
Open forum
De actieve welvaartsstaat

Activerend werkgelegenheidsbeleid

Het éne actief arbeidsmarktbeleid is het andere
niet. Workfare is iets anders dan werkgarantie.
Lastenverlaging heeft andere gevolgen dan gesub-
sidieerde tewerkstelling. Europa stuurt meer en
meer, maar in welke richting? Wat leert internatio-
naal vergelijkend onderzoek? En waar staan het
Vlaamse en Belgische beleid?

Op deze en soortgelijke vragen zoeken we in dit
Open Forum naar meer duidelijkheid en antwoor-
den, zelfs al zijn die laatste voorlopig.

We starten met een bijdrage van Johannes Van der
Velden, van het Directoraat Generaal Werkgele-
genheid en Sociale Zaken van de Europese Com-
missie. Hij schetst de achtergrond en logica van het
Europees werkgelegenheidsbeleid sinds de Top
van Lissabon. We krijgen ook een overzicht van de
bereikte resultaten, en dat voor Europa en voor
België. België was (is) zeker niet de beste leerling
van de Europese klas.

Vervolgens rapporteert Ides Nicaise van het HIVA
over de resultaten van zijn internationaal verge-
lijkend VIONA onderzoek omtrent de herinte-
gratieprogramma’s voor langdurige werklozen en
bijstandscliënten. In zijn vergelijking toetst hij pro-
gramma’s op hun macro- en micro-economische
gevolgen. Het onderscheid workfare versus werk-
garantie is bepalend voor vooral de micro-econo-
mische gevolgen, zo blijkt.

Ivar Lødemel, professor aan het Fafo Institute for
Applied Social Science, Oslo, Finland en promotor-
coördinator van een internationaal Gericht Socio-
Economisch Onderzoek terzake, gaat nog dieper in
op de problematiek van workfareprogramma’s.
Wat zijn de kenmerken van zo’n programma’s, wat

is het verschil met andere activeringsmaatregelen?
Kan de internationale vergelijking een eenduidige
definitie opleveren? En hoe situeren verschillende
activeringsprogramma’s en tewerkstellingsmaatre-
gelen in diverse EU landen zich op een workfare-
activeringsschaal?

En hoe zit het concreet in België/Vlaanderen? Een
eerste belangrijk aspect, zeker gezien de ingezette
budgettaire middelen, is het beleid inzake lasten-
verlaging en subsidiëring van arbeid. Ive Marx van
het CSB, UFSIA, geeft duiding bij de resultaten van
zijn, opnieuw internationaal vergelijkend VIONA-
onderzoek. Zijn voorlopige (en voorzichtige) con-
clusie: de netto-tewerkstellingsimpact zou wel
eens zeer klein tot nihil kunnen zijn. En meer ge-
richte maatregelen dan? De empirische evaluaties
suggereren opnieuw dat de opbrengst in termen
van additionele tewerkstelling wel eens veeleer ge-
ring zou kunnen zijn. Maar definitieve uitspraken
zijn nog niet mogelijk, bij gebrek aan meer syste-
matische evaluatie, ‘d.m.v. het gecontroleerd expe-
riment’. Ondanks de ‘voorzichtige wetenschapper’,
voorwaar een scherpe analyse.

Meest in het oog springend op Belgisch niveau is
vervolgens het Lenteplan van Minister Vande La-
notte. Een jaar oud, pas uit de startblokken, maar
toch al enkele bedenkingen en suggesties door
Idriss Ibnou Cheikh en Griet Pitteljon, stafmede-
werkers van de Cel Werkgelegenheid van de
VVSG. Zij leiden ons door Invoeginterim, artikel
60 § 7 en Sociale Economie, en delen links en
rechts goede en slechte punten uit.

Last but not least komt Vlaanderen aan de beurt,
met die totaal andere arbeidsmarktsituatie. Fons
Leroy, kabinetschef van Minister Landuyt, zet de
puntjes op de i. Het Vlaams beleid is geen workfa-
rebeleid, het gaat integendeel uit van een stimule-
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rende aanpak. Maar een echt gepersonaliseerd
maatwerk is nog niet bereikt, erkent het beleid.

Het is erger dan dat, betoogt Chris Serroyen, van de
studiedienst van het ACV. De werkgarantiebenade-
ring, zoals vastgelegd in het Programma van de
Groep van Leuven, ligt nog ver buiten bereik. Het
aantal werkervaringsplaatsen is nog veel te klein.
En niet alleen het aantal is van tel, ook veel meer
aandacht voor de kwaliteit en voor de doorstro-
ming naar het normaal economisch circuit is ver-
eist.

Ondanks de zeer gunstige arbeidsmarktcijfers, is de
weg naar werk voor heel wat werkzoekenden nog
lang niet eenvoudig. Europa plaatst knipperlichten,
maar heeft ook richtingen aan; de beleidsverant-
woordelijken nemen maatregelen, goede en min-
der goede signaleren onderzoekers en betrokken
actoren. Een nieuwe arbeidsmarktsituatie, met
nieuwe valkuilen.

Geert Vandenbroucke
Steunpunt WAV
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