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De sociale inschakelingseconomie 
als springplank naar duurzame 
uitstroom? Een analyse van de uit- en 
doorstroom vanuit de invoegmaatregel, 
Werkervaring (WEP+) en de sociale 
werkplaatsen.
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in kaart brengen, alsook hun ar-
beidsmarktgeschiedenis ( = vorige 
posities op de arbeidsmarkt).

Volgende onderzoeksvragen ston-
den centraal:
1.  Wat is het profi el van de doel-

groepwerknemers van de drie 
bestudeerde werkvormen?

2.  Waar komen uitstromers uit 
de drie bestudeerde werkvor-
men terecht? Stromen ze door 
naar een job op de reguliere 
arbeidsmarkt?

3.  Wat zijn de kenmerken van deze doorstroom? 
Is de doorstroom duurzaam?

We bestudeerden de groep uitstromers uit deze drie 
maatregelen in 2002, 2004 en 2006. Op deze manier 
konden we de verdere loopbaan van de uitstromers 
in kaart brengen, aangezien de recentste data waar-
over we op het moment van het onderzoek konden 
beschikken dateren van het vierde kwartaal van 

Het Vlaamse beleid legt de laatste jaren steeds meer de nadruk op 

uitstroom uit de sociale economie naar de reguliere arbeidsmarkt. 

Bepaalde werkvormen binnen de sociale inschakelingseconomie, 

zoals de invoegmaatregel en werkervaring (WEP+), stellen door-

stroom ook expliciet als doelstelling voorop.1 Met dit onderzoek 

wilden we voor deze werkvormen, alsook voor de sociale werkplaat-

sen waarin ook een zekere mate van doorstroom kan gerealiseerd 

worden, dan ook nagaan of er doorstroom gerealiseerd wordt, en 

zo ja, wat de kenmerken hiervan zijn. Het onderzoek werd uitge-

voerd in het kader van het Steunpunt Werk en Sociale Economie.

Onderzoeksopzet, – vragen en 
methodologie

Met dit onderzoek wilden we een zicht krijgen op 
de mate waarin uitstromers uit drie werkvormen in 
de sociale economie aan het werk gaan in een job 
op de reguliere arbeidsmarkt, wat de kenmerken 
zijn van deze jobs en of de uitstroom duurzaam is. 
Daarnaast wilden we het profiel van de uitstromers 
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2008. Dit maakte dat we niet enkel de arbeidsmarkt-
positie op korte termijn (2006), maar ook deze op 
middellange (2004) en lange termijn (2002) konden 
nagaan. De keuze voor deze drie uitstroomjaren 
werd daarnaast bepaald door de keuze voor de be-
studeerde werkvormen, vooral met betrekking tot 
beleidsmatige kenmerken van de invoegbedrijven 
en het werkervaringsprogramma (WEP+). Zo werd 
tot en met 2005 een gesubsidieerde tewerkstelling 
in een invoegmaatregel van vier jaar vooropgesteld, 
na 2005 wijzigde dit naar twee jaar. Aangezien de 
invoegmaatregel werd opgestart in 2000 veronder-
stelden we dan ook dat de uitstroom pas op gang 
kwam in 2004. Dit werd ook bevestigd door cijfers 
van het Departement Werk en Sociale Economie 
(WSE), die 151 invoegwerknemers opmaten op het 
einde van 2002. Gezien deze geringe groep en de 
vermoedelijk lage uitstroom die hiermee gepaard 
ging, brachten we voor deze werkvorm enkel de 
uitstroom in 2004 en 2006 in kaart. Dit liet ons toe 
een voldoende grote groep uitstromers te hebben 
en de belangrijkste wijzigingen in de regelgeving 
mee te nemen. WEP+ ging van start in juni 1997. 
Ook hier vinden we in 2005 een belangrijke wijzi-
ging, maar dan met betrekking tot de doelgroep-
voorwaarden en enkele modaliteiten. Omdat WEP+ 
al bestaat sinds 1997 en omwille van de verande-
ringen in regelgeving, namen we voor deze werk-
vorm de drie jaren (2002, 2004 en 2006) mee. Ook 
voor de sociale werkplaatsen bestuderen we de uit-
stroom voor deze drie uitstroomjaren.

We wilden bovendien ook de arbeidsmarktgeschie-
denis van de betrokken doelgroepwerknemers 
meenemen. De arbeidsmarktgeschiedenis van een 
persoon is immers een belangrijk element dat ons 
kan helpen de toekomstige arbeidsmarktpositie(s) 
te duiden. Er zijn nog een heel aantal andere fac-
toren die de arbeidsmarktpositie van de persoon 
kunnen beïnvloeden, maar die niet (kunnen) geme-
ten worden (in databanken). Een manier om toch 
een deel van deze zogenaamde niet-geobserveerde 
heterogeniteit mee te nemen in analyses is door 
het opnemen van de arbeidsmarktgeschiedenis. Dit 
deden we door naast de arbeidsmarktposities die 
volgen op de uitstroom uit een geselecteerde werk-
vorm (tot het vierde kwartaal van 2008) ook de 
arbeidsmarktposities voorafgaand aan de uitstroom 
mee te nemen. Hiervoor hebben we de beschik-
bare data opgevraagd vanaf het tweede kwartaal 
van 1998 (II 1998).

Om een vollediger profielschets te kunnen maken 
van de uitstromers hebben we daarnaast een aan-
tal persoonskenmerken opgevraagd, namelijk ge-
slacht, leeftijd, opleidingsniveau, arbeidsgeschikt-
heid, gezinstype, nationaliteit en woonplaats. Een 
aantal van deze kenmerken – met name opleiding-
sniveau, geslacht, leeftijd, nationaliteit, arbeidshan-
dicap – zijn elementen van de doelgroepomschrij-
ving van de bestudeerde maatregelen.

De totale onderzoekspopulatie betrof hiermee 
11 978 doelgroepwerknemers. Om na te gaan wat 
de effecten zijn van een tewerkstelling in de sociale 
inschakelingseconomie op de loopbanen van doel-
groepwerknemers, maakten we gebruik van door-
stromingscijfers naar de reguliere arbeidsmarkt, 
sociale economie, inactiviteit en werkloosheid. We 
maakten hiervoor gebruik van administratieve data 
aangeleverd door de Kruispuntbank Sociale Zeker-
heid, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Be-
scherming (KSZ DWH AM&SB). De gebruikte data 
overspannen een periode van 10 jaar (1998-2008).

In wat volgt bespreken we de belangrijkste resul-
taten met betrekking tot de uitstromers uit de drie 
werkvormen. Voor de volledige resultaten van dit 
onderzoek verwijzen we graag naar het volledige 
rapport.

Profielkenmerken van de uitstromers

Om het profiel van de uitstromers na te gaan ana-
lyseerden we enkele persoonskenmerken, name-
lijk geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, arbeidsge-
schiktheid, gezinstype, nationaliteit en woonplaats. 
Daarnaast bekeken we de arbeidsmarktpositie voor 
instroom in de maatregel. Het gaat hierbij om vier 
verschillende posities (werkend, werkzoekend, 
niet-beroepsactief en onbekend) op de laatste dag 
van het kwartaal. Belangrijk bij de interpretatie van 
deze cijfers is dan ook rekening te houden met de 
manier waarop deze variabele gemeten wordt, aan-
gezien enkel de positie op de laatste dag van het 
kwartaal wordt meegenomen. Tot slot brachten we 
ook de werkloosheidsduur in kaart van de uitstro-
mers voor instroom in de maatregel. We toetsten 
deze bovendien af aan de voorwaarden die gesteld 
worden met betrekking tot werkloosheid om in te 
stromen in de maatregelen.
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Socio-demografi sche kenmerken

De uitstromers uit de invoegmaatregel telden in 
2004 iets meer dan de helft mannen, terwijl vrou-
welijke uitstromers in 2006 duidelijk oververte-
genwoordigd waren, met bijna 70% van de totale 
groep uitstromers in dat jaar. Een mogelijke verkla-
ring hiervoor zijn het grote aantal invoegbedrijven 
dat met dienstencheques werkt. Deze activiteiten 
betreffen vooral ‘vrouwelijke’ activiteiten, zoals 
poetsen en strijken. Ook de uitstromers van WEP+ 
waren voornamelijk vrouwelijk, met gemiddeld 
64,1%. Voor de sociale werkplaatsen stellen we het 
tegenovergestelde vast, met een hogere uitstroom 
van mannen dan van vrouwen (gemiddeld 58% 
mannen). Naar leeftijd is een derde van de uitstro-
mers uit de invoegmaatregel 26-35 jaar. De oudere 
werknemers, van 46 tot en met 65 jaar, zijn slechts 
in zeer beperkte mate vertegenwoordigd (16%). 
Ook voor WEP+ ligt het zwaartepunt in de catego-
rie 26-35 jarigen, met gemiddeld 30%. In de sociale 
werkplaatsen zijn de uitstromers relatief gezien ou-
der. Hier was meer dan een kwart 46-55 jaar oud, 
tegenover slechts 12% in de andere werkvormen.

We stelden vast dat de uitstromers uit de sociale 
werkplaatsen gemiddeld lager geschoold zijn dan 
deze uit de andere werkvormen. Gemiddeld 85% 
van de uitstromers heeft een diploma lager secundair 
onderwijs (LSO), voor WEP+ en de invoegmaatregel 
was dit gemiddeld een 10% minder. Daartegenover 
staat dat een hoger aandeel uitstromers uit WEP+ en 
de invoegmaatregel een diploma hoger secundair 
onderwijs (HSO) heeft. Dit is niet verrassend, gezien 
de doelgroepvoorwaarden. Het maximale scholing-
sniveau voor de invoegmaatregel is immers HSO en 
voor WEP+ worden er zelfs geen bepalingen gesteld 
met betrekking tot scholing, terwijl voor de sociale 
werkplaatsen enkel werkzoekenden met maximaal 
een diploma LSO in aanmerking komen. Naar nati-
onaliteit is het merendeel van de uitstromers Belg, 
en dit voor alle drie de werkvormen. Voor WEP+ 
en de sociale werkplaatsen ging het om gemiddeld 
87% en 91%, voor de invoegmaatregel was 77% van 
Belgische afkomst. Deze laatste werkvorm telde dus 
meer uitstromers van buitenlandse afkomst, voor-
namelijk van buiten Europa. Van de uitstromers uit 
de sociale werkplaatsen heeft een groter aandeel 
te kampen met een beperking, hier was gemiddeld 
13% van de uitstromers beperkt arbeidsgeschikt, 
meer dan het dubbele dan de uitstromers van de 

andere twee werkvormen. Dit strookt eveneens met 
de doelgroepvoorwaarden. Naar gezinssituatie tot 
slot blijkt de overgrote meerderheid van de uitstro-
mers uit de invoegmaatregel en WEP+ samenwo-
nend met kinderen te zijn, met respectievelijk ge-
middeld 35% en 31%. Voor de sociale werkplaatsen 
was dit iets minder. Hier is het aandeel alleenwo-
nenden dan weer een stuk hoger, met gemiddeld 
30% van de uitstromers tegenover 21% voor WEP+ 
en een kwart voor de invoegmaatregel.

Werkloosheidsduur

De meerderheid van de uitstromers uit WEP+ en 
de sociale werkplaatsen was in het kwartaal voor 
instroom langdurig werkzoekend, met een werk-
loosheidsduur van meer dan 36 maanden. Het 
gaat om respectievelijk gemiddeld 30-45% voor de 
sociale werkplaatsen en 35-40% voor WEP+. Wat 
de invoegmaatregel betreft stellen we vast dat de 
meerderheid van de uitstromers in 2004 een tot 
zes maanden werkloos was in het kwartaal voor 
instroom. In 2006 stellen we echter het tegen-
overgestelde vast: hier was de meerderheid van 
de uitstromers meer dan 36 maanden werkloos in 
het kwartaal voor instroom. Dit is enigszins ver-
wonderlijk, gezien de voorwaarden stellen dat een 
werkzoekende – afhankelijk van de leeftijd – zes tot 
twaalf maanden werkzoekend moet zijn alvorens te 
kunnen instromen in de invoegmaatregel. De lange 
werkloosheidsduur voor instroom in WEP+ en de 
sociale werkplaatsen is echter niet verwonderlijk, 
gezien beide werkvormen zich expliciet richten op 
de groep van langdurig werkzoekenden (cfr. WEP+ 
minstens 24 maanden, sociale werkplaatsen vijf jaar 
inactief). Deze cijfers tonen aan dat deze groep ook 
echt bereikt wordt. Opvallend is wel dat een niet te 
verwaarlozen groep uitstromers uit de sociale werk-
plaatsen een tot zes maanden werkloos was tijdens 
het kwartaal voor instroom. Een verklaring hiervoor 
is dat instromers in de sociale werkplaatsen pas op 
de dag voor indiensttreding gekend moeten zijn bij 
VDAB als werkzoekende (op voorwaarde dat de 
persoon in kwestie gedurende een ononderbroken 
periode van minstens vijf jaar inactief was). Ook 
periodes van ziekte en invaliditeit kunnen mogelijk 
een belangrijke rol spelen, aangezien de doelgroep 
van deze werkvorm te kampen heeft met fysieke 
en/of psychische belemmeringen.
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Uitstroom naar werk

Voortijdige uitstroom (WEP+ en invoegmaatregel)

We zijn nagegaan hoelang de uitstromers gemid-
deld in de maatregel zaten, alvorens uit te stromen, 
en dit voor de invoegmaatregel en WEP+. Dit zijn 
immers maatregelen waarbij bepalingen worden 
gesteld met betrekking tot de duur in de maatregel. 
Voor de invoegmaatregel gaat het om vier jaar, of 
48 maanden, waarin de werkgever die erkend is 
als invoegbedrijf recht heeft op een loonsubsidie 
per tewerkgestelde invoegwerknemer. Na deze vier 
jaar is het de bedoeling dat de invoegwerknemer 
uitstroomt naar een gewone job bij dezelfde werk-
gever. Vanaf 2005 werd deze periode ingekort tot 
twee jaar. Voor WEP+ wordt gesteld dat een doel-
groepwerknemer na een jaar uitstroomt. Dit kan, 
indien nodig, eventueel verlengd worden tot 18 
maanden (De Cuyper et al., 2010).

Een opvallende bevinding is dat de grote meerder-
heid van de bestudeerde uitstromers uit de invoeg-
maatregel al na minder dan een jaar uit de maatregel 
stroomt. In 2004 was bijna 80% van de uitstromers 
al na negen tot twaalf maanden uitgestroomd. Een 
tot vier maanden na instroom was zelfs al 60% uit-
gestroomd. In 2006 stroomde 33% al uit na een tot 
vier maanden en na vijf tot acht maanden was al 
meer dan de helft van de totale groep doelgroep-
werknemers uitgestroomd. In de twee uitstroomja-
ren stroomde respectievelijk slechts 2,1% en 1,5% uit 
na 48 maanden. Dit is een opmerkelijke vaststelling, 
aangezien de periode waarin de doelgroepwerkne-
mer recht heeft op een loonsubsidie vier jaar betreft. 
In de WEP+-maatregel worden de doelgroepwerkne-
mers geacht na twaalf maanden werkervaring door 
te stromen naar een job op de reguliere arbeids-
markt. We stellen vast dat de grote meerderheid van 
de uitstromers inderdaad na negen tot twaalf maan-
den uitstroomt. Voor de drie uitstroomjaren gaat het 
respectievelijk om 72,2%, 72,7% en 66,6%. In verge-
lijking met de invoegmaatregel stroomt dus een veel 
kleiner aandeel doelgroepwerknemers voortijdig uit.

Wordt doorstroom (naar de reguliere 
arbeidsmarkt) gerealiseerd?2

Van de bestudeerde uitstromers uit WEP+ stroomde 
over de drie uitstroomjaren heen gemiddeld 71,5% 

door naar werk.3 Voor de invoegmaatregel is dit 
aandeel hoger, met gemiddeld 81,4% over de twee 
jaren. Dit ligt in de lijn der verwachtingen. Aange-
zien we eerder echter vaststelden dat de meerder-
heid van de invoegwerknemers al uitstroomde na 
minder dan een jaar, kunnen we de vraag stellen in 
welke mate de invoegtewerkstelling hier een effect 
heeft gehad. Ook vanuit de sociale werkplaatsen 
noteerden we doorstroom: gemiddeld ging 61% aan 
het werk op de reguliere arbeidsmarkt. In zekere 
zin is dit verrassend, omdat de doelgroep bedui-
dend zwakker is dan deze van de andere maatre-
gelen (en bovendien te kampen heeft met sociale, 
fysieke of psychische belemmeringen) en uitstroom 
geen expliciete doelstelling is van de maatregel. De 
manier waarop we de doorstroom in kaart brachten 
speelt hier hoogstwaarschijnlijk mee, aangezien we 
zijn vertrokken van de groep die uitstroomt uit de 
maatregel. Aangezien dit geen expliciete doelstel-
ling is voor de sociale werkplaatsen, bestaat het 
vermoeden dat het gaat om de doelgroepwerkne-
mers die het ‘sterkst’ zijn. Desalniettemin is de door-
stroom naar werk hoog. Door de hoge uitstroom 
naar werk vanuit de sociale werkplaatsen zijn de 
verschillen met de uitstroom uit WEP+ doorheen de 
jaren ook eerder klein (in 2006 bijvoorbeeld ging 
het om een verschil van amper 5%).

We stelden vast dat beperkte aantallen doorstromers 
opnieuw instromen in een van de drie bestudeerde 
sociale inschakelingsmaatregelen. Dit aandeel ligt het 
hoogst bij de sociale werkplaatsen, al is dit met 6,2% 
bescheiden. De meerderheid hiervan (88%) stroom-
de opnieuw in in een sociale werkplaats. Voor de 
andere werkvormen is het aandeel met gemiddeld 
2% (WEP+) en 2,5% (invoegmaatregel) zeer laag.

Is de doorstroom duurzaam?

De doorstroom (naar werk) vanuit de drie werkvor-
men lijkt duurzaam te zijn. Voor sommige werkvor-
men neemt het aantal werkenden zelfs toe over de 
kwartalen en jaren na uitstroom heen. Zo was van 
de werkervaringsmaatregel een jaar na uitstroom 
gemiddeld 41% van de WEP+-uitstromers uit 2002 
aan het werk. Zes jaar later, in 2008, was dit aandeel 
gestegen tot de helft. 43% van de uitstromers van 
2004 was een jaar na uitstroom aan het werk, vier 
jaar later ging het om 55%. Voor de invoegmaatre-
gel geldt hetzelfde voor de uitstromers van 2004: 
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hier was een jaar na uitstroom 56% aan het werk, 
in het eerste kwartaal van 2008 was bijna 67% aan 
het werk. Wat de doorstromers van 2006 betreft is 
deze ook duurzaam, maar deze blijft evenwel on-
geveer constant. Van de uitstromers uit de sociale 
werkplaatsen in 2002 was een jaar na uitstroom 
35% aan het werk. Vijf jaar later, in 2008, was dit 
iets meer dan 40%. Voor de overige uitstroomjaren 
zien we een constant aandeel werkenden. We kun-
nen dan ook besluiten dat de uitstromers die aan 
het werk gaan ( = doorstromers) op de reguliere 
arbeidsmarkt, hier meestal ook blijven, en dat dit 
aandeel over het algemeen zelfs toeneemt. Deze 
tewerkstellingsmaatregelen lijken dus, althans voor 
een groot deel van de uitstromers, een springplank 
te zijn naar duurzame tewerkstelling.

Voor de invoegmaatregel zijn we tot slot nage-
gaan in welke mate de doorstromers aan het werk 
blijven bij dezelfde werkgever (invoegbedrijf), of 
doorstromen naar een andere organisatie. De fi-
naliteit van de invoegmaatregel is immers dat de 
doelgroepwerknemer na de subsidieperiode wordt 
aangeworven door het invoegbedrijf, om op deze 
manier een duurzame tewerkstelling te realiseren. 
Op basis van onze gegevens kunnen we stellen dat 
de doorstromers van het jaar 2004 meestal naar een 
andere werkgever doorstromen, met uitzondering 
van de doorstromers van het laatste kwartaal van 
2004. Hiervan was een kwartaal na uitstroom bijna 
70% aan de slag bij dezelfde werkgever. Van de 
doorstromers van 2006 blijft, met uitzondering van 
het eerste kwartaal, wel het grootste aandeel bij het 
invoegbedrijf aan het werk.4

Kenmerken van de job

In wat volgt beschrijven we de belangrijkste resul-
taten met betrekking tot de aard en de kenmerken 
van de doorstroom.

Sector, statuut en aantal werkgevers

Van alle drie de werkvormen stroomde het groot-
ste aandeel door naar een job in de private sector. 
Dit aandeel is het hoogst voor de invoegmaatregel. 
Dit is niet verrassend, aangezien invoegbedrijven 
bedrijven uit de private sector zijn en deze maat-
regel als doel heeft om in de private sector – bij 

voorkeur bij dezelfde werkgever – tewerkgesteld te 
worden. In vergelijking met de andere werkvormen 
gaan meer doorstromers uit WEP+ aan het werk in 
de publieke sector. Slechts een gering aandeel van 
de uitstromers uit de drie maatregelen ging aan de 
slag als zelfstandige.

Naar arbeidsregime valt op dat de doorstromers 
uit WEP+ veel vaker dan de doorstromers uit de 
andere maatregelen in een statuut als bediende 
terecht komen. Het gaat om 20% tot een kwart 
bedienden voor WEP+, tegenover 10% of minder 
bedienden voor de invoegmaatregel en de sociale 
werkplaatsen. We stelden wel een daling vast van 
het aantal arbeiders over de jaren na uitstroom uit 
de invoegmaatregel, en, overeenkomstig hiermee, 
een toename van het aandeel bedienden. Zo was 
van de doorstromers van 2004 5,8% tewerkgesteld 
als bediende een jaar nadien. Eind 2008 ging het 
om 13,4%. Ook wat de sociale werkplaatsen betreft 
merken we een lichte stijging op van het aantal 
bedienden, al valt wel op dat dit aandeel kleiner 
is dan voor de andere twee maatregelen. Gezien 
de eerdere vaststelling dat de doelgroep van deze 
maatregel gemiddeld gezien lager geschoold is in 
vergelijking met de andere twee werkvormen, is dit 
echter niet verrassend.

Tot slot zijn we nagegaan in welke mate doorstro-
mers van job veranderen, door een analyse van het 
aantal werkgevers per jaar. We stelden vast dat de 
doorstromers uit de sociale werkplaatsen iets stand-
vastiger zijn in vergelijking met de andere groepen. 
Over de drie uitstroomjaren heen veranderde ge-
middeld 12 tot 14% een keer van werkgever (per 
jaar). Voor WEP+ was dit gemiddeld 18 tot 25%, 
voor de invoegmaatregel lag dit aandeel rond de 
20%.

Gesubsidieerde tewerkstelling

We stelden vast dat, hoewel ook doelgroepwerkne-
mers uit de sociale werkplaatsen doorstromen naar 
werk, het aandeel doorstromers dat vanuit deze 
werkvorm in een gesubsidieerde tewerkstelling 
(GESCO, Activa, SINE en DAC/PRIME) terechtkomt 
veel groter blijkt te zijn dan voor de andere maat-
regelen. De doorstroom naar een gesubsidieerde 
tewerkstelling bedraagt voor de sociale werkplaat-
sen zo’n 50%, tegenover 25-30% van de doorstro-
mers van WEP+ en 10-20% van de doorstromers uit 
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de invoegmaatregel. Voor de invoegmaatregel ligt 
het aandeel werknemers dat doorstroomt naar een 
gesubsidieerde tewerkstelling in 2006 wel hoger 
dan twee jaar daarvoor. Ook hier kan het zwakkere 
profiel van de doelgroep, en het feit dat de werkne-
mers uit de sociale werkplaatsen vaak kampen met 
kwetsbaarheden een verklaring zijn.

Arbeidsvoorwaarden: arbeidsregime en loon

Wat de arbeidsvoorwaarden betreft gingen we na in 
welk regime de doorstromers tewerkgesteld waren 
(voltijds, deeltijds of speciaal)5 en wat het gemid-
delde loon was dat ze verdienden. Het gaat hierbij 
om het gemiddeld voltijds bruto dagloon, of het 
theoretisch loon dat een werknemer zou ontvangen 
voor een voltijdse tewerkstelling, waarvoor de ver-
trekbasis een 38-uren week is. Dit maakt dat het re-
gime dus niet meespeelt bij de hoogte van het loon.

Uit de analyses blijkt dat meer doorstromers uit 
WEP+ en de invoegmaatregel tewerkgesteld zijn in 
een deeltijds regime. Voor WEP+ gaat het gemiddeld 
om 50-60% van de doorstromers. Van de uitstromers 
uit de invoegmaatregel in 2004 werkte gemiddeld 
iets meer dan 35% deeltijds, voor 2006 is de situatie 
omgekeerd en werkt bijna 60% deeltijds. Een verkla-
ring voor deze hoge toename van deeltijds werk kan 
het stelsel van de dienstencheques zijn, dat tot en 
met eind 2008 gecombineerd kon worden met een 
invoegtewerkstelling. Deze dienstencheques worden 
voornamelijk gebruikt voor activiteiten die meestal 
op deeltijdse basis worden uitgevoerd (poetsen, strij-
ken, ...). Vanaf 2006 namen we een grote stijging van 
het aantal invoegwerknemers in het stelsel van de 
dienstencheques waar. Dit zal dus hoogstwaarschijn-
lijk (mede) een verklaring zijn voor de hoge toename 
van het deeltijds werk. Vanuit de sociale werkplaat-
sen gaat gemiddeld zo’n 30% deeltijds aan het werk, 
meer dan de helft werkt in een voltijds regime.

Tot slot bleek dat, ondanks het feit dat ze vaker 
meer voltijds werken, doorstromers uit de sociale 
werkplaatsen gemiddeld minder verdienden dan de 
doorstromers uit WEP+ en de invoegmaatregel. Het 
gemiddeld dagloon voor deze eerste groep is la-
ger, al stijgt dit wel over de kwartalen na uitstroom. 
De doorstromers uit WEP+ en de invoegmaatregel 
zijn in hogere mate vertegenwoordigd in de hogere 
looncategorieën.

Laura Jacobs
Vicky Heylen
Caroline Gijselinckx

HIVA – KU Leuven

Noten
1. Werkervaringsprojecten zijn strikt gezien geen onderdeel 

van de sociale economie, aangezien zij georganiseerd 
worden vanuit de ngo-derdenorganisaties of derden. De 
werkervaringsmaatregel valt bovendien onder de bevoegd-
heid van de Minister van Werk, en niet onder deze van 
de Minister van Sociale Economie. Werkervaring wordt be-
schouwd als een tewerkstellingsmaatregel, eerder dan een 
werkvorm in de sociale economie. VOSEC beschouwt werk-
ervaring echter wel als een onderdeel van de sociale eco-
nomie. Aangezien doorstroom naar de reguliere arbeids-
markt expliciet wordt vooropgesteld, mag deze maatregel 
zeker niet ontbreken in deze doorstroomanalyse.

2. We beschouwen uitstroom naar werk als ‘doorstroom’, en 
zullen op deze manier verder refereren in dit artikel.

3. Deze doorstroomcijfers liggen hoger dan deze die VDAB 
bekomt op basis van de DIMONA-gegevens. Een eerste 
oorzaak voor het verschil is de verschillende kwaliteit van 
de data. DIMONA-gegevens zijn aangiftes van werkgevers, 
de gegevens van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid daar-
entegen zijn betalingsgegevens. Een tweede oorzaak is 
gelegen in de verwerking van deze data. VDAB beschouwt 
een uitgestroomde doelgroepwerknemer als ‘werkend’ in-
dien hij of zij op één bepaald meetmoment (namelijk zes 
maanden na het moment van uitstroom) in de DIMONA-
databank als ‘werkend’ voorkomt. Dit terwijl wij in onze 
analyse rekening houden met verschillende meetmomen-
ten na het moment van uitstroom.

4. Omwille van ontbrekende gegevens in de databank werd 
deze analyse uitgevoerd op een beperkt aantal observaties 
van 539.

5. Een speciaal regime omvat seizoensarbeid en periodes van 
tijdelijke arbeid.
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