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en werken vanuit het perspectief van jongeren in 
armoede. Het stelsel schept voor deze groep een 
reeks mogelijkheden, maar creëert tegelijk ook risi-
co’s. Tot slot becijferen Christine Defever en Dimitri 
Mortelmans voor ons welke effecten echtscheiding 
en verweduwing hebben op de arbeidsmarktparti-
cipatie van vrouwen. Hoewel beide gebeurtenissen 
een transitie van samenwonend naar alleenstaand 
impliceren, is de impact op de arbeidsdeelname erg 
verschillend.

Een volgende rubriek bundelt twee bijdrages over 
‘Sociale economie’. Michel Albertijn en Johan Des-
seyn onderzoeken aan de hand van drie concrete 
projecten van de provincie Antwerpen hoe in-
vesteringen in sociale economieprojecten tot de 
creatie van (gepaste) jobs voor doelgroepwerk-
nemers kunnen leiden. Inschakeling in de sociale 
economie is voor de meeste beleidsmakers echter 
geen einddoel, maar eerder een tussenstap. Laura 
Jacobs, Vicky Heylen en Caroline Gijselinckx be-
lichten in hun artikel de volgende stap in het ac-
tiveringsproces: de doorstroom van werknemers 
van de sociale economie naar de reguliere arbeids-
markt. 

Ook het thema ‘Kwaliteit van de arbeid’ komt in 
deze Over.Werk aan bod. Jan Van Peteghem en 
Monique Ramioul onderzochten de arbeidskwali-
teit binnen de snel groeiende sector van de ‘groene’ 
huizenbouw. Bieden de technologische (r)evolu-
ties ook nieuwe kansen op kwalitatief hoogstaand 
werk, of blijft het bouwvakkersberoep gewoon bij 
het oude, met haar traditionele aantrekkelijke en 
onaantrekkelijke kanten? Stijn Baert, Bart Cockx en 
Dieter Verhaest stellen vervolgens de vraag of de 
kans op het vinden van een adequate job bevor-
derd of juist gehypothekeerd wordt door eerst een 
job onder je kwalificatieniveau uit te voeren. Zij 
gingen dit effect van ‘overscholing’ na bij Vlaamse 
schoolverlaters.

Redactioneel

Het septembernummer van Over.Werk rondt de 
zomer af met een rijke oogst aan recent ‘Gepubli-
ceerd arbeidsmarktonderzoek’. De katern gaat van 
start met drie artikels die inzoomen op het arbeids-
marktbeleid. Nicole Fasquelle, Koen Hendrickx en 
Christophe Joyeux stellen de nieuwe economische 
vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor. 
In deze prognoses op middellange termijn houden 
ze rekening met een hele reeks recente maatre-
gelen, vooral op het vlak van eindeloopbaan en 
werkloosheidsreglementering. Joost Bollens wijdt 
ons vervolgens in in verschillende methodieken om 
de kosteffectiviteit van (activerende) arbeidsmarkt-
maatregelen te beoordelen. Welk beleidsinstru-
ment biedt de beste kosten-batenverhouding? In 
een derde bijdrage spitten Vincent Corluy en Frank 
Vandenbroucke de complexe relatie uit tussen te-
werkstelling op individueel en huishoudniveau en 
nationale armoedetrends. 

In de rubriek ‘Vraag en aanbod van arbeid’ laten 
we eerst Caroline Vermandere aan het woord. Zij 
praat ons bij over verschillen in jobdynamiek tus-
sen de Belgische regio’s. Uit analyses op de Dy-
naM-data komt naar voor dat het Waals Gewest de 
economische crisis (voorlopig) het best heeft ver-
teerd. Barbara Vandeweghe en Daphné Valsamis 
bestuderen de koppeling tussen vraag en aanbod 
op het niveau van organisaties. Ze brengen ver-
slag uit van een enquête bij HR-verantwoordelijken 
over het gevoerde instroo m- en retentiebeleid.

In een eerste bijdrage binnen het thema ‘Doelgroe-
pen’ brengt Vicky Heylen de situatie van werkzoe-
kenden met een arbeidshandicap in kaart. Ze gaat 
na hoe deze groep qua achtergrondkenmerken 
verschilt van de algemene werkzoekendenpopula-
tie, of deze personen een ander begeleidingstraject 
doorlopen en hoe het zit met hun kansen op uit-
stroom uit werkloosheid. Henk Termote en Sop-
hie Galand bekijken het stelsel van deeltijds leren 



Onder de noemer ‘Motivatie en welzijn’ groepe-
ren we tot slot twee bijdragen die inzoomen op 
percepties en attitudes van werknemers. Ria Bour-
deaud’hui en Stephan Vanderhaeghe bieden een 
inkijk in de arbeidsoriëntatie van Vlaamse werk-
nemers en zelfstandigen, via een analyse van een 
nieuwe bevraging in het kader van de Werkbaar-
heidsmonitor. Ilse Laurijssen en Bram Spruyt be-
studeren de relatie tussen arbeidsmarktpositie en 
gevoelens van achterstelling (sociale demotie) bij 
jongvolwassenen. Interessant is dat ze dit verband 
onderzoeken in de onderbelichte ‘omgekeerde’ 
richting: in welke mate beïnvloedt de emotie (ge-
voelens van achterstelling) het gedrag (de beroeps-
status)?

In de katern ‘Open debat’ bieden we eerst een uit-
gebreid forum aan Dorothea Voss. In een vertaald 
opiniestuk maakt zij een genuanceerd bilan op van 
de Duitse mini-jobs, een thema dat, zo merkten we 
op ons congres in december, niet enkel bij onze 
oosterburen hevige reacties losweekt. Dit Over.
Werk-nummer afsluiten doen we met een syndi-
cale bijdrage. Het ACV werkt aan een formule om 
langer werken werkbaar te houden. Peter van der 
Hallen en Stijn Gryp doen het recept voor ons uit 
de doeken.

Veel leesplezier!

Het redactieteam


