
Vlaamse Brede Heroverweging: WSE 

Eindrapportage – 08/07/2021 

Situering 
Binnen het beleidsdomein WSE werden 6 maatregelen geselecteerd voor de Vlaamse Brede 

Heroverweging: 

1) Dienstencheques (DWSE)

2) Doelgroepverminderingen 58+ (DWSE

3) IBO (VDAB)

4) Bijdragevermindering voor Zeevarenden (DWSE)

5) Verhoogde Staatstoelage art. 60 (VDAB)

6) Doorstroomprojecten sociale economie (DWSE)

Hieronder wordt voor elk van deze deelprojecten een samenvatting van de voornaamste conclusies 

weergegeven. 

1) Dienstencheques

Deze maatregel werd met eigen capaciteit van DWSE geanalyseerd, aangezien er reeds heel wat 

onderzoeksmateriaal en een recente spending review beschikbaar zijn.  

Doeltreffendheid regelgeving & 
neveneffecten 

Er zijn 3 doelstellingen: het witten van zwart werk, het 
verbeteren van de werk-privé-balans, en de creatie van jobs 
voor kwetsbare groepen. De 3 doelstellingen worden bereikt: 
tot 50% van de zwarte markt zou verwit zijn, de sector stelt ruim 
123.000 mensen te werk, waarvan ongeveer 90.000 netto-jobs 
(jobs die niet zouden hebben bestaan in afwezigheid van het 
systeem), en 70% van de gebruikers ziet het systeem als een 
middel om tijd te maken voor werk en zorg. De 
werkzaamheidsgraad ligt onder vrouwelijke gebruikers hoger 
dan onder niet-gebruikers. 
Het is een budgettair zwaar wegende maatregel, maar 70-87% 
van de brutokost wordt elders terugverdiend door de overheid 
in de vorm van toegenomen fiscale en sociale bijdragen, 
consumptie en een daling van de uitgaven voor werkloosheids- 
en andere uitkeringen. 
De reële eenheidskost van €7,2 per uur (na fiscale aftrek) is voor 
welgestelde huishoudens eerder laag. Een verhoging van de 
aankoopprijs van dienstencheques zal echter leiden tot een 
daling van het gebruik, in de eerste plaats bij gezinnen met 
eerder bescheiden inkomens. Het Mattheüseffect wordt dan 
versterkt, en de doelstelling van het creëren van jobs voor 
kwetsbare groepen komt in gevaar.  
De rendabiliteit van dienstencheque-ondernemingen gaat in 
dalende lijn, maar verschilt ook sterk tussen types 
ondernemingen (privaat versus publiek, bvb). 



Best practices Enkele landen (NL, FR, OOS) worden onderzocht, maar de 
verschillen zijn te groot om er conclusies uit te trekken. 

Bevoegdheidsverdeling De uitgaven worden gedragen door de gewesten, de 
terugverdieneffecten situeren zich hoofdzakelijk bij de federale 
overheid. 

Administratieve vereenvoudiging Het gebruik van elektronische dienstencheques wordt 
aangemoedigd, ter vervanging van papieren cheques. Gezien 
het hoge aandeel oudere gebruikers lijkt het niet raadzaam om 
de papieren optie, waar nog steeds 30% van de gebruikers voor 
kiest, versneld af te schaffen. 
Een vereenvoudiging van het beheerssysteem van de 
dienstencheques wordt, zoals aangekondigd in het Vlaams 
regeerakkoord 2019-2024, onderzocht. Hierover zijn echter nog 
geen conclusies beschikbaar om mee te nemen in deze analyse. 

Besparingsvarianten Verschillende besparingsscenario’s werden onderzocht, 
inspelend op 2 parameters: verhoging van de aankoopprijs voor 
gebruikers zonder verhoging van de totale inruilwaarde (enkel 
voordeel voor de overheid), en een verhoging van de 
inruilwaarde zonder verhoging van de subsidie (voordeel 
gedeeld tussen overheid en sector).  
De omvang van de besparingen is sterk afhankelijk van de 
gebruikte elasticiteit: hoe sterk zal de vraag naar 
dienstencheques dalen wanneer de gebruikersprijs stijgt? De 
wetenschap is hierover niet eenduidig, dus wordt er gewerkt 
met een vork. 
Een verhoging van de aankoopprijs met €0,5 of een indexering 
van de inruilwaarde ten koste van de gebruiker, levert telkens 
5% besparing op in het minimale scenario (lage elasticiteit). Om 
15% te besparen moet de prijs stijgen met €2. Bij hoge 
elasticiteit is dit echter al meer dan bereikt met een stijging van 
1 euro. 

Topics voor spending review Er is al veel onderzocht in het recente verleden, ondermeer in 
een spending review. Toch blijven er veel onzekerheden in deze 
complexe maatregel, die vaak moeilijk via eenvoudig onderzoek 
te achterhalen zijn. Ondermeer de elasticiteit van de vraag en 
de rendabiliteit van ondernemingen zouden verder uitgediept 
kunnen worden. Ook de activerende rol van de 
dienstenchequesector kent nog heel wat onbekenden. Tot slot 
kan het Franse systeem verder onderzocht worden, omdat hier 
hogere terugverdieneffecten werden gevonden. 

Zie Bijlage: VBH_Dienstencheques.pdf 



2) Doelgroepverminderingen 58+

Het departement Werk en Sociale Economie heeft op 24 maart 2021 een offerteaanvraag voor een  

onderzoek naar doelgroepverminderingen voor 58-plussers gelanceerd naar de kandidaten binnen het 

raamcontract 'VBH-onderzoekscapaciteit'–perceel 7 - Werk en sociale economie’. De opdrachtgevers 

ontvingen op 7 april 2021 één onderzoeksvoorstel in het kader van deze oproep, met name vanwege 

een consortium van Idea Consult en Deloitte. Het ingediende voorstel werd door de leden van de VBH-

Projectgroep WSE besproken op 15/04/2021. Aangezien er maar één ingediende offerte was, kreeg 

deze automatisch het maximum van de punten. 

Doeltreffendheid regelgeving 
& neveneffecten 

De Vlaamse doelgroepvermindering voor oudere werknemers 
ondersteunt de werkgevers van 58+’ers met een vermindering 
van de werkgeversbijdragen. Dit moet de tewerkstelling van 
oudere werknemers bevorderen, in een institutionele context van 
een hoge anciënniteitsverloning en mogelijke 
productiviteitsvallen vanaf 56 jaar (Vandenberghe et al., 2013). 
Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat permanente 
loonkostsubsidies onvoldoende kosteneffectief zijn, maar dat 
gerichte subsidies gericht op personen met een grotere afstand 
tot de arbeidsmarkt of gericht op lage lonen mogelijk efficiënter 
zijn. In België blijkt de doelgroepvermindering effectief voor 
personen met een risico op SWT. Aanwervingssubsidies – zoals de 
doelgroepvermindering voor niet-werkende werkzoekende 
58+’ers – brengen vaker significant positieve 
tewerkstellingseffecten teweeg. Ook hier geldt dat hoe selectiever 
de subsidie is, hoe groter de kans op kosteneffectiviteit. 

Best practices Een vergelijking met het tewerkstellingsbeleid voor oudere 
werknemers in Nederland, Duitsland en Frankrijk reikt enkele 
leereffecten aan voor Vlaanderen. Ook in de buurlanden blijkt dat 
er weinig of geen wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit 
van permanente tewerkstellingssubsidies zoals de 
doelgroepvermindering voor zittende 58+’ers. Voor 
aanwervingssubsidies is de selectiviteit, de grootte van de 
subsidie en een beperking van de looptijd van belang. Daarnaast 
is een verplichting om de werknemer op het einde van de subsidie 
verder tewerk te stellen bevorderlijk. Tot slot blijkt de combinatie 
van loonkost- en aanwervingssubsidies met flankerende 
arbeidsaanbodmaatregelen efficiënt. Loonkostmaatregelen zijn 
vooral doelmatig wanneer deze hand in hand gaan met 
competentieversterkende en job-gerelateerde trajecten. 

Bevoegdheidsverdeling De uitgaven worden gedragen door de gewesten, de 
terugverdieneffecten situeren zich hoofdzakelijk bij de federale 
overheid. De doelgroepverminderingen worden uitgevoerd door de 
RSZ, in opdracht van het Vlaams Gewest. 

Administratieve 
vereenvoudiging 

De aanvraag voor een doelgroepvermindering is geïntegreerd in 
de verplichte kwartaalaangifte die werkgevers bij de sociale 
zekerheid moeten doen (inclusief controle). Een automatische 
toekenning zou technisch mogelijk kunnen zijn, maar wordt niet 



aangeboden, wel beschikt de werkgever per werknemer over de 
info voor alle mogelijke doelgroepverminderingen. 
Er zijn argumenten pro en contra. Pro: sommige werkgevers 
vragen de vermindering allicht niet aan omdat ze niet op de hoogte 
zijn van de mogelijkheid. Contra: automatische toekenning 
ontneemt werkgevers de vrijheid om zelf te bepalen welke 
vermindering ze inzetten, en betekent wellicht dat verminderingen 
worden toegekend aan ondernemingen die de moeite niet namen 
om ze aan te vragen omdat ze ze niet nodig hebben (= toename 
van deadweight loss). Bovendien lijkt de take-up van de 
doelgroepvermindering vandaag al erg hoog te liggen. 

Besparingsvarianten Gelet op de meer positieve evaluatie van de 
doelgroepvermindering voor aanwerving van oudere 
werkzoekenden, en het budget dat deze maatregel inneemt, 
werden enkel besparingen op de vermindering voor zittende 58-
plussers onderzocht. Hierbij werd onderzocht hoe er bespaard kan 
worden door volgende parameters aan te passen: de 
leeftijdsgrenzen, de loongrenzen en de verminderingsbedragen. 
Dit zijn allen parameters die via een BVR aangepast kunnen 
worden. Een aanpassing van de instapleeftijd van 58 naar 60 jaar 
werd eveneens berekend, maar vergt een decreetswijziging. 

Ondermeer het vastklikken van de leeftijd waarop een hoger 
verminderingsbedrag wordt toegekend (vandaag: 60) aan de 
leeftijd voor SWT (vandaag: 62) werd onderzocht. Ook een 
verlaging van de loongrens waarboven men geen vermindering 
meer krijgt en een verlaging van zowel het lagere als het hogere 
verminderingsbedrag werden berekend. Dit levert telkens 
besparingen op van 8 tot 30%. Er wordt geen ‘ideaal’ scenario naar 
voren geschoven, ze worden beschouwd als illustratief. Talloze 
varianten en combinaties van scenario’s zouden ook mogelijk zijn. 

In een laatste stap wordt ook berekend wat de impact van deze 
besparingen (=loonkostverhogingen voor Vlaamse werkgevers) 
kan hebben op de Vlaamse werkgelegenheid. Net als bij de 
dienstencheques wordt er gewerkt met een vork, omdat het 
onzeker is hoe elastisch de vraag naar arbeid is. Deze elasticiteit 
kan verschillen volgens loonniveau, sector, opleidingsniveau,… 
Per miljoen euro dat bespaard wordt, gaan minimaal 13 en 
maximaal 40 jobs verloren (afhankelijk van de gebruikte 
elasticiteit). Dat is een subsidiekost van €25.000 – €75.000 per 
job. Met andere woorden, een eventuele besparing zou een 
beperkte impact hebben op de Vlaamse tewerkstelling volgens de 
simulaties. 

Topics voor spending review Voor de doelgroepverminderingen 58+ stellen we geen verdere 
topics voor, het huidige rapport laat weinig vragen over de 
maatregel onbeantwoord.  
De werkzaamheidsgraad van Vlaamse 55-plussers is wel 
beduidend lager dan in vele andere landen, en oudere 
werkzoekenden ondervinden grote moeilijkheden om nieuw werk 



te vinden. Het rapport verwijst naar buitenlandse voorbeelden 
waar de tewerkstelling van 55-plussers op andere manieren 
ondersteund wordt. Dergelijke alternatieven voor de 
doelgroepverminderingen zouden nader onderzocht kunnen 
worden. 
De potentiële werkzaamheidsgraad van 55-plussers wordt deels 
begrensd door de beschikbaarheid van verschillende 
uittredekanalen (pensioen, vervroegd pensioen, SWT, …). Vele van 
de huidige werkenden, kunnen nog voor het bereiken van de 
leeftijd van 65 jaar de arbeidsmarkt verlaten. Dit is echter niet 
gekend in de gangbare statistieken, waardoor de werkelijke 
potentiële werkzaamheidsgraad ook onbekend is. Hiernaar zou 
nader onderzoek kunnen worden gedaan. 

Zie Bijlage: VBH_DGV58+.pdf 



3) IBO

VDAB heeft op 24 maart 2021 een offerteaanvraag voor een onderzoek naar individuele 

beroepsopleiding (IBO) gelanceerd naar de kandidaten binnen het raamcontract 'VBH-

onderzoekscapaciteit'–perceel 7 - Werk en sociale economie’.  

De opdrachtgevers ontvingen op 7 april 2021 één onderzoeksvoorstel in het kader van deze oproep, 
met name vanwege een consortium van IDEA Consult en Deloitte. 

Het ingediende voorstel werd door de leden van de VBH-Projectgroep WSE besproken op 

15/04/2021. Aangezien er maar één ingediende offerte was, kreeg deze automatisch het maximum 

van de punten. 

Projectverloop 

● Startvergadering projectstuurgroep Deloitte - VDAB op 28/04/2021. Op de agenda:

- kennismaking

- overlopen gunningsverslag + de suggesties VDAB (minder focus op deskresearch, meer op de 
alternatieve beleidsmogelijkheden en optimalisaties)

- doelen opdracht

- plan van aanpak (oa data projectstuurgroepen vastgelegd: 26/05, 30/06)

- onderzoeksvragen

- timing (tot 30/06= eindrapport)

- delen van data, namen interviews vr Q onderzoek

- deelname SERV met vertegenwoordiger

'aan de sociale partners of ze na het ontvangen van de documenten iets wilden doorgeven aan de 

onderzoekers: 

Vanuit het ABVV kwam de feedback dat het onderzoek sterk lijkt op het onderzoek door het Rekenhof 

dat begin dit jaar verscheen. Daaruit bleek onder andere dat de competentiekloof en het opleidingsplan 

niet altijd goed waren uitgewerkt. Ze zouden het interessant vinden om voor een aantal IBO-trajecten 



daadwerkelijk na te gaan of deze vandaag beter omschreven en meer op maat zijn. De online survey 

vonden ze minder interessant en ze benadrukten het belang om deze te combineren met kwalitatief 

onderzoek. Tenslotte vroegen ze om de uitstroomresultaten op een voldoende lange termijn te 

onderzoeken, met name de werkzaamheidsgraad van IBO-cursisten een jaar of meer na de IBO na te 

gaan.' 

De opmerkingen ABVV zijn doorgegeven aan de onderzoekers. 

● Workshop op 22/06 om de voorgestelde aanbevelingen/optimalisaties te bespreken, 

● Voorstelling draftversie finaal rapport op 30/06/2021 aan projectstuurgroep niveau DWSE en 
VDAB

● Oplevering definitieve versie finaal rapport op 02/07/2021. Het rapport bestaat uit een 
kwantitatieve analyse,  een kwalitatieve analyse en concludeert met een 7-tal aanbevelingen.

Doeltreffendheid regelgeving & 
neveneffecten 

IBO is een breed inzetbare competentieversterkende maatregel 
met focus op technische competenties. De doelstelling is het 
overbruggen van de kloof tussen de competenties van een 
werkzoekende ten opzichte van de verwachte competenties 
binnen een concrete vacature. De werkgever biedt de 
opleiding/competentieversterking aan op de eigen werkvloer 
en biedt bij positief verloop (verplicht) een arbeidscontract van 
(on)bepaalde duur aan. Tijdens de opleiding behoudt de cursist 
zijn statuut van werkzoekende en ontvangt hij een 
opleidingsincentive bovenop eventueel een 
vervangingsinkomen. De werkgever betaalt een forfaitaire kost 
aan VDAB om de opleiding voor de werkzoekende te mogen 
organiseren. Er is een breed draagvlak voor- en eensgezindheid 
omtrent de competentieversterkende finaliteit van de 
maatregel. De aanwervingsverplichting betekent een bijzonder 
hoog uitstroompercentage bij uitgevoerde opleidingen. 

Er zijn diverse meningen of IBO ook gezien moet worden als 
instrument voor kansengroepen op de arbeidsmarkt. VDAB 
hanteert geen doelgroepbenadering maar schakelt op maat 
IBO in als instrument wanneer een competentiekloof tussen 
een werkzoekende en vacature via deze vorm van 
werkplekleren geremedieerd kan worden. 

Neveneffecten: De hoogte van de opleidingsincentive, het 
gegeven dat de opleiding op een productieve werkvloer 
doorgaat en de relatieve lage forfaitaire opleidingskost voor de 
werkgever kunnen aanleiding geven tot perceptie en gebruik 
van de maatregel als gesubsidieerde tewerkstelling.   

Best practices Er zijn geen vergelijkbare buitenlandse maatregelen waar men 
IBO tegenover kan spiegelen. De varianten in andere Gewesten 
(FPI, PFI, IBU) werden niet onderzocht. 

Bevoegdheidsverdeling Het Vlaams Gewest is bevoegd voor de IBO-maatregel. De 
directe uitgaven worden gedragen door het Vlaams Gewest. De 
directe inkomsten (lager dan de uitgaven) komen bij het 



Gewest.  Er is sprake van een indirecte federale kost (gezien de 
vervangingsinkomens tijdens de opleiding verder worden 
uitgekeerd). Terugverdieneffecten bij positief eindresultaat 
liggen federaal bij wegvallen vervangingsinkomens en 
indiensttreding. 

Administratieve vereenvoudiging Inzetten op verdere digitalisering en ondersteuning bij het 
inschatten van competentie kloven en het opmaken van 
opleidingsplannen. Verschillende initiatieven zijn lopende 
binnen VDAB om aan deze aanbeveling uitvoering te geven. 
Verfijnen van bestaande datastromen (uitwisseling 
uitkeringsinformatie RVA). 
Vereenvoudigen customer journey werkgever bij aanvragen 
van een opleiding. 

Besparing Varianten De opleidingsincentive is niet gekoppeld aan aan-of 
afwezigheid. De facturatie van de werkgever valt weg vanaf de 
8ste aaneensluitende dag afwezigheid (conto VDAB). 
Opleidingsincentive koppelen aan aanwezigheid zodat cursist 
terugvalt op enkel vervangingsinkomen. 

Topics voor spending review De korte onderzoeksperiode betekent een beperkte financiële 
analyse, waarbij voorgestelde denkpistes vanuit VDAB zoals 
algemene premieverhoging cursist, flat rate facturatie, 
beperkte kost IBO+ invoeren, progressiviteit van vergoeding of 
koppeling aan competentieopbouw (en simulaties hiervan) niet 
aan bod zijn gekomen. Deze topics zouden nog verder 
onderzocht kunnen worden. 

Zie bijlage: VBH_IBO.pdf 



4) Bijdragevermindering voor Zeevarenden

Het departement Werk en Sociale Economie heeft op 24 maart 2021 een offerteaanvraag voor een  

onderzoek naar de vrijstelling van werkgevers- en werknemersbijdragen voor Zeevarenden gelanceerd 

naar de kandidaten binnen het raamcontract 'VBH-onderzoekscapaciteit'–perceel 7 - Werk en sociale 

economie’. De opdrachtgevers ontvingen op 7 april 2021 één onderzoeksvoorstel in het kader van deze 

oproep, met name vanwege een consortium van Deloitte en Idea Consult. Het ingediende voorstel 

werd door de leden van de VBH-Projectgroep WSE besproken op 15/04/2021. Aangezien er maar één 

ingediende offerte was, kreeg deze automatisch het maximum van de punten. 

Op 23/04/2021 vond een eerste startvergadering plaats. 

Doeltreffendheid regelgeving & 
neveneffecten 

Doelstelling: werkgelegenheid in de bagger-, sleepvaart- en 
koopvaardijsector stimuleren en uitvlagging van schepen 
tegen gaan. Enkel reders met exploitatiezetel in Vlaanderen 
komen in aanmerking, er is geen nationaliteitsvereiste voor 
werknemers.  
Zowel langs werkgevers- als langs werknemerskant is er 
bezorgdheid over de concurrentiële positie van de Vlaamse 
scheepvaart, indien aan deze maatregel wordt geraakt. De 
(parafiscale) concurrentie met goedkope vlaglanden als 
Liberia of Panama is groot. De Vlaamse ondernemingen 
vragen vooral een gelijk speelveld waarbinnen eerlijke 
concurrentie kan spelen. 
Met een budgettaire kost van ongeveer €35 miljoen voor een 
tewerkstelling van ongeveer 1000 VTE is dit geen goedkope 
maatregel. Er wordt echter gewezen op belangrijke indirecte 
tewerkstellingseffecten: de maatregelen creëren een apart 
ecosysteem. De personeelsinstroom in de sectoren komt in 
belangrijke mate van de Hoge Zeevaartschool in Antwerpen en 
VDAB Zeebrugge. Na een periode op zee stromen velen door 
naar walfuncties in publieke en private havenbedrijven, waar 
ze (Belgen) gegeerd zijn voor management- en R&D-functies. 
Het gaat om knelpuntberoepen. 

Neveneffecten: 
Hoe groter de nationale vloot, hoe zwaarwegender de stem in 
de internationale organisaties (IMO, ILO) die beslissen over 
arbeidsomstandigheden, technische voorwaarden, 
milieuaspecten,… 

Best practices De maatregelen werden vergeleken met maatregelen in 
Nederland & Denemarken (vergelijkbaar maritiem 
ecosysteem), Portugal (zag vloot sterk groeien door nieuwe 
steunmaatregelen) en Frankrijk (gelijkaardig sociale 
zekerheidssysteem).  
Gelijkaardige loonkostverlagende maatregelen kosten in 
Nederland € 108 miljoen en in Frankrijk € 825,6 miljoen per 
jaar, dus ruim meer dan in Vlaanderen.  

Na een wijziging van de Belgische steunmaatregelen in de 
jaren ’90 vlagde nagenoeg de hele Belgische vloot uit naar 



Luxemburg, met een keldering van het aantal studenten aan 
de Zeevaartschool en het aantal werknemers tot gevolg. 

Bevoegdheidsverdeling Het beleids- en regelgevend kader zit momenteel sterk 
verspreid over verschillende overheden en afdelingen heen: 
FOD Mobiliteit, FOD Financiën, FOD Economie, RSZ, Dept. 
WSE, Dept. EWI, Dept. MOW, VDAB, Hogere Zeevaartschool. 

Het operatorschap van de steunmaatregelen ligt volledig op 
federaal niveau, terwijl de regelgeving deels Vlaams werd. De 
Zesde staatshervorming kan voor deze materie niet meteen als 
een efficiënte evolutie gezien worden. 

Administratieve vereenvoudiging De bevraagde ondernemingen ervaren de beleidsmaatregelen 
als administratief weinig complex, en de samenwerking met de 
meeste overheden verloopt vlot. 

Besparingsvarianten In de laatste jaren is een nieuwe activiteit ontstaan die 
technisch binnen de wetgeving van deze verminderingen vallen: 
de luxejachten en cruiseschepen. Samen vertegenwoordigen ze 
slechts iets meer dan 2% van de vaartdagen, maar deze 
activiteit zou geschrapt kunnen worden uit het 
toepassingsgebied.  

Topics voor spending review Tijdens de interviews voor dit project, bleek er binnen de 
verschillende betrokken overheidsadministraties weinig 
expertise over de maritieme sector beschikbaar te zijn. De 
maatregelen zijn dermate verspreid over beleidsdomeinen dat 
een brede Vlaamse visie op de sector en de ondersteunende 
maatregelen ontbreekt. Deze visie zou kunnen uitgewerkt 
worden in een vervolgproject. 

“De overheid moet een duidelijke visie op de volledige 
maritieme sector uitwerken, waarbij het specifieert wat het 
belang van deze sectoren is op vlak van tewerkstelling, 
economische ontwikkeling en vanuit geostrategisch oogpunt. 
Hierbij moet goed nagedacht worden wat men wil bereiken 
qua tewerkstelling, zowel op zee als aan wal als bij indirecte 
bedrijven, wat de rol is van de overheid kan zijn bij het 
vrijwaren van het concurrentievermogen, wat het strategisch 
belang is van de sector voor Vlaanderen.  
Deze visie moet dan gekoppeld worden aan duidelijke 
objectieven die periodiek kunnen worden opgevolgd.” 

De indirecte effecten waar deze studie naar wijst, zijn belangrijk 
maar missen inderdaad objectieve onderbouwing. De 
doorstroom naar walfuncties en de indirecte 
tewerkstellingseffecten, nochtans belangrijke aspecten van 
deze maatregel voor het werkgelegenheidsbeleid, kunnen niet 
gemeten worden. Hier zou in een vervolgopdracht op ingezet 
kunnen worden. 

Zie bijlage: VBH_Bijdragevermindering Zeevarenden.pdf 



5) Verhoogde staatstoelage art.60

VDAB heeft op 24 maart 2021 een offerteaanvraag voor een onderzoek naar de verhoogde 

staatstoelage in kader van artikel 60 §7 gelanceerd naar de kandidaten binnen het raamcontract 'VBH-

onderzoekscapaciteit'–perceel 7 - Werk en sociale economie’.  

De opdrachtgevers ontvingen op 6 april 2021 één onderzoeksvoorstel in het kader van deze oproep, 
met name vanwege een consortium van IDEA Consult en Deloitte. 

Het ingediende voorstel werd door de leden van de VBH-Projectgroep WSE besproken op 15/04/2021. 

Aangezien er maar één ingediende offerte was, kreeg deze automatisch het maximum van de punten. 

Projectverloop 

● 26/04 eerste overleg Idea Consult/SPOC VDAB :
- nog bestaande onduidelijkheden toelichten/uitklaren
- contactpersonen opvragen
- informatie opvragen

● Begin mei : cijfermateriaal verzamelen en interviews inplannen met verschillende
stakeholders

● 1 juni : overleg stuurgroep VDAB /Idea Consult
- bespreken van de eerste bevindingen uit interviews, cijfermateriaal...
- bespreking van de vragenlijsten vr de bevraging van de OCMW’s

● 15 juni : Lancering van de enquêtes
● 25 juni: oplevering van het tussentijds rapport (kwantitatieve en financiële analyse)
● 5 juli: telefonische opvolging van de enquêtes om de responsgraad te verhogen
● Focusgroepen met OCMW’s en SE-initiatieven : tussen 31/08 en 14/09
● 23 september : strategische workshop
● Eind september : oplevering van het eindverslag

Conclusie 

Het project is op schema. De projectgroep neemt kennis van de voortgang van het onderzoek. 

Definitieve conclusies kunnen pas geformuleerd worden na afronding van het tweede deel van het 

onderzoek. De projectgroep zal schriftelijk geconsulteerd worden bij het eindrapport. 



6) Doorstroom Sociale Economie

Deze maatregel wordt met eigen capaciteit van DWSE geanalyseerd. Aanvullend zullen de 

resultaten van deze doorstroomtrajecten ook wetenschappelijk geëvalueerd worden. Dit 

onderzoek zou tegen het einde van 2021 afgerond moeten zijn.  

Doeltreffendheid regelgeving & 
neveneffecten 

Het nieuwe kader Collectief Maatwerk en LDE heeft aandacht 
voor de groei en evolutie die doelgroepwerknemers kunnen 
doormaken. Hun begeleiding focust op professionele en 
competentie-ontwikkeling, en het benodigde 
ondersteuningspakket wordt periodiek herzien. Indien deze 
evaluatie uitwijst dat men niet meer voldoet aan de criteria 
voor ondersteuning, valt deze weg. Soms kan de werknemer 
zonder Collectief Maatwerk- of LDE-subsidie in de sociale 
economie blijven werken, soms moet er worden doorgestroomd 
naar het Normaal Economisch Circuit (NEC). De hier 
geëvalueerde doorstroomtrajecten voorzien hierbij 
begeleiding, doorstroomstages en nazorg.  
De haalbaarheid van doorstroom hangt af van de kenmerken 
van de werknemer (structurele beperking, aanwezige 
competenties), de concurrentie met andere werkenden en 
werkzoekenden, arbeidsvoorwaarden in andere sectoren (type 
contract, loon, …), en het aanbod aan geschikte jobs.  
Op 241 afgeronde doorstroomtrajecten werd er 55 keer 
doorstroom naar het NEC gerealiseerd. De overige trajecten 
werden stopgezet zonder doorstroom.  
De duurzaamheid van de doorstroom is nog onbekend. Indien 
men na doorstroom snel terug werkloos wordt, zonder 
terugvalpositie in de sociale economie, zou dit een erg negatief 
resultaat zijn. 
Met het ontwerp van decreet over maatwerk bij individuele 
inschakeling wordt wel in een terugvalpositie voorzien.  

Best practices Er werd geen vergelijking gemaakt met buitenlandse 
voorbeelden. 

Bevoegdheidsverdeling De uitgaven worden gedragen door de gewesten, de 
terugverdieneffecten situeren zich hoofdzakelijk bij de federale 
overheid. 

Een stage via terbeschikkingstelling blijkt een belangrijke 
drempel in het doorstroomtraject: de procedure is omslachtig, 
tijdrovend en administratief complex. Volgens verschillende 
doorstroombegeleiders vormt deze procedure een serieuze 
drempel naar werkgevers in het NEC én het SEC. Omwille van 
de bevoegdheidsverdeling is Vlaanderen echter niet in de 
mogelijkheid om een alternatieve stagevorm uit te werken op 
maat van deze doorstroomtrajecten en gericht op werknemers. 

Met de uitrol van Individueel Maatwerk (voorzien vanaf 2023) 
zouden hier wel nieuwe mogelijkheden ontstaan. 



Administratieve vereenvoudiging Het doorstroomkader is vrij lineair opgebouwd, met 4 
opeenvolgende fases die doorlopen moeten worden: 
voortraject, jobmatching, stage en nazorg. In de praktijk 
verloopt dit niet zo lineair, en zou terugschakelen naar een 
eerdere stap of instappen op een latere fase mogelijk moeten 
zijn. 

Besparingsvarianten In vergelijking met andere vormen van gespecialiseerde 
begeleiding zijn de doorstroomtrajecten niet duur.  
Er is een vaste financiering per fase (zie vorig punt). Hierdoor 
wordt er soms gefinancierd voor fases die niet nodig zijn.  

Topics voor spending review Een verdere evaluatie staat gepland voor eind 2021, en een 
evaluatie van collectief maatwerk tegen het einde van de 
legislatuur.  
Deze en voorliggende evaluatie raken aan de fundamentele 
discussie rond de positie van gesubsidieerde tewerkstelling in 
het bredere arbeidsmarktbeleid.  

Zie bijlage: VBH_Doorstroom SE.pdf 




