuwd naar jullie ideeën, 

praktijken en feedback!



Visie van sociale partners 

op beleidsevaluatie 

binnen DWSE

An De Coen
SERV



Nabeschouwing 
en Q&A



Voor vragen, suggesties 

en informatie

Onderzoek
Ankatrien.sodermans@vlaanderen.be

Monitoring & data
Raf.boey@vlaanderen.be

Evaluatie
Steven.debock.wse@vlaanderen.be

Onderzoekcommunicatie
Lieve.lembrechts@vlaanderen.be

mailto:Ankatrien.sodermans@vlaanderen.be
mailto:Raf.boey@vlaanderen.be
mailto:Steven.debock.wse@vlaanderen.be
mailto:Lieve.lembrechts@vlaanderen.be
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Overzicht geplande events in 2022

Vlaams arbeidsmarktcongres 12 december 2022 Brussel

Denkwerk: de arbeidsmarkt 
tijdens en na corona

16 november 2022 online

https://www.vlaanderen.be/vlaams-arbeidsmarktcongres/12-12-2022
https://www.vlaanderen.be/denkwerk-de-arbeidsmarkt-tijdens-en-na-corona/16-11-2022

