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België kent een lange traditie van loonkostensubsidies voor het 

tewerkstellen van doelgroepen. De Zesde Staatshervorming re-

gionaliseerde het doelgroepenbeleid, waarna het grondig werd 

hervormd. Het Vlaamse doelgroepenbeleid focust op drie doel-

groepen: jongeren, 55-plussers en personen met een arbeidsbe-

perking. Doelgroepverminderingen voor andere groepen, waar-

onder de langdurig werkzoekenden, werden afgeschaft. In een 

VIONA-onderzoek, waarvan u hier een samenvatting leest, werd 

die hervorming geëvalueerd. Met uitzondering van de Vlaamse 

Ondersteuningspremie (VOP) voor personen met een arbeidsbe-

perking, suggereren de resultaten dat het Vlaamse doelgroepen-

beleid slechts een beperkte impact heeft op de tewerkstelling 

van de drie doelgroepen. Bovendien wordt aangetoond dat het 

afschaffen van de federale doelgroepvermindering voor werkzoe-

kenden ouder dan 45 jaar en meer dan zes maanden werkloos de 

uitstroom naar werk van die groep heeft verlaagd.

Doelgroepen

De (on)zin van 
doelgroepverminderingen

Desiere, S., Cabus, S., & Cockx, B. (2020). Een evaluatie van het Vlaamse doelgroe-
penbeleid (Onderzoek in opdracht van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters in 
het kader van het Viona-onderzoeksprogramma 2018). Leuven: HIVA – KU Leuven.

Loonkostensubsidies voor het aanwerven of te-
werkstellen van (kwetsbare) doelgroepen zijn een 
beproefd recept (zie bijvoorbeeld Katz, 1996; Marx, 
2001). Meta-analyses tonen aan dat loonkosten-
subsidies in de reguliere private sector veelbelo-
vender zijn voor het verhogen van de werkzaam-
heidsgraad dan sommige andere vormen van ar-
beidsmarktbeleid zoals gesubsidieerde tewerkstel-
ling in de publieke sector, maar – zeker op korte 

termijn – minder effectief zijn dan 
een intensieve ondersteuning in 
de zoektocht naar werk en con-
trole door de arbeidsbemidde-
lingsdienst (Card, Kluve, & Weber, 
2015; Vooren, Haelermans, Groot, 
& Maassen van den Brink, 2018). 
Recent empirisch werk geeft aan 
dat loonkostensubsidies effectie-
ver zijn wanneer voldaan is aan 
drie voorwaarden: ze richten zich 
op werknemers met een laag loon; 
de subsidies worden toegekend 
tijdens een economische recessie; 
en de subsidies worden enkel toe-
gekend voor aanwervingen voor 
een bepaalde einddatum, waarna 
geen nieuwe subsidies meer wor-
den toegekend (Cahuc, Carcillo, & 
Le Barbanchon, 2019). Die laatste 
voorwaarde houdt dus in dat de 
loonkostensubsidie enkel als een 
tijdelijke (crisis)maatregel wordt 

ingezet. Loonkostensubsidies die niet aan die voor-
waarden voldoen, zouden in de meeste gevallen 
niet (kosten)effectief zijn.

België kent een lange traditie van loonkosten-
subsidies. Door de hoge kostprijs van deze vorm 
van arbeidsmarktbeleid – geschat door de OESO 
op 0,22% van het BBP in 2017 – is het een be-
langrijke empirische vraag of die subsidies ook 
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daadwerkelijk bijkomende tewerkstelling creëren. 
Een recente studie is die van Albanese en Cockx 
(2019), die de structurele verlaging van de patro-
nale RSZ-bijdrage voor 58-plussers van 400 euro 
per kwartaal analyseert en die eerder al in Over.
Werk werd samengevat (Cockx, Dejemeppe, & Van 
der Linden, 2017). Hoewel die loonkostensubsidie 
de retentie van werknemers verhoogt in sectoren 
waar vaak beroep wordt gedaan op brugpensioen 
(SWT), zijn de totale effecten op tewerkstelling zo 
klein dat de subsidie niet kostenefficiënt is.

De Zesde Staatshervorming regionaliseerde het 
doelgroepenbeleid. Naar aanleiding daarvan werd 
het federale doelgroepenbeleid in elke regio her-
vormd, waarbij zowel het aantal doelgroepen sterk 
werd gereduceerd, als de administratieve procedu-
res voor het aanvragen van de loonkostensubsidies 
vereenvoudigd werden. De regio’s maakten daarbij 
verschillende keuzes. Dit VIONA-onderzoek focust 
op het Vlaamse doelgroepenbeleid.

Het Vlaamse doelgroepenbeleid

Het Vlaamse doelgroepenbeleid dat tussen 1 juli 
2016 en 31 december 2018 van kracht was, kende 

een doelgroepvermindering toe voor laag- en mid-
dengeschoolde jongeren, 55-plussers en personen 
met een arbeidsbeperking. Tabel 1 geeft een over-
zicht van de modaliteiten, het aantal begunstigden 
en de kostprijs van elke doelgroepvermindering in 
het derde kwartaal van 2018. De doelgroepvermin-
deringen worden toegekend in de vorm van een 
RSZ-vermindering op de patronale RSZ-bijdrage.

Het Vlaamse doelgroepenbeleid kostte ongeveer 
575 miljoen euro in 2018. De doelgroepverminde-
ring voor ‘zittende’ 55-plussers, die werd toegekend 
aan elke werknemer ouder dan 55 jaar met een 
brutorefertekwartaalloon lager dan 13 400 euro, is 
daarbij veruit de duurste maatregel (ongeveer 330 
miljoen euro in 2018), gevolgd door de doelgroep-
vermindering voor middengeschoolde jongeren 
(101 miljoen euro) en de Vlaamse Ondersteunings-
premie (VOP) voor personen met een arbeidsbe-
perking (91 miljoen euro).

Het Vlaamse doelgroepenbeleid verving het fe-
derale doelgroepenbeleid. De ‘winnaars’ van die 
hervorming waren de middengeschoolde jongeren 
die in het federale doelgroepenbeleid niet in aan-
merking kwamen voor een doelgroepvermindering 
(met uitzondering van middengeschoolde jongeren 

Tabel 1.
Het Vlaamse doelgroepenbeleid van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2018

Doelgroep RSZ-vermindering Cijfers 2018Q3

Begunstigden 
(voltijds equivalenten)

Kostprijs 
(miljoen euro)

55+
Zittend 55-59 jaar: 600 euro/kwartaal

60+: 1150 euro/kwartaal

117 835 88,78

Nieuwe aanwervingen 55-59 jaar: 1150 euro/kwartaal; 8 kwartalen

60+: 1500 euro/kwartaal; 8 kwartalen

3 581 4,05

Jongeren (<25 jaar)
Laaggeschoold 1150 euro/kwartaal; 8 kwartalen 10 090 10,11

Middengeschoold 1000 euro/kwartaal; 8 kwartalen 27 316 25,77

VOP 20% tot maximaal 60% geplafonneerd refer-
teloon; degressief over de tijd; 5 jaar (maar 
verlengbaar)

12.159 21,07

Noot: Laaggeschoolde jongeren hebben geen diploma secundair onderwijs. Middengeschoolde jongeren hebben hoogstens een 
diploma secundair onderwijs. Doelgroepverminderingen voor 55-plussers worden enkel toegekend voor werknemers met een refer-
tekwartaalloon lager dan 13 400 euro. Doelgroepvermindering voor jongeren worden enkel toegekend wanneer het refertekwar-
taalloon lager ligt dan 7500 euro gedurende de eerste vier kwartalen en lager dan 8100 euro in de daaropvolgende vier kwartalen.
Bron: RSZ; interne communicatie Departement WSE voor cijfers VOP.
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die langer dan zes maanden werkloos waren). Voor 
laaggeschoolde jongeren en oudere werkzoeken-
den kende ook het federale doelgroepenbeleid 
loonkostensubsidies toe. De grootste ‘verliezers’ 
van de hervorming waren de langdurig werkzoe-
kenden. De (genereuze) loonkostensubsidies voor 
die groep in het federale doelgroepenbeleid wer-
den afgeschaft in Vlaanderen. Wel werd een aan-
wervingsincentive ingevoerd voor werkzoekenden 
tussen 25 en 55 jaar die meer dan twee jaar werk-
loos zijn, maar die premie (maximaal 4250 euro) 
ligt veel lager dan de afgeschafte loonkostensub-
sidies voor langdurig werkzoekenden. De VOP 
voor personen met een arbeidsbeperking werd niet 
grondig hervormd.

Het doelgroepenbeleid werd versterkt in 2019. 
Sinds 1 januari 2019 zijn werkgevers die een laag-
geschoolde jongere of een 55-plusser aanwerven, 
volledig vrijgesteld van de patronale RSZ- bijdrage. 
Met het aantreden van de nieuwe Vlaamse  Regering 
eind 2019 werd het doelgroepenbeleid opnieuw 
grondig hervormd. De doelgroepvermindering 
voor middengeschoolde jongeren werd opnieuw 
afgeschaft, en de leeftijdsgrens voor ‘oudere’ werk-
nemers werd opgetrokken van 55 naar 58 jaar. Dit 
VIONA-onderzoek houdt geen rekening met die 
recente hervormingen.

Data en methodologie

Het effect van elke onderzochte doelgroepvermin-
dering op de uitstroom naar werk werd geëvalu-
eerd op basis van VDAB-gegevens over werk-
zoekenden ingestroomd in de werkloosheid van 
januari 2012 tot en met februari 2019. Doorheen 
die periode waren 1 064 144 unieke individuen ge-
registreerd bij de VDAB. Voor elke werkzoekende 
kennen we de arbeidsmarktpositie op maandbasis. 
We beschikken tevens over socio-economische 
kenmerken van elke werkzoekende (opleidingsni-
veau, geslacht, geboortedatum, arbeidsbeperking, 
talenkennis, ...). Belangrijk is dat VDAB het oplei-
dingsniveau registreert op basis van een koppeling 
met de LED-databank, een databank die diploma-
gegevens verzamelt, waardoor die variabele in de 
meeste gevallen correct is gemeten.

De VDAB-gegevens werden gelinkt aan gegevens 
van het Departement Werk en Sociale Economie 

(WSE) over wie wanneer welke doelgroepvermin-
dering kreeg. Die gegevens zijn beschikbaar op 
kwartaalbasis en behelzen de periode van het der-
de kwartaal van 2016 tot en met het tweede kwar-
taal van 2018. Voor de VOP hebben we informatie 
tot en met het vierde kwartaal van 2018.

Doordat we werken met VDAB-gegevens kan de 
doelgroepvermindering voor zittende 55-plussers 
niet worden geëvalueerd. Die vermindering wordt 
toegekend voor alle oudere werknemers, terwijl 
VDAB enkel informatie heeft over werkzoekenden. 
Ook de doelgroepvermindering voor het aanwer-
ven van werkzoekende 55-plussers werd niet ge-
evalueerd. Voor die groep beschikt VDAB wel over 
de nodige gegevens. Een betrouwbare evaluatie is 
echter niet mogelijk doordat het aantal begunstig-
den van die doelgroepvermindering eerder beperkt 
is én doordat de afgelopen jaren verschillende an-
dere hervormingen voor 55-plussers werden ge-
implementeerd (verstrengen toegang tot brugpen-
sioen, meer intensieve begeleiding bij de VDAB). 
Daardoor kunnen we het effect van de RSZ-ver-
mindering niet onderscheiden van het effect van 
andere hervormingen.

De onderzoeksvraag is of het doelgroepenbeleid 
een verschil maakt, en daadwerkelijk zorgt voor 
bijkomende tewerkstelling bij de verschillende 
doelgroepen. Om die vraag te beantwoorden, werd 
gesteund op drie geavanceerde micro-econometri-
sche evaluatiemethoden:

1. Difference-in-differences (DiD) (voor de eva-
luatie van het doelgroepenbeleid voor laag- en 
middengeschoolde jongeren en voor langdurig 
werkzoekenden)

 Difference-in-differences of ‘verschil-in-ver-
schillen’ is een micro-econometrische methode 
waarbij het effect van een beleidshervorming 
op een bepaalde doelgroep wordt bepaald 
door een uitkomstvariabele te vergelijken tus-
sen de doel- en controlegroep voor en na de 
hervorming. Concreet wordt de uitstroom naar 
werk na zes maanden van laag- of middenge-
schoolde jongeren (doelgroep) vergeleken met 
de uitstroom naar werk van hooggeschoolde 
jongeren (controlegroep) voor en na de her-
vorming. Het doelgroepenbeleid werkt wan-
neer de doelgroep het – na uitzuiveren van de 
selectiviteit – beter doet na de hervorming dan 
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voor de hervorming ten opzichte van de con-
trolegroep. De cruciale assumptie is dat de con-
trolegroep goed gekozen is. Dat wordt getest 
met placebo-testen.

2. Regression Discontinuity Design (RDD) (voor 
de evaluatie van het doelgroepenbeleid voor 
laag- en middengeschoolde jongeren)

 Een Regression Discontinuity Design of ‘regres-
siediscontinuïteit’ is een micro-econometrische 
methode die steunt op het feit dat sommige 
jongeren juist wel en andere jongeren juist niet 
in aanmerking komen voor een doelgroep-
vermindering. We maakten daarbij gebruik 
van de strikte leeftijdsgrens van 25 jaar. Een 
laag- of middengeschoolde jongere komt in 
aanmerking voor een doelgroepvermindering 
wanneer die jongere op de laatste dag van het 
kwartaal van indiensttreding nog geen 25 jaar 
is. Daardoor komen sommige werkzoekende 
jongeren juist wel en andere jongeren juist niet 
meer in aanmerking voor een doelgroepver-
mindering. Wanneer het doelgroepenbeleid 
werkt zou de groep die juist wel nog in aan-
merking komt sneller moeten uitstromen naar 
werk in vergelijking met de groep die juist niet 
meer in aanmerking komt. Een RDD is een erg 
populaire en betrouwbare methode bij impact-
evaluaties.

3. Regression Discontinuity in Time (RDiT) (voor 
de evaluatie van de VOP)

 De Regression Discontinuity in Time is een va-
riant op een RDD. Iets wat alle personen met 
een recht op VOP gemeen hebben, is dat ze 
perioden van werkloosheid en uitstroom naar 
werk hebben gekend vóór en ná het verwerven 
van dit recht. Daardoor kunnen we een maand 
in de tijd afbakenen (maand 0) waarin de status 
verandert van geen recht op VOP naar recht 
op VOP. De RDiT schat of het verwerven van 
het recht op VOP de kansen op uitstroom naar 
werk verhogen in vergelijking met de periode 
ervoor.

We verwijzen de lezer naar het rapport voor een 
meer gedetailleerde bespreking van de methodo-
logie per doelgroep. Hier beperken we ons tot 
het samenvatten van de belangrijkste bevindin-
gen.

Laag- en middengeschoolde jongeren

Zowel voor laag- als voor middengeschoolde jon-
geren wordt de opname (‘take-up’), gedefinieerd 
als het aandeel werkgevers dat in aanmerking 
komt voor een doelgroepvermindering en er ook 
effectief beroep op doet, geschat op 70%. Dit is 
gelijkaardig als de take-up van de vrijstelling van 
de patronale RSZ-bijdrage bij het aanwerven van 
een eerste werknemer (Boucq & Novella, 2018). 
Ondanks de sterke administratieve vereenvoudi-
ging van het doelgroepenbeleid, betekent het wel 
dat naar schatting 30% van de werkgevers die recht 
hebben op een doelgroepvermindering er geen be-
roep op doen.

Middengeschoolde jongeren kwamen in aanmer-
king voor een RSZ-vermindering van 1000 euro 
per kwartaal gedurende acht kwartalen. In het 
tweede kwartaal van 2018 bedroeg de gemiddel-
de toegekende doelgroepvermindering 663 euro 
per begunstigde, wat dus een stuk lager is dan de 
maximale doelgroepvermindering. Dat komt door-
dat de toegekende vermindering nooit hoger kan 
liggen dan de theoretisch verschuldigde patronale 
RSZ-bijdrage en doordat een lagere vermindering 
wordt toegekend indien de jongere niet voltijds 
werkt.

Met de meest betrouwbare methode – de Regres-
sion Discontinuity Design – vinden we geen statis-
tisch significant positief effect van de doelgroepver-
mindering op de uitstroom naar werk van midden-
geschoolde jongeren. Bijgevolg zou het merendeel 
van de middengeschoolde jongeren ook zonder 
RSZ-vermindering aan het werk zijn. We zien hier-
voor drie verklaringen. Ten eerste zijn middenge-
schoolde jongeren geen kwetsbare groep op de 
Vlaamse arbeidsmarkt. Cijfers van Steunpunt Werk 
tonen aan dat de werkzaamheidsgraad van midden-
geschoolde jongeren (exclusief studenten) 78,6% 
bedroeg in 2017, wat iets hoger is dan het Vlaamse 
gemiddelde (zie ook Scholiers & Vansteenkiste, 
2018) voor een overzicht van de werkzaamheids-
graad per doelgroep). Zeker in tijden van arbeids-
marktkrapte vinden middengeschoolde jongeren 
dus vlot de weg naar de arbeidsmarkt. Ten tweede 
stellen we vast dat slechts voor een minderheid van 
de middengeschoolde jongeren gedurende meerde-
re opeenvolgende kwartalen een RSZ-vermindering 
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wordt aangevraagd. Zo krijgt slechts 16% van de 
middengeschoolde jongeren gedurende acht op-
eenvolgende kwartalen een doelgroepverminde-
ring. Periodes van werk en werkloosheid wisselen 
elkaar dus regelmatig af. Ten derde zijn het in de 
eerste plaats middengeschoolde jongeren met een 
sterker profiel die worden aangeworven. Dat zijn 
de jongeren die ook zonder RSZ-vermindering het 
meeste kans maken werk te vinden.

Laaggeschoolde jongeren kwamen in aanmer-
king voor een RSZ-vermindering van 1150 euro 
per kwartaal gedurende acht kwartalen. De ge-
middeld toegekende RSZ-vermindering bedroeg 
572 euro per begunstigde in het tweede kwartaal 
van 2018. Ook voor laaggeschoolde jongeren stel-
len we vast dat de RSZ-vermindering weinig duur-
zaam is. Slechts voor 12% van de jongeren wordt 
de doelgroepvermindering gedurende acht op-
eenvolgende kwartalen toegekend. Ondanks het 
feit dat laaggeschoolde jongeren een kwetsbare 
groep vormen op de arbeidsmarkt (werkzaam-
heidgraad exclusief studenten in 2017: 49,1%), 
vinden we net zoals voor de middengeschoolde 
jongeren geen statistisch significant positief effect 
van de doelgroepvermindering op de uitstroom 
naar werk. Ook laaggeschoolde jongeren stromen 
dus niet sneller uit naar werk dankzij de RSZ-ver-
mindering.

Personen met een arbeidsbeperking

Loonkostensubsidies zijn in veel landen een be-
langrijk instrument van actief arbeidsmarktbeleid 
voor personen met een arbeidshandicap (Samoy & 
Waterplas, 2012). De Vlaamse Ondersteuningspre-
mie (VOP) heeft tot doel de uitstroom naar werk 
van personen met een (tijdelijke) arbeidshandicap 
of arbeidsbeperking te stimuleren door een tege-
moetkoming te geven aan de werkgever die deze 
doelgroep in dienst neemt. De loonkostensubsidie 
is degressief in de tijd (40%; 30%; 20%) en kent een 
looptijd van vijf jaar (met mogelijkheid tot verlen-
ging).

De VOP werd tijdens de Zesde Staatshervorming 
niet grondig hervormd, waardoor we geen gebruik 
kunnen maken van een beleidswijziging om de ef-
fecten van VOP op uitstroom naar werk te schat-
ten. Eerder onderzoek toonde aan dat wanneer 

personen met een arbeidshandicap het recht op 
een VOP expliciet vermelden op hun cv, de kans 
op een uitnodiging op een sollicitatiegesprek niet 
toeneemt (Baert, 2016). Dat onderzoek kijkt ech-
ter eerder naar discriminatie van personen met een 
arbeidshandicap op de arbeidsmarkt tijdens solli-
citatiegesprekken die niet noodzakelijk geïnitieerd 
of begeleid worden door arbeidsbemiddelaars, 
dan naar de globale effecten van de Vlaamse On-
dersteuningspremie voor werkzoekenden op uit-
stroom naar werk.

Onze analyses baseren zich op een Regression 
Discontinuity in Time (RDiT). Met die analyse 
kunnen we aantonen dat werkzoekenden met 
een arbeidshandicap significant meer kans heb-
ben om uit te stromen naar werk na een peri-
ode van werkloosheid wanneer ze recht hebben 
op een VOP. De geschatte kortetermijneffecten 
zijn gelijk aan 1,9 procentpunt meer kans op uit-
stroom naar werk voor personen zonder indica-
tie BuSO. Voor werkzoekenden met een indicatie 
BuSO, die steeds automatisch recht verwerven op 
een VOP indien ze dit recht aanvragen, verhoogt 
de kans op uitstroom naar werk met 2,9 procent-
punt. Gegeven de lage geobserveerde kansen op 
uitstroom naar werk onder de doelgroep van ar-
beidsgehandicapten, zijn deze effecten substan-
tieel.

De RDiT schat de globale effectiviteit van de 
VOP. Dat wil zeggen dat men de effectiviteit van 
VOP niet kan onderscheiden van andere beleids-
instrumenten ten aanzien van personen met een 
arbeidshandicap die gebruikt worden tijdens het 
proces van (re-)integratie op de arbeidsmarkt (bij-
voorbeeld gespecialiseerde arbeidsbemiddeling 
en kennisoverdracht rond VOP aan werkgevers). 
Bovendien zou het kunnen dat het verwerven van 
een recht op VOP het zoekgedrag van werkzoe-
kenden verandert (bijvoorbeeld een VOP kan het 
vertrouwen in het vinden van werk verhogen). 
Hoewel de RDiT maximaal controleert voor per-
soonskenmerken die invariant zijn over de tijd, is 
het niet mogelijk om in dit onderzoeksdesign te 
bepalen welke zaken confounding zijn aan (of 
mee beïnvloed worden door) het verwerven van 
het recht op VOP. Tegelijk kan men wel degelijk 
besluiten dat de VOP, en de context van de imple-
mentatie ervan, een gunstige invloed heeft op de 
kans op uitstroom naar werk. Nader onderzoek 
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kan verder verfijnen indien er contextfactoren 
medebepalend zijn voor de effectiviteit van de 
VOP.

Langdurig werkzoekenden

Langdurig werkzoekenden komen niet meer in 
aanmerking voor een RSZ-vermindering binnen 
het Vlaamse doelgroepenbeleid, maar waren wel 
een afzonderlijke doelgroep in het federale doel-
groepenbeleid. Aangezien in 2019 respectievelijk 
65% en 48% van de werkzoekenden meer dan zes 
maanden en meer dan één jaar werkzoekend wa-
ren, blijven langdurig werkzoekenden wel een re-
levante (doel)groep. De vraag is of RSZ-verminde-
ringen voor langdurig werkzoekenden een zinvol 
instrument kunnen zijn om die groep aan het werk 
te helpen. Een evaluatie van de impact van het af-
schaffen van de loonkostensubsidies voor langdu-
rig werkzoekenden kan een antwoord bieden op 
die vraag.

Specifiek werd de effectiviteit van de federale RSZ-
vermindering voor werkzoekenden die minstens 45 
jaar oud zijn en zes maanden werkloos zijn, on-
derzocht op basis van een difference-in-differences 
strategie. Voor die doelgroep kende het federale 
doelgroepenbeleid een RSZ-vermindering toe van 
1000 euro per kwartaal gedurende de eerste vijf 
kwartalen na aanwerving, gevolgd door een RSZ-
vermindering van 400 euro per kwartaal voor de 
daaropvolgende zestien kwartalen.

Het afschaffen van die RSZ-vermindering heeft ge-
leid tot een daling in de uitstroom naar werk met 
1,5 procentpunt van werkzoekenden die meer dan 
zes maanden werkloos zijn. Dat is een substantieel 
effect, want het impliceerde dat de RSZ-verminde-
ring uitstroom naar werk verhoogde met 18% (van 
8,3 naar 9,8 procent). Er is geen evidentie dat die 
loonkostensubsidie leidde tot substitutie-effecten, 
waarbij bijvoorbeeld langdurig werkzoekenden 
werden aangeworven ten koste van andere werk-
zoekenden. Bijkomende analyses tonen echter aan 
dat er in de eerste plaats een positief effect is op 
kortlopende tewerkstelling, dat is op tewerkstel-
ling die enkele maanden duurt, en dat er geen 
significant effect is op tewerkstelling die meer dan 
twaalf opeenvolgende maanden duurt. Dit sugge-
reert dat de RSZ-vermindering in de eerste plaats 

bijkomende kortlopende jobs creëert en geen effect 
heeft op duurzamere tewerkstelling.

Beleidsimplicaties

Het VIONA-onderzoek evalueerde het Vlaamse 
doelgroepenbeleid dat werd gevoerd tussen 1 juli 
2016 en 31 december 2018. Ondanks de recente 
hervormingen van het doelgroepenbeleid blij-
ven een aantal implicaties van het onderzoek nog 
steeds actueel.

Een gekend fenomeen is dat de take-up van derge-
lijke RSZ-verminderingen nooit 100% is, maar door 
ons wordt geschat op 70%. Opvallend is ook dat 
een deel van de werkgevers die recht hebben op 
een RSZ-vermindering voor het aanwerven van een 
55-plusser de lagere RSZ-vermindering voor een 
zittende werknemer aanvragen. Het automatisch 
toekennen van de (meest voordelige) RSZ-vermin-
dering aan de werkgever zou dit vermijden. Dit lijkt 
bovendien eerlijker en zou de administratieve last 
verder verlagen.

Het onderzoek toont aan dat het afschaffen van de 
doelgroepvermindering voor middengeschoolde 
jongeren in 2020 een goede zaak was. Ondanks 
de hoge kostprijs van die doelgroepvermindering 
(101 miljoen euro in 2018) vinden we geen enkel 
bewijs dat middengeschoolde jongeren dankzij die 
vermindering sneller uitstromen naar werk. Mid-
dengeschoolde jongeren vormen geen kwetsbare 
doelgroep op de Vlaamse arbeidsmarkt. Internatio-
naal onderzoek toont aan dat loonkostensubsidies 
effectiever zijn voor kwetsbare groepen.

Ook voor laaggeschoolde jongeren vonden we 
geen indicatie dat de doelgroepvermindering de 
uitstroom naar werk versterkte. Dat is onverwacht, 
omdat laaggeschoolde jongeren het wel degelijk 
erg moeilijk hebben op de Vlaamse arbeidsmarkt. 
Toch pleiten we er niet voor die doelgroepvermin-
dering af te schaffen, juist omdat die kwetsbare 
doelgroep wel degelijk ondersteuning nodig heeft. 
Wel zou moeten worden bekeken hoe de effecti-
viteit van die doelgroepvermindering kan worden 
verhoogd. Eén piste is het koppelen van de doel-
groepvermindering aan een opleiding. Daarnaast 
is het ook mogelijk dat die doelgroepverminde-
ring effectiever is in laagconjunctuur (Cahuc et al., 
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2019). De beschouwde periode werd gekenmerkt 
door een krapte op de arbeidsmarkt. Het zou in 
die zin relevant zijn om de analyses in de toekomst 
te herhalen, zodat de effecten van de doelgroep-
vermindering tijdens laagconjunctuur kunnen wor-
den bepaald. Die evaluatie zou onmiddellijk ook 
kunnen onderzoeken of het verhogen van de RSZ-
vermindering voor laaggeschoolde jongeren van 
1000 euro per kwartaal naar een volledige vrijstel-
ling van de patronale RSZ-bijdrage, een positief ef-
fect heeft.

Het Vlaamse Regeerakkoord (p. 54) stelt dat het 
doelgroepenbeleid zal worden hervormd tegen 
ten laatste begin 2021, waarbij ook de premie voor 
langdurig werkzoekenden wordt meegenomen. 
Onze bevindingen met betrekking tot de langdurig 
werkzoekenden kunnen die hervorming inspire-
ren. We stelden vast dat de federale loonkosten-
subsidies voor werkzoekenden ouder dan 45 jaar 
en meer dan zes maanden werkloos een positieve 
impact hadden op de uitstroom naar kortlopende 
tewerkstelling, maar geen impact hadden op meer 
duurzame vormen van tewerkstelling. De internati-
onale literatuur (Sjögren & Vikström, 2015) en een 
evaluatie van de loonkostensubsidies voor langdu-
rig werkzoekenden in de andere regio’s, kan verder 
inzicht bieden in het optimale ‘design’ van loon-
kostensubsidies voor langdurig werkzoekenden 
(bijvoorbeeld de precieze doelgroep en het bedrag 
en duur van de subsidie).

De Vlaamse Ondersteuningspremie werd niet 
grondig hervormd. Daarom kunnen we enkel 
kijken naar de effectiviteit van VOP als een be-
leidsinstrument dat ook nog door andere maat-
regelen wordt geflankeerd (onder andere ge-
specialiseerde arbeidsbemiddeling bij VDAB en 
kennistransfer over het gebruik van de VOP aan 
werkgevers). We spreken in dit verband van ‘een 
globale effectiviteit’. De analyses tonen aan dat 
het verwerven van een recht op VOP wel degelijk 
de uitstroom naar werk stimuleert onder de doel-
groep van personen met een arbeidshandicap. 
Het beleidsinstrument lijkt (nog) beter te werken 
onder een doelgroep van personen met een on-
derwijsloopbaan in het buitengewoon secundair 
onderwijs (BuSO).

Het Vlaamse doelgroepenbeleid is duur en, hoe-
wel de effecten verschillen per doelgroep, kunnen 

er pertinente vragen worden gesteld over de kos-
teneffectiviteit van het doelgroepenbeleid. Een ver-
gelijking tussen het doelgroepenbeleid en andere 
vormen van actief arbeidsmarktbeleid maakte geen 
deel uit van dit onderzoek. Desalniettemin is er 
nood aan verder onderzoek om beleidsmakers te 
ondersteunen bij hun keuze tussen doelgroepver-
minderingen of andere vormen van (meer) kosten-
effectief arbeidsmarktbeleid.
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HIVA – KU Leuven

Bart Cockx 
SHERPPA, Universiteit Gent
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