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1. De toestand voor covid-19-jaar 2020
2. De toestand na covid-19-jaar 2020
3. De verwachte evolutie

Belgische arbeidsmarkt: nu en straks



Van alle 25- tot 64-jarigen waren er in 2019 …

… 73.6% aan het werk in België.

… 81.2% aan het werk in Nederland.

… 84.5% aan het werk in Zweden.

En, ja, dat zou beter hoger zijn.



En, ja, dat zou beter hoger zijn.



FUNCTIE (WERKZAAMHEID↑,
KAPITAAL↑, PRODUCTIVITEIT↑,
BIJDRAGEVOET↑)

kapitaal↑ en productiviteit↑
vraagt investeringen

bijdragevoet↑
werkgelegenheid↓, kapitaal↓
(Blundell, 2014, IZA WoL;
Hamermesh, 2014, IZA WoL)

FUNCTIE (1-WERKZAAMHEID↑,
UITKERINGSHOOGTE↑)

uitkeringshoogte↓ is veelal
maatschappelijk niet wenselijk

Inkomsten SZ Uitgaven SZ
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Van alle 25- tot 64-jarigen waren er in 2019 …

… 73.6% aan het werk in België.

3.8% was werkloos.

22.8% was inactief.
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Verhouding inactief/werkloos in 2019



Vlaanderen is België in het klein

Vlaanderen (2.1%; 19.9%)

Wallonië (4.4%; 27.1%)Brussel (8.8%; 25.5%)



Meest stabiele land van de EU-27 in 2020
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De gezondheid van onze arbeidsmarkt



Bijkomende uitdaging:
Schok(je) in werkloosheid na
opheffen steunmaatregelen?



Bijkomende uitdaging:
Mismatch tussen (bijkomende?)
werkzoekendenen vacatures



Toekomst arbeidsmarkt voorspellen is
moeilijk

Het bruggetje

Gezondheidscrisis Economische
activiteit

Bloei
arbeidsmarkt



Toekomst arbeidsmarkt voorspellen is
moeilijk maar voorbereiden is noodzakelijk!

Gezondheidscrisis Economische
activiteit

Bloei
arbeidsmarkt

Werkzaamheid op
peil houden

Voldoende
schouders onder
sociale zekerheid

Kwalitatieve zorg
voor zieken van

morgen

Het bruggetje
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Hoe de ijsberg ontdooien:

Poorten richting inactiviteit beter sluiten!

Typisch doorstroom van kortdurige
werkloosheid naar langdurige
werkloosheid naar inactiviteit!



Hoe de ijsberg ontdooien:

Werken meer laten lonen!

Met andere woorden: meer inactieven
richting de arbeidsmarkt verleiden!



1. Verleng loopbanen via slimme
maatregelen
2. Gooi ambities Vlaams regeerakkoord niet
weg
3. Het meest zuinige beleid is een evidence-
based beleid

Hoe de ijsberg te ontdooien
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Verleng loopbanen via slimme maatregelen



1. Van “jobs, jobs, jobs” naar “opleiden,
opleiden, opleiden”
2. Gooi ambities Vlaams regeerakkoord niet
weg
3. Het meest zuinige beleid is een evidence-
based beleid

Hoe de ijsberg te ontdooien



Blijvende opdracht voor Vlaanderen:

Werken meer laten lonen!
En dit is wat Vlaamse regeerakkoord doet.

1. Jobbonus: meer netto voor wie weinig
verdient.
2. Kinderopvang meer op maat van
noden werkende bevolking.
3. Sociale voordelen niet langer statuut-
maar inkomensafhankelijk.



Blijvende opdracht voor Vlaanderen:

Werken meer laten lonen!
En dit is wat Vlaamse regeerakkoord doet.

Dit aanbodgerichte beleid is perfect
complementair met vraaggerichte beleid
dat macro-economisch aangewezen is
om de groei aan te zwengelen.
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Waarom evidence-based beleid nu nodig is

− Ons arbeidsmarktbeleid heeft verregaande consequenties.
− In strikte zin besteden we ongeveer 3% van ons BBP aan passief en actief

arbeidsmarktbeleid.
− In brede zin heeft arbeidsmarktbeleid enorme impact op welvaart.

− Maar we evalueren amper ex post of beleid adequaat is …
− Slechts ad hoc evaluatieprogramma’s (zoals VIONA).

− Laat staan dat we vaak ex ante beleidskeuzes op evidence-based
gronden nemen.

− Gevolg: we zetten schaarse middelen niet doelmatig in en missen
kansen om welvaartstaat te versterken.
− Middelen door coronacrisis niet minder schaars, ruimte voor fouten beperkter.



Hoe evidence-based beleid? (1)

− Schep ruimte in budget door schrappen ondoelmatig beleid.
− Wetenschappelijk onderzoek erg kritisch omtrent doelmatigheid subsidies.

− Baseer nieuw beleid op synthese van wetenschappelijke literatuur.
− Omgekeerde: ideologie/buikgevoel laten bevestigen door “cherry picking” uit literatuur.



Hoe evidence-based beleid? (2)

− Hervormingen worden idealiter op experimentele schaal uitgetest, dan
geëvalueerd en verfijnd, en pas daarna gewestelijk uitgerold.
− Voorbeeld Nederland: alternatieve vormen om werklozen te begeleiden experimenteel

geanalyseerd (Bolhaar et al., in druk, Journal of Public Economics).
− Voorbeeld Verenigd Koninkrijk: beleidsnota “Test, learn, adapt: developing public policy

via randomised controlled trials” van vorige regering.
− Abdulatif Jameel Poverty Action Lab was betrokken bij meer dan 800 experimentele

beleidsevaluaties in 61 landen.
− “Scandinavische model”.



Hoe de ijsberg te ontdooien

0. Voer Vlaams
regeerakkoord uit
1. Verleng loopbanen via
slimme maatregelen

 Verlaag pensioenopbouw bij langdurige werkloosheid
 Schrap loonlastverminderingen voor oudere
werknemers
 Voer deeltijds pensioen pas in na grondig studiewerk
 Laat partners aan elkaar pensioenrechten doneren

2. Gooi ambities Vlaams
regeerakkoord niet weg

 Voer ambities om werken meer te laten lonen onverkort
door om ook inactiviteit te verlagen

3. Het meest zuinige beleid is
een evidence-based beleid

 Laat u ook voor nieuw beleid leiden door synthese van
wetenschappelijke literatuur
 Test innovatief arbeidsmarktbeleid uit op experimentele
schaal
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Indien u op uw honger bleef zitten…

Eet een biefstuk-friet
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