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De Vlaamse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren geleidelijk krap-
per geworden en zal de volgende jaren een grote uitstroom van 
50-plussers kennen. De vervangingsvraag van 50-plussers piekt 
in de periode 2022-2027 naar 413 500 vervangingsvacatures. 
Dit gaat gepaard met een inkrimping van de bevolking op ar-
beidsleeftijd en een alsmaar latere instroom van jongeren op 
de arbeidsmarkt. De ‘war for talent’ lijkt zo de volgende jaren 
nog lang niet gestreden en eerder een structureel karakter te 
krijgen. De uittrede van 50-plussers uit de werkende bevolking 
creëert jobopportuniteiten voor andere personen op arbeidsleef-
tijd. De vervangers voor de uittredende 50-plussers zouden we 
kunnen zoeken in de ruime groep van late twintigers, dertigers 
en veertigers. Maar de marge lijkt hier op het eerste zicht eerder 
beperkt: van deze ‘middengroep’ (25 tot 54 jaar) is in 2018 al 
86,2% aan het werk. De arbeidsreserve is dan ook erg beperkt 
in die groepen met een gunstig arbeidsmarktprofiel (zoals 25- 
tot 54-jarige hooggeschoolden) die traditioneel de prime targets 
zijn van de rekruteerders. Onze favoriete vijvers zijn dus zo goed 
als leeggevist, nog voor de krimp in het arbeidsaanbod goed en 
wel op snelheid komt. Het is vanuit die optiek belangrijk om de 
blik te verruimen van wie we als potentieel beschouwen op de ar-
beidsmarkt. In deze bijdrage doen we precies dit. We vertrekken 
vanuit een inclusieve benadering, waarbij we zowel de werken-
den als de niet-beroepsactieven ontleden naar arbeidspotentieel 
op basis van administratieve gegevens. De werklozen beschou-
wen we uiteraard ook als potentieel, maar omdat zij traditioneel 
reeds volledig als arbeidsreserve worden beschouwd, laten we ze 
in deze oefening buiten beschouwing.

Het Datawarehouse Arbeidsmarkt 
en Sociale Bescherming (DWH AM 
& SB) van de Kruispuntbank voor 
Sociale Zekerheid vormt ons ver-
trekpunt voor het ontleden van het 
arbeidspotentieel in de Vlaamse 
bevolking. De meerwaarde van dit 
datawarehouse ligt in de koppe-
ling van de databestanden van de 
Belgische sociale zekerheidsinstel-
lingen, waardoor dubbeltellingen 
van individuen vermeden kun-
nen worden. Indien we ons louter 
zouden baseren op gegevens van 
elke instelling apart, dan leidt dit 
tot verkeerde inzichten omdat een 
individu in de gegevens van meer-
dere instellingen kan voorkomen 
en zo verschillende keren kan 
meegeteld worden in de cijfers. 
Een nadeel aan deze databron is 
de vertraging die gelinkt is aan de 
beschikbare gegevens waarmee 
als onderzoeker kan gewerkt wor-
den. Elke sociale zekerheidsinstel-
ling levert data aan, maar de timing 
van aanlevering van elke instelling 
varieert. De gekoppelde data die 
beschikbaar gesteld wordt aan de 
onderzoekers volgt zo de snelheid 
van de traagste data-leverancier. 
Dit zorgt ervoor dat er anno mei 
2019 slechts data beschikbaar is in 
de webtool tot en met het vierde 
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kwartaal van 2015. Anderzijds merken we op dat 
er zich de voorbije jaren geen al te grote verschui-
vingen hebben voorgedaan tussen de verschillende 
deelposities en dat de inzichten die we zo uit onze 
analyse naar voor schuiven overeind blijven. Op 
die manier blijft het uiterst relevant om het arbeids-
potentieel in de Vlaamse bevolking te ontleden aan 
de hand van het DWH AM & SB.

Stromen tussen socio-economische 
posities

In het DWH AM & SB kunnen we vier grote socio-
economische posities onderscheiden: werkend, 
werkzoekend, niet-beroepsactief en andere. We ba-
seren ons voor deze indeling op de nomenclatuur 
van het DWH AM & SB. Deze nomenclatuur groe-
peert alle personen die gekend zijn in het DWH AM 
& SB in verschillende socio-economische statuten 
op basis van hun situatie op de laatste dag van 
het kwartaal. Aan een persoon kan slechts één no-
menclatuurpositie worden toegekend. Iemand die 
aan meerdere nomenclatuurposities zou kunnen 
worden toegewezen, krijgt de nomenclatuurposi-
tie die het dichtst aansluit bij de arbeidsmarkt. Een 
gepensioneerde die ook nog een job heeft, wordt, 
bijvoorbeeld, bij de werkenden ingedeeld (zie ook 
verder). In figuur 1 geven we een overzicht van 
de Vlaamse beroepsbevolking, opgesplitst naar de 

verschillende nomenclatuurposities. Voor de defi-
nities van elke positie verwijzen we naar kader 1.

In het vierde kwartaal van 2015 waren er in Vlaan-
deren in totaal 3 964 900 personen op arbeidsleef-
tijd (18-64 jaar). Hiervan waren er 2 726 200 aan 
het werk (68,8%) en 138 100 (3,5%) werkloos. De 
groep niet-beroepsactieven was met 710 000 perso-
nen zowat vijf keer de grootte van de werklozen-
populatie, goed voor 17,9% van de totale Vlaamse 
bevolking op arbeidsleeftijd. Een behoorlijke groep 
van 390 000 personen (9,8%) konden in het data-
warehouse niet worden toegewezen aan een wer-
kende, werkloze of niet-beroepsactieve positie.

Figuren 2 en 3 tonen de stromen tussen de vier 
socio-economische posities die we kunnen onder-
scheiden in het DWH AM & SB in de periode 2014-
2015. De personen die tussen 31 december 2014 en 
31 december 2015 van positie veranderden, wor-
den aangeduid in aantallen of percentages op de 
pijlstromen. We merken hierbij op dat de mobiliteit 
tussen de verschillende socio-economische posi-
ties niet veel gewijzigd is tegenover een eerdere 
analyse die we deden op basis van data uit 2005 
en 2006 (zie Booghmans, Herremans, Delmotte, & 
Sels, 2008). Deze geringe wijziging in socio-econo-
mische stromen ondersteunt onze eerdere stelling 
dat een analyse van het arbeidspotentieel in Vlaan-
deren relevant blijft op data vanuit DWH AM & SB 
waarop enkele jaren vertraging aanwezig is.

Figuur 1.
Vlaamse Bevolking 18-64 jaar (n: 3 964 900) op 31 december 2015.

Andere: 9,8%
n: 390 600

Niet-beroepsactieven: 17,9%
n: 710 000

Werklozen: 3,5%
n: 138 100

Werkenden: 68,8%
n: 2 726 200

Bron: Datawarehouse AM&SB KSZ (Bewerking Steunpunt Werk)
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Kader 1. Toelichting begrippen werkend, werkloos, niet-beroepsactief en andere in het DWH AM & SB 

Werkenden: De groep werkenden in de nomenclatuur van de socio-economische positie omvat loontrekkenden, zelfstan-
digen, helpers of personen die een job in loondienst combineren met een job als zelfstandige of helper. De populatie 
werkenden wordt bepaald op basis van de gegevens van de RSZ, de RSZPPO en het RSVZ. Via de bestanden van de RVA 
worden ook personen met een PWA-arbeidsovereenkomst opgenomen bij de werkenden als loontrekkend. Belangrijke 
groepen werkenden die (nog) ontbreken bij de werkenden in de nomenclatuur zijn uitgaande grensarbeiders, het perso-
neel bij de Europese en internationale instellingen dat is vrijgesteld van RSZ-bijdrage en naar België gedetacheerden.

Werklozen: De werklozen in de nomenclatuur zijn uitkeringsgerechtigde werklozen. Het gaat om werklozen met een 
uitkering na een voltijdse tewerkstelling, na een vrijwillig deeltijdse job, een inschakelingsuitkering of een begelei-
dingsuitkering. Deze groep wordt bepaald aan de hand van de gegevens afkomstig van de RVA. Enkel personen die nog 
niet voorkomen bij de werkenden komen in deze categorie terecht.

Niet-beroepsactieven: De groep van niet-beroepsactieven in de nomenclatuur omvat personen in uiteenlopende sta-
tuten, die in het Datawarehouse gekend zijn via databronnen van verschillende instellingen. Het gaat over personen in 
volledige loopbaanonderbreking of tijdskrediet, vrijgestelde werklozen en SWT (RVA); personen in terbeschikkingstelling 
voorafgaand aan het pensioen (RSZ of RSZPPO); gepensioneerden (Federale Pensioendienst); personen met een leefloon 
of financiële hulp (POD Maatschappelijke Integratie); rechtgevende kinderen voor kinderbijslag (Famifed); personen in 
arbeidsongeschiktheid (Nationaal Intermutualistisch College); personen in invaliditeit (RIZIV); personen met een be-
roepsziekte of arbeidsongeval (Fedris) en personen met een tegemoetkoming wegens handicap (FOD Sociale Zekerheid). 
Enkel personen die nog niet voorkomen bij de werkenden of werklozen komen in deze categorie terecht.

Anderen: Alle personen die niet voldoen aan de voorwaarden om bij de werkenden, werklozen of niet-beroepsactieven 
te worden gerekend, vallen onder de groep ‘Andere’. Dit is een diverse groep met onder meer uitgaande grensarbeiders, 
huismoeders- en vaders, werkenden in Europese en internationale instellingen, naar België gedetacheerden, zeelieden 
van de Belgische koopvaardij, personen die louter leven van rente-inkomsten en zwartwerkers zonder een uitkering.

Figuur 2.
Mobiliteit tussen posities in duizenden (2014 - 2015)
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Figuur 3.
Mobiliteit tussen posities in percentage (2014 - 2015)
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In 2014 waren er in totaal bijna 2,71 miljoen werken-
den tussen 18 en 64 jaar. Van deze groep werkenden 
waren er een jaar later nog steeds 94,8% werkend. 
Daarnaast werden er 1,5% of 39 600 personen werk-
loos, verlieten 2,2% of 59 200 personen (tijdelijk) de 
arbeidsmarkt en werden niet-beroepsactief, en kwa-
men 1,5% of 41 400 personen bij de categorie ‘ande-
ren’ terecht. We kunnen dus stellen dat de overgrote 
meerderheid van de werkenden in 2014 ook het 
daaropvolgende jaar nog steeds een job had.

De groep werklozen kent meer doorstroom naar 
andere statuten. Van de 148 00 werklozen in 2014 
waren er een jaar later iets meer dan de helft 
(52,0%) nog steeds werkloos. Zowat een op de vier 
hebben een job gevonden (27,5%) en een op de 
acht zijn niet-beroepsactief geworden (13,9%). Van 
de 710 600 niet-beroepsactieven, bleef de meerder-
heid ook in 2015 niet-beroepsactief (85,2%). Toch 
was ook 10,1% van de niet-beroepsactieven een 
jaar later aan de slag en was een kleine groep van 
1,7% doorgestroomd naar de (vergoede) werkloos-
heid.

In omvang zijn de grootste stromen deze tussen 
het werkende en het niet-beroepsactieve segment, 
in beide richtingen. Bij de stroom van het niet-
beroepsactieve segment naar werk gaat het in de 
meerderheid van de gevallen om jonge school-
verlaters (68,9% is 18-24 jaar) die toetreden tot de 
arbeidsmarkt. In de omgekeerde richting gaat het 
eerder om 55-plussers (62,3%) die de arbeidsmarkt 
verlaten. Daarna komen, in dalende volgorde van 
omvang, de stromen van andere naar werk (en vice 
versa), van werkloosheid naar werk en van werk 
naar werkloosheid.

Arbeidspotentieel werkende bevolking

De vier socio-economische posities splitsen we via 
bijkomende informatie uit het DWH AM & SB ver-
der op in subcategorieën. We kiezen hierbij bewust 
voor een opdeling die het ons mogelijk maakt om 
het arbeidspotentieel per socio-economische posi-
tie te helpen blootleggen. Deze indeling vertrekt zo 
vanuit een eigen denkoefening, waarbij we dubbel-
tellingen uitzuiveren. We passen in deze oefening 
doordachte voorrangregels toe in geval een per-
soon in meerdere subcategorieën van een welbe-
paalde socio-economische positie zou voorkomen. 

Door deze werkwijze kan elke persoon maar in één 
van de subcategorieën voorkomen.

In tabel 1 bekijken we de 2 726 200 werkenden 
meer in detail. In het DWH AM & SB wordt iemand 
als werkend beschouwd indien de persoon een ar-
beidscontract heeft of sociaal verzekerd is als zelf-
standige of helper. We splitsen de werkenden op in 
de regulier werkenden, de werkenden met (tijde-
lijke) vermindering van tewerkstelling, de werken-
den in (tijdelijke) ziekte, invaliditeit of ongeval, en 
de werkenden met pensioen.

Regulier werkenden

De regulier werkenden maken met 2 347 900 
personen of 86,1% de grootste groep uit van alle 
werkenden. Deeltijds- en voltijds loontrekkenden, 
uitzendkrachten en zelfstandigen behoren tot deze 
groep. Een beperkt deel van de regulier werken-
den, 42 100 personen, is in combinatie met een (fi-
nanciële) ondersteuning aan het werk. Deze onder-
steuning gaat over een activering vanuit RVA, een 
leefloon, een werkloosheidsuitkering of een PWA.

Niet iedereen van de regulier werkenden wordt 
optimaal ingezet, zodat er ook binnen deze groep 
verdoken arbeidspotentieel aanwezig is. Zo bleek 
uit eerdere analyse op basis van de Enquête naar 
Arbeidskrachten (Sourbron & Vansteenkiste, 2018) 
dat er 118 700 personen ‘ondertewerkgesteld’ waren 
in 2016. Het gaat om werkenden die minder uren 
arbeid verrichten dan gewenst. Mits een efficiëntere 
benutting van hun arbeidsuren kunnen zij dus rui-
mer ingezet worden en de toenemende arbeidsvraag 
helpen invullen. Uit deze analyses bleek eveneens 
dat we vrouwen relatief vaker terugvinden bij de 
groep ondertewerkgestelden, dan in de doorsnee 
beroepsbevolking. Zowat twee op de drie personen 
bij de ondertewerkgestelden waren vrouw in 2016 
(65,1%), terwijl binnen de beroepsbevolking minder 
dan een op twee van het vrouwelijk geslacht was 
(46,5%). Vrouwen treffen we voornamelijk aan bij de 
deeltijds werkenden die meer uren willen werken. 
Meer dan de helft (59,6%) van deze groep gaf aan 
dat ze geen voltijdse job vonden of dat de job die ze 
wensten enkel deeltijds werd aangeboden. Daarnaast 
werkte zowat een op vier van de vrouwen (24,1%) 
deeltijds omwille van de zorg voor eigen kinderen 
of andere afhankelijke personen, maar zouden ze 
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dus eveneens liever meer uren willen werken. Het 
waren anno 2016 dus nog steeds vaker vrouwen die 
werkuren reduceerden om zo de combinatie werk 
en gezin mogelijk te maken. Vrouwen werken ook 
vaker in sectoren waar deeltijds werk de norm is en 
waarin het soms moeilijk is om een voltijdse baan 
te vinden, denken we maar aan handel en schoon-
maak (Coenen & Morsink 2018). Ook in de social 
profit, waar 78,3% van de werknemers vrouwen 
zijn, werken zes op de tien werknemers deeltijds; 
het ‘opplussen’ van deeltijdsbanen is er dan ook een 
belangrijk aandachtspunt (cijfers Verso 2018). Man-
nen waren daarentegen frequenter ondertewerkge-
steld omdat ze als voltijds werkenden een tijdelijke 
reductie van de arbeidsuren ervaarden. Zij zijn re-
latief vaker werkzaam in conjunctuurgevoelige sec-
toren en worden zo meer geconfronteerd met een 
reductie van de arbeidsuren bij een economische 

achteruitgang. Hun ondertewerkstelling is zo eerder 
van tijdelijke aard omwille van economische rede-
nen (Sourbron & Vansteenkiste, 2018).

Werkenden in ziekte, invaliditeit of ongeval

Vervolgens is er een omvangrijk aantal personen dat 
een arbeidscontract heeft, maar zich tegelijkertijd be-
vindt in een stelsel van (tijdelijke) ziekte, invaliditeit 
of ongeval. Deze groep is met 151 600 personen gro-
ter dan de werklozenpopulatie en omvat 3,8% van 
de bevolking tussen 18 en 64 jaar. De meeste van 
hen zijn gekend bij de mutualiteit (72 100 personen) 
of bevinden zich in invaliditeit (72 000 personen).

In tabel 2 maken we de opdeling van het statuut 
werkend in ziekte, invaliditeit of ongeval naar 

Tabel 1.
Werkenden onderverdeeld naar bijkomende socio-economische positie.

Aandeel t.o.v. bevolking Aandeel t.o.v. subgroep

n % %

Totaal werkenden 2 726 231 68,8 100,0

Regulier werkend 2 347 941 59,3 86,1

Regulier werkend zonder bijkomende ondersteuning

Regulier werkend met ondersteuning 

2 305 881

42 060

58,2

1,1

84,6

1,5

Activering RVA zonder inkomensgarantie-uitkering 27 040 0,7 1,0

Activering RVA en inkomensgarantie-uitkering 1 961 0,0 0,1

Werkend en leefloon 8 036 0,2 0,3

Werkend en uitkeringsgerechtigd werkloos 4 099 0,1 0,2

PWA 924 0,0 0,0

(Tijdelijke) vermindering tewerkstelling 197 137 5,0 7,2

Loopbaanonderbreking/tijdskrediet (RVA-statuut) 195 958 4,9 7,2

Werkend en werkloos met bedrijfstoeslag 767 0,0 0,0

Terbeschikkingstelling voorafgaand aan pensioen 412 0,0 0,0

(Tijdelijke) ziekte, invaliditeit of ongeval 151 561 3,8 5,6

Werkend en invaliditeit 71 951 1,8 2,6

Werkend en gekend bij mutualiteit 72 103 1,8 2,6

Werkend en arbeidsongeval 2 148 0,1 0,1

Werkend en beroepsziekte 2 786 0,1 0,1

Werkend en tegemoetkoming personen met handicap 2 573 0,1 0,1

Werkend en pensioen 29 592 0,7 1,1

Bron: Datawarehouse AM&SB KSZ (Bewerking Steunpunt Werk)
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achtergrondkenmerken. Een eerste vaststelling 
is dat vrouwen er vaker vertegenwoordigd zijn 
(58,3%) dan in de beroepsbevolking (47,3%) of de 
totale bevolking op arbeidsleeftijd (49,5%). Dit geldt 
zowel voor de kortere arbeidsongeschiktheid (mu-
tualiteit) als de langere uitval door invaliditeit. Dat 
vrouwen vaker dan mannen omwille van ziekte af-
wezig zijn op het werk stelde ook het RIZIV reeds 
vast in eerdere studies (RIZIV, 2018). De oververte-
genwoordiging van vrouwen kan gelinkt zijn aan 
de multicausaliteit van (langdurig) ziekteverzuim. 
De combinatie van complexer wordende jobs met 
zorgtaken zorgt voor toenemende druk op de actie-
ve bevolking. Aangezien vrouwen nog steeds meer 
zorgtaken opnemen dan mannen in combinatie met 
complexe werktaken, kunnen ze ook vaker uitval-
len door ziekte (RIZIV, 2017a). Vrouwen komen 
daarnaast ook vaker voor in de groep ‘werkend 
en gekend bij mutualiteit’ doordat borstvoedings-, 
zwangerschapsverlof of werkverwijdering wegens 
borstvoeding of zwangerschap in deze categorie is 
opgenomen.

Daarnaast constateren we dat 25- tot 49-jarigen wat 
minder vaak (52,1%) voorkomen in het statuut van 
(tijdelijke) ziekte, invaliditeit of ongeval als in de 
beroepsbevolking (62,5%). Als we de verdere op-
splitsing van dit statuut bekijken naar respectieve-
lijk mutualiteit en invaliditeit, valt het op dat 25- tot 
49-jarigen relatief vaker voorkomen als gekend bij 
mutualiteit (68,9%) en relatief minder vaak voorko-
men in invaliditeit (34,8%). Het omgekeerde doet 

zich voor bij de leeftijdscategorie 50 tot 64 jaar: zij 
zijn in mindere mate vertegenwoordigd als gekend 
bij mutualiteit (25,8%) ten opzichte van hun aandeel 
in de beroepsbevolking (30,4%), maar zijn vaker 
vertegenwoordigd in invaliditeit (64,9%). Dat jon-
gere leeftijdsgroepen zich relatief vaker in werkend 
en mutualiteit bevinden heeft voor een deel te ma-
ken met zwangerschaps- en ouderschapsverlof dat 
valt onder deze categorie en in grotere aantallen 
wordt opgenomen door 25- tot 49-jarigen. Daar-
naast constateert eerder onderzoek dat een oudere 
leeftijd minder gunstig is voor een terugkeer naar 
werk dan een jongere leeftijd (Mairiaux, Donneau, 
Duchesnes, Vandenbroeck, & Godderis, 2015) en 
dat ze vanuit ziekte vaker overgaan naar invaliditeit 
dan jongere leeftijdsgroepen (RIZIV, 2018).

Aanpak en drempels

De personen in werk en mutualiteit of invaliditeit 
hebben in principe nog een band met hun werk-
gever. Het behouden van de band met de werkge-
ver blijkt wel geen evidentie doorheen een traject 
van arbeidsongeschiktheid. Eerder onderzoek naar 
arbeidsongeschikten die een VDAB/GTB begelei-
dingstraject doorliepen toont aan dat amper 14% 
terug aan de slag gaat bij zijn oude werkgever (De 
Coninck, De Wispelaere, Pacolet, & Lamberts 2016). 
Verschillende elementen kunnen een rol spelen in 
het aanmoedigen en faciliteren van de terugkeer 
naar werk.

Tabel 2.
Werkenden in ziekte, invaliditeit of ongeval naar achtergrondkenmerken.

Totale 
bevolking op 

arbeidsleeftijd

Beroeps-
bevolking

Totale groep 
(tijdelijke) 

ziekte, 
invaliditeit of 

ongeval

Deelgroep 
werkend en 
invaliditeit

Deelgroep 
werkend en 
gekend bij 
mutualiteit

Totaal (aantallen) 3 964 850 2 864 317 151 561 71 951 72 103

Geslacht (%)

Man 50,5 52,7 41,7 44,0 37,6

Vrouw 49,5 47,3 58,3 56,0 62,4

Leeftijd (%)

18-24 jaar 13,3 7,2 3,0 0,3 5,3

25-49 jaar 52,8 62,5 52,1 34,8 68,9

50-64 jaar 33,9 30,4 44,9 64,9 25,8

Bron: Datawarehouse AM&SB KSZ (Bewerking Steunpunt Werk)
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Ten eerste is het van belang dat re-integratie een 
integraal deel wordt van het zorgtraject. Vandaag 
bestaan er twee belangrijke kanalen om re-integra-
tie mogelijk te maken. Ten eerste is er het ‘bezoek 
voorafgaand aan de werkhervatting’, waarbij een 
werknemer in overleg met de (interne of externe) 
preventiedienst de mogelijkheden tot re-integratie 
kan bespreken, zonder dat hierover bindende af-
spraken worden gemaakt.1 Een ander kanaal is 
het re-integratieonderzoek. Hierbij kan een werk-
nemer, maar ook de adviserend geneesheer van 
de mutualiteit of de werkgever (na vier maanden 
onafgebroken afwezigheid van de werknemer) een 
re-integratietraject doen opstarten. De vraag tot re-
integratie komt hierbij vooral van de werknemer: 
in 66% van de gevallen2 wordt het traject opgestart 
op zijn of haar vraag. De arbeidsgeneesheer schat 
hierbij de mogelijkheden tot re-integratie in en stelt 
– indien dit mogelijk wordt geacht – een re-inte-
gratieplan op. Re-integratie via dit kanaal is echter 
niet vrij van kritiek. We zien dat de re-integratietra-
jecten, waarbij werknemers begeleid worden naar 
tijdelijk of definitief aangepast of ander werk bij 
de werkgever in vele gevallen (63% in Vlaanderen) 
tot definitieve arbeidsongeschiktheid en tot ontslag 
leiden (cijfers Mensura 2017). Het is hierbij wel van 
belang om op te merken dat re-integratietrajecten 
in aantal veel lager liggen dan de cijfers voor het 
‘bezoek voorafgaand aan de werkhervatting’, waar 
de integratie vaak vlotter verloopt (zie ook de bij-
drage van Lode Godderis aan dit nummer). We we-
ten verder ook dat KMO’s het moeilijker hebben 
met re-integratie. Enerzijds kennen ze minder uitval 
door burn-out, maar anderzijds vinden ze het prak-
tisch en financieel moeilijker om aangepast werk te 
voorzien (Verlinden, 2016). Verder in dit tijdschrift 
pleit Godderis er dan ook voor om versterkt in te 
zetten op het begeleiden van deze werkgevers (on-
der meer door het invoeren van een VOP ‘light’). 
Tot slot merken we ook dat er in België in ver-
gelijking met andere Europese landen een eerder 
beperkte financiële responsabilisering van werkge-
vers is. In tegenstelling tot landen als Frankrijk en 
zeker Nederland (waar de werkgever twee jaar lang 
financieel instaat voor arbeidsongeschikte werkne-
mers)3 blijft de financiële verantwoordelijkheid in 
België beperkt tot een maand gewaarborgd loon 
voor bedienden en twee weken voor arbeiders.

Een tweede tool in het bevorderen van de terug-
keer naar werk is de progressieve tewerkstelling, 

waarbij een werknemer gedurende een bepaalde 
periode het werk gedeeltelijk hervat en loon en 
uitkering combineert. Progressieve tewerkstelling 
is beperkt tot een periode van twee jaar, maar kan 
wel verlengd worden. Dit blijkt een veelgebruikte 
en succesvolle strategie te zijn om de arbeidson-
geschiktheid te verlaten. Zowat de helft (49,0%) 
van de arbeidsongeschikten die de progressieve 
tewerkstelling in 2016 stopzetten, doet dit om over 
te gaan naar voltijdse tewerkstelling. Ongeveer een 
op de drie (32,4%) keert terug naar de arbeidson-
geschiktheid (RIZIV, 2017b). Het systeem werd her-
vormd in 2017, waarbij een nieuwe berekenings-
methode ervoor zorgt dat de eerste 20% werken 
geen impact heeft op de uitkering en er daarna een 
daling van uitkering is per schijf van 20%. Wie dus 
40% werkt, verliest 20% van zijn uitkering, enzo-
voorts. Dit moet arbeidsongeschikten ertoe aanzet-
ten de eerste stap naar de arbeidsmarkt te zetten. 
Ook dit systeem kent zijn pijnpuntjes. Zo gebruiken 
artsen niet steeds ten volle de flexibiliteit ervan. De 
meeste toelatingen (97%) tot progressieve werkher-
vatting omvatten een arbeidsvolume van minder 
dan 25 uren. Het is wettelijk zeker mogelijk om 
méér dan halftijds aan de slag te gaan, maar artsen 
laten zich onbewust leiden door de wettelijke voor-
waarde dat toegelaten arbeid slechts mogelijk is 
als de verzekerde een vermindering van vermogen 
van minstens 50% behoudt (RIZIV, 2017b). In een 
bevraging uitgevoerd door de Koning Boudewijn-
stichting geven zowel werkgevers als artsen aan dat 
meer flexibiliteit hier zeker wenselijk is. Hier wordt 
ook aangegeven dat aanpassingen in arbeidstijd, 
jobinhoud, telewerk, ... niet altijd ten volle benut 
worden en dat werkgevers niet altijd de mogelijk-
heden, ondersteuning en incentives hebben om dit 
te realiseren (Teller & Raeymakers, 2017).

Een derde factor die van belang is om de transitie 
van arbeidsongeschiktheid naar werk te bevorderen 
is snel ingrijpen. Onderzoek toont aan dat de kans 
om terug te keren naar werk kleiner wordt naar-
mate de afwezigheidsduur toeneemt (zie hiervoor 
ook de bijdrage van Godderis aan dit nummer). De 
negatieve gevolgen van langdurige afwezigheid op 
mentaal welzijn en de verminderde sociale contac-
ten zorgen er immers voor dat de barrière om terug 
te keren groter wordt (Van Amelsvoort, Jansen, & 
Kant, 2017). Vroege interventie blijkt de terugkeer 
naar werk te stimuleren (Hoefsmit, Houkes, & Nij-
huis, 2012). Het inzicht groeit dan ook dat werk in 
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sommige gevallen een rol kan spelen bij herstel. 
Belangrijk hierbij is dat arbeidsongeschikten snel 
gecontacteerd worden om de mogelijkheden in te 
schatten. Ook bij progressieve tewerkstelling zien 
we dat hoe sneller de arts beslist tot opstart van een 
gedeeltelijke activiteit hoe groter de slaagkansen bij 
het hernemen van de activiteit. Meer dan 50% van 
wie een toelating tot werkhervatting kreeg binnen 
de zes maanden, hervat uiteindelijk voltijds het werk 
(RIZIV, 2017b). Onder de huidige regelgeving wordt 
wie arbeidsongeschikt is, na twee maanden voor het 
eerst geanalyseerd door de adviserend geneesheer 
van de mutualiteit. Recent werd ook een vrijwillig 
in te vullen vragenlijst (Goorts et al., 2019) gelan-
ceerd, waarin bij wie langer dan twee maanden ziek 
is wordt ingeschat of hij of zij een terugkeer al dan 
niet mogelijk acht en waar de pijnpunten zitten.

Tot slot moeten we opmerken dat inzet op terug-
keer en de transitie naar werk alleen niet genoeg is. 
Een van de belangrijkste tools om deze problema-
tiek aan te pakken is natuurlijk preventie: het ver-
mijden dat werknemers uitvallen. België was één 
van de eerste OESO-landen waar ‘welzijn op het 
werk’ wettelijk verankerd werd, door middel van 
de welzijnswet die de basis legde voor een pre-
ventief beleid rond veiligheid en gezondheid. Op 
het terrein worden de bepalingen echter niet altijd 
even secuur nageleefd. Vooral KMO’s voeren door 
financiële en praktische beperkingen niet altijd de 
opgelegde risico-analyses uit en zijn ook niet al-
tijd even goed op de hoogte van de wettelijke ver-
plichtingen. Werknemers zijn dan weer te weinig 
bekend met de rol van preventieadviseurs (OECD, 
2013). Elders in dit nummer haalt Godderis ook de 
versnippering van bevoegdheden tussen het fede-
rale en regionale niveau aan – welzijn op het werk 
is een federale bevoegdheid, terwijl welzijn in het 
algemeen een regionale bevoegdheid is. Een be-
tere samenwerking zou voor meer slagkracht kun-
nen zorgen (Godderis, 2019). Tegelijk zien we na 
een periode van continue stijging dat de werkbaar 
werk-indicatoren4 in 2016 voor het eerst een daling 
laten optekenen (van 54,6% naar 51,0%).5 De toena-
me van psychische en locomotorische problemen 
als oorzaak van (langdurige) afwezigheid hangt 
hier nauw mee samen. We zien dat vooral jonge 
werknemers hierdoor meer en meer uitvallen, zeker 
ook door de belastende combo werk-gezin (Verlin-
den, 2017). Als antwoord op de dalende werkbaar-
heidsgraad, werd in de schoot van de SERV in 2017 

ook een actieplan ‘Werkbaar Werk’ gelanceerd, dat 
vooral inzet op het maximaal ontsluiten van kennis, 
het enthousiasmeren en het aan de slag gaan van 
alle actoren (ondernemers, individuen en de over-
heid) (SERV, 2017).6 In een bevraging door de Ko-
ning Boudewijnstichting schoven ook werkgevers 
en artsen preventie naar voor als een essentiële tool 
om dit probleem in te dijken (Teller & Raeymakers, 
2017). Zo vinden zij dat er moet ingezet worden op 
nieuwe, meer participatieve en zinvolle werkvor-
men, op het opleiden van een tussenkader in HR, 
op loopbaanbegeleiding en permanente vorming, 
op ergonomie en op het definiëren en detecteren 
van risico-parameters voor burn-out.7 De overheid 
zou werkgevers hierbij (financieel) kunnen steunen, 
eventueel gecombineerd met een grotere financiële 
responsabilisering van de werkgevers voor zieke 
werknemers. Een recent initiatief, gelanceerd door 
de SERV en de Vlaamse Regering, in deze optiek 
is de werkbaarheidscheque die werkgevers toelaat 
een meting of scan aan te kopen om de werkbaar-
heidsgraad van hun organisatie in kaart te brengen, 
met ook de mogelijkheid om een actieplan tot ver-
betering op te stellen. Tegelijk wordt er ingezet op 
bewustmaking rond het thema ‘werkbaar werk’ bij 
het bredere publiek, via een online test die toelaat 
je eigen werksituatie in kaart te brengen.8

Andere groepen werkenden

De tweede grootste groep werkenden omvat de 
personen in (tijdelijke) tewerkstellingsverminde-
ring. Het gaat om 197 100 personen, goed voor 
7,2% van de werkenden of 5,0% van de bevolking 
op arbeidsleeftijd. Het overgrote deel van hen zit 
in het stelsel van loopbaanonderbreking of tijds-
krediet. Zij zijn via hun arbeidscontract verbonden 
met de arbeidsmarkt en hun periode van niet-be-
roepsactiviteit is in principe beperkt in de tijd. We 
beschouwen dit stelsel daarom eerder als een tijde-
lijke (zuurstof)periode uit werk, waarbij de herin-
trede naar werk de meest logische doorstroom is.

Ten slotte is er ook nog de categorie ‘werkend en 
pensioen’. Hier zijn de pensioentrekkenden opge-
nomen die ook werkend zijn op de laatste dag van 
het kwartaal. Dit kan zowel een job als loontrek-
kende, zelfstandige of helper zijn. De soorten pen-
sioen die deze personen kunnen ontvangen, wor-
den toegekend door de Federale Pensioendienst.9 
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Het gaat om 29 600 personen eind 2015. Sinds 2015 
kan men in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdie-
nen tijdens het pensioen. Onder meer personen 
vanaf 65 jaar met een rustpensioen, of een rust- en 
overlevingspensioen komen hiervoor in aanmer-
king, alsook personen die minstens 45 jaar heb-
ben gewerkt op de ingangsdatum van het eerste 
rustpensioen. Deze mogelijkheid om pensioen met 
werk te combineren, voor zij die dit wensen, ligt in 

lijn met een inclusieve benadering van het arbeids-
potentieel van de ganse bevolking.

Arbeidspotentieel niet-beroepsactieve 
bevolking

De totale groep van niet-beroepsactieven is met 
710 000 personen anno 31 december 2015 meer 

Tabel 3.
Niet-beroepsactieven onderverdeeld naar bijkomende socio-economische positie.

Aandeel t.o.v. totale 
bevolking

Aandeel 
t.o.v. totale 

niet-beroeps-
actieven (%)

Gekend bij 
de VDAB 

(%)n %

Totaal 709 975 17,9 100,0 7,5

Rechtgevende kinderen voor kinderbijslag 264 654 6,7 37,3 5,6

Pensioen 225 620 5,7 31,8 2,1

Pensioentrekkend 153 419 3,9 21,6 1,0

Volledig in stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 68 947 1,7 9,7 4,7

Terbeschikkingstelling voorafgaand aan pensioen 3 254 0,1 0,5 0,0

Arbeidsongeschikt 152 636 3,8 21,5 4,1

Invaliditeit 103 495 2,6 14,6 1,2

Gekend bij de mutualiteiten 19 983 0,5 2,8 15,7

Tegemoetkoming aan personen met een handicap 28 631 0,7 4,0 6,2

Beroepsziekte 264 0,0 0,0 6,8

Arbeidsongeval 263 0,0 0,0 20,5

Vrijgesteld van inschrijving als werkzoekende 38 930 1,0 5,5 37,9

Oudere werkzoekende 21 939 0,6 3,1 9,4

Vrijstelling omwille van een (beroeps)opleiding 15 624 0,4 2,2 78,6

Vrijstelling omwille van familiale of sociale redenen 458 0,0 0,1 2,0

Tegemoetkoming aan personen met een handicap 311 0,0 0,0 20,3

Uitkering beroepsziekte 272 0,0 0,0 16,2

Vrijgestelde werkzoekende en leefloon / financiële hulp 57 0,0 0,0 56,1

Andere vrijstellingen 268 0,0 0,0 94,8

Leefloon- en financiële hulp 28 135 0,7 3,7 45,1

Geen bijkomende socio-economische positie 22 643 0,6 3,2 50,5

Rechtgevend kind 4 437 0,1 0,6 21,1

Gekend bij de mutualiteiten 509 0,0 0,1 30,5

Tegemoetkoming aan personen met een handicap 384 0,0 0,1 28,1

Invaliditeit 152 0,0 0,0 26,3

Bron: Datawarehouse AM&SB KSZ (Bewerking Steunpunt Werk)
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dan vijf keer zo groot als de werklozenpopulatie, 
goed voor 17,9% van de bevolking op arbeidsleef-
tijd (tabel 3). We maken in de volgende onderdelen 
een analyse van het arbeidspotentieel voor de be-
langrijkste subgroepen.

Studenten en NEET-jongeren

Iets meer dan een op de drie van de niet-beroeps-
actieven (37,3% of 264 700 personen) uit het DWH 
AM&SB behoren tot het statuut ‘rechtgevende kin-
deren voor kinderbijslag’. Zowat 98% van deze ca-
tegorie is tussen de 18 en 24 jaar. Het gaat hier 
in hoofdzaak over studenten. Op zich zullen de 
meesten van hen op termijn vanuit het onderwijs 
de arbeidsmarkt betreden. Zo leiden we uit figuur 
4 af dat van degenen die zich op 31 december 2014 
in dit statuut bevonden, een jaar later 19,0% aan het 
werk was (49 800 personen).

Vorige onderzoeken leren dat jongeren steeds later 
de arbeidsmarkt betreden. Aangezien de deelname 
van jongeren aan het hoger onderwijs de voorbije 
jaren is gestabiliseerd, lijkt de latere intrede eer-
der het gevolg van minder efficiënte studietrajecten 
(Theunissen, Vansteenkiste, & Sels, 2018). Minder 
dan de helft van de Vlaamse studenten behaalt het 
bachelorsdiploma binnen de beoogde termijn. Het 
is vanuit die optiek relevant om met het beleid en 
de hogeronderwijsinstellingen verder te streven 
naar een optimalisatie van het intredemoment op 
de arbeidsmarkt.

Maar we stellen in figuur 4 ook vast dat 14 100 
personen (5,4%) uitstroomden vanuit het statuut 
rechtgevende kinderen voor kinderbijslag naar de 
groep ‘andere’. Dat betekent dat zij eind 2015 geen 
arbeidscontract hadden, noch een werkloosheids- 
of OCMW-uitkering genoten. Mogelijk is een deel 
van hen een NEET-jongere geworden (‘Not in Em-
ployment, Education or Training’). Een deel van 
deze jongeren is ingeschreven bij VDAB, maar een 
ander deel zit helemaal onder de radar (de zoge-
naamde ‘hidden NEETs’). Ook wie ingeschreven is 
bij VDAB krijgt niet steeds een uitkering; jongeren 
zitten immers nog vaak in de beroepsinschake-
lingstijd. Hierdoor is er ook geen stok achter de 
deur om hen trachten te activeren. De gebruikelijke 
activeringskanalen zijn daarom niet zomaar in te 
schakelen. Voor de jongeren die bij hen gekend 

zijn, zet VDAB vooral in op intensieve dienstverle-
ning, met de klemtoon op competentieversterking. 
Wat de ‘hidden NEETs’ betreft, wordt er vooral in-
gezet op een outreachend beleid om hen terug bin-
nen de dienstverlening te krijgen. Samenwerking 
met andere actoren (scholen, jongerenorganisaties, 
lokale besturen, welzijnsorganisaties) is hier cruci-
aal. De aanpak van deze groep vraagt dan ook om 
vernieuwende methodieken. In dat verband wordt 
er, mede door VDAB, geëxperimenteerd, zoals met 
de ‘social impact bond’. Hierbij helpt een geënga-
geerde investeerder een sociale organisatie bij het 
aanpakken van een maatschappelijk probleem en 
krijgt daarvoor financiële steun van de overheid in-
dien de aanpak succesvol is. Recent werd er op 
die manier financiering gevonden voor een project 
waarbij kwetsbare jongeren in Antwerpen een op-
leiding ‘digitale technieken’ aanleren om zo de stap 
naar een job te kunnen zetten.10

Figuur 4.
Mobiliteit rechtgevende kinderen voor kinderbijslag.

Rechtgevende kinderen 
voor kinderbijslag

n
Posities in 2015

%

193 584 73,9%

49 803 19,0%
14 068 5,4%
1 736 0,7%
1 340 0,5%

Werkenden
Andere
Werklozen
Leefloon-financiële hulp

2014

Bron: Datawarehouse AM&SB KSZ (Bewerking Steunpunt 
Werk)

SWT’ers

Zowat drie op de tien niet-beroepsactieven (31,8% 
of 225 600 personen) vallen onder een pensioensta-
tuut, van wie er 153 400 personen op (vervroegd) 
pensioen zijn. We beschouwen deze 153 400 (ver-
vroegd) gepensioneerden in deze oefening niet als 
arbeidspotentieel omdat ze vanuit het wettelijke 
pensioen uitgetreden zijn uit de arbeidsmarkt.

Van de personen in een pensioenstatuut bevinden 
zich 68 900 personen in het stelsel van werkloos-
heid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensi-
oen). Deze groep is sinds 2015 kleiner geworden, 
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gegeven dat de toetrede tot het stelsel verstrengd 
werd (Scholiers, De Smet, Vansteenkiste, & Van 
Onacker, 2019). SWT was lang een passief stelsel, 
waarin recent de eerste stappen richting een meer 
activerende benadering gezet werden. Sinds 2015 is 
het principe dat de nieuwe SWT’ers zich verplicht 
inschrijven bij de VDAB. Sinds 2018 bestaat de 
‘aangepaste beschikbaarheid’, die impliceert dat de 
SWT’er niet noodzakelijk actief moet zoeken naar 
werk, maar wel ingeschreven is als werkzoekende. 
Deze aangepaste beschikbaarheid is toepasbaar 
voor:
 – SWT lange loopbaan: 59 met 40 jaar loopbaan
 – SWT zware beroepen: 59 jaar met loopbaan van 
33/35 jaar

 – SWT mindervalide werknemers: 58 jaar, met 33 
jaar loopbaan

 – 62 jaar met loopbaan van 40 jaar (34 voor vrou-
wen)

 – SWT bedrijf in moeilijkheden/herstructurering: 
56 jaar met loopbaan van 20/10 jaar

Vanaf een loopbaanduur van 42 jaar kan in de 
meeste van deze stelsels vrijstelling van beschik-
baarheid gevraagd worden en beschikt de VDAB 
niet langer over gegevens van deze personen. De 
personen die voor 2015 in dit statuut terecht kwa-
men en nog niet uitstroomden uit het statuut (bij-
voorbeeld richting rustpensioen) zijn dus niet ge-
kend bij de VDAB.

Aanpak en drempels

Figuur 5 geeft aan dat van de SWT’ers op 31 decem-
ber 2014 slechts 154 doorstroomden naar werk. In 
de periode 2014-2015 was er zo door de toenmalige 
wetgeving een zeer beperkte incentive om aan de 
slag te gaan. Ook recenter is de uitstroom vanuit dit 
stelsel naar werk nog steeds beperkt, ondanks de 
wijziging in wetgeving. In 2017 stroomden er 1712 

55-plussers in als SWT’er bij de VDAB, van wie er 
59 onder hen terug aan het werk gingen (= 3,4%).11 
Recent werd ervoor gekozen om weg te stappen van 
een leeftijdsspecifieke aanpak en 55-plussers een ge-
lijke behandeling en begeleiding te bieden, in het ka-
der van de vernieuwde contactstrategie.12 Ook zal er 
versterkt worden ingezet op persoonlijke dienstver-
lening voor SWT’ers. Via de nieuwe contactstrategie 
van de VDAB zal deze groep ook beter bereikt wor-
den. Ook de tenders en het opleidingsaanbod zullen 
gescreend worden om na te gaan of ze wel specifiek 
op de noden van 55-plussers kunnen inspelen.

Beleidsmatig is er zo nog ruimte om het arbeids-
potentieel van SWT’ers, en meer algemeen van 
personen op het einde van hun loopbaan beter in 
te zetten. Zo constateerden we vanuit een eerdere 
Steunpunt Werk analyse dat de uittredeleeftijd voor 
het Vlaamse Gewest de afgelopen vijftien jaar wel-
iswaar gestaag geklommen is naar 60,3 jaar in 2016, 
maar dat er nog heel wat verbetermarge is (Scho-
liers, & Vansteenkiste, 2018; Scholiers et al., 2019). 
Sinds 2012 zien we een versnelling in de stijging 
van de uittredeleeftijd in Vlaanderen, waarbij de 
verstrengde toegangsregels inzake vervroegd pen-
sioen, TBSVP (terbeschikkingstelling wegens per-
soonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het 
pensioen)13 en SWT belangrijke drijfkrachten zijn 
geweest. Anno 2016 gaapt er echter nog een be-
hoorlijke kloof tussen de officiële pensioenleeftijd 
van 65 jaar en de gemiddelde feitelijke uittredeleef-
tijd van 60,3 jaar. Aan het huidige groeitempo stijgt 
de gemiddelde uittredeleeftijd om de tien jaar met 
zowat twee jaren en komen we pas binnen een 
kwarteeuw in de buurt van de 65 jaar.

Onder druk van de krapte op de arbeidsmarkt, en 
de toenemende vergrijzingskosten, is het cruciaal 
om de uittredeleeftijd verder op te krikken en per-
sonen die gebruik maken van werkloosheidsstel-
sels als vervroegde uittrede, zoals de SWT’ers, als 

Figuur 5.
In- en uitstroom statuut stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.
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Bron: Datawarehouse AM&SB KSZ (Bewerking Steunpunt Werk)
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arbeidspotentieel te beschouwen. De vraag stelt zich 
of de verstrenging van de voorwaarden voor het 
vervroegd pensioen en het SWT-stelsel, zoals beslist 
door de regering Michel I, zal volstaan voor de nood-
zakelijke groeiversnelling van de uittredeleeftijd in de 
volgende jaren. Enerzijds maken evoluties op vlak 
van scholarisatie en robotisering het aannemelijker 
dat mensen langer kunnen werken. De gezondheid 
van hogeropgeleiden is gemiddeld gesproken beter 
dan deze van lageropgeleiden. Gegeven dat het aan-
deel hogeropgeleiden in de Vlaamse bevolking ver-
der toeneemt en dat belastende taken in de toekomst 
mogelijk beter ondervangen kunnen worden door 
te werken in een systeem van complementariteit 
met de ‘co-robot’ (Sels, Vansteenkiste, & Knipprath, 
2017), zouden ook de gezondheidsvooruitzichten 
van Vlaamse 55-plussers en de werkbaarheid van 
hun jobs stelselmatig kunnen verbeteren. Anderzijds 
kunnen er ook nevenwerkingen zijn van het gewij-
zigde beleid, zoals een hogere uitstroom uit werk 
richting arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, wat de 
verwachte positieve impact op de uittredeleeftijd kan 
drukken. De werkbaarheid van jobs blijft een belang-
rijke component in het langer werken verhaal. Initi-
atieven die inspelen op het stimuleren van werkbaar 
en zinvol werk blijven cruciaal, zodat langer (kunnen 
en willen) doorwerken beter mogelijk wordt.

Arbeidsongeschiktheid en mutualiteit of 
invaliditeit

Een derde grote groep van niet-beroepsactieven zijn 
de arbeidsongeschikten. Zij hebben geen arbeids-
contract en staan zo verder af van de arbeidsmarkt 

dan de werkenden met (tijdelijke) ziekte, invaliditeit 
of ongeval die we eerder besproken. Eind 2015 wa-
ren er 152 600 arbeidsongeschikten in Vlaanderen 
tussen 18 en 64 jaar. We kunnen deze arbeidsonge-
schikten verder opdelen in vijf grote subcategorieën: 
arbeidsongeschiktheid gekend bij de mutualiteiten, 
arbeidsongeschiktheid omwille van invaliditeit, ar-
beidsongeschiktheid omwille van een beroepsziekte, 
arbeidsongeschiktheid omwille van een arbeidsonge-
val en arbeidsongeschiktheid omwille van een handi-
cap. De arbeidsongeschiktheid gekend bij de mutua-
liteiten en omwille van invaliditeit hebben betrekking 
op ziektes en ongevallen in de privésfeer. Personen 
met werkgerelateerde ziektes en ongevallen komen 
onder de twee andere categorieën terecht.

Zowat twee op de drie van de arbeidsongeschikten, 
103 500 personen, bevonden zich in invaliditeit en 
waren zo reeds meer dan een jaar arbeidsongeschikt. 
Als we kijken naar de achtergrondkenmerken van 
degene in invaliditeit, dan valt op dat vrouwen (57%), 
50-plussers (62%) en alleenstaanden (41%) hier vaker 
vertegenwoordigd zijn in vergelijking met hun res-
pectievelijk aandeel in de algemene bevolking op ar-
beidsleeftijd (respectievelijk 49,5%, 33,9% en 12,9%). 
De meeste personen (86,0%) die arbeidsongeschikt 
waren door invaliditeit anno 31 december 2014, wa-
ren dit een jaar eerder ook al (figuur 6). Zowat 8% of 
7700 personen zijn vanuit de mutualiteit in invaliditeit 
gestroomd. Een beperktere groep van 4100 personen 
(4,2%) waren een jaar voor hun invaliditeit nog aan 
het werk. Als we inzoomen op de stromen een jaar na 
invaliditeit valt op dat de meeste van hen, meer dan 
negen op de tien (91,9%), zich nog steeds in dezelf-
de positie van invaliditeit bevonden. Een beperktere 

Figuur 6.
In- en uitstroom statuut invaliditeit.

2014

n
Posities in 2015

%
89 782 91,9%

1 743 1,8%
1 283 1,3%

Volledig 
arbeidsongeschikt-
invaliditeit

Werkenden
3 685 3,8%Pensioentrekkend

Werklozen

n
Posities in 2013

%
85 293 86,0%

7 737 7,8%

1 042 1,1%
585 0,59%

Volledig 
arbeidsongeschikt-
invaliditeit
Arbeidsongeschikt 
gekend bij 
mutualiteiten

Andere
4 127 4,2%Werkenden

Werklozen
208 0,21%Leefloon-fin. hulp

Bron: Datawarehouse AM&SB KSZ (Bewerking Steunpunt Werk)



 OVER.WERK Tijdschrift van het Steunpunt Werk / Uitgeverij Acco • 1/2019 39

groep van 1700 personen (1,8%) stroomde een jaar 
later uit naar werk. Figuur 6 toont zo aan dat inva-
liditeit een stelsel is waar mensen vaak gedurende 
meerdere jaren in verblijven en dat de overgang naar 
participatie op de arbeidsmarkt niet evident is.

Ongeveer 20 000 arbeidsongeschikten waren eind 
2015 gekend bij de mutualiteit. Dit betekent dat 
zij minder dan een jaar aaneensluitend arbeidson-
geschikt waren zonder nog een arbeidscontract te 
hebben op de datum van meting. Het valt op dat zij 
een jonger profiel hebben dan de arbeidsongeschik-
ten in invaliditeit: zowat twee op de drie (67%) van 
hen is tussen de 25 en 49 jaar. Figuur 7 geeft weer 
dat zowat acht op de tien van hen in mutualiteit 
terechtkomen vanuit een actieve arbeidsmarktstatus 
als werkende (36,9% of 7000 personen) of werkloze 
(42,3% of 8000 personen). Van degenen die als ar-
beidsongeschikt gekend zijn bij de mutualiteit, is iets 
minder dan de helft (43,4%) een jaar later terug actief 
op de arbeidsmarkt als werkende of werkloze. Iets 
meer dan een op de drie (36,1%) van hen vinden 
we een jaar later terug in het stelsel van invaliditeit.

Aanpak en drempels

We constateren dat de doorstroom naar de arbeids-
markt vrij moeizaam verloopt bij niet-beroeps-
actieven in invaliditeit. Vanuit mutualiteit gaat men 
vaker terug richting een actieve positie op de ar-
beidsmarkt, maar is er nog duidelijke ruimte om 
deze doorstroom verder op te hogen. Beide stelsels 
zijn dan ook lange tijd veeleer passief geweest, met 

weinig systematische inzet op de weg terug naar 
werk. Vlaanderen is hier zeker niet alleen in: het 
maken van de switch van passief naar activerend 
in dit type uitkeringsstelsel is een uitdaging waar 
heel wat OESO-landen voorstaan, zeker in het licht 
van de stijging van het aantal arbeidsongeschikten 
die zich de laatste jaren doorzet. In België werd in 
2017 de kaap van 400 000 overschreden met 404 700 
langdurig (langer dan een jaar) arbeidsongeschikten, 
waarbij het zowel gaat over personen met en zonder 
arbeidscontract. Ter vergelijking: in 2016 waren dit 
er 390 800 (cijfers RIZIV). De verklaringen hiervoor 
zijn divers. Enerzijds is er een duidelijk demogra-
fisch effect. Vooral de gestegen participatiegraad van 
vrouwen en hun stijgende pensioenleeftijd heeft een 
duidelijke impact. Ook de verstrenging in voorwaar-
den en verscherping van controle bij werkloosheids-
uitkeringen zou voor een spill-over effect kunnen 
zorgen. Aangezien musco-skeletelate aandoeningen 
en in sterk toenemende mate mentale en psycho-
logische problemen de voornaamste oorzaken zijn 
voor arbeidsongeschiktheid, spelen ook omstandig-
heden op de werkvloer hier een rol. De uitstroom 
richting werk is eerder laag, maar het valt op te mer-
ken dat België – binnen de OESO – in het recente 
verleden wel relatief goed scoorde qua algemene 
uitstroom uit het stelsel (OESO, 2013). Een deel van 
de verklaring ligt hier waarschijnlijk in het feit dat 
ziekte- en invaliditeitsuitkeringen niet per definitie 
onbeperkt zijn in de tijd; de adviserend geneesheer 
van de mutualiteit kan steeds het recht intrekken.

Ook hier kunnen we een aantal zaken opsommen 
die een terugkeer naar de arbeidsmarkt kunnen 

Figuur 7.
In- en uitstroom statuut gekend bij mutualiteit.
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bevorderen. Het is in de eerste plaats van belang dat 
er een ‘mind switch’ komt en dat we anders gaan 
kijken naar niet-beroepsactief zijn door ziekte. De fo-
cus moet niet meer liggen op wat iemand niet meer 
kan, maar op welke capaciteiten er wel nog zijn: we 
moeten ons afvragen hoeveel procent iemand nog 
arbeidsgeschikt is, eerder dan voor hoeveel procent 
hij arbeidsongeschikt is. De OESO heeft het in die 
zin over een onderscheid tussen ‘being in the wrong 
job’ – waarbij mensen misschien de job die ze deden 
voor hun arbeidsongeschiktheid niet meer kunnen 
uitoefenen, maar wel nog andere mogelijkheden 
hebben – en ‘a genuine reduction in employability/
work capacity’, waarbij mensen (tijdelijk) geen enke-
le job kunnen uitoefenen (OESO, 2009). Voor de eer-
ste categorie (‘being in the wrong job’) moeten we 
dus niet zozeer focussen op wat mensen niet (meer) 
kunnen, maar op wat ze nog wel kunnen doen. Be-
leidswijzigingen in andere OESO-landen, zoals Ne-
derland en Zweden tonen aan dat een grotere inzet 
op activering van het stelsel, gericht op zowel werk-
gevers, werknemers als instellingen, de uitstroom 
omhoog kan halen (OESO, 2008 & 2009). Van be-
lang hierbij is dat deze nieuwe benadering gedragen 
en ondersteund wordt door alle betrokken actoren 
(werkgevers, vakbonden, mutualiteiten, overheid, 
...). Indien dit niet het geval is, blijft de uitvoering in 
de praktijk achterop hinken (OESO, 2009).

Ten tweede is het van belang om in te zetten op be-
geleiding en opleiding, ook voor wie geen band meer 
heeft met de arbeidsmarkt. Hier is het raamakkoord 
tussen RIZIV, VDAB, GTB en de verzekeringsinstellin-
gen een optie om de stap naar werk te zetten. Via dit 
akkoord kan wie een ziekte- of invaliditeitsuitkering 
krijgt vrijwillig een traject volgen om de stap naar de 
arbeidsmarkt te zetten. Dit is mogelijk voor wie nog 
een contract bij een werkgever heeft, maar dus ook 
voor wie geen band meer heeft met een werkgever. 
Dit akkoord geldt voor alle duidelijkheid niet voor 
wie uitviel door beroepsziekte of arbeidsongeval. Het 
Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s (FEDRIS) is 
immers geen partner. Bij opzet van dit akkoord werd 
een traject voorzien waarin men eerst een oriënteren-
de module volgde en daarna een basistraject (bege-
leiding en ondersteuning bij solliciteren, en aanvraag 
ondersteunende maatregelen) of een opleidingstra-
ject. Onder het huidige samenwerkingsakkoord wordt 
meer ruimte gemaakt voor flexibelere trajecten. Een 
evaluatie van het samenwerkingsverband (De Conin-
ck et al., 2016) dat aan dit raamakkoord voorafging 

(2011-2015) leert dat deze trajecten een behoorlijke 
doorlooptijd kennen (gemiddeld 4,4 kwartalen) en 
dat na afloop een derde van de deelnemers duurzaam 
terug aan de slag zijn. Hierbij dient wel op te merken 
dat instap in het traject vrijwillig is en de groep dus 
een zekere bias kent (qua motivatie, maar bijvoor-
beeld ook qua leeftijd, met maar een beperkt aantal 
50-plussers). Meteen blijkt ook dat sommige groepen 
de stap naar de arbeidsmarkt veel moeilijker kunnen 
zetten: wie voor arbeidsongeschiktheid werkzoekend 
was, heeft het moeilijker dan wie vanuit een wer-
kend statuut in arbeidsongeschiktheid terecht kwam. 
50-plussers hebben het nog moeilijker om terug aan 
de slag te gaan dan wie werkzoekend was. Gezien 
het feit dat 62% van de invaliden 50-plus zijn is dit 
een belangrijke vaststelling. Bepaalde personen in 
arbeidsongeschiktheid torsen dus een ‘dubbele han-
dicap’, waarbij niet enkel hun ziekte, maar ook hun 
leeftijd en sociaal-economische positie voorafgaand 
aan de ongeschiktheid een rol kunnen spelen.

Tot slot is ook het wegwerken van financiële drem-
pels van belang om de overgang naar werk te facilite-
ren. Zo aarzelen heel wat mensen met een ziekte- of 
invaliditeitsuitkering om een opleiding te volgen om 
de transitie naar werk te kunnen maken. Zes maan-
den na het einde van het opleidingstraject wordt de 
uitkering namelijk stopgezet. Ook het instappen in 
een halftijdse job wordt niet altijd aangemoedigd. 
Wie een goed betaalde voltijdse job had en een hoge 
uitkering, lijdt door de overstap naar een halftijdse 
job financieel verlies. Tegelijk is er het risico dat men 
alsnog hervalt en dan een veel lagere (want berekend 
op een halftijds loon) uitkering krijgt. Algemeen is het 
stelsel nog te weinig ingesteld op een risico op her-
val. Zeker met het couranter worden van psychische 
problemen als oorzaak van arbeidsongeschiktheid, is 
ook herval een vaker voorkomend gegeven, maar dit 
herval kan dus financiële implicaties hebben, waar-
door mensen de stap naar werk niet durven zetten. 
Er zijn verder ook weinig financiële prikkels gericht 
op werkgevers en uitbetalingsinstellingen: ze worden 
maar beperkt financieel geresponsabiliseerd om in te 
zetten op integratie in de arbeidsmarkt.

Arbeidsongeschiktheid en handicap

De laatste groep van arbeidsongeschikten zijn de 
personen met een tegemoetkoming voor handicap. 
Het gaat om 28 600 personen eind 2015. Uit figuur 
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8 leiden we af dat de meeste van hen zich meer-
dere jaren in dit stelsel bevinden. Er is slechts be-
perkte in- en uitstroom vanuit de andere stelsels in 
en uit de tegemoetkoming voor handicap.

Aanpak en drempels

De twee voornaamste uitkeringen specifiek voor per-
sonen met een handicap (de inkomensvervangende 
uitkering en de integratietegemoetkoming) zijn pas-
sieve uitkeringen. Ze worden toegekend door de 
Directie-Generaal Personen met een Handicap (FOD 
Sociale Zekerheid). Werken wordt niet aangemoe-
digd, noch verplicht, maar is wel mogelijk. Als perso-
nen met een handicap zich inschrijven bij de VDAB 
of beroep doen op de diensten van de GTB is dit zo 
op vrijwillige basis. De inkomensvervangende uitke-
ring wordt toegekend aan wie niet kan werken of 
wie door zijn handicap maximaal een derde kan ver-
dienen van een gezond persoon. Deze uitkeringen 
zijn aanvullende uitkeringen, wat inhoudt dat ze ook 
verkregen kunnen worden door wie nooit gewerkt 
heeft (in tegenstelling tot een werkloosheidsuitke-
ring of een ziekte- of invaliditeitsuitkering). Beide 
uitkeringen kunnen dus wel gecombineerd worden 
met andere uitkeringen (zoals een werkloosheids-
uitkering, ziekte- of invaliditeitsuitkering, ...). Deze 
uitkering is afhankelijk van het gezinsinkomen: wan-
neer het gezinsinkomen naar omhoog gaat, daalt de 
uitkering. De integratietegemoetkoming kan worden 
toegekend aan wie moeilijkheden ondervindt bij het 

uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Ook hier geldt 
dezelfde regel van gezinsinkomen afhankelijkheid. 
Zeker voor jongeren is er een sterke rem op active-
ring. Wie op zijn 18de de stap naar werk wil zetten 
verliest in de meeste gevallen de toeslag voor kinde-
ren met een handicap of aandoening. Veel jongeren 
kiezen er dan ook voor om die toeslag te behouden 
en op hun 21ste gewoon over te stappen naar de 
inkomensvervangende uitkering (Mental health and 
work Belgium, 2013).

Personen met leefloon en financiële hulp

Vervolgens zijn er de personen met een leefloon 
en financiële hulp. Zij maken 3,7% uit van de niet-
beroepsactieven, goed voor 28 100 personen in 
2015. De laatste jaren is er een stijging van het aantal 
leefloongerechtigden. De meest recente cijfers voor 
201814 geven aan dat er op dat moment 36 500 leef-
loongerechtigden waren, en nog eens 3 200 personen 
met een equivalent leefloon.15 Deze stijging hangt 
vooral samen met een verstrenging bij het toeken-
nen van werkloosheidsuitkeringen – in het bijzonder 
de afschaffing van de beroepsinschakelingsuitkering 
(wachtuitkering) in 2015 heeft gezorgd voor een 
toename van jongeren die beroep doen op het leef-
loon. Ook conjunctuur en een groeiende onzeker-
heid bij risicogroepen speelt volgens de Programma-
torische federale overheidsdienst maatschappelijke 
integratie (POD MI), de instantie die werd opgericht 
om een menswaardig bestaan te waarborgen voor 

Figuur 8.
In- en uitstroom personen met een handicap.
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iedereen die in armoede leeft, een belangrijke rol in 
de stijging van de laatste jaren (POD MI, 2018). Het 
merendeel van de 28 100 leefloongerechtigden uit 
2015 (22 600 personen) hebben geen bijkomende 
socio-economische positie, wat betekent dat ze geen 
extra ‘belasting’ hebben vanuit ziekte, handicap of 
invaliditeit. Het gaat hier vaker over jongeren (19% 
is 18-24 jaar), personen met niet-EU-herkomst (50%) 
en alleenstaanden (met of zonder kind; 68%) dan 
we in de algemene Vlaamse bevolking terugvinden.

Een andere subgroep is ‘rechtgevend kind’, die quasi 
volledig uit 18- tot 24-jarigen bestaat. In deze cate-
gorie zijn jongeren opgenomen die een leefloon of 
financiële hulp ontvangen van het OCMW en tevens 
rechtgevend kind zijn op kinderbijslag. Ook hier zien 
we een grote groep met niet-Belgische herkomst 
(66,5%) en alleenstaanden (met of zonder kind; 58%).

Uit de cijfers in figuur 9 blijkt dat de uitstroom naar 
werk in dit stelsel hoger ligt dan in een aantal an-
dere stelsels. Vanuit leefloon en financiële hulp 
stroomt een jaar later meer dan een op de vijf uit 
naar werk (21,4%), ofwel jaarlijks zo’n 5200 perso-
nen. Iets minder dan zes op de tien (58,9%) blijft 
vasthangen in dit statuut.

Aanpak en drempels

Er is potentieel om meer mensen vanuit dit statuut 
richting werk te krijgen. OCMW’s zijn verplicht om 
rechthebbenden op een leefloon in te schrijven bij 
de VDAB als werkzoekende, tenzij er medische of 
billijke redenen zijn om dit niet te doen. De tewerk-
stelling via artikel 60§ 7 werd recent (na de zesde 
staatshervorming, concreet vanaf 01/01/2017) inge-
kanteld in het stelsel ‘tijdelijke werkervaring’ (TWE). 

Met TWE kwam de focus niet enkel te liggen op 
het verwerven van rechten in de sociale zekerheid 
(door voldoende uren te werken), maar werd hier 
nog een component aan toegevoegd: begeleiding 
naar tewerkstelling in het normaal economisch cir-
cuit. Binnen een TWE-traject zijn er dan ook twee 
belangrijke doelen: 1) het verkleinen van de afstand 
tot de arbeidsmarkt en 2) het versterken van com-
petenties. Beiden moeten van een overstap naar het 
normaal economisch circuit een haalbaardere kaart 
maken. Hiertoe wordt nauwer samengewerkt met 
VDAB en wordt er geprobeerd om ook meer private 
werkgevers in te schakelen. OCMW’s beslissen zelf 
welke rechthebbenden in een dergelijk traject (dat 
maximum 24 maanden duurt) kunnen instappen.

De eerste (zeer voorlopige) cijfers over TWE lijken 
een zeker uitstroompotentieel te bevestigen. 32% 
van wie in een traject stapte was na drie maanden 
uitgestroomd. Er is wel sprake van een selectiebias: 
OCMW’s selecteren die personen die het meeste 
doorstroompotentieel hebben en dus (relatief) het 
dichtst bij de arbeidsmarkt staan. Voor de allerzwak-
sten lijkt TWE een te ambitieus instrument (De Coen, 
Valsamis, & Vanoeteren, 2018). Deze cijfers moeten 
we echter zeer voorzichtig benaderen, aangezien het 
hier om nog niet volledige afgeronde trajecten gaat 
en er ook nog geen zicht is op de duurzaamheid van 
de tewerkstelling. Uit eerder onderzoek (uitgevoerd 
voor de invoering van TWE) blijkt dat dit laatste soms 
een pijnpunt kan zijn. In een onderzoek dat de so-
cio-economische trajecten van leefloongerechtigden 
volgde gedurende vier jaar, bleek dat op het einde 
van de periode zo’n 30% van de gevolgde groep aan 
het werk was. 12% slaagde er binnen de twee jaar in 
een duurzame job te vinden. Leefloongerechtigden 
volgen ook vaak volatiele trajecten, zo kende een 
derde van de groep één of meerdere passages van 

Figuur 9.
In- en uitstroom statuut leefloon en financiële hulp.
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terugkeer naar het leefloon (Carpentier, 2016). Hoe 
langer men erin slaagt om aan het werk te blijven, 
hoe groter de kans dat men de job behoudt. De kans 
op terugkeer naar het leefloon wordt zeer klein voor 
wie een duurzame arbeidsrelatie is aangegaan (POD 
MI, 2017). Sommige groepen stromen dan weer 
makkelijker uit dan andere. Vrouwen stromen iets 
minder makkelijk uit, terwijl het hebben van werk-
ervaring uitstroom naar werk dan weer makkelijker 
maakt. Ook personen met een migratieachtergrond 
maken vaak een langer traject door alvorens ze uit-
stromen naar werk (Carpentier, 2016). Uit het on-
derzoek naar TWE bleek een belangrijk pijnpunt dat 
OCMW’s in kleinere steden en gemeentes het instru-
ment minder vaak gebruiken dan grotere OCMW’s, 
die vaak ook al meer vertrouwd zijn in het samen-
werken met werkgevers en andere partners. In die 
zin zijn de doorstroommogelijkheden van leefloon-
rechthebbenden lokaal verschillend (De Coen, Valsa-
mis, & Vanoeteren, 2018). Ook dit is niet nieuw. Uit 
ander onderzoek bleek al dat er grote variatie zit op 
leefloon-trajecten: de variatie tussen OCMW’s in Bel-
gië is ongeveer even groot als de variatie tussen Eu-
ropese landen. Er zijn ook grote verschillen in lokale 
context, maar het beleid lijkt deze verschillen eerder 
uit te diepen dan te verminderen (Carpentier, 2016).

Verder is ook in dit stelsel de winst die een leef-
loongerechtigde kan maken bij deeltijds werk te be-
perkt. Via de socio-professionele integratie-vrijstel-
ling wordt inkomen uit werk niet afgetrokken van 
het leefloon voor een periode van drie jaar (verleng-
baar tot zes jaar). Van zodra iemand meer verdient 
dan het vrijgestelde bedrag (248,90 euro per maand 
in 2018), daalt de uitkering echter. Er is dus geen in-
centive om het inkomen uit werk te verhogen, aan-
gezien dit een negatieve impact kan hebben op het 
inkomen uit uitkering en dus op het totale inkomen.

Arbeidspotentieel ‘anderen’

Zowat 390 600 personen die niet voldoen aan de 
voorwaarden om bij de werkenden, werklozen of 
niet-beroepsactieven te worden gerekend, vallen 
in het DWH AM&SB onder de groep ‘andere’. Dit 
is een diverse groep met onder meer uitgaande 
grensarbeiders, huismoeders- en vaders, werken-
den in Europese en internationale instellingen, 
naar België gedetacheerden, zeelieden van de 
Belgische koopvaardij, personen die louter leven 

van rente-inkomsten en zwartwerkers zonder een 
uitkering. Een aantal van deze deelgroepen zijn in 
principe aan de slag, zoals de grensarbeiders, wer-
kenden in Europese en internationale instellingen, 
gedetacheerden en zeelieden. We beschouwen hen 
in deze oefening daarom niet als bijkomend ar-
beidspotentieel, maar kijken in eerste instantie naar 
de huisvaders- en huismoeders, die we op basis 
van een eerdere analyse (Sourbron & Vansteenkiste, 
2018) reeds in kaart brachten. Het gaat om in 2016 
om zowat 154 900 personen tussen 20 en 64 jaar, 
van wie vrouwen een prominente plaats innemen 
(97,5% van de totale groep huismoeders en -vaders).

Aanpak en drempels

Bij een verdere opsplitsing naar leeftijd, stelden 
we vast dat bijna zes op de tien (58,4%) van deze 
vrouwen ouder is dan 50 jaar. Van deze vrouwelijke 
50-plussers is het merendeel geboren binnen België 
(81,2%) of binnen de EU (87,2%). Velen van hen 
zullen ongetwijfeld al geruime tijd deze huishou-
delijke rol hebben vervuld, en zo een vrij zwakke 
band hebben met de arbeidsmarkt. Zij lijken dan 
ook moeilijker terug te leiden naar de arbeidsmarkt. 
Tegelijkertijd kan het eerder om een uitdovende 
groep gaan, aangezien we al geruime tijd constate-
ren dat steeds meer generaties van Belgische vrou-
wen aan het werk gaan. Toch bestaat deze groep 
van huismoeders ook voor 40% uit jongere leeftijds-
groepen (25-49-jarigen). Zowat zes op de tien van 
hen heeft een niet-Belgische achtergrond. Dit rijmt 
met voorgaand onderzoek waarin gewezen wordt 
op een lagere arbeidsmarktparticipatie van vrouwen 
met een migratie-achtergrond omwille van traditio-
nele genderrollen en hiërarchieën die een barrière 
vormen. Minder steun vanuit hun omgeving om 
professionele ambities na te streven is een van de 
verklarende factoren. Naast culturele factoren, kun-
nen er ook structurele redenen zijn die de lagere ar-
beidsmarktparticipatie verklaren. Voormalig onder-
zoek wijst onder meer in de richting van barrières 
op basis van het dragen van gender gerelateerde re-
ligieuze symbolen zoals een hoofddoek (Torrekens 
& Adam, 2015). Ze vergen een andere en op maat 
uitgewerkte aanpak dan de meer traditionele aan-
pak van begeleiding naar werk die vaak gehanteerd 
wordt. Zo lijkt het relevant om in elke aanpak ook 
hun directe omgeving te betrekken, zodat zij het nut 
van de arbeidsmarktparticipatie kunnen inzien en 



44 OVER.WERK Tijdschrift van het Steunpunt Werk / Uitgeverij Acco • 1/2019

zo ook de nodige steun bij het ganse traject richting 
werk kunnen geven. Het kan ook goed zijn om te 
werken met rolmodellen die een succesvol verhaal 
achter de rug hebben en als voorbeeld kunnen fun-
geren. Ook mentoren en ervaringsdeskundigen die 
de complexe problematiek verstaan kunnen helpen 
om deze huismoeders met migratie-achtergrond en 
hun omgeving met raad en daad bij te staan. Hiertoe 
kunnen ook lokale initiatieven (zoals Wannawork 
en PEP vzw) inspiratie leveren mits een vertaling 
naar de specifieke context van deze doelgroep en 
evaluatie van wat wel werkt en wat niet.

Conclusie

Vertrekkende vanuit de structureel krappe arbeids-
markt waar Vlaanderen de volgende jaren tegen 
aankijkt, wijzen we in de deze studie op de nood-
zaak van een inclusieve benadering van het arbeids-
potentieel in de ganse bevolking op arbeidsleeftijd. 
Onze berekeningen op vlak van mobiliteit tussen 
socio-economische posities bevestigen echter dat 
het als ‘outsider’ niet evident is om toe te treden tot 
de arbeidsmarkt. Maar ook werkenden die uitval-
len door ziekte, invaliditeit of ongeval vinden vaak 
moeizaam de weg terug naar volwaardig werk. 
Bovendien merken we dat bij het zoeken naar ar-
beidspotentieel bij zowel de werkenden als de niet-
beroepsactieven verschillende actoren en beleids-
domeinen betrokken zijn. We geven hier beknopt 
nog een aantal vaststellingen en suggesties mee die 
kunnen bijdragen aan deze inclusieve benadering.
1. Een inclusieve aanpak vraagt om heel wat wis-

selwerking en interactie tussen beleidsdomei-
nen en beleidsniveaus, en een gemeenschap-
pelijke visie op inclusie en activering die over 
alle beleidsdomeinen en alle beleidsniveaus 
heen uitgedragen wordt.

2. In alle administratieve stelsels behoort een niet te 
verwaarlozen deel van de begunstigden tot een 
doelgroep of kansengroep en zijn er ook heel 
wat personen die verschillende kwetsbaarheden 
combineren. Tegelijk zien we in de meeste stel-
sels dat er ook een groep is bij wie de afstand tot 
de arbeidsmarkt kleiner is en bij wie het poten-
tieel makkelijker aangeboord kan worden. Maat-
werk in de aanpak is dus te verkiezen boven een 
algemene focus op het activeren van arbeidspo-
tentieel in de verschillende uitkeringsstelsels.

3. Er is ruimte voor en nood aan het inbouwen 
van meer flexibiliteit in uitkeringsstelsels. Het 

gaat hier dan bijvoorbeeld over het faciliteren 
van de combinatie werk en uitkering, en pro-
gressieve tewerkstelling, ook op financieel vlak.

4. Inzet op preventie en retentie is essentieel. Ver-
mijden dat mensen (vroegtijdig) uitvallen is een 
belangrijke tool. Zorgen voor werkbaar werk en 
opleidingsdeelname zijn hierbij noodzakelijk.

Sarah Vansteenkiste 
Steunpunt Werk

Eline Van Onacker 
Departement Werk en Sociale Economie

Bart Scholiers 
Steunpunt Werk

Noten
1. Tussen 2010 en 2017 ziet Mensura een verviervoudiging in 

het aantal bezoeken voorafgaand aan de werkhervatting. 
Bron: https://www.mensura.be/nl/blog/opinie-re-inte-
gratie-is-geen-schaamlapje-voor-ontslag-om-medische-
reden

2. Gegevens voor België: zie https://www.dekamer.be/doc/
CCRI/html/54/ic757x.html

3. Het nadeel van het Nederlandse systeem is dan weer dat 
sommige werkgevers ervoor terugschrikken om werkne-
mers met een ‘kwetsbaarder’ profiel aan te werven omdat 
ze bang zijn dat die gaan uitvallen en ze moeten instaan 
voor twee jaar loon (OESO Breaking the Barriers Neder-
land)

4. Percentage dat niet problematisch scoort voor werkstress 
én motivatie én leermogelijkheden én werk-privébalans

5. Zie: werkbaarwerk.be
6. Dit actieplan wordt ondersteund door de sociale partners, 

met uitzondering van het ABVV.
7. In het kader van deze suggestie is het interessant om op 

te merken dat de onderzoeksgroep Arbeids-, organisatie- 
en personeelspsychologie van de KU Leuven recent een 
burn-out assessment tool lanceerde.

8. Zie: http://www.serv.be/serv/persberichten/werkbaar-
heidscheque-laat-bedrijven-werkbaarheid-scannen-en-
actieplan-uitwerken

9. Het gaat over het rustpensioen als werknemer, zelfstandi-
ge of ambtenaar; het overlevingspensioen als werknemer, 
zelfstandige of ambtenaar; een buitenlands rust- en over-
levingspensioen; gewaarborgd inkomen voor bejaarden; 
inkomensgarantie voor ouderen; tegemoetkoming minder-
validen of afgeleid pensioen.
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10. Zie: https://www.vdab.be/nieuws/pers/antwerpse-jonge-
ren-leren-digitale-technieken-dankzij-social-impact-bond

11. VOU: Antwoord op vraag nr. 594 van 18 juni 2018
12. http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1442124 & 

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1455343
13. TBSVP is een uitdovend stelsel specifiek voor het on-

derwijs (afgeschaft voor personeelsleden geboren na 
01/01/1958), met uitzondering van vast benoemde kleu-
teronderwijzers geboren vanaf 1 januari 1959

14. Cijfers uit augustus 2018: POD MI
15. Een equivalent leefloon is financiële steun voor personen 

die geen recht hebben op een leefloon (omdat ze niet aan 
de voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld qua verblijfssta-
tuut), maar wel in een gelijkaardige noodsituatie zitten. 
Cijfers mei 2018: POD MI
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