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De arbeidsmarkt is te vergelijken met de eigenaar van een
wijngaard, die ’s morgens naar de werkbeurs trok om arbeiders te

werven (…) Op het zesde en het negende uur ging hij terug en
huurde hij telkens alle werkzoekenden voor die dag in. Hetzelfde

deed hij op het elfde uur: één uur voor sluitingstijd. Bij de uitbetaling
bleek tot ieders verstomming dat de wijngaardenier alle werkers een

zilverstuk uitbetaalde.

(Vrij naar het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 20)
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Inleiding

De huidige regering heeft van de ‘actieve welvaartsstaat’ haar vlaggenschip gemaakt. Maar België
staat daarin niet alleen. In heel de westerse wereld waait dezelfde wind: in de sociale bescherming
(zowel in de werkloosheidsverzekering als in de ziekteverzekering en de bijstand) verschuift het
accent van ‘vergoeding van inkomensschade’ (d.m.v. vervangingsinkomens) naar preventie of
herstel van die schade (d.m.v. actief arbeidsmarktbeleid). Middelen worden van het éne deelbudget
naar het andere versast (activering van uitkeringen); rechten op vervangingsinkomens worden
steeds meer gekoppeld aan deelname aan integratieprogramma’s, en instituties belast met
inkomensverschaffing en herinschakeling groeien naar elkaar toe. Dit beleid wordt versterkt door de
Europese Richtsnoeren voor Werkgelegenheid, In dit boek worden enkele buitenlandse voorbeelden
van deze omschakeling geanalyseerd en worden de basistendenzen geschetst waarop het
activeringsbeleid gestoeld is. Ons perspectief is dat van de achtergestelde doelgroepen op de
arbeidsmarkt: langdurig werklozen en bijstandscliënten.

Dit boek is het resultaat van expertise-opdrachten voor het Vlaamse VIONA-onderzoeksprogramma
en voor de Europese Commissie. Dank ook aan de Amerikaanse Ambassade voor de financiering
van een studiereis naar de VS.

Twee visies op sociale uitsluiting

De bestaande buitenlandse voorbeelden kunnen vanuit een sociaal-politiek perspectief worden
gesitueerd op een as met als ‘polen’ de workfare-benadering enerzijds en de integratiebenadering
anderzijds. Het gaat om abstracties die in geen enkel nationaal systeem een zuivere toepassing
vinden. Het contrast tussen beide typen zal ons echter helpen om (a) landen te situeren op een
continuüm tussen beide, en (b) de beleidskeuzen voor de Vlaamse en Belgische overheden
duidelijker uit de verf te laten komen.

De workfare-benadering vertrekt van de vaststelling dat louter financiële vangnetten zoals de
klassieke sociale zekerheid of bijstand een afhankelijkheidscultuur in de hand werken: het feit zelf
dat uitkeringen selectief worden toegekend aan groepen met specifieke kenmerken zou een gedrag
in de hand werken dat afgestemd wordt op het verkrijgen (resp. behouden) van deze uitkeringen. Zo
vindt men in de Amerikaanse literatuur over het vroegere bijstandssysteem Aid to Families with
Dependent Children (AFDC) uitvoerige debatten terug over de stelling dat dit jonge vrouwen ertoe
aanzette werkloos te blijven, te scheiden van hun partner en zelfs kinderen ter wereld te brengen
met het oogmerk om (zo lang mogelijk) aanspraak te kunnen maken op de AFDC. Het workfare-
model is er dan ook in de eerste plaats op gericht om de afhankelijkheidscultuur tegen te gaan door
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het recht op (minimum)uitkeringen in te perken. In de Amerikaanse Welfare Reform van 1996 beleed
men bv. openlijk het afbouwen van rechten (‘no entitlements !’) als een middel tot activering. Het
recht op een minimuminkomen is niet langer afdwingbaar en wordt zelfs beperkt tot maximum vijf
jaar in een ganse levensloop. Daartegenover staat dat elkeen binnen de twee jaar in een
activeringstraject moet opgenomen zijn (het Welfare-to-Work programma). In zijn zuiverste vorm
impliceert workfare zelfs een arbeidsplicht in ruil voor (het equivalent van) een uitkering. Dit vindt
men bv. terug in de deelstaat Mississippi, maar ook in Noorwegen en in het Franse bijstandsstelsel
RMI (revenu minimum d’insertion). Elders worden meer subtiele ‘prikkels’ gehanteerd, bv. door
uitkeringen bewust beneden de armoedegrens te houden om de betrokkenen te laten voelen dat ze
alleen via arbeid een minimale levensstandaard zullen kunnen aanhouden.

Het integratiemodel vertrekt integendeel van de vaststelling dat zelfs een goed uitgebouwde sociale
zekerheid niet volstaat om de sociale uitsluiting tegen te gaan. Eerder dan in een
afhankelijkheidscultuur, zoekt men de oorzaken van sociale uitsluiting in structurele
uitsluitingsmechanismen op verschillende domeinen van het maatschappelijk leven.
Maatschappelijke participatie (de tegenpool van uitsluiting) heeft naast een inkomensdimensie onder
andere ook een arbeidsdimensie, een opleidingsdimensie enz. Een meer doeltreffende
welvaartsstaat wil gelijktijdig op deze verschillende dimensies inspelen. Men zal er bijgevolg het
recht op uitkeringen aanvullen met rechten op arbeidsintegratie, veeleer dan het in te perken door
voorwaarden. Men vindt dit discours vooral terug in Frankrijk (alhoewel de praktijk van het beleid hier
ver van af staat – cf. supra). Rosanvallon spreekt van een nieuw paradigma in de sociale
bescherming. De ‘société assurantielle’ (een welvaartsstaat die hoofdzakelijk gebaseerd is op een
financiële verzekering, de sociale zekerheid) heeft haar grenzen bereikt. Een moderne sociale
bescherming moet ook integratierechten toekennen op andere vlakken, zoals arbeid.

Een integratiebenadering houdt bijgevolg minstens een garantie in dat de overheid aan elke
werkzoekende binnen een bepaalde termijn een integratietraject zal aanbieden. Soms gaat het om
een moreel engagement (zoals in de Britse New Deal); soms krijgt het individu een wettelijk
afdwingbaar recht in op herintegratiediensten zoals opleiding, begeleiding, gesubsidieerde
werkervaring enz. bovenop het recht op een menswaardig (vervangings)inkomen - zoals in de
Deense wet op het actief arbeidsmarktbeleid.1

                                                
1 Noteer echter dat het Deense systeem slechts tijdelijke rechten op werkloosheidsuitkeringen

waarborgt, en naast afdwingbare rechten ook plichten en sancties bevat.
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Inhoud van het aanbod

In beide benaderingen is het aanbod aan instrumenten breed en flexibel. Naast de klassieke
bemiddeling en begeleiding, loonsubsidies, werkervaringsprojecten, opleidingen, en leningen voor
startende zelfstandigen behoren ook soms diensten zoals stages, mobiliteitstoelagen, kinderopvang
e.d. tot de mogelijkheden. Workfare-stelsels zullen echter het einddoel van een traject strak bepalen,
zonder keuzemogelijkheden voor het individu: in het Amerikaanse Welfare-to-Work programma gaat
het om ‘work first’: zo snel mogelijk, om het even welk werk. In Finland is dan weer een typisch
‘learnfare’-programma van kracht: jongeren kunnen hun (beperkte) uitkering alleen behouden als zij
terug naar het onderwijs gaan of een passende opleiding volgen. Work- of learnfare-achtige
systemen zijn m.a.w. weinig cliëntgericht, precies omdat ze de afhankelijkheid van uitkeringen willen
ontraden en dus niet te veel keuzevrijheid aan de deelnemers willen bieden.

Programma’s gestoeld op de integratiebenadering zullen daarentegen gericht zijn op
maatschappelijke integratie als einddoel, wat impliceert dat een evenwicht gezocht wordt tussen de
voorkeur van de betrokkene, de behoeften van de arbeidsmarkt en de mogelijkheden van het lokale
aanbod. Keuzevrijheid en maatwerk worden dan ook in dergelijke stelsels hoog in het vaandel
gedragen als tegengewicht voor de plicht tot deelname. In de Deense wet op het actief
arbeidsmarktbeleid wordt binnen de drie maanden na instroom en in overleg tussen de
werkzoekende en het arbeidsbureau een individueel traject op papier gezet. Vooral voor
volwassenen wordt een ruime waaier van mogelijkheden aangeboden, waaronder opleiding,
onderwijs, werkervaring, een starterslening als zelfstandige, sociale tewerkstelling, of zelfs een
tijdelijke terugtrekking uit de arbeidsmarkt i.f.v. individuele of gezinsbehoeften. Ook in de Britse New
Deal(s) worden in opeenvolgende trajectfasen verschillende opties aangeboden (inclusief onderwijs
en vrijwilligerswerk bij een NGO) en helpt een ‘personal adviser’ bij de oriëntering. Deze menselijke
ondersteuning wordt door werkzoekende jongeren bijzonder positief onthaald. In Zweden moeten
jongeren binnen de 100 dagen een activiteit aannemen, maar laat men hen veel keuzevrijheid, ook
in de sfeer van de ‘sociale activering’ (bv. cultuurprojecten).

Rechten, plichten, prikkels, sancties en garanties

Zoals reeds eerder gesuggereerd, zijn workfare-stelsels gekenmerkt door een grotere financiële druk
op de individuele werkzoekende. Financiële ‘prikkels’ kunnen zowel positief (‘carrots’) als negatief
(‘sticks’) zijn. Zo zal men de deelnemers ertoe aanzetten om laagbetaalde jobs op de reguliere
arbeidsmarkt te aanvaarden door fiscale stimuli (zoals belastingkredieten op lage lonen) terwijl men
anderzijds bewust de uitkeringen en zelfs de vergoedingen in opslorpingsprogramma’s laag zal
houden om de overstap naar regulier werk voldoende ‘aantrekkelijk’ te houden. Typerend is bv. het
feit dat werk in opslorpingsprogramma’s niet vergoed wordt tegen een loon, maar tegen een
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(verhoogde) uitkering. Het wegwerken van werkloosheids- en armoedevallen staat in workfare-
stelsels centraal. Het discours over dergelijke vallen staat ideologisch inderdaad dicht bij dat over de
afhankelijkheidscultuur: het is er een puur financiële vertaling van in de zin dat de oorzaak van
langdurige werkloosheid ook hier gezocht wordt in attitudes en strategisch gedrag van de
uitkeringstrekkers zelf.

Een ander kenmerk van workfare is haar repressief, punitief karakter. ‘Gewenst gedrag’ wordt
desnoods opgelegd als voorwaarde voor het bekomen van inkomenstransferten; ‘ongewenste
gedragingen’ worden bestraft met sancties of schorsing. Tegen dergelijke sancties is weinig of geen
beroep mogelijk. Zo kan men in het Amerikaanse Welfare-to-Work programma alleen beroep
aantekenen bij de regionale instanties van dezelfde administratie die op lokaal niveau de sancties
oplegt. Het louter administratief karakter van deze sancties en beroepsprocedures laat geen
tegensprekelijk debat toe.

Tegenover de druk op de werkzoekende staat echter geen garantie op een passend aanbod. In de
Franse bijstand (RMI of revenu minimum d’insertion) is de cliënt wel verplicht een eventueel aanbod
te aanvaarden, maar hij is verre van zeker dat hij er ooit een krijgt. Hetzelfde geldt in het Franse
jongerenprogramma Emplois-Jeunes dat voor de meeste jongeren de enige mogelijkheid vormt om
een inkomen te verwerven: je kan dit inkomen alleen via werk verdienen, maar niemand garandeert
dat je ook zo’n job krijgt.

Programma’s gebaseerd op de integratie-filosofie zullen zowel op financieel als op juridisch vlak
volwaardiger statuten aanbieden. Waar mogelijk (bv. in opslorpingsprogramma’s) wordt een
verloning aangeboden die overeenstemt met deze op de reguliere arbeidsmarkt. Eventueel zal men
slechts deeltijdse tewerkstelling aanbieden om te vermijden dat de betrokkenen dit als een
eindbestemming aanzien, maar in elk geval wordt de loonvoet per uur afgestemd op degene die in
de gewone arbeidsmarkt kan verkregen worden, omwille van het principe ‘gelijk loon voor gelijk
werk’. Tegelijk zal men een evenwicht zoeken tussen rechten en plichten (in hoofde van de
werkzoekende): tegenover de plicht om zich ‘actief’ op te stellen staat een recht op vrije keuze
(binnen bepaalde grenzen), een garantie van een passend aanbod enz. Anders uitgedrukt, zal een
wederkerigheid nagestreefd worden tussen de engagementen van het individu en de
overheid(sdienst). Denemarken is het enige land waar die wederkerigheid haar wettelijk beslag heeft
gekregen, maar ook in Zweden en het VK wordt ze in de feiten maximaal gewaarborgd. We kunnen
hier van echte ‘garantieplannen’ spreken.

Sancties zijn in deze aanpak doorgaans milder, omdat het recht op een menswaardig inkomen
centraal blijft staan. Niet zozeer het Deense, maar wel het Duitse stelsel van sancties kan hierbij
model staan: bij elke niet-nakoming van de regelgeving wordt de uitkering met een bepaald



5

percentage verminderd, maar tegelijk wordt een basisbedrag vrijgesteld dat gemoduleerd is volgens
de gezinssituatie van de betrokkene. Tenslotte wordt in dergelijke systemen het beroep tegen
sancties typisch aanhangig gemaakt bij paritaire of tripartiete commissies, waarbij de vakbonden in
principe de verdediging van de werkzoekende op zich nemen.

Effecten op macro- en microvlak

De buitenlandse voorbeelden laten in de feiten erg gelijklopende macro-effecten zien. In de eerste
plaats stelt men een sensationele daling van het aantal uitkeringstrekkers vast. In de VS daalde het
bijstandscliënteel tussen 1993 en 1999 met meer dan de helft; in Denemarken daalde de
jeugdwerkloosheid in dezelfde periode met meer dan 70%, terwijl de totale werkloosheid meer dan
halveerde. In het VK zag men eveneens de jeugdwerkloosheidcijfers instorten. Uiteraard is het
moeilijk om het netto-effect van de activeringsprogramma’s te isoleren. In elk geval moet toegegeven
worden dat de geobserveerde daling ook goeddeels verklaard wordt door de gunstige conjunctuur.
Men kan overigens vermoeden dat beide factoren (activering en conjunctuur) elkaar versterkt
hebben. Het actief arbeidsmarktbeleid bewijst immers extra diensten bij een sterk opgaande
conjunctuur, omdat het bijdraagt tot de voorkoming van knelpunten en dus onrechtstreeks tot meer
economische groei.

Een tweede macro-effect heeft betrekking op het overheidsbudget. De initiële uitgaven voor de
bestudeerde programma’s worden immers reeds op korte termijn in grote mate teruggewonnen,
deels door de dalende uitgaven voor inkomensvervangende uitkeringen en deels door de gestegen
fiscale en parafiscale ontvangsten. In het VK schat men dat de initiële kosten op vier jaar reeds voor
de helft zullen teruggewonnen zijn. In Denmarken zijn de jaarlijkse terugwinningseffecten groter dan
de uitgaven voor het activeringsbeleid. Het ziet er dus naar uit dat in beide typen strategieën
(workfare enerzijds en basisrechtenstrategie of garantieplannen anderzijds) de macro-economische
effecten vrij gelijklopend en eerder positief zijn.

De verschillen tussen workfare en garantieplannen zijn daarentegen des te groter, wat betreft hun
effecten op microniveau. Niet zozeer de overgang van uitkering naar werk verschilt tussen beide
systemen, maar wel de inkomens- en arbeidssituatie nadien en ook de neveneffecten, voornamelijk
inzake sociale integratie.

Het Amerikaanse Welfare-to-Work programma (als voorbeeld van de workfare-aanpak) haalt de
doelgroep duidelijk niet uit de armoede. De arbeidsinkomens van de uitstromers blijven erg precair,
hun arbeidsvoorwaarden zwaar en uiterst moeilijk te combineren met gezinstaken. Eén van de
redenen is dat Welfare-to-Work nauwelijks investeert in opleiding van de doelgroep. 25 à 30% vraagt
dan ook kort na uitstroom opnieuw bijstandsuitkeringen aan. Een studie in de deelstaat Wisconsin
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toonde aan dat drie vierden van de uitstromers een jaar later nog steeds onder de armoedegrens
leefden. Dit alles doet vermoeden dat het programma voor de betrokkenen op lange termijn weinig
uithaalt – of zelfs tot nog grotere bestaansonzekerheid en armoede moet leiden, omdat het recht op
uitkeringen bij herhaalde werkloosheid mettertijd vervalt. Daarbij komt dat degenen die hetzij door
sancties, hetzij uit eigen beweging uitgestroomd zijn zonder werk, op geen enkele sociale
bescherming kunnen terugvallen tenzij voedselbonnen en minimale gezondheidszorgen.

Bovendien toont het internationale onderzoek aan dat actieve arbeidsmarktprogramma’s in het
algemeen wel positieve tewerkstellingseffecten hebben, behalve wanneer ze verplicht zijn.
Dwangmaatregelen verworden gemakkelijk tot een keurslijf en nemen bij de voorzieningen de prikkel
weg om kwaliteitsvolle programma’s op maat aan te bieden; ze demotiveren de deelnemers; en ze
stigmatiseren bij voorbaat de doelgroep, door de indruk te wekken dat de betrokkenen werkonwillig
zijn. In het slechtste geval leiden ze tot meer sociale uitsluiting, gewoon omdat het
voorzieningenaanbod ontoereikend.

De evaluaties van garantieplan-achtige programma’s, zoals de vernieuwde Britse en Deense
aanpak, zijn daarentegen duidelijk positiever – al moet toegegeven worden dat lang niet alle
relevante aspecten bestudeerd werden. Wel weten we, dat in beide landen de tevredenheid van de
deelnemers over de aangeboden programma’s zeer hoog ligt. Ook de uitstroompercentages naar
werk én onderwijs of opleiding zijn behoorlijk. Dit laatste geldt nog méér voor werkervaringsprojecten
dan opleiding. De kwaliteit van de gevonden jobs is bevredigend, hoewel in mindere mate voor
jongeren. Het is anderzijds nog te vroeg om uit te maken of de terugkeer van jongeren naar het
onderwijs op termijn echt vruchten aflevert. Daarvoor zijn de overschouwde termijnen nog te kort.

Vijf lessen voor België en Vlaanderen

De Vlaamse arbeidsmarkt is momenteel gezond, en de werkers van het elfde uur delen tot op zekere
hoogte in de vooruitgang. Sinds 1998 is de daling van de werkloosheid versneld, en dan nog wel
meer dan verhoudingsgewijze bij de laaggeschoolde (en) langdurig werklozen. Ook het aantal
gerechtigden op het bestaansminimum neemt reeds twee jaar op rij af. Kortom, de actieve
welvaartsstaat is in volle wording. Dit neemt niet weg dat een aantal lessen kunnen geleerd worden
uit de buitenlandse ervaringen. We groeperen ze in vijf kernpunten.

1. Consequente keuzen

Belgische en Vlaamse beleidsdocumenten (denk bv. aan de Den Uyl-lezing van Minister
Vandenbroucke of de beleidsbrieven van Ministers Vande Lanotte en Landuyt) sluiten
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ondubbelzinnig aan bij de integratiebenadering. Landuyt waarschuwt zelfs expliciet voor workfare als
een inbreuk op sociale grondrechten.

De overwegend positieve benadering van werkzoekenden door instanties zoals de VDAB, het belang
dat gehecht wordt aan de vrijwillige deelname aan integratieprogramma’s en het beperkt aantal
‘transmissies’ aan de RVA voor sancties tonen aan dat die aanpak een constante is in het recente
beleid.

Het aanvankelijke voornemen van de regering-Verhofstadt om werkloosheidsvallen weg te werken
door uitkeringen een tijdlang te bevriezen sloot echter de facto wel aan bij de workfare-filosofie. Het
ziet ernaar uit dat dit beleid nu - onder druk van vakbonden en sociale organisaties – wordt
bijgesteld. Het recht op een menswaardig minimuminkomen blijft immers (minstens) even essentieel
als het recht op arbeid, ook in een actieve welvaartsstaat. Niet zozeer financiële druk, maar een
degelijke dienstverlening moeten de uitstroom uit de werkloosheid of bijstand bevorderen. Ook bij
eventuele sancties zou het minimuminkomen onaantastbaar moeten gewaarborgd blijven.

2. Een ruim arbeidsbegrip

De hierboven vermelde beleidsnota’s verwijzen met termen zoals ‘een creatieve bijdrage’ of
‘maatschappelijk nuttige activiteiten’ naar een ruim concept van arbeid. Dit beantwoordt duidelijk aan
een bekommernis van de armenverenigingen, die vrezen dat reguliere arbeid voor sommigen een te
verre doelstelling of zelfs een ondraaglijke last wordt. Men moet rekening houden met de zwakke
gezondheid, de precaire gezinssituatie, de nood aan lange scholingstrajecten, de noodzakelijke
zorgarbeid buiten de formele arbeidsmarkt e.d. In landen als Denemarken, het VK en Nederland
wordt in activeringsprogramma’s steeds een zekere ruimte voorbehouden voor deze andere soorten
arbeid. In eigen land kennen we speciale regimes voor vrijwilligerswerk, loopbaanonderbreking of
studie voor werklozen. De uitkeringen zijn dan echter vaak te laag of de voorwaarden te streng,
zodat uitgerekend de meest kansarmen er weinig mee gebaat zijn. Ook diverse activeringsstatuten
voor personen met invaliditeitsuitkeringen zouden moeten uitgewerkt worden. Intermediaire vormen
van arbeid in de arbeidszorg en de buurteconomie wachten op een aangepaste regeling. De
regelgeving inzake toegelaten activiteiten voor werklozen zou versoepeld moeten worden, vanuit het
besef dat semi- of informele arbeid vaak een noodzakelijke tussenstap is in een traject naar de
reguliere arbeidsmarkt.

3. De geprogrammeerde uitbouw van een garantieplan

In Vlaanderen is expliciet sprake van de uitbouw (op langere termijn) van een garantieplan, waarbij
elke langdurig werkloze een wettelijk recht zou krijgen op een integratietraject – met daarin bv. een
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afdwingbaar recht op begeleiding, opleiding en gesubsidieerde werkervaring op maat en binnen een
bepaalde termijn, naar het voorbeeld van Denemarken of het Verenigd Koninkrijk. In opdracht van de
voormalige Vlaamse Minister van Tewerkstelling Kelchtermans voerden wij een haalbaarheidsstudie
voor zo’n plan uit.2 Daaruit bleek o.a. dat de kost van het plan op korte termijn zeer draaglijk, en op
lange termijn zelfs negatief is. Wel werd gewezen op de noodzaak van een sterke uitbreiding van de
opleidings- en werkervaringsprogramma’s (waar thans aan gewerkt wordt). Het ziet ernaar uit dat
tegen 2003 elke persoon die dreigt langdurig werkloos te worden, tijdig een ‘nieuwe start’ zal
aangeboden krijgen overeenkomstig de eerste Europese richtsnoer voor werkgelegenheid. Dit kan
o.i. gezien worden als een eerste fase van een meer omvattend garantieplan. Het zou wenselijk zijn
dat hiervoor verdere stappen en streefdata worden vastgelegd.

Het Vlaamse systeem anno 2001 vertoont vanuit dit perspectief nog heel wat leemten. Voor jongeren
is de aanpak in het kader van het Rosettaplan vrij coherent en intensief te noemen, maar 25-
plussers worden eerder met flarden van trajecten geconfronteerd. Al wordt op grote schaal
getimmerd aan een preventieve aanpak, er is nog (a) te weinig aansluiting met curatieve
maatregelen voor degenen die langdurig werkloos blijven (zoals het WEP+ plan voor degenen die
twee jaar of langer werkloos zijn), (b) te weinig integratie tussen Vlaamse en federale maatregelen
(voordeelbanen, activering van uitkeringen enz.) en (c) te weinig omkadering voor een kwaliteitsvolle
trajectbegeleiding. We pleiten dan ook voor een soort ‘tweede Rosettaplan’, ditmaal voor de
volwassen werklozen.

4. Preventief én curatief

Het beleid kampt duidelijk met het dilemma tussen een preventief en een curatief activeringsbeleid.
Vroeger waren heel wat Belgische arbeidsmarktprogramma’s gericht op de langdurig werklozen.
Onder druk van de Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren verschuift het accent nu van het
curatieve naar het preventieve beleid. Dit houdt wellicht voordelen in, maar ook gevaren. Voordeel is
dat werkzoekenden sneller geholpen worden dan voorheen het geval was. Daartegenover bestaat
het risico (a) dat preventief heel wat werkzoekenden gesteund worden die ook zonder overheidshulp
opnieuw aan de slag zouden geraken, en dat dus middelen verspild worden; (b) dat groepen die
reeds vastgelopen zijn in de langdurige werkloosheid in de toekomst aan hun lot overgelaten
worden. Om uit het dilemma te geraken zijn er twee oplossingen. Vooreerst kan men op basis van
statistisch onderzoek de kans van elk individu inschatten om binnen een bepaalde termijn uit de
werkloosheid te ontsnappen (cf. de Nederlandse Kansmeter of de ‘profiling’ in andere landen). Op

                                                
2 VLEUGELS I., ERGO T., BOLLENS J., HEYLEN F., NICAISE I., Leven na de dop. Een onderzoek naar de

haalbaarheid en effectiviteit van opleidings- en werkervaringsgaranties voor langdurig werklozen in
Vlaanderen, Leuven, Stuurgroep Strategisch Arbeidsmarktbeleid / HIVA / RUG, 1998, 224p.
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basis hiervan kan de preventieve hulp aan werkzoekenden op maat geknipt worden en worden
minder middelen verspild. Ten tweede zou een activeringstraject, zoals in Denemarken, intensiever
moeten worden naarmate men langer werkloos blijft, eerder dan het te onderbreken na een
voorafbepaalde periode.

5. Nadruk op kwaliteit

Sinds 1999 heeft de VDAB haar trajectwerking aan een hoog tempo geïmplementeerd, tot 123.000
personen (in lopende + nieuwe trajecten) in 2000. Ca. 30% van de nieuw ingestroomde
werkzoekenden zouden nog doorgestroomd zijn naar de langdurige werkloosheid 3 zonder dat hen
een ‘nieuwe start’ was aangeboden; rekent men ook gepersonaliseerde jobaanbiedingen als ‘nieuwe
start’, dan bedraagt de restgroep nog minder dan 10%.4 Deze goede cijfers zeggen op zich echter
nog niet veel over de kwaliteit van de trajectwerking. Het voorbeeld van de New Deal in het VK toont
aan dat persoonlijke begeleiding van de werkzoekende een kritische succesfactor is. Het feit dat bij
de VDAB geen extra-personeel werd ingezet laat vermoeden dat een dergelijke intensieve
begeleiding van werkzoekenden op grote schaal thans nog niet mogelijk is. Ook de opleiding van
trajectbegeleiders laat nog her en der te wensen over.

Anderzijds heeft de Vlaamse overheid zelfs de neiging om begeleidingstaken te onttrekken aan de
private niet-commerciële actoren (de zogenaamde ‘derden’) omdat zij meent dat trajectbepaling en –
opvolging exclusief publieke functies zijn. Dit laatste verzwaart niet alleen de taakbelasting voor de
VDAB. Het brengt ook heel wat spanningen teweeg met de derden, die in het verleden
trajectbegeleiding precies tot één van hun troeven hebben gemaakt. Zij bieden meer integrale
trajecten aan, met overtuigende tewerkstellingsresultaten en een hogere klanttevredenheid tot
gevolg. Hoe dan ook, is de touwtrekkerij hieromtrent nefast voor de betrokken werkzoekenden. In de
toekomst zullen niet minder, maar méér financiële en menselijke middelen moeten ingezet worden
voor de trajectbegeleiding, zowel bij de VDAB als bij de derden.

Tenslotte zullen geleidelijk wettelijke kwaliteitscriteria moeten vastgelegd worden voor het
integratiebeleid (afschaffing van elke discriminatie naar socialezekerheidsstatuut, kostenloosheid,
informatieplicht, keuzevrijheid van de klant, integraal maatwerk, recht op herkansing, vrijwaring van
het minimuminkomen bij sancties, billijke klachten- en beroepsprocedures enz.).

_____________________

                                                
3 d.w.z. + 6 maanden voor jongeren; + 12 maanden voor + 25-jarigen
4 Bron: Vlaamse bijdrage tot het Nationaal Actieplan voor Werkgelegenheid 2001
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De politieke basisopties zijn duidelijk. Het is wenselijk, mogelijk, en efficiënt om aan elke
werkzoekende een daadwerkelijk recht op een herintegratietraject te waarborgen – zo preventief als
mogelijk maar ook met prioriteit aan de meest achtergestelde groepen. Buitenlandse voorbeelden in
positieve en negatieve zin kunnen ons daarbij inspireren. Veel instrumenten zijn in eigen land reeds
aanwezig – en zelfs op hun effectiviteit getoetst. Ook de conjunctuur op de arbeidsmarkt zit nog
steeds mee. Wat nog ontbreekt is een omvattend kader, meer budgettaire en menselijke
investeringen en politieke drijfkracht.
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