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ALGEMENE INLEIDING  
De samenleving = een feest maar ook een drama. 

Vb.: sterven in woonzorgcentrum in isolatie (Corona). 

Er zijn superveel paradoxen in onze samenleving. Het is allemaal 1 groot raadsel.  

→ De studie van onze samenleving is een jonge wetenschap én het is een bewegend object 

wat je probeert te bestuderen. 

Enkele fenomenen: ontgroening en vergrijzing, denataliteit, migranten, discriminatie, 

echtscheiding, etc. én natuurlijk covid-19 ook. 

FINALITEIT VAN DE CURSUS 

• Kennismaking belangrijkste instituties  

• Recente evolutie (na WO2) 

• Enige verklaring in context 

• Actualiteit duiden  

• Relatie leggen met disciplinaire inleidingen  

 De fenomenen zijn pas goed te begrijpen door rekening te houden met deze 

kenmerken van de maatschappij waarin zij zich voordoen en waarvan zij een 

drijvende factor zijn.  

STRUCTUUR VAN DE CURSUS  

Deel 1: samenleving als gemeenschap  

1) Primaire relaties  

2) Jongeren en ouderen  

3) Mannen en vrouwen  

4) Belgen en vreemdelingen  

Deel 2: het arbeidsbestel  

5) Arbeid in het bedrijf  

6) De arbeidsmarkt  

7) Collectieve arbeidsverhoudingen 

Deel 3: de verzorgingsstaat  

8) De verzorgingsstaat  

9) Arm en rijk  

10) Plaats in internationaal perspectief  

  

Hierover komt altijd 

een examenvraag!  

Studietip: probeer voor jezelf 

alles op te schrijven wat je weet 

per hoofdstuk, bij het zien van 

de titel en vul erna de essentials 

verder aan met behulp van de 

cursus / samenvatting  
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NA-OORLOGS SAMENLEVINGSMODEL  

In de middeleeuwen: weinig functionele diversiteit (90% is boer) 

→ Legitimiteitsproblemen (machtsconflicten tussen edelen) 

→ Gewone mensen zijn afhankelijk van de goodwill van de edelen (voor overleven + geen 

risicobescherming via sociale zekerheid tegen armoede, werkloosheid..) 

→ Alleen edellieden hebben de luxe van: bescherming (burcht/kasteel), vrije tijd, geneg 

voedsel, hovelingen die voor hen fysieke taken vervullen 

→ Godsdienst om status quo te bestendigen en kans op verbetering ligt in Gods handen  

Industriële revolutie 

Welvaartsstaat:  

• Kapitalistisch productiesysteem → Kapitalisme maakt welvaartssprong mogelijk door 

belastingen etc. maar geeft de overheid ook meer macht. 

• Toenemende rol van de overheid → Verzorgingsstaat  

Er zijn altijd maar 6 stappen nodig om iedereen met elkaar te connecteren. Denk aan 

COVID-19. Begon in Wuhan en wij dachten “dat komt nooit tot hier” en een paar weken later 
lag het land plat.  

Kenmerken van de verzorgingsstaat: 

• Economische groei (the Golden Sixties) 

• Emancipatie (vooral vrouwen en jongeren)  

• Industrialisering (grote spreiding van industriële vestigingen, ook buiten de traditionele 

industriële centra) 

• Complexiteit, differentiatie (steeds meer gespecialiseerde instituties, die deeltaken 

van de meer diffuse klassieke instituties overnemen) 

• Bureaucratisering1 (door specialisatie ontstaat de behoefte aan coördinatie en 

toenemende complexiteit veroorzaakt een streven naar een efficiënte beheersing 

van de in het leven geroepen en uitdijende organisaties)  

• Urbanisering (almaar verder afnemend aandeel van personen dat werkzaam is n de 

agrarische sector) 

• Massamedia en pluriformiteit (via massamedia vindt confrontatie plaats met andere 

leefwijzen, normen en waarden. Leidt tot de aanvaarding van pluriforme 

samenleving) 

• Verwetenschappelijking (bevordert mentaliteit om te streven naar beheersing en 

planning + rationele houding) 

• Secularisering (scheiding kerk en staat. Vb.: niet enkel nog katholieke scholen, ook 

staatsscholen)  

• Democratisering (gezag moet zich zelf steeds opnieuw waarmaken en 

rechtvaardigen, niet op basis van traditie, maar op grond van prestatie en 

deskundigheid) 

 
1 Hier moet je denken aan het loket van De Lijn. Stel: dit sluit om 17u, en om 16u55 staat er 
nog 4 man te wachten, dan gaat die verkoper het loket niet langer open houden. Om 17u 
sluit hij/zij. Dit komt doordat ze enkel nog ‘nummertjes’ zien en geen mensen meer. Door 
bureaucratisering.  
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De gemeenschappelijke noemers waarin de belangrijkste processen en ontwikkelingen 

worden samengevat: 

1) Economische groei  

2) Individualisering (meer dan ooit is iedereen afhankelijk van iedereen MAAR tegelijk zijn 

we steeds vrijer om onze eigen keuzes te maken)  

3) Pluriformering  

Merk op; deze transities geburen geleidelijk + materiële randvoorwaarden (de in 

toenemende mate aanwezige wens van mensen om hun relaties naar eigen inzicht en keuze 

in te richten, impliceert een streven naar een grotere onafhankelijkheid ten opzichte van 

anderen)  
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DEEL 1: DE SAMENLEVING ALS GEMEENSCHAP  

HOOFDSTUK 1: PRIMAIRE RELATIES  
Samenleving heeft structuur zoals gebouwen & veranderingen gaan heel traag.  

PRIMAIRE RELATIES IN CIJFERS 

HUISHOUDENS EN GEZINNEN  

HUISHOUDTYPES  

Gezinsindividualisering = vroeger vaak meerdere generaties onder 1 dak, nu niet meer.  

Gezinsverdunning: de gezinsomvang daalt (geen 5 kinderen meer) 

Tabel: verdeling van de private gezinnen naar gezinstype in België (%) 

 

 

• Het aantal eenpersoonsgezinnen neemt toe → meer singles → meer woningen nodig 

→ de vraag overstijgt het aanbod → dus prijzen stijgen  

• Het aantal gehuwde paren met kinderen daalt.  

  

Van 1/3e naar 1/5e  

Beide gestegen!  
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AANTAL HUISHOUDLEDEN  

• De huwelijksbereidheid daalt → alternatief: samenlevingscontract 

• Hertrouwintensiteit daalt (weduwe of echtscheiding) → vroeger werden vrouwen arm 

als hun man stierf en ze niet hertrouwden, nu niet meer. 

• Echtscheidingsbereidheid stijgt  

• Voorkeur: zelfstandig wonen stijgt 

• Gewenst aantal kinderen daalt  

• Vruchtbaarheid daalt  

 Gevolg; gezinsverdunning!  

Grafiek: evolutie van de private huishoudens naar aantal personen (België, 1961-2009, in %) 

 

• Grote steden → meer singles  

• 1 pers: van 15% tot dominante patroon  

• 2 personen: constant gebleven  

• De rest is gestaag gedaald  

• Dit wordt niet weerspiegeld in woning aanbod. Vb.: grootwarenhuizen verkopen nog 

altijd ‘family packs’ i.p.v. single packs. 

Grafiek: Vlaanderen, 2019 
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HUWELIJKSSLUITINGEN  

In principe tot de dood ons scheidt. Maar in de realiteit: tot de rechter ons scheidt?  

→ Vaak vechtscheidingen.  

Grafiek: brutohuwelijkscijfer in België (1960-2010)  

lineair patroon met plots 2 momenten dat 

het terug stijgt  

= wetsveranderingen die scheidingswetten 

anders maken.  

 

 

 

 

Tabel: evolutie van het aantal huwelijken in België (in AC uitgedrukt per 1000 inwoners) 

 

➔ Daalt heel snel!  

Tabel: actuele cijfers  

 

Laatste jaren zien we weer een lichte stijging (nog niet verklaard waarom) 
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Evolutie van het aantal personen dat gehuwd is met iemand van hetzelfde geslacht in België 

(naar geslacht en gewest) 

 

Eerst zien we een hele sterke stijging omdat die koppels al jarenlang wachten, maar stilaan 

ook aan het dalen.  

Hertrouw kan in 2 verschillende situaties plaatsvinden: weduwen & echtscheidingen 

→ Hertrouwintensiteit is heel wisselend.  

Evolutie van de hertrouwintensiteit naar vorige burgerlijke staat en geslacht (België, 1960-

2007, %) 

 

Je ziet pieken wanneer er bv een nieuwe wet kwam.  

Huwelijksontbindingen, Vlaams Gewest.  
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ECHTSCHEIDINGEN  

Vroeger waren echtscheidingen bijzonder, nu niet echt meer.  

Evolutie van het aantal echtscheidingen per 10 000 gehuwde vrouwen (België, 1960-2010) 

 

➔ Continue stijging (1960-2004) 

➔ Daling door anticipatie op nieuwe wetgeving (2004 – september 2007) 

➔ Inhaalmanoeuvre en nieuw record (sept 2007 – 2008) 

➔ Na inhaalmanoeuvre weer daling (2008 – 2010)  

Deprimerend = de vaststelling: hoe langer je getrouwd bent/samen bent, hoe meer kans je 

hebt om samen te blijven. Hoe recenter het huwelijk (hoe korter de huwelijksduur), hoe hoger 

het percentage echtscheidingen. 
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Oorzaken stijging echtscheidingen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Versoepeling(en) van de wetgeving dus (paradox) 

→ Scheiden wordt makkelijker gemaakt maar toch ervaren velen dit als een pijnlijk 

proces. (figuur p13) 

• Materiële condities  

o Toename tewerkstelling van vrouwen  

o Grotere economische zelfstandigheid  

• Daling huwelijksvruchtbaarheid  

o Minder kinderen vermindert weerstandtegen echtscheiding  

• Mentaliteitsverandering 

o Echtscheiding is meer sociaal geaccepteerd  

• Verhoogde sociale zichtbaarheid  

Gevolgen:  

• Kwantitatief: meer huishoudens  

• Kwalitatief: meer mensen met gezinsverleden (stiefbroers, halfzusjes) 

• Individueel: onstabiele levensloop (niet meer: een lief vinden → trouwen → 

samenwonen → kinderen → sterven)   

• Sociaal: veel opeenvolgende gezinscontexten  

• Voor gescheidenen zelf  

• Voor anderen, o.a. leerkrachten op ouderavonden. 

 Meer scheidingen → meer huishoudens → meer verwarmingsketels → grotere 

ecologische voetafdruk  

Echtscheidingen vermijden?  

In de V.S. gaan er veel hogergeschoolden eerst een tijdje samen wonen vooraleer ze 

trouwen. Elk jaar uitstel, vergroot de kans op samenblijven. Dus: geduld! 

1830 Na WO 2  2007  

Versoepeling wetgeving  

Bepaalde 

feiten 

Feitelijke 

scheiding  

Wederzijdse 

toestemming  

Onherstelbare 

ontwrichting  

Wederzijdse 

toestemming  

Vb.: afschaffing onderscheid 

overspel mannen vs. vrouwen  

Vb.: vermindering  termijn van 10 

naar 5 jaar naar 2 jaar. 

Vb.: afschaffing 

eigendomsoverdracht  
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ONGEHUWD SAMENWONEN  

= alternatief voor huwelijk  

= voorbereiding voor het huwelijk (pre-maritaal) 

 = na echtscheiding of sterfgeval (dit doe ik nooit meer!) = post-maritaal  

Wettelijke samenwoning zal populairder worden dan huwelijk 

MAAR: ongehuwd samenwonen is geen substituut voor het huwelijk  

 

Evolutie: wettelijk samenwonen 2000-2018 (België) 

 

Er is een grote stijging tot 2011 → Dan plafond  

MAAR: samenlevingscontract volgt dezelfde stijging als de beëindiging van huwelijken.  

VRUCHTBAARHEID  

LVC = Leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer  

→ Geboorte die zich in de loop van 1 kalenderjaar voordoen  

→ Bij vrouwen tussen 15 en 45 of 50 jaar. 

→ Voor de betrokken leeftijdsgroep  

TVC = Totaal vruchtbaarheidscijfer  

→ Som van de 30 of 35 LVC’s 
→ “Stock” (nu) toegepast op ‘flow’ (gedurende leven van vrouwen) 
→ Info over vraag of en hoe bevolking zichzelf in stand houdt  
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Vervangingsniveau  

 

Per 100 vrouwen moeten er 208 kinderen geboren worden, maar we weten dat er meer 

mannen dan vrouwen geboren worden, en we weten dat de kindersterfte bij vrouwen groter 

is dan bij mannen. Dus er moeten 208 kinderen geboren worden om 100 meisjes over te 

houden. Bovendien weten we ook dat 3% van de meisjes nog sterft voor de leeftijd dat ze 

kinderen kunnen krijgen.  

Dus: per 100 vrouwen  

→ 100 meisjes  

→ 105 jongens  

→ 3 ter compensatie voor vrouwensterfte voor de procreatieve leeftijd  

= 208  

Dus: elke vrouw moet 2,08 kinderen krijgen om de volledige bevolking te kunnen vervangen. 

Bij ons is het cijfer 1,5, dit is dus een tekort willen we de hele bevolking vervangen.  

Gevolg: oude bevolking (vergrijzing)  

 

Demografische transities:  

1) Het aantal geboortes > sterfgevallen tot WO 1 en WO 2  

→ Daarna babyboom  

2) Denataliteit = vrouw krijgt een veel kleiner aantal kinderen  

→ Meisjes geboren in 1945 gaan minder kinderen op de wereld zetten MAAR omdat 

er veel meisjes zijn, zijn er ook veel kinderen.  

  

1

1,5

2

2,5

3

1960 1970 1980 1990 2000 2010

vervangingsniveau
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Eerste demografische transitie in België (1830-1960)

 

Tweede demografische transitie in België (1960-2015) 

Grafiek 6. Evolutie van geboorte en sterftecijfer in België (per 1000 van de bevolking)

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

geboorten 17,24 16,37 14,73 12,2 12,62 11,57 12,39

sterften 11,59 12,11 12,3 12,17 11,54 11,24 10,43

statistisch zakjaarboek 1997 p, 28 geboorten, p, 29 sterfte 9947,782
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Het aantal buitenechtelijke geboortes is ook gestegen: er is een ontkoppeling tussen huwelijk 

en vruchtbaarheid 

EEN SOCIAALWETENSCHAPPELIJKE DUIDING  

De wijze waarop mensen met elkaar relaties aangaan.  

VERUITWENDIGING VAN MACRO-SOCIOLOGISCHE VERANDERINGEN OP HET VLAK 

VAN DE PRIMAIRE RELATIES 

AANGAAN EN IN STAND HOUDEN VAN RELATIES: NIEUWE MOTIEVEN EN  HUN 

LEGITIMERING  

Individualisering → andere motieven (vroeger lag je hele leven al voor je vast, nu moet je zelf 

keuzes maken → keuzestress)  

• Persoonlijke ontplooiing  

• Vrijheid, zelfstandigheid t.o.v. partner 

• Openheid  

• Bestaansrecht zolang aan persoonlijke behoeften wordt tegemoetgekomen  
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Pluriformering → legitimering motieven  

• Minder vastomlijnde rolmodellen  

• Afspraken na onderhandeling (vb.: bespreken met je lief hoeveel je mag uitgaan, of 

met vrienden afspreken) 

• Algemene kadernormen ter regulering (van procedure, niet van inhoud)  

 Grotere variatie en hogere verwachtingen  

Gevolgen: 

• Machtsverschillen tussen mannen en vrouwen verkleinen (verkleinen, niet weg) 

• Gezag van ouders t.a.v. kinderen moet door argumenten verworven worden (respect 

moet afgedwongen worden) 

• Seksualiteit uit taboesfeer (er is verbetering, maar er is ook nog een lange weg te 

gaan) 

SEKSUALITEIT  

Veranderingen inzake seksualiteit:  

• Uit de taboesfeer  

• Beleving overeenkomstig persoonlijke behoeften  

• Anticonceptie  

• Zelfstandige waarde: plezierbeleving, ontkoppeling van procreatie  

• Ontkoppeling van huwelijk  

TYPOLOGIE VAN RELATIES 

burgerlijk was vroeger, partner is nu.  

Burgerlijk type  Partnerschapstype  

Sinds 18e eeuw  Sinds ‘60 

Huwelijk is ideaal en onverbreekbaar  Persoonlijke vrijheid & zelfstandigheid  

Koppeling huwelijk – voortplanting – seks  Huwelijk = tijdelijk contract + ontkoppeling 
huwelijk – voortplanting – seks  

 

Strikte rolverdeling  Gelijkwaardig  

Verdringing lustbeleving  Plezierbeleving  

Hecht gezinsleven  Behoud individualiteit + 
kameraadschappelijkheid 

Eenheid van optreden Explicitering van vanzelfsprekendheden 
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BESLUIT: RELATIETYPES – KANTTEKENING  

Meeste relaties hebben nog steeds burgerlijk karakter  

→ Bewustzijn en gedrag getuigen meestal van mix/overgang: macht van de 

vanzelfsprekendheid  

→ Sommige relatie-aspecten volgens burgerlijk type, andere volgens partnerschapstype 

(bricolage = er is geen mooi onderscheid in onze complexe samenleving, het is een 

combinatie)  

Trendsetters vooral in hogere sociale milieus  

→ Meer relativerend vermogen 

→ Meer financiële mogelijkheden (hoe groter je vermogen is, hoe makkelijker het is om iets uit 

te testen)  
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HOOFDSTUK 2: LEVEN IN EEN OUDER WORDENDE 

SAMENLEVING  

INLEIDING  

Thema van dit hoofdstuk: langer leven (hogere levensverwachting)  

→ Dus: ontgroening – vergrijzing en vergrijzing van de vergrijzing (de oudere mensen worden 

steeds ouder) 

Vroeger: oudere mensen → brugpensioen om de ouder- / kinderopvang op te lossen.  

Gevolg: nu werken tot 70 jaar. 

DE (TOEKOMSTIGE) VERGRIJSDE SAMENLEVING  

EEN DEMOGRAFISCH PORTRET  

De vergrijzing = toenemend aandeel ouderen (60+) in de bevolking. 

 

• De tabel op p30 is hier vertaald in een grafiek.  

• 15-65 jaar = beroepsactieven.  

• In de media worden vaak voorspellingen gemaakt, maar er wordt amper getoetst of 

de voorspellingen uitkomen.  

De verouderingstendensen worden opgedeeld in 2 transitie- of overgangsperiodes:  

1) Eerste demografische transitie: liep ongeveer parallel met de eerste industriële 

revolutie. Kenmerken: behoud van een hoge vruchtbaarheid en daling van vooral de 

zuigelingensterfte.  

→ Deze transitie eindigt in de geïndustrialiseerde wereld omstreeks 1930 

2) In de periode 1946-1965: babyboom → tweede demografische transitie = ingetreden.  

→ Bevolkingsaantal neemt in steeds mindere mate toe + te verwachten dat 

geboortecijfer zou dalen tot beneden het sterftecijfer.  
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OORZAKEN VAN DE BEVOLKINGSVEROUDERING  

1.Dalende vruchtbaarheid  

Het Totale Vruchtbaarheidscijfer (TVC) → Als TVC daalt, dan zijn er minder jongeren om te 

werken en de sociale zekerheid te betalen voor pensioenen. 

Culturele factoren: zelfontplooiing en emancipatie & anticonceptie en later huwen.  

Evolutie gemiddelde leeftijd bij het huwelijk (vrouwen, België) 

 

Economische factoren: arbeidsparticipatie van vrouwen  

→ Vruchtbaarheid < vervangingsniveau  

→ Ontgroening = daling aandeel jongeren  

2.Langere levensverwachting  

75-jarigen leven langer bij gezonde levensstijl MAAR opleidingsniveau speelt nog meer mee. 

Hoger geschoolden kunnen wel 10 jaar langer leven ondanks zelfde levensstijl.  

Oorzaken:  

• Verbeterde levensomstandigheden  

• Vooruitgang van geneeskunde 

• Gezondheidsvoorzieningen en hygiëne  (en minder kindersterfte)  

 Stijging van de gemiddelde levensverwachting bij de geboorte.  

Evolutie van de gemiddelde levensverwachting bij de geboorte  
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Maar: veel ouderen weten niet wat ze moeten doen met al die extra levensjaren  

= VOLTOOID LEVEN 

Probleem wordt ten top gedreven door:  

• Vergrijzing binnen de vergrijzing  

• Veroudering van de babyboomgeneratie (= 

conjuncturele bovenop structurele 

veroudering)  

3.Migratie  

= migratie misschien de oplossing?  

• Migratiesaldo (mensen die migreren – mensen 

die emigreren)  

• Immigratie kan bijdragen tot bevolkingsverjonging.  

We hebben 30 000 immigranten per jaar nodig.  

60 000 als ons aandeel 65%’ers stabiel moet blijven.  

Migratiepolitiek kan en moet er dus zijn, maar is niet simpel!  

DE UITDAGINGEN VAN EEN VERGRIJSDE SAMENLEVING!  

DE UITDAGING IN CIJFERS 

 

De vergrijzingscoëfficiënt: 60+’ers (mensen die klaar zijn om op pensioen te gaan) gedeeld 
door het aandeel 0-19 jarigen (klaar om pensioenen te dragen)  

Grafiek 2 (vergrijzing van de beroepsbevolking) is de enige met een andere vorm, hoe komt 

dat?  

→ Na WO2 was er een daling van geboortes (de mannen waren namelijk niet beschikbaar+ 

de vrouwen stelden hun kinderwens uit) → ’45-’55: babyboom, die mensen zijn beroepsactief 

in ’65 en de nieuwe generatie was in de jaren ’80 beroepsactief. Dus: 67 jaar lang meer volk 
op de beroepsmarkt door babyboom eerst 20-39 jaar, maar dan worden ze ouder natuurlijk 

en in 2013 worden de meeste ongeveer 60 en gaan ze op pensioen.  

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2000 2011 2017 2040 2060

x
1
0
0
0

80-89 jaar 90-99 jaar 100 jaar en meer

Hierover komt altijd 

een examenvraag!  
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Bevolkingspiramides  

 

BELEIDSCONCLUSIES  

1) Dalende vruchtbaarheid  

→ Pro-natalistisch beleid heeft weinig impact  

2) Langere levensverwachting  

→ Ingrijpen op levensverwachting is onethisch  

3) Migratie  

→ Immigratiebeleid is niet realistisch:  

* De immigranten worden ook ouder!!  

* Immigranten passen vruchtbaarheidsgedrag aan binnen 1 generatie !!  

TOEKOMSTIGE BETAALBAARHEID VAN DE PENSIOENEN  

HET BELGISCHE PENSIOENLANDSCHAP  

Er zijn 4 pijlers: de eerste, tweede, derde en de nulde. Maar de nulde pijler is geen “echt” 
pensioen, maar bijstandsregel = vangnet voor met armoede bedreigden.  

→ CAO’s = Collectieve Arbeidsovereenkomsten → Hierin zit collectieve vorm van 

pensioenparen.  

 

 

 

Derde pijler:
* Vrijwillig 
* Belastingsincentives 

Tweede pijler: 
* Beroepgebonden 
* CAO's 

Eerste pijler: 
* Wettelijk
* Wernemers, zelfstandigen, ambtenaren

Nulde pijler: bijstand

Eerste pijler: ene generatie werkt voor 

andere.  

Tweede pijler: iedereen spaart voor zichzelf 

in context van sector + zolang je in die 

sector blijft = tof, maar sparen brengt niets 

op + beleggen (soms win je, maar het is 

vooral verliezen)  

CAO’s → > 50% zal lid zijn van de 

vakbonden later  
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DE EERSTE PIJLER 

Het werknemersstelsel: het stelsel der zelfstandigen en het stelsel van de ambtenaren.  

De werknemerspensioenen 

• Verplicht  

• Rechthebbend: werknemers + contractuele ambtenaren  

• Voorwaarden:  

o Pensioenleeftijd (66 jaar) 

o Beroepsactiviteiten gestopt (rustpensioen)  

• Berekening:  

o Beroepsloopbaan 1/45: effectieve en gelijkgestelde periodes  

o Loon: geherwaardeerd (aanpassen aan inflatie) en geplafonneerd (rijken 

worden rijker, armen worden armer) 

o Gezinssituatie: 75% voor gezin, 60% voor alleenstaande  

• Financiering door bijdragen (werkenden)  

• Repartitie (ene generatie betaald voor de andere, maar dan moeten de generaties 

wel ongeveer even groot zijn en dat is nu niet zo)  

• Verzekeringskarakter uitgehold door invoering  

o Loongrenzen → forfaitair basispensioen  

o Minimumpensioen → gewaarborgd minimumpensioen  

Stelsel van de zelfstandigen  

• Verplicht  

• Rechthebbend: zelfstandigen en helpers 

• Voorwaarden en uitzonderingen: idem als voor Werknemers 

• Berekening: vergelijkbaar met Werknemers 

• Financiering door bijdragen  

→ Maar: lagere bijdragen dan Werknemers → lager pensioen  

• Repartitie  

Het ambtenarenstelsel  

• Verplicht  

• Rechthebbenden: statutaire ambtenaren na 5 jaar dienst  

• Berekening:  

o Enkel loon laatste 10 jaar (hoogst) 

o ‘uitgesteld’ loon (je begint met en laag loon, maar tegen je pensioen is je loon 
oké)  

o Geen onderscheid gezin – alleenstaande  

• Financiering uit lopend budget (begroting), maar bijdragen voor weduwenpensioen  

• Pensioenbedrag is gunstiger dan voor anderen werkenden  

• Perequatie: ambtenarenpensioenen stijgen als ambtenarenlonen stijgen.  
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DE TWEEDE PIJLER  

= sectorgebonden (niet beroep)  

• Werkgevers – werknemers → vakbonden  

→ Leidt tot CAO’s (= bindend)  
• Juridisch bestaan vakbonden niet  

• In die CAO’s kan beslist worden dat er pensioen komt a.d.h.v. kapitalisatie  
• Waarom onrechtvaardig?  

→ De sectoren verschillen heel fel, vb.: Horeca → Kans dat CAO’s worden afgesloten 

in wisselende sectoren…  

DE DERDE PIJLER  

= vrijwillig 

• Op eigen initiatief pensioensparen en dan op bepaalde leeftijd krijg je een hoger 

bedrag of maandelijkse uitkering  

• Wordt gepromoot door overheid → Belatingincentives  

 Sommigen genieten van de 0e pijler, eventueel aangevuld met 2e of 3e pijler.  

DE NULDE PIJLER: HET VANGNET VAN DE SOCIALE BIJSTAND (IGO) 

IGO = Inkomensgarantie voor ouderen.  

De staat vraagt geld (sociale zekerheid) aan de werkgever voor je en dat geld wordt 

besteed aan de werklozen (pensioen, soort van ziekte,…)  

• Rechthebbenden:  

o Nooit tot professionele categorie behoord + huisvrouwen bv. 

o Soms wel genoeg gewerkt, maar onvoldoende pensioenrechten  

• Voorwaarden: 

o Minimum 65 jaar oud  

o Geen of onvoldoende bestaansmiddelen  

• Berekening:  

o Forfaitair bedrag  

o Gezinssituatie (zijn er anderen met inkomsten?) 

• Financiering vanuit algemene middelen = middelen die via belastingen geïnd 

worden.  
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STIJGENDE PENSIOENUITGAVEN  

3 problemen:  

1) Meer mensen op pensioenleeftijd én die groep leeft steeds langer  

→ Daardoor geld halen bij jongere generatie MAAR steeds later toetreden op die 

markt + steeds kleinere groep  

→ Pensioenen rijpen! = rijpingsproces (forfaitair → feitelijk) 

2) Meer vrouwen op de arbeidsmarkt nu, maar vroeger waren er vooral huisvrouwen. 

→ Als je 45 jaar gewerkt hebt, krijg je 100% pensioen, maar door toetreding van de 

vrouwen krijgen zij nu ook pensioen. Daardoor zijn er nu dus gezinnen met 2 personen 

die een volledig pensioen krijgen.  

3) Grotere tewerkstelling in overheidsdienst = hoger pensioen gefinancierd door 

belastingen.  

4) Vervoegde uittreding midden ’70  
→ Vervroegde pensionering: directe kost 

→ Brugpensioen = gelijkgestelde jaren dus uitgestelde kost  

Gestegen arbeidsparticipatie van vrouwen  

 

  

 

Werkenden Gepensioneerden 

 

Jaren ‘50 

 

 

1 → 75% 

Vrouwen op 

arbeidsmarkt 

 

 

2 → 75% 

Actieve vrouwen 

op pensioen 

 

 

2 → 120% 

= 1 → 60% 
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EEN ZOEKTOCHT NAAR OPLOSSINGEN  

1) Repartitie – kapitalisatie  

• Repartitie = omslag  

o Huidige actieven financieren huidige gepensioneerden  

o Gevoelig voor demografische- en arbeidsmarktevoluties (zoals 

babyboom) 

• Kapitalisatie  

o Elke generatie financiert eigen pensioen  

o Gevoelig voor inflatie en beleggingsrisico’s  
➔ Jaren ’80: toename uitgaven, stagnatie bijdragen.  
➔ Privatisering pensioensector en private instellingen gebruiken kapitalisatie (pensioen is 

dus een stukje geprivatiseerd)  

2) 3 alternatieven (John Myles) 

• Fixed Replacement Rate Model: wij zijn met weinig, ouderen met veel dus wij 

moeten veel bijdragen (gaan we dit willen?)  

o Vaste vervangingsratio voor gepensioneerden 

o Hoogte van de bijdragen bepaald door hoogte van de uitkeringen  

o Veroudering → hogere bijdragen  

• Fixed Contribution Rate: pensioengeneratie is groter dan jongere generatie, 

maar we betalen evenveel. Het gevolg daarvan is minder pensioen.  

o Vaste bijdrageratio voor beroepsbevolking  

o Hoogte van de uitkeringen bepaald door hoogte van de bijdragen  

o Veroudering → lagere uitkeringen  

• Fixed Relative Position (Musgrave) = compromis: de uitkering van de 

gepensioneerden worden gedeeld door de bijdrage van de actieven. 

→ Veroudering → lagere uitkeringen en hogere bijdragen.  

3) Werkgelegenheidsbeleid  

→ Niet iedereen wordt even oud = combi van geluk + klasse + opleiding  

Economische crisis ’70:  
• Mensen proberen hun beroep op lijst van zware beroepen te krijgen 

+ proberen mensen op arbeidsmarkt te krijgen  

• België = land met laagste activiteitsgraad van 55+’ers.  
• Tijdperk van vergrijzing: 

o Loopbaanverlenging → dan zal kinderopvang capaciteit te klein 

worden  

o Ouderen verliezen competenties die arbeidsmarkt vraagt  

vb.: digitalisering → dus investeren in bijscholing  

o En pensioenleeftijd stijgt  

4) Privatisering van de pensioenen  

= uitbouw 2e en 3e pijler aanmoedigen  

• Toegang tot deze pijlers is ongelijk verdeeld !!  

o Vrees voor dualisering insiders-outsiders  

o WAP: Wet op Aanvullende Pensioenen als basis voor veralgemeende 

2e pijler voor werknemers.  
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Prognoses:  

• LT prognoses Federaal Planbureau:  

o Demografische evolutie, maar ook: 

o Belangrijkste voorwaarde: economische groei nodig (gebaseerd op fossiele 

brandstoffen want deze zijn bijna op) 

o Randvoorwaarden: afbouw staatsschuld + opdrijven activiteit ratio 

• Conclusie: evenwicht is niet mogelijk  

OUDEREN EN ZORG  

Oud = behoeftig? → Door stijgende levensverwachting, stijgt niet per se het aantal gezonde 

levensjaren. 

Problemen inzake zorg: Vlaamse zorgverzekering (betaald door 26+’ers in Vlaanderen) + 
Vrees voor tekort aan zorgverleners.  

Verzorgingsnood stijgt dramatisch 

Een studie van de Amerikaanse Nationale Academie voor Wetenschappen is door een paar 

Vlaamse kranten overgenomen onder de titel “Superoud is niet superbehoeftig”. Er komen 

wel ouderen bij, maar zogezegd niet meer zorgbehoevenden, omdat de ouderen 

zelfstandiger en fitter zouden worden. Het artikel eindigt met de erg misleidende conclusie 

dat de maatschappij geen sterk stijgende personeelskosten voor de verzorging van extreem 

oude mensen hoeft te vrezen.  

De enorme uitdagingen die onze bevolking wachten door de komende explosie van 

zorgbehoevende mensen, eisen echter een correct beeld. Door de medische vooruitgang 

bereiken mensen een hogere leeftijd. Inherent daaraan zijn problemen in het dagelijks 

functioneren. Uit onderzoek van de CM en CM-zorgkas Vlaanderen blijkt dat de kans om de 

laatste 3 à 4 jaar te eindigen in een rustoord één op drie is. Mensen die het rustoord toch niet 

nodig hebben, zullen wellicht een beroep moeten doen op thuisverpleging, diensten voor 

gezinszorg, oppasdiensten, poetshulp. Deze diensten zorgen ervoor dat de familie de zorg 

thuis aankan. De inspanningen die al geleverd zijn om de zorg voor ouderen uit te bouwen, 

kunnen niet worden verminderd. 

 

 

 

 

Intramurale zorg: Rusthuis (=zorgcentra, geen WOONzorgcentra, is GEEN woonsituatie, het is 

de laatste keuze als zelfstandige huisvesting onmogelijk is) → Grote nod aan.  

→ Vrouw dronk elke dag glas wijn toen ze nog thuis was, maar in het rusthuis mocht ze dit niet 

meer, daar was het tafelbier voor iedereen → Socialisme (gelijk voor iedereen)  

Zelfzorg  Mantelzorg 
Professionele 

zorg  

Intramurale 

zorg  
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HOOFDSTUK 3: MANNEN EN VROUWEN  
VROUWEN EN MANNEN IN DE HEDENDAAGSE MAATSCHAPPIJ  

Formeel zijn mannen en vrouwen gelijk. Maar we weten allemaal beter.  

(VROUWEN OP) DE ARBEIDSMARKT  

Grafiek: evolutie van de activiteitsgraad van de Belgische bevolking van 15-64 jaar 

 

Activiteitsgraad = werkende + werkzoekende bevolking tussen 15-64 jaar 

→ Conclusie: loof lijkt zich te dichten. 

→ Dalende tendens mannen: 1960-1995 → babyboom → heel veel op beroepsactieve 

leeftijd, vrouwen komen mee op de arbeidsmarkt = te veel! Dus brugpensioen.  

 

Goed nieuws, maar…  

• Verhouding mannelijke vs. vrouwelijke leerkrachten in het secundair onderwijs?  

(vooral vrouwen)  

• Verhouding mannelijke vs. vrouwelijke profesoren aan de universiteit?  

(vooral mannen)  

• Verhouding vrouwelijke vs. mannelijke vrachtwagenchauffeurs?  

(vooral mannen)  
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Horizontale seksesegregatie: we zien dat er 99% van de vroedvrouwen vrouwen zijn, en 99% 

van de installateurs en betonwerkers mannen.  

 

Het aantal beroepen waar mannen of vrouwen domineren is eindeloos.  

En, hoge functies (mannen) vs. lage functies (vrouwen)  

→ Vroeger: geneesHEER, nu: arts.  

Verticale seksesegregatie: leidinggevenden (mannen) vs. werknemers (vrouwen)  

 

Bottleneck-effect = aandeel vrouwen aan de basis stijgt, maar vermindert dichter bij 

concrete machtsuitoefening (= combinatie horizontale en verticale seksesegregatie)  

→ WAAROM???? 
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Glass ceiling  

 

Ongelijke jobkwaliteit → Vrouwen doen vaker: 

• Routinewerk 

• Deeltijds werk (vraag naar arbeid = werkgever, aanbod = werknemer)  

o Vraaggedreven deeltijds werk en aanbodgedreven (vaak 

woensdagnamiddag thuis = 80% - 90%) 

o Meestal is deeltijds werk: 60%, 50% of 30% van de normale uren werken 

= jobs die niet voltijds kunnen, vb.: woonzorgcentra → permanentie, roosters. 

• Flexibel werk (= onregelmatig en onzeker)  

Vb.: ober in horeca  

Statuskloof  

• Status vrouwenberoepen < mannenberoepen  

• Toestroom van mannen naar ‘vrouwenberoepen’ zorgt voor statusverhoging van dat 
beroep  

• Toestroom van vrouwen naar ‘mannenberoepen’ zorgt voor statusverlaging van dat 
beroep 

 Bovendien stromen mannen in vrouwenberoepen sneller dor naar de leidinggevende 

functies.  

Loonkloof →24%  

→ Equal Pay Day: vrouwen moeten ongeveer 3 maanden langer werken om evenveel 

verdiend te hebben als een man.  

Wat doet het beleid?  

• Gelijk loon voor gelijk werk (EU-richtlijn 1975) 

o Gelijke kansenbeleid  

o Gender mainstreaming  

• Goedkeuring quotawet (federale parlement 2011):  

o Overheidsbedrijven moeten 30% vrouwen in de raad van bestuur hebben. 

Voor grote beursgenoteerde bedrijven geldt die regel vanaf 2016, voor kleine 

beursgenoteerde bedrijven vanaf 2018.  

• Voorstelling quotawetten (Europese Commissie, 2012): 

o Tegen 2018, ministers 40% vrouwen aan de top in overheidsbedrijven  

o Tegen 2020, in raden van bestuur van Europees beursgenoteerde bedrijven.  
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TAAKVERDELING IN HET GEZIN 

Heel stereotiep beeld 

Tijdsbudget (2013)  

 

Ons slaapgedrag is ongeveer gelijk gebleven. In Nederland hebben ze gepleit voor betere 

kinderopvang zodat ze meer konden werken, dit is niet gelukt.  

POLITIEKE BESLUITVORMING  

1948: volledig algemeen stemrecht (mannen en vrouwen)  

Acties ter verbetering vertegenwoordiging in politieke organen  

• 1999: Wet Tobback-Smet 1/3 (plaatsen) naar vrouwen (quotawetten) 

• 2002: M = V en eerste 3 niet naar zelfde geslacht.  

Percentages vrouwelijke leden per politiek niveau in België 

  1982 1987 1991 1995 2000 2005 2010 2012 2014 2018-’19 

Federaal Parlement -  8,3 10,1 15,8 24,9 37,5 38,5 - 42.2 42,7 

Vlaams Parlement -  9,1 9 16,9 20,3 31 39,5 - 44,4 46,8 

Provincie: 

- Gouverneurs 

- Bestendige afgevaardigden 

- Provincieraadsleden 

  

- 

- 

- 
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0 
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Gemeente: 

- Gemeenteraadsleden 

- Schepenen 

- Burgemeesters 
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2,9 
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10,4 

3,9 
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14,1 
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20 

7,5 

 

- 

21 
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36,3 
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- 
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Hoe dichter we bij de hoogste macht komen, des te minder vrouwen er zijn.  

→ Als je kijkt naar 2012, burgemeesters in de gemeente, dan is dit nog niet eens 20% 

Goed nieuws: er is nu voor de eerste keer een 50/50 in de regering, MAAR wel weer een 

mannelijke premier.  

ONDERWIJS  

Algemeen: meer vrouwelijke studenten → geslachtsgebonden studiekeuze.  

• Hogeschool: meer vrouwen in basisopleidingen van 1 cyclus  

• Universiteit: minder vrouwen in wetenschappelijke richtingen  

Maar vrouwen doen het wel beter op school.  

 

GEWELD  

 

Vooral geweld binnen een relatie. 
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VERKLARINGEN VOOR SEKSEVERSCHILLEN  

Nature: aangeboren  

→ Andere geslachtsorganen → Sekse (Darwin) 

Nurture: aangeleerd  

→ Als je al sinds je 2 jaar een pop in de handen geduwd krijgt, en ziet dat mama daar ook 

voor zorgt en papa niet… 

→ Sociaal-culturele structuur  

NATURE-BENADERING  

• Menselijk gedrag is aangeboren  

• Verschillen M/V zijn natuurlijk (= sekse) 

• Sociobiologische theorieën: sociale ongelijkheid is gevolg van natuurlijke verschillen  

Directe (proximate) oorzaken:  

• Hersenconstitutie is anders bij mannen dan bij vrouwen 

• Hormonenconstitutie is anders  

 Dus: wij zijn anders. 

Verderliggende (ultimate) oorzaken: natuurlijke selectie (survival of the fittest)  

→ Bij bewijsvoering: biologie als ideologie  

De rol van de vrouw is onderdanigheid, de man zijn behoeftes voorzien, de man heeft 

controle en beslist ‘wanneer, waar en hoe’ → Overtuiging dat dit zo hoort “omdat wij 
mannen zijn” 

NURTURE-BENADERING  

Roltheorie: gedrag is gekoppeld aan maatschappelijke verwachtingen.  

Socialisatietheorie: rol en verwachtingen worden aangeleerd  

• Door socialisatie-actoren (ouders, school…) 
• Langs socialisatie-mechanismen (spel, imitatie) 

Internalistie: vereenzelviging met verwachtingen, normen en waarden.  

→ De verwachtingen zitten ingeprogrammeerd vb.: zwijgen als de prof voor de aula staat  

→ Net door internalisatie is het zo moeilijk te veranderen!  

BESLUIT  

Transformatief onderzoeksmodel  

 

1 2 

3 Maakt zaken 

interessanter en 

complexer → nieuwe 

inzichten maar soms 

moeilijker  

Gedrag niet meer als 

eindproduct van biologische en 

sociale omstandigheden, maar 

zelf actieve rol.  

Gedrag (bijv. sport, trainen) 

heeft effect op individuele 

fysiologie (prestatie leveren) en 

op verwachtingen vd omgeving 

(verwachting dat iets onmogelijk 

is voor vrouwen wordt bijgesteld 
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HOOFDSTUK 4: OVER BELGEN, NIET-VREEMDELINGEN EN 

VREEMDELINGEN  

INLEIDING  

Albert Camus – De Vreemdeling (1942)  

→ Existentialisme  

→ We zijn allemaal vreemdeling voor elkaar.  

DEFINITIE  

• Vreemdelingen worden gedefinieerd op basis van de huidige nationaliteit.  

• Immigranten op basis van het land waar ze zijn geboren. 

• Personen van vreemde origine op basis van hun nationaliteit bij hun geboorte.  

 

 

 

 

Vreemdelingen in 

Vlaanderen → Vlaamse 

samenleving is niet 

hetzelfde als de Waalse 

samenleving en is niet 

hetzelfde als de Brusselse 

samenleving.  

Grafiek (boven) toont 

buitenlandse nationaliteit: 

→ Ongeveer verdubbeld de 

laatste 20j 

→ 1 op 10 heeft niet-

Belgische nationaliteit  

→ Lichtblauw = 28 Europese 

lidstaten, donkerblauw = 

niet-EUr lidstaten 

(verhouding blijft ongeveer 

hetzelfde) 

Bij de buurlanden staan enkel NL en FR 

(geen Duitsland of Lux.).  

Zuid-Europese landen: 1e generatie 

(gastarbeiders) 

Oost-Europa: economische migratie  
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Vgl: 2000 en 2020: 

→ Buurlanden sterk gestegen 

→ Zuid ↑ 

→ West ↓ 

→ EU 13 ↑↑ 

→ Europese niet-EU (Zwitserland) ↑ 

→ Turkije + Maghreb ↓ 

→ Andere landen ↓↓ 

Leeftijdsverdeling: Belgen (vergrijzing) en niet-

Belgen (veel jongere groep) 

→ Veel oudere Italianen die perfect Nederlands 

spreken, maar eens ze dement zijn terugvallen 

op hun moedertaal (Italiaans) en op die manier 

geïsoleerd raken.  

Ziekenhuizen hebben 162 diëten (veggie erbij, 

halal niet)  

1994: opmars Vlaams Blok 

2000: afmatten financiële steun  

2015: Oorlogen Irak – Syrië 

Verzoek indienden: groene 

balkjes zijn mensen die voor 2e 

keer verzoek indienen  
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Evolutie van het aantal geregistreerde asielaanvragers  
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Geregistreerde asielaanvragen (vervolg)  

 

MIGRATIE EN VLUCHTELINGEN  

Grote stromen binnen continenten  

→ Vandaag nog maar het topje van de ijsberg (later: klimaatmigratie en 

klimaatvluchtelingen → stijging van de zeespiegel) 

Verschillende cijfers per definitie (zie middelste tabel vorige pagina)  

TERMINOLOGIE  

Etnie = gemeenschappelijke taal, gewoonten, overtuigingen en cultuur  

Vb.: Nederland of Vlaanderen (zelfde taal, andere gewoonten)  

Racisme → 3 gezichten van racisme  

 

 

 

 

 

 

 

RACISME ALS VOOROORDEEL  

HOUDINGEN: STEREOTYPE, VOOROORDEEL, DISCRIMINATIE, ETNOCENTRISME  

 

 

 

 

 

 

1)Percipiëren (oordelen) 

2)Houding  

3)Vooroordeel  

1)Klasseren (= scheiden en 

rangschikken)  

2)Gedrag  

3) Discriminatie, vb.: werkgevers 

nemen minder snel mensen met 

een Turkse naam aan  

1)Verklaren / rechtvaardigen  

2) Ideologie  

3) Voorstelling / evaluatie  
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Stereotype + waarde-oordeel = vooroordeel (t.a.v. een specifieke groep)  

+ veralgemening negatieve houding (outgroups) + positieve stereotypering van ingroup  

= etnocentrisme (t.a.v. vreemden in ’t algemeen)  

HOUDINGEN T.A.V. MIGRANTEN  

Ambivalente gevoelens  

ISPO & SCV Survey → vb.: leefwijzen zijn onverenigbaar vs. culturele diversiteit is een verrijking 

(de prof bijvoorbeeld had op zijn 11e nog nooit spaghetti bolognaise gegeten)  

Migranten worden als bedreiging voor de sociale zekerheid gezien → inburgering vereist! 

Vlamingen vs. Walen  

ESS Survey  

→ Franstaligen zijn meer open  

→ Meer negatieve houding bij: 

• Mannen  

• Jongeren  

• Indien slechte woonsituatie  

• Randkerkelijken  

• Lager opgeleiden  

• Indien subjectieve bestaansonzekerheid (daar speelt Trump de hele tijd op in door 

‘America First’)  

ENKELE VERKLARINGEN  

Psychologische verklaring: frustratie-agressietheorie  

Frustratie → agressie (mag niet geuit worden) → projectie op zondebok  

Sociologische verklaring: sociaal-structurele theorie  

Bedreigd voelen door entische groep → rasvoordeel  

(vooral onderaan maatschappelijke ladder wegens concurrentie)  

Onze samenleving = soort arena waar groepen bepaalde schaarse goederen uitvechten 

met elkaar, vb.: lockdown 1 → hamsteren.  

Vb2.: arbeidsmarkt → goede jobs zijn schaars. 

Vb3.: “gele hesjes” in Parijs, leken met 100en te zijn, maar ze waren met 8000 → waren 

mensen met lage jobs (vuilniswerkers bv) = hard knokken voor hun geld en plaatsje. MAAR ze 

zien de concurrentie met de nieuwkomers: zelfde (uiterlijke) kenmerken → vooroordelen.  

Sociologische verklaring 2: theorie over culturele opvattingen  

Culturele opvattingen hebben een zelfstandige invloed en worden overgedragen (media, 

schoolboeken), vb.: zwarte pieten discussie  
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RACISME ALS DISCRIMINATIE  

“Ik ben geen racist, maar…” = racistische opvatting. Altijd.  

Etniciteit → geografische neerslag  

→ Vreemdelingen leven geconcentreerd in steden/wijken vb.: Brussel – Antwerpen  

→ De laatst aangekomen groepen zijn meestal het meest geconcentreerd  

→ Ook Belgen in concentratiebuurten  

→ Meestal leven vreemdelingen in buurten met de slechtste woonomstandigheden  

Concentratie van vreemdelingen in kansarme wijken in Brussel veel groter dan in andere 

Europese steden.  

• Brussel kent in vergelijking met de Europese steden 

Amsterdam, Londen , Frankfürt een veel hogere 

concentratie aan vreemdelingen binnen bepaalde 

wijken. Daarentegen wonen in bepaalde sociale 

woonwijken nauwelijks allochtonen. 

• Brussel is sociaal-economisch een drieledige stad 

m.a.w. er zijn kansarme buurten, rijke buurten en 

buurten die daar ergens tussenin liggen. De 

onderzoekers telden 127 kansarme, 244 rijke en 231 

tussenin liggende buurten. De cijfers zijn afkomstig 

van gegevens van de volkstelling van 1991. 

• Een tweede conclusie is dat de allochtonen van Marokkaanse en Turkse origine voornamelijk 

wonen in achtergestelde buurten waar de werkloosheidsgraad de 40% benadert. Als 

indicatoren voor het bepalen van deze buurten werden gemiddeld inkomen, werkloosheid, 

telefoonbezit en basiscomfort van de woningen genomen. Die kansarme buurten omvatten 

o.m. de kanaalzone, de 19de eeuwse gordel rond de Brusselse vijfhoek.  

Arbeidsmarkt  

→ Kansen op emigratie gemist  

→ Pre-covid: voor veel functies tekoretn  

Vlaanderen: activiteitsgraad allochtonen – autochtonen  

= groot verschil → komt door racisme bij werkgevers 

En nog:  

• Arbeidsmarktsegmentatie  

• Etnostratificatie: etnische minderheden 

o Oververtegenwoordigd in secundair segment  

o Ondervertegenwoordigd in vrije beroepen en bedrijfsleiding  

• Loonverschillen naar nationaliteit  

RACISME ALS IDEOLOGIE  

Raciale groep → erfelijke eigenschappen → individueel gedrag.  

→ Relatie tussen groepen = inferioriteit en superioriteit  

→ Verschillende soorten racisme 
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BIOLOGISCH RACISME  

• Sociaal darwinistisch idee over rassen  

• Bepaalde rassen zijn van nature lui, onbetrouwbaar, wild, agressief… 

Vb.: man vs. vrouw  

CULTUREEL RACISME  

• Volkeren zijn dragers van elkaar uitsluitende culturen  

• Bepaalde groepen zijn cultureel onderontwikkeld  

“Elk volk is anders, het is een teken van respect dat we ze niet mengen” 

DE IDEOLOGIE VAN EXTREEM RECHTS 

• Biologisch racisme  

• Volksnationalisme  

o Mythe van de homogene volksgemeenschap  

o Individu is ondergeschikt aan homogene volk  

• nood aan sterk leiderschap  

o slechts 2 soorten mensen: sterken en zwakken  

o massa is zwak → elite is competent  

• Anti-democratisch (vb.: Trump die een deel stemmen niet wilt meetellen), anti-

parlementair  

• Anti-pluralistisch: verwerping van links  

Hoeksteen = geloof in fundamentele ongelijkheid van individuen, groepen en volkeren 

STRATEGIE VAN EXTREEMRECHTS 

• Het dubbel gezicht: 

o Front stage: gematigd voor kiezers  

o Back stage: radicaal voor militanten  

• Dubbele beweging: 

o Ideologische deelaspecten populariseren  

o Populaire denkbeelden geleidelijk verruimen  

→ Trojaans paard.  

BESLUIT  

Overheid probeert de problematiek in te dijken.  

• 1981: Wet Moureaux tot bestraffing van door racisme en xenofobie ingegeven daden 

• 1989: Koninklijk Commissariaat voor Migrantenbeleid 

• 1993: Centrum Gelijkheid van kansen en Racismebestrijding 

• discussie rond Cordon Sanitaire 

• 2014: Interfederaal Gelijkekansencentrum (Unia) 

• 2020: waar blijven de quota en de praktijktesten? 
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DEEL 2: HET ARBEIDSBESTEL 

INLEIDING  
 Het arbeidsbestel = dat wat betrekking heeft op arbeid:  

• Complex geheel van structuren, processen, mechanismen en regels  

→ Je kan niets doen zonder met arbeid verbonden te zijn, vb.: bus melk uit de frigo 

• Dat richting geeft aan de wijze waarop in de samenleving goederen en diensten 

worden geproduceerd  

Deelterreinen:  

• H5 Bedrijf: Werknemer en werkgever  

• H6 Arbeidsmarkt: Vraag en aanbod + afspraken  

• H7 Arbeidsverhoudingen: Werknemers- en werkgeverorganisaties + collectief overleg  

 

C = arbeidscontract (overeenkomst)  

Politiek systeem, vb.: pensioenen  

Economisch systeem: als het goed gaat in economie, gebeuren er andere zaken binnen 

arbeid dan wanneer het slecht gaat, vb.: Covid  

Sociaal systeem: vb.: participatie mannen en vrouwen = ongeveer gelijk, nu op arbeidsmarkt 

→ In NL is er meer deeltijdswerk bij mannen door andere feminismebewegingen (= sociaal 

fenomeen)  

 

  

Arbeidsverhoudingen = 

wanverhouding (boven- en 

onderschikkingen) tussen werknemer 

(WN) en werkgever (WG) (H7) 

Arbeidsorganisaties = we gaan de 

arbeid tussen alle contractanten 

organiseren. (H5) 

Onbetaalde arbeid = er is niet enkel 

betaalde arbeid,  

Vb.: mantelzorgers op moeder/vader 

kind (maar de grens is niet duidelijk, 

vergoedingen ≠ lonen)  
Arbeidsmarkt = contracten bepalen 

wie werken en wie niet werken 

(werklozen) (H6) 
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HOOFDSTUK 5: ARBEID IN HET BEDRIJF  
HOE HET BEGON  

Sociaal wetenschappelijk kader:  

• Aandacht voor WN en WG  

• Aandacht voor organisatiestructuur  

• Aandacht voor voorwaarden waaronder mensen worden ingeschakeld  

Beginprobleem: WG afhankelijk van WN  

(de arbeidsmarkt ≠ de normale markt, want er is geen verkoop: je bent niet te koop)  

→ Hoe minder afhankelijk? Vb.: lesopnames zorgen ervoor dat we minder afhankelijk zijn van 

de prof.  

→ Hoe meer rationeel management?  

De principes: basis werd gelegd door:  

• Adam Smith: econoom maar eigenlijk moraalfilosoof in Schotland  

o Hij was getuige van vooruitgang arbeidsopbrengsten  

o MAAR als alle samenlevingen dubbel zoveel ei, melk, vlees, etc. produceren, 

dan is er overschot → Specialiseer u! + Verhandel dat!  

• F. Taylor  

• Henri Ford 

• Flexner  

o Flexner rapport:  

▪ Leren + werken ontkoppelen  

▪ Specialiseren  

o Stel: thuiszorg nodig → koffie knoeien en je verbrand je hand, je knoeit op je 

hemd, dan mag de thuiszorg dit hemd niet verwisselen en wassen → er moet 

dan een andere persoon komen voor je kleren, nog een andere voor je vloer 

te poetsen, etc.  

TAYLORISME –  WETENSCHAPPELIJKE BEDRIJFSVOERING  

• Ambachtelijke productie maakt plaats voor (zogenaamde) wetenschappelijke 

bedrijfsvoering  

• Verticale arbeidsdeling (denken → doen) en horizontale arbeidsdeling (tussen elke 

letter van denken nog een job (HR, CEO, etc. en tussen elke letter van doen ook)  

• Time and motion studies: one best way  

o Er is slechts 1 goede weer om werk te organiseren (ondertussen weten we dat 

dit zever is)  

o Met chronometer bekijken hoeveel tijd 1 handeling kost.  

• Prestatiebeloning: arbeidsintensivering (verhogen van de werkdruk) 

o Vroeger werden mensen per stuks betaald, gevolg: ze gaan trager werken 

(niet harder) WANT dan is er minder geproduceerde aanbod, en stijgt de prijs, 

en krijgen zij dus meer loon.  

o Vb.: rattenvangers in NL: premie voor ratten → lieten zelf ratten los.  

• Veelal (deels onterecht) geassocieerd met kortcyclische, routine taken en dus 

ongeschoolde arbeid.  
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Command and control: Niet de werknemers, maar de managers moeten beslissen hoe 

hard/snel er gewerkt moet worden.  

Dus, volgens Taylor moeten de volgende principes worden toegepast voor een efficiënte 

productiewijze:  

• Scheiding van de organisatie van het productieproces en de kennis van de 

werknemers 

• Scheiding van het uitdenken en het uitvoeren van het werk  

• De verdere opsplitsing van het uitvoerende werk in elementaire deelbewerkingen. 

FORDISME: ASSEMBLAGE EN MASSAPRODUCTIE  

Henri Ford = man van de actie  

→ Man met een droom → ‘ik wil rijk worden’ 

• Plaatsgebonden arbeid  

• Werknemer heeft geen autonomie 

Vb.: toezicht via camera’s  
• Gestandaardiseerde taken  

Vb.: moeren aandraaien  

• Arbeidsritme bepaald door assemblagelijn  

Vb.: ‘lijn 5, sneller graag’ 
• Geen prestatie- maar vaste beloning  

• Vereist voorbeeldige, mannelijke WN (geen tijd voor een vlieg)  

Hij ontwikkelde een standaard auto → gestandaardiseerd proces én lopende band.  

 

DE GRENZEN VAN DE KLASSIEKE BEDRIJFSORGANISATIE  

Sociale grenzen:  

• Verzet van WN tegen de arbeidsplek  

• Geen autonomie  

• Ziekteverzuim 

• Afstompend werk, vb.: Mutualiteit:  

o 1 groep scheurt alle enveloppen open  

o 1 groep verwijdert alle nietjes  

o 1 groep geeft alle codes in, in de pc  

• Vervreemding  

• Stress  

• Sabotage, vb.: een fabriek voert een systeem in, waar de WN hun potloodjes en 

gereedschap zelf kunnen bestellen, en de WN zijn heel blij. Dat verbaast de baas 

want ze kunnen toch al jarenlang gewoon potloodjes aanvragen als ze die nodig 

hebben? Daarop antwoorden de WN dat de hele aanvraagprocedure zo moeilijk en 

langdurig is, dat ze telkens gewoon naar de Ikea gingen en een grote hoeveelheid 

potloodjes meebrachten.  

Hogere 
koopkracht 

Hogere 
consumptie 

Massaproductie 
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Efficiëntiegrenzen:  

• Arbeidssplitsing te complex 

• Bureaucratisering  

• Paraplusysteem 

→ Werk is zo erg opgedeeld in kleine stukjes dat vragen van klanten/patiënten vaak 

onbeantwoord blijven omdat WN gewoonweg de antwoorden niet weten, dus ze 

openen hun ‘paraplu’ en schuiven het door naar boven. “Degene die meer betaald 
wordt en boven mij staat, zal het wel weten”.  

o VIP-syndroom: Vervroegd Innerlijk Pensioen  

o SNIF: Niet in Functie Omschrijving, dus ik doe dat niet.  

• Verlies creativiteit en flexibiliteit  

Marktgrenzen, jaren ’70: gestandaardiseerde productie is niet flexibel genoeg om in te 
spelen op marktveranderingen.  

MACRO-ECONOMISCHE VERANDERINGEN  

ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN  

Eisen vanuit de afzetmarkt in de afgelopen decennia:  

 

2010: velen vertalen de arbeidsmarkt 

2020: transparantie!! (anders zou COVID nooit zo ‘snel’ opgelost zijn)  

Als je vroeger vroeg aan je moeder om een broek te stikken, duurde dit 1 dag.  

Nu duurt een broek maken ongeveer 18 dagen. Maar, de arbeidsduur is slechts 1 uur. Elke 

stikster werkt ongeveer 3 seconden per broek, en gooit de broek dan op een hoop tot de 

hoop groot genoeg is om dan doorgeschoven te worden, enz.  

 

1964: iets ongelofelijk 

gebeurt, mensen 

krijgen hun eigen 

woning voor hun 

gezin (met alle 

comfort: elektriciteit 

en warm water)  

Eind ’60: 1e garages 

aan huizen gebouwd, 

want mensen hadden 

eigen auto  

Midden ’70: niet meer 

enkel Europese 

wagens, maar 

Japanse enz. (betere 

kwaliteit)  

Jaren ’80: flexibiliteit 

wordt belangrijk + 

concurreren met de 

wereld (dus: 

innovatie) 
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Mondialisering:  

• Van financiën (denk aan crisis 2008 , toen 1 bedrijf in de V.S. de hele wereld op zen 

kop zette)   

• Van concurrentieverhoudingen  

• Van tewerkstelling  

• Van het verhandelen van informatie  

• Van samenwerking met toeleveranciers en klanten  

Flexibilisering: innoveren en levenslang leren 

→ Kennis wordt de belangrijkste productiefactor.  

TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN  

Inschakeling ICT in productieproces: 

• Productinnovatie (ICT in producten)  

• Procesinnovatie (robots i.p.v. mensen) 

→ In een autofabriek werken ongeveer 5000 mensen, maar de voorspellingen zeggen 

al 40 jaar dat al die mensen vervangen zullen worden door robots, maar dat gebeurt 

niet. Het proces van automatisering ging heel snel, MAAR wordt vaak overdreven in 

de media.  

Flexibele productieautomatisering:  

• Integratie: keten van geïntegreerde machinesystemen  

• Flexibiliteit: snelle aanpassingen op maat van de klant  

Vb.: hartklep op maat maken nu. 

Artificiële intelligentie en robotisering.  

ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN  

• Opkomst van ‘kantoor’-sector (tertiaire sector)  

• ’70: nadruk op arbeidskwaliteit  

• ’80: nadruk op automatiseren  

• ’90: nadruk op organiseren  

o Teamwork  

o Just in time  

o Toeleggen op kernactiviteiten  

o Standaardiseren 

• Sinds 2010: opnieuw nadruk op werkbaarheid omwille van demografische tijdbom 

(H2) 

• Nieuwe organisatievormen:  

o Outsourcing = core business (activiteiten die onderneming het best beheerst): 

blijven in het bedrijf  

→ Andere activiteiten: uitbesteed aan bedrijven  

Vb.: appels geplukt door Polen, gesorteerd in Rusland, vervoerd door 

Tsjechische chauffeurs.  

o Telewerk = op afstand van een bedrijfsvestiging, gemanaged vanuit die 

vestiging → ICT om het betreffende werk te ontvangen  (10j geleden zou 

afstandsonderwijs niet lukken)  
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Types telewerken: 

• Permanente thuiswerkers 

• Mobiel of nomadisch werk = uiteenlopende werkplekken, arbeidscontract  

• (fre)eLancers = in zelfstandigenstatuut  

• Telecentra = door derden ter beschikking gestelde kantoren  

• Satellietkantoren = door bedrijf zelf ter beschikking gestelde kantoren 

Vb.: hoofdkantoor in Brussel, maar kleinere, satellietkantoren in Hasselt, Bree, Leuven, 

etc.  

Na Covid? → veel mensen denken dat telewerken populair zal blijven of een nieuwe norm 

zal worden, maar toch merken we dat er veel mensen het kantoor enorm missen.  

GEVOLGEN VAN DE ECONOMISCHE VERANDERINGEN  

INTERNATIONALE AANBODKETENS  

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACT OP DE PROFESSIONELE BIOGRAFIE  

Degradatiethese: WN zijn minder creativiteit  

Upskillingstheorie: hogere opleiding nodig  

Polariseringsthese: er is een groep die heeft geprofiteerd van alle technologische 

vooruitgangen en ontwikkelingen, maar er is ook een grote groep die slachtoffer is, door de 

degradatiethese.  

Ondernemingen worden lerende organisaties. 

• Hypertaylorisering: vergaande arbeidsdeling, routinisering en standaardisering van 

taken en rationalisering van processen.  

• Empowerment bij hoogopgeleide kenniswerknemers.  

Tegenwoordig: aanwijzingen dat:  

• Kwaliteit beide functieniveaus groeit  

• Groei hogere functies > groei lagere functies  

 

  

Industriële dynamiek  Lokale en mondiale ontwikkeling communicatie- en 

logistieke netwerken  

• Delokalisatie  

• Procesvernieuwing  

• Productvernieuwing  

Internationale aanbodketens:  

• Uitbestedingsnetwerk  

• Productienetwerk  
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HOOFDSTUK 6: DE ARBEIDSMARKT  
INLEIDING  

Welke functies heeft arbeid?  

• Inkomen  

→ Andere bronnen van inkomen: ontroerend goed (huurhuis bv)  

• Sociale status en persoonlijke identiteit  

→ Niet alleen je eigen sociale status, maar ook die van je ouders  

• Temporele structuur  

→ Normaal is het zo dat je overdag je activiteiten doet en ’s nachts slaapt. Dat is de 

structuur. Maar door COVID bv kan je nu ’s nachts al je lessen kijken en overdag 
slapen als je dat wilt.  

• Sociale contacten  

→ Zit iets intensief in, maar ook vrijblijvend (collega’s kunnen motiverend zijn voor het 
werk, maar als je van job verandert ga je je niet laten tegenhouden door collega’s) 

Wat is ‘arbeidsmarkt’?  

= Vraag (WG) en aanbod (WN)  

→ Veranderingen sinds ’70  

EVOLUTIES OP DE ARBEIDSMARKT  

Korte samenvatting van dit puntje:  

• Sociaal compromis!  

→ Komt onder druk door andere evoluties: 

• Werkloosheid  

• Omvang beroepsbevolking  

• Activiteitsgraden  

• Segmentering  

• Post-industrialisering  

SOCIAAL COMPROMIS  

Compromis tussen 4 samenlevingselementen: midden 20e E: 

• Industrieel i.p.v. landbouwgericht (Belgisch gericht)  

• Kapitalistisch eigendomsstelsel  

• Liberaal institutionele structuur  

• Burgerschapsrechten 

Compromis krijgt gestalte in combinatie van instituties: 

• Tayloristische + fordistische productiemethodes  

• Keynesiaans economisch beleid (vb.: COVID zal onze economie niet klein krijgen door 

de grote steun van de overheid, financieel)  

• Welvaartsstaat  

• Vakbondslidmaatschap  
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Compromis creëert:  

• Algemene welvaart  

• Periode van Full employment (werkloosheid is zeldzaam en kortdurend)  

• Arbeid → gezin (commodificatie)  

• Genderspecifieke segregatie: man = kostwinner, vrouw = huishouden  

Tegenwoordig is de kans dat je thuis sterft enorm klein → rusthuis / woonzorgcentra  

EVOLUTIE VAN WERKLOOSHEID  

DEFINITIES VAN WERKLOOSHEID  

Economische definitie: werkloosheid = mensen die meedingen naar banen, maar die feitelijk 

geen baan hebben.  

→ Wij studenten hebben geen job, maar we zijn ook niet aan het meedingen.  

International Labour Organisation:  

• Werklozen = (1) personen die in een bepaalde 

referentieweek geen bezoldigde betrekking hadden 

maar er wel actief naar op zoek zijn binnen de 2 weken 

kunnen beginnen werken, en (2) niet-werkenden die een 

job hebben gevonden die binnen de 3 maanden begint. 

• Beroepsbevolking = werkenden + werklozen tussen 15-64j  

• Werkloosheid = 
𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑒𝑟𝑘𝑙𝑜𝑧𝑒𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑜𝑒𝑝𝑠𝑏𝑒𝑣𝑜𝑙𝑘𝑖𝑛𝑔  

De definitie van werkloosheid wijzigt:  

• Tussen instanties: sommige categorieën worden wel/niet opgenomen bij verschillende 

instanties  

• Doorheen de tijd: 

o Economische definitie: wie vraagt naar arbeid  

o Definitie sociaal beleid: wie recht op uitkering heeft  

 Als de regels omtrent uitkeringen veranderen, verandert de definitie  

• Naargelang de methode  

o Adminstratieve gegevens 

▪ VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsmiddel (Vraag en Aanbod werk)  

▪ RVA: Federale instantie → uitkeringen werkloosheid  

o Enquêtegegevens (Statbel, FOD Economie)  

EVOLUTIE VAN WERKLOOSHEID  

De werkloosheidsgraad = aandeel werklozen in 

beroepsbevolking (België, 1960-2015, 

enquêtegegevens, FOD Economie)  

→ Er is altijd sprake van fluctuele werkloosheid, 

als je werkloos wordt, heb je niet 1 dag later 

een nieuwe job. Maar meestal schommelt het 

rond de 8%. Hoe het nu zal zijn na COVID is nog 

afwachten.  

Hier vaak examenvraag 

rond: geef 2 definities, 

gedefinieerd door ILO 
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OORZAKEN VAN WERKLOOSHEID 

• Dalende vraag naar arbeid 

o Vertraagde economische groei na 1975 

o Technologische veranderingen  

• Toenemend aanbod van arbeid, momenteel kantelpunt  

o Structuur beroepsbevolking wijzigt  

o Vrouwelijke arbeidsmarkt participatie (meer vrouwen werken)  

 Toch zijn er nog steeds heel veel openstaande vacatures?  

→ Knelpuntberoepen: beroepen met lage sociaaleconomische status, of technische 

beroepen.  

Tabel p126 eventjes bekijken, en tabel p128 

HET VERLOOP VAN DE BEVOLKING  

 

Je ziet dat de daling (beroepsbevolking) begint in 2000, maar de laatste 20 jaar, en de 

volgende 40 jaar zal het ongeveer 10% dalen.  

OMVANG BEROEPSBEVOLKING  

WIE?  

Inactieve bevolking = wij studenten bv.  
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OMVANG  

Intrede Uittrede 

Demografisch: omvang intredende 
generatie  

Demografisch: omvang uittrede generatie  

 

Economische toestand: crisis of groei?  Economische toestand  

Socio-cultureel: aantal jaren in onderwijs   

Wettelijk: verlenging leerplicht  Wettelijk: pensioensleeftijd  

 

ACTIVITEITSGRADEN  

 

Over de werkloze beroepsbevolking gaan we het hebben in H7.  
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EVOLUTIE: ACTIVITEITSGRADEN  

 

Vrouwen: peer 

• Begin loopbaan: langer onderwijs  

• Midden: stijging (arbeidsparticipatie vrouwen, 2-verdieners)  

• Einde loopbaan: geleidelijke daling (generatie-effect speelt nog)  

Mannen: appel 

• Begin loopbaan: langer onderwijs  

• Einde loopbaan: effect brugpensioenregelingen  
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SEGMENTERING: HEEL BELANGRIJK!!  

 

Arbeidsorganisatie →  

↓ Arbeidsvoorwaarden  
Intern  
= bedrijfsinstituties  
→ Training  

→ Promotiekansen  
→ Werkzekerheid  

Extern  
= werklozen, tijdelijken  
→ Weinig opleiding  

→ Weinig promotie  
→ Werkonzekerheid  

Primair  

Jobs =  
→ Goede werkomstandigh. 
→ Werkzekerheid  
→ Promotie  

Bedrijven =  
→ Modern en stabiel  
→ Hoge lonen  

Primair, Intern (PI)  

Jobs =  
→ Verantwoordelijkheid 
→ Autonomie  
→ Arbeidstaakbeheersing  

Arbeiders =  
→ Stabiele werkgewoonten  
→ Binden aan organisatie  

Primair, Extern (PE) 

Jobs = met 1 been buiten  

Arbeiders =  
→ Stabiele werkgewoonten  
→ Toch tijdelijke status  

Secundair  

Jobs =  
→ Slechte werkomstandigh.  

→ Onzeker  
→ Weinig promotie  

Bedrijven =  
→ Arbeidsintensief  
→ Verouderd  
→ Lage lonen  

Secundair, Intern (SI)  

Jobs =  
→ Geoefendheid, ervaring  

→ Gevoelig voor 
technologisering  

Arbeiders =  
→ Binden aan organisatie  
→ Toch vervangbaar  

Secundair, Extern (SE)  

Jobs =  
→ Allemansarbeid  

→ Korte contracten  
→ Vaak uitbesteed 

Arbeiders = instabiele 
werkgewoonten  

PI =vroeger jobs bij banken, maar door online bankieren niet meer. 

SI = iemand zonder diploma verdient meer bij AB Inbev bv. dan op een andere plek, ook al is 

het dan een kut job, hij/zij zal blijven.  

PE = Tijdelijke werklozen bv.  

De arbeidsmarkt bestaat uit clusters van gelijksoortige deelmarkten:  

• Waarbinnen specifieke relaties tussen V en A gelden  

• Waartussen weinig mobiliteit is  

Waarom zijn er verschillen? Omdat: 

• Strategieën aan vraagzijde:  

o Rekrutering naargelang kwalificatievereisten  

o Aanpassing personeelsbestand vergemakkelijken  

• Strategieën aan aanbodzijde:  

o Arbeiders passen zich aan verwachtingen aan  

o Door etikettering eigen gunstige positie beveiligen  

o Machtsvoordeel van insiders uitbuiten  
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POST-INDUSTRIALISERING  

TERTIARISERING  

• Primaire sector: 

o Landbouw  

o Extractie van grondstoffen (produceert voedsel) 

• Secundaire sector:  

o Productie van goederen  

• Tertiaire sector:  

o Zakendiensten  

o Distributiediensten  

o Sociale diensten  

o Persoonlijke diensten  

→ Laatste 2 ook soms quartiaire sector genoemd.  

Problemen van diensteneconomie:  

• Service Sector trilemma: werkgelegenheid creëren in dienstensector → groter 

aandeel ongeschoolde bedienden (de meeste tertiaire jobs ≠ kennisjobs)  
Dus: hooggeschoolden: inferieure job (lager dan hun diploma) aannemen of 

werkloos blijven.  

• Beaumol cost-disease probleem: dienstensector is kostelijk, want weinig productief 

BELANG VAN KENNIS EN INFORMATIE  

Nieuwe vormen van deskundigheid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Probleemonderkennend  

• Probleemoplossend  

• Strategisch  

Symbolisch analisten  

Gestandaardiseerde productiewerkers 

Persoonsgerichte dienstverleners  

• Passen standaardprocedures toe  

• Loon in functie van tijd/productie 

• Betrouwbaar, loyaal, klantgericht 

• Concurrentiepositie daalt indirect  
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SAMENVATTING:  

Tot nu toe is dus duidelijk geworden: 

• Volledige werkgelegenheid → hoge werkloosheid  

• Vrouwen op arbeidsmarkt  

• Dienstensector  

• Kenniseconomie  

Dit heeft zware gevolgen:  

• Druk op arbeidsmarkt  

• Druk op welvaartsstaat (herleeft nu onder COVID) 

Als de doelstellingen zijn: 

• Zoveel mogelijk mensen aan het werk  

• Sociale cohesie  

• Behoud welvaartsstaat  

 Welke oplossingen zijn dan mogelijk?  

OPLOSSINGEN  

EUROPA: EUROPESE WERKGELEGENHEIDSSTRATEGIE  

E.U., nieuw doel: meest competitieve en dynamische kenniseconomie van de wereld 

worden. + algemene tewerkstellingsgraad moet verhoogd worden.  

→ European Employment Taskforce, 4 prioriteiten:  

1) Aanpassingsvermogen van werkers en ondernemingen verhogen  

2) Meer mensen aantrekken tot arbeidsmarkt en zorgen dat werk een reële 

keuzemogelijkheid wordt voor iedereen 

3) Meer en meer effectief investeren i menselijk kapitaal 

4) Effectieve implementatie van de hervormingen garanderen door beter bestuur  

Hoge werkgelegenheidsgraad wordt beschouwd als essentieel element om armoede uit te 

roeien binnen E.U.  

3 doelgroepen die moeten aangespoord worden om toe te treden tot arbeidsmarkt:  

1) Jongeren (langer naar school)  

2) 55-plussers (flexibele werkregelingen) 

3) Vrouwen (kinderopvang en betaald ouderschapsverlof nodig)  

TRANSITIONELE ARBEIDSMARKT  

Dit komt van Schmidd (1995,1998): hij vraagt zich af of full employment nog mogelijk is.  

+ Alternatieve financieringsbronnen voor sociale zekerheid?  

→ Hij stelt daarom een complementaire oplossing voor: transitionele arbeidsmarkt (schema)  
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Eerst: arbeidsmarkt in het centrum, andere sociale systemen errond.  

→ Strikte grenzen tussen verschillende systemen.  

Transitionele arbeidsmarkt:  

→ Grenzen moeten opener worden (we moeten dit dynamischer krijgen)  

→ Kleine vierkantjes: maatregelen en instituties die transities soepeler maken  

Voor mannen was het traject: onderwijs → arbeidsmarkt → op pensioen gaan (soms heel 

eventjes werkloos), maar in Wallonië bv veel gezinnen waar ze al 3 generaties levenslang 

werkloos zijn. Voor de vrouw vroeger vaak onderwijs → huishouden, nu vaak zoals man.  

ACTIEVE WELVAARTSSTAAT: ACTIVERING  

Passief verstrekken van uitkeringen (tijdelijke werkloosheid) → (weder)inschakeling in 

arbeidsmarkt.  

Assumpties: ‘soorten’ niet-werkenden:  

• Oneigenlijk gebruik uitkeringen  

• Werkwillig, maar belet door omstandigheden  

• Onbetaalde gezinsarbeid  

Vraag: wie gaan we herinschakelen? En hoe?  

• Arbeidsdeelname prikkelen  

• Individuele begeleiding voor gepast werk  

Legitimering → uitkeringsgerechtigheden…  

• Disciplineren: workfare (verplicht werken voor uitkering)  

• Omvormen: in strijd tegen werkloosheid  

• Re-integreren: als bijdrage tot sociale cohesie  

• Emanciperen  

VOORBEELD VAN ACTIVERING: TRAJECTBEGELEIDING  

• Nadruk op werkzoekende, niet op vacature  

• 1 vaste consulent (trajectbegeleider) 

• Duurzame tewerkstelling  
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HOOFDSTUK 7: DE COLLECTIEVE ARBEIDSVERHOUDINGEN 

OVERLEGSTRUCTUUR VAN DE ARBEIDSMARKT   

INLEIDING  

Er was eens in 1944: 

• Een Sociaal Pact 

• Pacht van sociale solidariteit  

• Ontwerpovereenkomst sociale solidariteit 

 Daaruit ontstaat het Belgisch sociaal overleg  

Er was eens in 2020…  

• Sociaal overleg tussen: 

o WN – organisaties (vakbonden → creëerden schaarste in beroepen zodat de 

lonen hoog bleven)  

o WG – organisaties  

o Overheid = afspraken arbeidsvoorwaarden en –organisatie  

WG: lockout → WN: stakingsrecht  

SOCIALE PARTNERS  

Belgisch sociaal overleg: kenmerken  

• Neocorporatistisch (verband Taylorisme)  

o WN-organisaties, WG-organisaties, overheid  

o Ledenbelang + algemeen belang  

o In België: de overheid kan eenzijdig tussenkomen (wanneer het goed gaat, 

houdt de overheid zich ter zijde. Maar in tijden van ‘crisis’ dan komt de 

overheid tussen)  

• Monopolistische vertegenwoordiging (In België)  

• Representatieve organisaties WN – WG  

o Nationaal en interprofessioneel (alle beroepen overstijgend)  

o WN: minstens 50 000 leden om erkend te worden als vakbond.  

Vandaag: nog altijd Taylorisme. Vakbonden veranderen in sectorbonden. 

WERKNEMERSORGANISATIES  

Functies:  

• Betere arbeidsvoorwaarden / omstandigheden (H5: arbeidsinhoud, maar 

zeggenschap over arbeidsinhoud is losgelaten door vakbonden)  

• Emancipatie WN 

• Dienstverlening aan leden  
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Syndicalisatiegraad in België 

• Hoog maar dalend  

• 3 representatieve confederaties = 3 miljoen WN 

o ACV  

o ABVV  

o ACLVB 

Eigenschappen België syndicalisme:  

• Cliëntelisme (vakbonden zijn erin geslaagd om een service verlenende organisatie te 

worden, vb.: ik ben ziek, heb ‘loon’ nodig → ga naar de vakbond)  

• Verzuiling (traditionele politieke zuilen) & informeel contact  

• Institutionele verankering in arbeidsbestel en samenleving  

Categorale bonden  

NUOS: NCK, NUOD,… 

Representatieve vakbonden  

 Socialistische zuil Christelijke zuil  Liberale zuil 
Nationaal 
(confederaties  

ABVV ACV ACLVB 

Geografische 
afdelingen  

/  / 3 Regionales  
# Gewestzones  

Interprofessioneel 
(Gewestelijke 
vakbonden) 

17 21 / 

Vlaamse  
Waalse  
Brusselse  

6 
10 
1 

12 
8 
1 

/ 
/ 
/ 

Professioneel (vak/ 
beroepscentrales) 

7 9 1 

Openbare sector  
Bedienden en 
kaderleden  
Private sector  
Onderwijzend 
personeel  
Professionele sportlui  

1 (ACOD) 
1 (BBTK) 
 

5 (metaal,…) 
/ 
 
/ 

1 
1 (LBC-NVK) 
 

4 (trancom,…) 
2 (COC en COV) 
 
1 (Sporta) 

1 (VSOA) 
/ 
 

/ 
/ 
 
/ 

Cijfertjes natuurlijk niet kennen, wel de rijen en kolommen.  
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WERKGEVERSORGANISATIES  

Functies: 

• Behartigen gezamenlijk belang  

• Onderhandelen met vakbonden  

• Paritair beheer van fondsen  

→ Er bestaat een tendens in de samenleving waar WG pas afgestudeerde gaan 

laten opleiden door andere bedrijven, want dat kost ‘veel’ geld. Ze willen hier zelf niet 

in investeren. Dit is nadelig voor WG en WN. Dus: fondsen opgericht om WG te 

verplichten een deel van de loonmassa in opleiding te steken.  

• Informatie en ondersteuning  

• Politiek lobbywerk  

Syndicalisatiegraad: 4 representatieve wekgeversorganisaties: 

• VBO = Verbond Belgische Ondernemingen  

• UNIZO = Unie Zelfstandige Ondernemers  

• UCM = Union des Classes Moyennes  

• BOERENBOND  

VBO / FED  

Interprofessioneel 
(Gewestelijke organisatie) 

 Afdelingen  

Vlaams  
 
Waals  
 

Brussels  
 
Duitstalige gemeenschap  

VOKA (Vlaamse netwerk 
van ondernemingen) 
UWE (Union Wallonne des 
Enterprises) 

BECI (Brussels enterprises 
commerce and industry) 
AAV  

VEV + 8 Vlaamse Kamers 
van koophandel  

Professioneel (sectorale 
beroepsorganisatie) 

o.a. AGORIA, FEBIAC, FEBELTEX, ASSURALIA, Confederatie 
Bouw (moeten niet kennen, wel weten dat ze er zijn, is voor 

metaal, hout, etc)  

Middenstandorganisaties  

Nationaal (confederatie) Hoge Raad voor zelfstandigen en KMO  

Interprofessioneel  Federatie van handel, ambachten & 
nijverheid (UNIZO, … )  
Federatie van vrije & intellectuele beroepen 
(advocaten)  

Professioneel  Interfederale bureaus 
+ Kamers voor ambachten en neringen  

Land- en tuinbouworganisaties 

Interprofessioneel   
Vlaams  
Waals  

BOERENBOND, VAC 
FWA  
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OVERHEID  

Jaren ’70: relatief op de achtergrond.  

Sinds de economische crisis:  

• Actief en dwingend optreden 

• Toch garantie autonomie sociale partners  

OVERSTRUCTUUR  

CAO ’S  

Overleg tussen partners: CAO’s (= Collectieve Arbeidsovereenkomsten)  

• Bindende akkoorden betreffende 

o Meest substentiële afspraken  

o Rond lonen en arbeidsvoorwaarden  

• Tussen  

o Representatieve WN-organen & 

o Representatieve WG-organisaties / werkgevers  

• Ter vastlegging van: 

o Individuele & collectieve betrekkingen WG – WN  

o Rechten & plichten beide partijen  

• Op 3 niveaus:  

o Interprofessioneel / intersectoraal (NAR, groep van 10) (voor alle WN, de 

bedoeling is de zwakste werknemers in de zwakste sectoren naar boven de 

trekken) 

o Sectoraal (Paritaire Comités / subcomités) (in sectoren: in de bouwsector, 

tertiaire sector, etc.) 

o Onderneming  

Interprofessioneel overleg: wie?  

De groep van 10: bestaat werkelijk uit 11 personen: 2 vertegenwoordigers van het ACV, 2 van 

het ABVV, 1 van het ACLVB, 3 vertegenwoordigers van het VBO, 1 van UNIZO, 1 van 

l’Association des Classes Moyennes en 1 vertegenwoordiger van de Belgische Boerenbond. 

Deze groep van 10 wordt ook wel de groep van de sociale partners genoemd. Rond grote 

sociaal-economische thema’s, zet deze groep krachtlijnen uit en benadrukt dat ze (als 
groep) wil gehoord en betrokken worden wanneer in deze materies politieke keuzes dienen 

te worden gemaakt. 

 De essentie van de groep van 10: 

• Krachtlijnen rond grote sociaaleconomische thema’s  
• Betrokken in politieke keuzes hierrond  

Interprofessioneel Programmatie-Akkoord (sinds ’60): 

• Afspraken over sociale vooruitgang voor komende 2 jaar voor alle sectoren 

• Kaderovereenkomst voor verdere sectorale besprekingen  

• Omgezet in:  

o Wetgevende initiatieven overheid  

o Interprofessionele CAO in NAR, CAO’s in sectoren en ondernemingen  
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• Belang: 

o Minimumrechten voor alle Belgische arbeiders en bedienden  

o Te grote verschillen sterke en zwakke sectoren vermijden  

o Introductie nieuwe, kwalitatieve thema’s in sociaal overleg (vorming en 

opleiding, mobiliteit, innovatie, etc.)  

Sectoraal overleg  

Wie? → Paritair Comité = vertegenwoordigers van WG en WN uit bepaalde bedrijfstak.  

Wat? → Sectorale CAO’s: gelden voor alle WN van bepaalde sector + behandelen 

verloning, arbeidsduur, brugpensioen, etc. 

Ondernemingsniveau  

• Vierjaarlijkse sociale verkiezingen, dit jaar won ACLVB (goede examenvraag), maar 

ACV blijft de grootste!  

• In bedrijven  

• Vertegenwoordiging van werknemers in ‘Ondernemingsgraad’ of ‘Comité’ voor 

Preventie en Bescherming op het werk’  

OVERLEGORGANEN  

Niveau ↓ / materie →  Economisch  Sociaal  Welzijn 
Interprofessioneel 
(gehele marktsector)  

Interprofessionele arbeidsovereenkomsten 
Centrale raad voor 
het bedrijfsleven  

Nationale 
arbeidsraad  

Hoge raad voor 
preventie en 

bescherming op het 
werk  

Sectoraal  Bijzondere 
raadgevende 
commissies  

Paritaire comités en 
subcomités 

 

Regionaal  SERV en VESOC (Vlaanderen) 

Onderneming  Ondernemingsraad Comité preventie en 
bescherming op het 
werk 

Vakbondsafvaardiging 

Multinationals in 
Europa  

Europese ondernemingsraad 

NATIONAAL INTERPROFESSIONEEL  

Nationale arbeidsraad (NAR) 

• Bij wet 1952 

• Samenstelling: Paritair  

o Voorzitter  

o Werkende en plaatsvervangende leden + geassocieerde leden uit non-profit  

o Representatie WG- en WN- organisaties in gelijke getale  

• Opdracht: 

o Adviserend omtrent:  

▪ Algemene sociale problemen  

▪ Bevoedheidsgeschillen tussen Nationale Paritaire Comités  

o Interprofessionele CAO’s onderhandelen en afsluiten  
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Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) 

• Bij wet 1948 

• Samenstelling: Paritair  

o Representatieve WG- en WN-organisaties in gelijke getale 

o Experten  

• Opdracht: 

o Adviserend omtrent algemene economische problemen  

o Concurrentiepositie B evalueren (technische rapporten)  

o GEEN CAO’s onderhandelen en afsluiten  

o Bijzonder raadgevende commissies  

Hoge Raad voor Preventie en Bescherming  

• Bij wet 1999 

• Samenstelling: Paritair  

o Voorzitter 

o Ondervoorzitter  

o Representatieve WG- en WN-organisaties in gelijke getale  

o Secretarissen 

o Deskundigen  

• Opdracht: adviserend omtrent veiligheid en gezondheid van arbeid en WN  

(In België dreigt 7% van de mensen ziek te worden door het werk dat ze verrichten) 

PROFESSIONEEL  

Paritaire Comités  

• Wettelijk statuut in 1945 

• Samenstelling: paritair  

o Voorzitter  

o Ondervoorzitter  

o Representatieve WG- en WN-organisaties in gelijke getale  

• Opdracht: 

o Afsluiten CAO’s, vooral loonoverleg  

o Geschillen voorkomen 

o Advies, reglementering, wetgeving toepassen  

• Bemiddeling; 

o Verzoeningsbureau  

o Sociale bemiddelaar  

Bijzonder raadgevende commissies:  

• Op te richten door CRB  

• Samenstelling: Paritair  

o Representatieve WG – en WN- organisaties in gelijke getale  

o Experts  

• Opdracht: advies / voorstellen over bedrijfstak  

  



Samenleving: feiten en problemen – 2020/2021 

58 

 

REGIONAAL  

Vlaanderen:  

• SERV: interprofessioneel overleg  

• VESOC: overleg tussen sociale partners – regering  

• STV-Innovatie & Arbeid  

• Sectorale commissies  

Opdracht: 

• Geen CAO’s  

• Adviezen parlementen / gewestregering  

ONDERNEMING  

Ondernemingsraad  

• Verplicht voor onderneming met +100 WN 

• Samenstelling: 

o Ondernemingshoofd  

o Ondernemingsafgevaardigden  

o Personeelsafgevaardigden  

• Opdracht: 

o Arbeidsreglement  

o Vakantie  

o Betaald educatie verlof  

o Criteria afdanking / wederaanwerving  

o Pensioenfondsen 

o ….  

Comité voor preventie en bescherming op het werk 

• Verplicht voor ondernemingen met+50 WN 

• Samenstelling: Paritair  

o Ondernemingshoofd  

o Ondernemingsafgevaardigden  

o Personeelsafgevaardigden  

• Opdracht: adviseren inzake  

o Optimale arbeidsomstandigheden  

o Beleid preventie ongevallen, beroepszieken  

o Jaarlijks actieplan onderneming (zeer veel werk gehad dit jaar door COVID) 
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Vakbondsafvaardiging  

• Samenstelling: enkel WN- vertegenwoordigers  

• Opdracht: 

o Kenbaar maken van eisen van de WN 

o Onderhandelen met WG voor ondernemingsCAO  

o Toezicht toepassing sociale wetgeving, CAO, arbeidsreglement, individuele 

contracten  

• Rechten:  

o Gehoord worden 

o Bijstand individuele WN 

o Voorafgaande info over veranderingen arbeid / loon  

INTERNATIONAAL 

1996: Europese ondernemingsraden  

→ Voor multinationals met: 

• > 1000 WN in E.E.R (Europese Economische Ruimte) en  

• > 150 in minimum 2 lidstaten  

Informatie en raadpleging WN  

In kinderschoenen.  

UITDAGINGEN (HEEL BELANGRIJK!)  

• Grotere rol overheid in sociaal overleg  

• Belangengroepen en middenveldorganisaties zetten sociaaloverleg onder druk  

• Hoe spelen vakbonden in op: 

o Evoluties op bedrijfsniveau 

o Toename flexibele werkstatuten (burn-outs)  

• Nationaal niveau neemt in belang af (gaan we richting confederalisme?) 

• Verzoening sociale en ecologische kwestie  

• Freelancers en platformeconomie (Ubers bijvoorbeeld, zijn dat WN? In onze ogen wel) 

 


