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DEEL 1: INTRODUCTIE 
 

TEKST: De welvaartsstaat in symbiose en contradictie 
 
Zeven kenmerken van de Westerse welvaarststaat 

1. Hooggeorganiseerde economische ontwikkeling met een hoog niveau van materiële welvaart 
en levensstandaard 

2. streeft naar effectieve vrijwaring van grondrechten  
3. niet-staatse karakter 
4. governance en uitvoering van het beleid zijn niet-staats 
5. werking ih kader van een parlementaire democratie 
6. meerlagig 
7. geen eenduidige politieke filosofie of visie die een coherent geheel van waarden en normen 

voorhoudt  
 
geschiedenis van de welvaartsstaat in 5 fasen: 

1. de prehistorie vd liberale periode en de industiralisatie tot 1880  
 verhoging van de levensstandaard 
 teloorgang vd huisnijverheid 
 staat komt zo weinig mogelijk tussen 

2. het begin vh sociaal beleid 1880-1914 
 beschermde minimale arbeidswetgeving 
 sociale voorzorg w wettelijk georganiseerd 
 vrijwillige sociale verzekering, ihv de arbeidserorganisatie 
 jaar 1886: 
  - hevige en gewelddadige sociale opschuddingen 
  - Leopold II houdt troonrede 

3. de basis vd welvaartsstaat in de jaren 1930 
 uitbouw van vakverenigingen, ziekenfondsen (mutualiteiten), … 
 grote depressie 
 na WOII: noodzaak van verregaande staatsinterventie en van planning 
 econometrie 
 georganiseerd sociaal overleg 

4. de uitbouw vd welvaartsstaat van 1950-1970 
 ontwerp van overeenkomst van sociale solidariteit van 28 april 1944 
sociale zekerheid: systematisch georganiseerd + verplicht voor alle wn 
 uitbetaling vd werklooshverzekering, … blijven ihv niet-overheidsdiensten 
 naoorlogse industriële verhoudingen w gekenmerkt dh overleg tss wg- en wnorganisaties 

5. de crisis van 1973-1985 en nadien de heroriëntering naar de actieve welvaartsstaat 
 ‘maximinprincipe’ = soc en eco ongelijkheid is alleen gerechtvaardigd als dem inst 
bevoordeelden id sml er beter van w 

 
Verschillen in het welvaartskapitalisme 
Vier soorten welvaartsstaten in de EU: 
 de angelsaksisch landen 
 continentaal Europa 
 de Scandinavische landen 
 Zuid-Europa 

 onderscheiden door drie criteria: 
1. Formele rechten en instellingen 
2. Aangewende middelen  
3. Behaalde resultaten
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Typologie van Titmuss (1974): 
1. Residuele model: overheid komt enkel tss wanneer de private markt en het gezin tekortschieten 

(bijstandsbeginsel) 
 Angelsaksiche landen, vooral met de VS 

2. Industriële model: de welvaartstaats is sterk geïntegreerd ih economische bestel, en waarbij 
sociale rechten op verdienste, arbeidsprestaties en productiviteit zijn gebasseerd 
(sociale verzekeringen mh equivalentiebeginstel) 
 continentaal Europese landen, vooral Duitsland 

3. Instituioneel-herverdelende model: met universele voorzieningen die los vd markt aan sociale 
noden tegemoet komen 
 Scandinavische landen, vooral Zweden 

 
Typologie van Esping-Andersen (1990): 
 de demodificatie index = een soort puntenstelsel om voornamelijk het al dan niet 
arbeidsprestatiegebonden karkater van sociale zekerheidsuitkeringen te beoordelen 
 
Demodificatie = de mate waarin in een kapitalistische sml de welvaart vd burgers onafhankelijk w 
gemaakt van hun positie op de markt ih algemeen en op de arbeidsmarkt ih bijzonder 

1. Liberale welvaartsstaat: markt is dominant 
 Angelsaksische landen en Zwitserland 

2. Conservatief-corporatistische typen: een ontwikkeld sociaal zekerheidssysteem per 
beroepscategorie 
 Het europees continent: Duitsland, Frankrijk, … 

3. Sociaaldemocratische typen: universele sociale voorzieningen 
 Denemarken, Zweden, Noorwegen en deels Nederland 

 
Titmuss Esping-Andersen Leibfried Mitchell 
Institutioneel Zweden  

Noorwegen 
Nederland 

Sociaal 
democratisch 

Zweden  
Noorwegen 
Nederland 

Sociaal 
democratisch 

Zweden  
Noorwegen 
Nederland 

Sociaal 
democratisch 

Zweden  
Noorwegen 
Nederland 

Industrieel Duitsland 
Frankrijk 
Zwisterlaand 

Corporatistisch Duitsland 
Frankrijk 
Zwitserland 
Oostenrijk 
Italië 
België 

Corporatistisch Duitsland 
Oostenrijk  

Corporatistisch Duitsland 
Oostenrijk 
Frankrijk 
 

 Australië       

Residueel VK 
Australië 
Canada 
VS 

Liberaal VK 
Australië 
Canada 
VS 

Liberaal VK 
Australië 
Canada 
VS 

Liberaal Canada vs  

    Rudimentair Spanje 
Portugal 
Griekenland 

Labourite 
tradition 

Vk 
Australië 
Ierland 

 

TEKST: economic equality and the welfare state 
 
Onderzoek van Rowntree: 
 mensen hebben het meeste kans op armoede wanneer er jonge kinderen zijn en wanneer ze op 
pensioen leeftijd zijn  er is dan geen/weinig inkomen 
 
 
 des te meer landen uitgeven aan sociale programma’s, des te lager hun ongelijkheid en armoede 
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Introductie tot de studie van het sociaal beleid 
Het belang van sematiek 
 Sociale markteconomie / welfare capitalism / gemengde economie 
 Welfare state / Estado del Bienestar 
 Consumptiemaatschappij / overvloedmaatschappij 
 Verzorgingsstaat / welzijnssamenleving / Welsyn Staat (Afrikaans) 
 Welvaartsdemocratie 
 … 
 Veel benamingen, maar verwijzen in se naar hetzelfde 

 
De welvaartsstaat is … 
…”de samenlevingsvorm van markteconomieën waarbij burgerlijke, politieke en sociale grondrechten van 
de burger, met het oog op zijn materiële welvaart en de bevordering van zijn kansen tot ontplooiing, 
binnen een wettelijk kader, effectief (dat wil zeggen door de inzet van beleidsinstrumenten en -technieken) 
worden gewaarborgd. De welvaartsstaat is een eigen type van welvaartsverdeling en een eigen type van 
beleid en besluitvorming daarrond.” - Bea Cantillon, gebaseerd op Herman Deleeck 
 

 De welvaartsstaat staat in nauwe relatie tot het marktkapitalisme als productiewijze 
o Economische groei en tewerkstelling 

 In verschillende fasen van ontwikkeling 
 Maar in gespannen en soms tegenstrijdige verhoudingen 
“The welfare state is an essential basis for human flourishing in capitalist society and an essential 
basis for capitalist flourishing in human society” (Garland 2014) 
 
 Optreden van de overheid gericht op de effectieve waarborging van grondrechten 
 Sociale grondrechten als uitloper en complement van burgerlijke en politieke grondrechten 
 Art. 23 Belgische GW: “Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden” 
 Ontwikkeling van de welvaartsstaat loopt parallel met de ontwikkeling van natiestaten en de 
uitbouw van democratieën ( ? ) 

 
Van etat-gendarme naar etat-protecteur 
 Etat-gendarme (nachtwakersstaat, vrijwaren van burgerlijke vrijheden)  
 Etat-protecteur (verzorgingsstaat, vrijwaren van sociale rechten) 
 Van ‘recht van de sterkste’ over ‘negatieve vrijheid’ naar ‘positieve vrijheid’ (Isaiah Berlin) 

• Neg. vrijheid = vermijden van inperken van handelen van buitenaf 
• Pos.  vrijheid = net wel ingrijpen zodat persoon net wel beter van zijn vrijheid kan genieten. 

 
“Even if the threat of starvation to me and perhaps to my family impels me to accept a distateful job at a 
very low wage, even if I am ‘at the mercy’ of the only man willing to employ me, I am not coerced by him 
or anybody else” (Friedriech Hayek, 1960) 
 
WelvaartsSTAAT 
 Overheid stelt zich garant voor waarborging van sociale grondrechten 

o Tripartite besluitvorming in België  
o Uitvoering gebeurt door publieke en niet-publieke actoren 

• Subsidiariteit 
• Georganiseerd middenveld 
• Sociale cohesie 
• Meerlagigheid van de welvaartsstaat : 
• Lokaal, regionaal, nationaal, Europa, globaal (?) 
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De welvaartsstaat is … 
• “De welvaartsstaat is een eigen type van welvaartsverdeling en een eigen type van beleid en 

besluitvorming daarrond.” 
• Sociaal beleid: type van beleid met sociale doelstellingen 
• Gericht op het bestrijden van sociale problemen “met het oog op zijn materiële welvaart en de 

bevordering van zijn kansen tot ontplooiing” 
• Beleid: vorm van planmatig en doelgericht handelen 

 

      
 
Opgelet!  
Sociaal beleid = beleidsantwoord op sociale problemen 
 sociaal beleid vindt dus ook plaats BUITEN de welvaartsstaat 
 
Sociaal beleid = een containerbegrip 
“The intentions and activities of governments that are broadly social in their nature” 

VS 
“a deliberate intervention by the state to redistribute resources amongst its citizens so as to achieve a 
welfare objective” 
(Baldock et al. 2007) 
 
Doelstellingen van het sociaal beleid: 
 gezondheid, Zekerheid, sociale participatie, werk, identiteit, inkomen, consumptie, kansen, geluk, … 

 zowel individueel als collectief 
 
Ontwikkeling van het sociaal beleid: 
 Afhankelijk van tijd en plaats 
 Rol van cultuur en ideeën 
 Afhankelijk van het type welvaartsstaat 
 … en dus de historische ontwikkeling van welvaartsstaten 
 

  

doelstellingen uitvoering uitkomsten
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DEEL 2: (Dys)functies van sociaal beleid  
 

TEKST: targeting welfare: on the functions and dysfunctions of means testing in social policy 
 

pros and cons of means testing 

Pros: 
 Limits social expenditure 
 Flattens income distribution; promotes social equality at lower end of income scale 
 Distributes resources to the truly needy only 

 

Cons: 
 Administration: higher cost, more errors 
 Validity as needs indicator: informal means, new household types 
 Conflicts with broader aims of social policy: 

o Poverty trap         end to poverty and dependency 
o Stigmatization      integration 
o Non-take-up         justice, end to poverty 

 

TEKST: twenty years after Korpi and Palme’s “paradox of redistribution” 
“Paradox of redistribution”:  
hoe meer landen de sociale voorzieningen uitsluitend op de armen richten, hoe minder herverdeling 
daadwerkelijk wordt bereikt en hoe minder inkomensongelijkheid en armoede worden verminderd.  
 
Kritiek: 

(1) The empirical evidence supporting the paradox of redistribution has always been somewhat 
weak 

(2) The paradox might have been valid in the ’80s, but it certainly no longer applies to twenty-first-
century welfare states 

 
Meer universalistische landen neigen naar het hebben van betere herverdelingsresultaten 
 
 

(dys)functies van sociaal beleid in het ALGEMEEN  
Achtergrond: structureel functionalisme 
 Sociologische stroming die stelt dat elk sociaal systeem zowel functies als dysfuncties heeft (cf. 

Parsons, Merton)  
 Onderscheid tussen manifeste en latente (dys)functies 

Ook sociaal beleid is een sociaal systeem met:  

 Positief Negatief 

Bedoeld 
Manifeste functie 
Vb. herverdeling 

Manifeste dysfunctie 
Vb. Belastingen 

Onbedoeld 
Latente functie 
Vb. sociale orde 

Latente dysfunctie 
Vb. concurrentieverlies 

 
Opgelet! wat voor de ene een functie van sociaal beleid is, kan voor de andere een dysfunctie zijn 
(en omgekeerd). Veel hangt af van de ideologische visie 

  



Samenvatting Sociaal Beleid 

 7 

 
Functies van sociaal beleid (1)  
Een greep uit de geschiedenis:  

1. De early poor laws → beschermen vn privé-eigendom tegen rondtrekkende bendes vn armen  
2. De sociale verzekering van Bismarck → sociaal conflict in de kiem smoren  
3. Na WO I → belang van een gezonde bevolking voor oorlogsvoering  
4. Na WO II → economische relance (cf. Keynesianisme)  
5. Vanaf de jaren ’70: herverdeling en armoedebestrijding   
 

Functies van sociaal beleid (2)  

Sociale functies Economische functies Morele functies 

Herverdeling (zowel horizontaal 
als verticaal) 

Ondernemerschap stimuleren solidariteit 

Armoedebestrijding Consumptie bevorderen  

Sociale vrede en veiligheid Hogere tewerkstelling en 
productiviteit 

 

Geluk, gezondheid en welzijn 

 Of sociaal beleid effectief is hangt af vd functies die het moet 
vervullen Work-life balance 

 

 
Dysfuncties van sociaal beleid (1)  
 Van WW II tot jaren ’70: ‘welvaartsconsensus’  
 Vanaf jaren ’70: kritiek op de welvaartstaat door politiek rechts én links (cf. Claus Offe)  
 Economische recessies plaatsten ‘???’  bij de betaalbaarheid én wenselijkheid vd welvaartstaat  
 Sindsdien is er veel meer aandacht voor de economische, sociale en morele dysfuncties van 

sociaal beleid  
 
Dysfuncties van sociaal beleid (2)  

Sociale dysfuncties Economische dysfuncties Morele dysfuncties 

Onderdrukking vd 
arbeidersklasse (cf. Marxisme) 

Concurrentieverlies (cf. race to 
the bottom) 

Crowding out van sociaal 
kapitaal 

Bestendigen sociale ongelijkheid 
en statusverschillen 

Hoge loonkosten Moral hazard 
= moreel wangedrag; zich onvoorzichtig gaan 

gedragen want toch verzekerd 
Magneeteffect op migranten Lagere tewerkstelling en 

productiviteit 
Gevaar voor traditionele 
gezinswaarden 

 
(Dys)functie: sociaal kapitaal  
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(Dys)functie: inkomensongelijkheid  
 

 
Resultaten: 

- De ongelijkheidheid in marktinkomens is toegenomen (‘the rich get richer’). 
- Sociale uitkeringen (vooral pensioenen) herverdelen steeds meer maar hebben slechts ongeveer 

2/3 van de toename in ongelijkheid verholpen. 
- Belastingen werken id omgekeerde richting: zij verhogen de inkomensongelijkh. id meeste landen 

De slotsom is dus:  
de welvaartsstaat herverdeelt maar k de toenemende inkomensongelijkheid niet bijbenen. Herverdeling 
is een functie van soc. beleid, maar de bestendiging vd bestaande soc. ongelijkheid kan gezien w als een 
dysfunctie. Misschien is soc. beleid wel een struikelblok voor een nieuw, eerlijker eco. model? 
 

(dys)functies van VERSCHILLENDE TYPEN sociaal beleid 
3 ideaal-typische vormen van sociaal beleid 

 SOCIALE BIJSTAND SOCIALE VERZEKERING UNIVERSELE REGELING 

Needs definition onder min. standaard Eigen vermogen gelijkwaardigheid 

Algemene 
beginselen van 
(her)verdelende 
rechtvaardigheid 

Selectiviteit Wederkerigheid 
bijdragen 
Proportionaliteit 
Gelijkwaardigheid 
Verzekeringsprincipe 

Universele 
onvoorwaardelijkheid 

Types van sociale 
rechten 

Op armoede gebasseerd Op wederkerigheid 
gebasseerd 

Op burgerschap 
gebasseerd 

Welzijnsregime Liberaal Conservatief Sociaal-democratisch 

Traditie van de 
sociale zekerheid 

Sociale bijstand Sociale verzekering Categorale voordelen 
Universele voordelen 

Alg doelstelling vd 
sociale zekerheid 

Reduceren van armoede Behouden van status Bevordering vh algemeen 
welzijn 

Ideaal-typische 
kenmerken 

Gefinancierd 
 
Staatsverantwoordelijkh. 
 
 
Minimale voordelen 
 
 
 
Middelentest 

Bijdrage gefinancierd 
 
Betrokkenheid vd soc. 
partners 
 
Voordelen, hetzij 
forfetair, hetzij 
inkomensgerelateerd 
 
Risico en premietoets 

fiscaal gefinancierd 
 
staatsverantwoordelijkh. 
 
 
voordelen (bijna) 
forfetair 
 
 
risico- en burgerschap 
test 
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Een continuüm?  
 
 
 
 
 
 

 FUNCTIES DYSFUNCTIES 

D
E 

SO
C

IA
LE

 B
IJ

ST
A

N
D

 

• Herverdeling 
• Armoedebestrijding 
• Goedkoop: vereist relatief weinig 

belastingen 
• Economisch efficiënt 

• Stigmatiserend 
• Niet-gebruik 
• Fraude en misbruik 
• Ontmoedigt arbeidsmarktparticipatie 

(unemployment & poverty trap) 
• Complexe en dure administratie 
• Beperkt maatschappelijk en politiek 

draagvlak (‘programs for the poor 
become poor programs ‘) 

 

D
E 

SO
C

IA
LE

 V
ER

ZE
K

ER
IN

G
 • Breed maatschappelijk en politiek 

draagvlak  
(‘earned entitlements’) 

• Betrokkenheid sociale partners 
• Behouden van levensstandaard 
• Kan herverdelend en armoede 

bestrijdend zijn 
 

• Mattheuseffect 
• Hoge loonkosten 
• Sterk afhankelijk van (menselijke) 

arbeid 
• Nadelig voor ‘outsiders’ op de 

arbeidsmarkt (o.a. vrouwen, 
laaggeschoolden, etnische 
minderheden) 

• Complexe administratie 
 

D
E 

U
N

IV
ER

SE
LE

 

R
EG

EL
IN

G
 

• Herverdeling  
(‘paradox of redistribution’) 

• Weinig niet-gebruik en misbruik 
• Eenvoudige en goedkope 

administratie 
• Breed maatschappelijk en politiek 

draagvlak 

• Duur: vereist relatief hoge belastingen 
• Economisch inefficiënt 
• Mattheuseffect 
 

 
Herverdeling 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusie: Er zit zeker waarheid id paradox of redistribution. Het blijkt dat universele welvaartstaten 
hogere soc. uitgaven h, en het zijn vooral die soc. uitgaven die leiden tot meer herverdeling.  
 
Kleine nuance: sommige landen geven minder uit maar bereiken toch ongeveer hetzelfde niveau van 
herverdeling, door gerichter/selectiever te gaan werken. De perfecte oplossing bestaat wellicht niet, maar 
het lijkt dat een gezonde mix van universaliteit en selectiviteit de meest optimale oplossing is.  

Selectief Universeel

Sociale bijstand Sociale verzekering Universele regeling
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bv: targeting within universalism. 
Kwetsbaarheid voor besparingen  

Hypothese 1:  
universelere programma’s nemen een 
grotere hap uit het beschikbare budget en 
zijn dus 1ste  slachtoffer van besparingen (= 
economisch argument). Maar: negeert het 
feit dat sociale bijstanden vaak door lokale 
overheden gefinancierd worden. 
 
Hypothese 2: 
universele programma’s zijn populairder (bij 
o.a. de middenklasse) en politiek 
interessanter, en daarom dus minder 
kwetsbaar voor besparingen. 
 
Bevinding 1:  
Soc. verzekeringen (ziekte, werkloosh. en 
ouderdom) zijn minder kwetsbaar voor 
besparingen dan means tested soc. 

bijstandsuitkeringen.  
Maar het verschil is erg klein en varieert van land tot land. 
 
Bevinding 2:  
pensioenverzekeringen zijn minder kwetsbaar dan ziekte- en werkloosheidsverzekeringen.  
Waarom? Universaliteit + deservingness! 
 
DEEL 3: sociaal werk 
 

TEKST: Contextualizing governement-in-action (Hupe) 
3 Clusters of tasks of the state: 

(1) Defending the polity, externally, and maintaining order 
(2) Economic development and industrialization 
(3) Sustained economic growth enabled collective needs to be addressed, resulting in extensive gov-

ernment intervention in various realms of life by all sorts of public provisions and services 
 

Michael Lipsky first used the term ‘street-level Bureaucracy’ 
It’s in the bureaucratic encounter, ‘when the state meets the street’, that public policies get their final 
substance and form. 
Belangrijk om te gaan kijken naar de uitkomsten van beleid implementaties 
 

Uitvoering van sociaal beleid 
Klassieke beleidscyclus 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

“Public policy is not best understood as made in 
legislatures or top-floor suites of high-ranking 
administrators. These decision-making arenas 
are important, of course, but they do not repre-
sent the complete picture. To the mix of places 
where policies are made, one must add the 
crowded offices and daily encounters of street-
level workers (Lipsky, 1980: p.xiii)” 

1. agenda setting 

2. beleidsformulering

3. kiezen van voorkeurs 
beleids optie

4. beleidsopzet

5. beleidsuitvoering 
en -monitoring

6. evaluatie
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Street-level bureaucrats 
 
Contact ambtenaar / frontlijn ambtenaar / caseworker: veelvuldig in direct contact met cliënten/burgers 
 leerkrachten, politie, maatschappelijk werkers, gezondheidswerkers, rechters, …. 
 zij hebben vaak een grote mate van discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) in de uitvoering 

van hun taken  
 zij hebben een relatief autonome positie ten opzichte van leiding 
 hun handelen heeft een belangrijke en directe impact op het leven van cliënten/burgers 
 zij hebben dus een grote macht (zowel ‘naar boven’ als ‘naar beneden’: zij ‘maken’ het beleid in 

de praktijk) 
  MAAR zij werken vaak onder problematische omstandigheden en dat heeft gevolgen… 
  
Werkomstandigheden: 

1. middelen zijn onvoldoende aangepast aan de taken die ze moeten uitvoeren 
2. de vraag naar voorzieningen overstijgt steeds het aanbod 
3. de doelen en verwachtingen van hun organisaties zijn ambigu, vaag en tegenstrijdig 
4. doelgericht gedrag blijkt moeilijk te meten te zijn 
5. cliënten hebben hun situatie niet zelf gekozen 

 

 
 
GEVOLGEN van deze uitvoeringsstrategieën: 

 ongelijke behandeling van cliëntgroepen 
 mistargeting: over- en underuse 
 onduidelijke doeltreffendheid 
 weerstand tegen verandering 
 goal displacement 

 

3 uitvoeringsstrategiën van street-level bureaucrats: 
(voor het omgaan met tegenstrijdigheden en druk) 

1. vraag/aanbod aanpassen 

 vraag: toegang reguleren: materiele en immateriële kosten/barrieres voor cliënten 
 aanbod: ongelijke behandeling (afromen/ ‘creaming’, voorkeurscliënten) 
 cyclus van mediocriteit 

(goed werk afleveren   meer werk  overbelasting  neerwaartse aanpassing) 
 

2. beroepsopvatting aanpassen 

 hulpverleners ambitie opgeven 
 toeleggen op beperkt aantal taken/doelen 
 standaardiseren van uitvoeringspraktijk (protocollen) 
 externe attributie van verantwoordelijkheid/falen 

 

3. cliëntbeeld aanpassen 

 categoriseren van ‘hulpwaardige’ en ‘niet-hulpwaardige’ cliënten  
(deservigness criteria: schuld, behoefte, wederkerigheid, identiteit) 

 blaming the victim 
 triage selectie: hopeloze gevallen, gevallen die uitstel k dulden, directe noodgevallen 
 selectie op houding: berustende, eisenden, cooperatieven 

 



Samenvatting Sociaal Beleid 

 12 

 discrepanties tussen beleidsmaatregelen en beleidsresultaten 
Lipsky’s theorie is vertrekpunt voor veelheid van onderzoek (Nothdurfer, Hermans, 2017) 
 
 Sociaal beleid : 

o Negatieve gevolgen van discretionaire ruimte 
o Gevolgen voor uitkomsten  

 Sociaal werk  
o Positieve kenmerken van discretionaire ruimte 
o Versterken van professionaliteit van professionals (bv. sociaal werkers) 
o Impact van ‘new public management’ 
o Sociaal werkers als ‘policy makers’ 

 Bestuurskunde : 
o Identificeren van determinanten die ‘public service gap’ verklaren (macro, meso, micro) 
o Van ‘government’ naar ‘governance’: beleidsnetwerken en samenwerking 

 
Hasenfeld : eigenheid van HSO 
‘Maatschappelijke diensverlening 

“I denote that set of organisations whose principal function is to protect, maintain, or enhance the per-
sonal well-being of individuals by defining, shaping, or altering their personal attributes as ‘human service 
organisations’. These organisations are distinguished from other bureaucracies by two key characteristics. 
First they work directly with and on people (people as raw materials). Second, they are mandated – and 
thus justify their existence – to protect and to promote the welfare of the people they serve” (Hasenfeld, 
1983) 
  

     7 kenmerken van Human service organisations (hso) (Hasenfeld) 
1 Mensen als ruwe grondstoffen  morele beoordeling van de sociale waarde 

2 
 

De doelstellingen van HSO's zijn vaag, ambigu en problematisch.  
 Een gebrek aan consensus ie pluralistische samenleving over de doelstellingen van HSO’s.  
 Dienen vaak meer dan één doelstelling.  
 Doelstellingen vaak algemeen geformuleerd, waardoor tegenstrijdige specificaties mogelijk w.  
 Sociale werkers h een eigen waardenoriëntatie, dat zij belangrijker k achten dan de officiële 

doelstellingen. 
 

3 HSO's opereren in een turbulente omgeving 
 De algemene omgeving (economische, socio-demografische en culturele omstandigheden)  
 de taakomgeving (‘the specific set of organisations and groups with which the organisation ex-

changes resources and services and with whom it establishes specific modes of interaction’) 
 

4 Methodieken om met mensen aan de slag te gaan bevatten nooit pasklaar antwoord 
 Mensen zijn complexe systemen en de kennis over het functioneren vdmens en hoe dit te 

veranderen is slechts partieel en onvolledig  
 Veel vd kenmerken die deze organisaties moeten veranderen, zijn moeilijk te meten 
 

5 De basisactiviteiten bestaan uit relaties tussen cliënten en sociale werkers.  
 De kwaliteit v deze relaties is de belangrijkste determinant vh succes eh falen vd organisatie.  
 Meestal is er binnen deze relaties een machtsoverwicht vd organisatie op de cliënt, omdat de 

organisatie een monopolie heeft over haar dienstverlening. 
 

6 Gebrek aan betrouwbare en geldige maatstaven om de effectiviteit van de organisatie te meten.  
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7 Emotioneel werk en gendered werk 

Implementatie van sociaal beleid 
 Doorbraak van ‘street-level’ benadering : wat gebeurt nu precies ?  
 Kenmerken van ‘maatschappelijke dienstverlening’ 
 Werkomstandigheden  
 Institutionele omgeving van organisaties 
 Louter uitvoering van bestaand beleid of ook ontwikkeling van nieuw beleid 

 

Lokaal sociaal beleid 
 Verschillende beleidsniveaus: Lokaal, Nationaal/regionaal, Europees, Globaal 
 Decentralisatie van sociaal beleid: bevoegdheid verschuiven naar lagere beleidsniveaus 

OCMW-Wet 1976: Vertrek van een nieuw maatschappijproject  

 OCMW in 1976 ter vervanging van de Commissies voor Openbare Onderstand 
 Artikel 1 van de OCMW-wet  

o “Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel 
eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de 
menselijke waardigheid”  

 Rechtenbenadering : van willekeur naar een afdwingbaar recht op dienstverlening 
 Ruime maatschappelijke opdrachtVan armoedebestrijding naar menselijke waardigheid  
 Professionalisering = erkenning van maatschappelijk werk:  

o Artikel 59 : Als publieke instelling vervult het OCMW zijn opdracht volgens de meest 
aangepaste methoden van het maatschappelijk werk  

 Niet enkel individuele hulp: 
o Art. 60: “Waar de noodzakelijkheid zich voordoet, richt het OCMW, desgevallend in het 

kader van een bestaande planning, inrichtingen of diensten op met sociaal, curatief of 
preventief karakter, breidt deze uit en beheert deze”  

 OCMW’s ook verantwoordelijk voor het bestaansminimum 
 OCMW w bestuurd door Raad voor Maatschappelijk Welzijn die verkozen w dd gemeenteraad  
 Raad neemt beleidsbeslissingen EN beslissingen in individuele dossiers  

Bestaansminimum 

 Sociale bijstand = inkomensgetoetst en ‘last resort’ 
 Werkbereidheid als voorwaarde om het bestaansminimum te krijgen  
 Uitkering is aangepast aan gezinssituatie 
 50 % betaald vanuit lokale middelen, 50 % uit nationale middelen 
 Bestaansminimum = sluitstuk van de sociale zekerheid 

OCMW-Wet VS Bestaansminimumwet 

OCMW-wet Bestaansminimumwet 

Recht op mtschp dienstverlening ifv menselijke 
waardigheid 

recht op inkomen bij onvoldoende 
bestaandsmiddelen (behoeftetoets) 

 Telkens toets of menselijk waardigheid 
bedreigd is 

 Telkens debat over wel instrument nodig is 
om menselijke waardigheid te realiseren 

 Inkomenstoets 
 Werkbereidheidstoets 
 Instrument = minimuminkomen 
 Leefloon van werkbereidheids- naar 

activeringstoets 
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JAREN ‘80  

 OCMW snel terug naar kernopdracht, armoedebestrijding ?  
 OCMW-wet : toets van de menselijke waardigheid in elk individueel dossier: 

o Raad heeft beslissingsbevoegdheid over individuele dossiers 
o Gelijkheid vs responsiviteit 
o Welke criteria spelen bij toekenning?  

JAREN ‘90  

 Versterking rechtskarakter : beroepsprocedure bij Arbeidsrechtbank  
  Armoede :  

o Sterke toename en verjonging van BM, vooral in steden 
o Nieuwe armoede: mensen met schulden 
o Asielzoekers en verkleuring van populatie  

 Schaalgrootte van OCMW neemt toe: nieuwe diensten §  
 Doorbraak van activering  
 Veel creativiteit op het lokale niveau: impact van SIF  

Van bestaansminimun naar recht op maatschappelijke integratie in 2002  

 RMI: 
o Tewerkstelling 

o Leefloon 

o Gein̈dividualiseerd traject voor maatschappelijke integratie 

 Individualisering van het recht: individuele uitkeringen ipv gezinsuitkeringen  

CONTEXT : 1ste Paarsgroene regering (‘Actieve Welvaartsstaat)  

Wat is constant gebleven in 1974-2004  

 Leefloon loopt steeds achterop en onder de EU-grens  
 Samenstelling van de Raad en beslissing over individuele dossiers 

 Leefloon : 50 % gefinancierd door federale overheid, maar verhoogde terugbetaling in steden en 
voor Maatschappelijke Hulp 

 Dominante visie: burger stapt naar OCMW 

 Moeilijke relatie tussen OCMW en gemeente  
 « slechte naam van OCMW » 

Decreet lokaal sociaal beleid 2004: eerste integratiebeweging tussen gemeente en OCMW  

 Basis van decreet LSB : Grondrechtenbenadering: 
o LSB= garanderen van toegang tot sociale rechten  
o Integraal en inclusief beleid  

 Lokale beleidsplanning 
 Participatie van de burger  
 Betere samenwerking OCMW, gemeente en private partners  
 Eén Sociaal Huis (éénloketmodel)  
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Periode 2004-2014: van inhoudeljike naar bestuurlijke integratie  

 LSB als (door)start van inhoudelijke samenwerking 
 Ondertussen Vlaamse stappen in richting van bestuurlijke integratie: 

o OCMW-voorzitter in het schepencollege 
o Gemeenschappelijke Beleids- en beheerscyclus  
o Mogelijkheid van 1 secretaris en 1 financieel beheerder  

Vlaamse Regering in 2014 

integratie van OCMW in gemeente: 4 redenen 
1. Maximaal gein̈tegreerd sociaal beleid 

Om te kunnen komen tot een volledig gein̈tegreerd lokaal sociaal beleid is een blijvende institutionele 
verkokering tussen “armoede en welzijnsbeleid” enerzijds en andere beleidsdomeinen onwenselijk. 

2. Politiek-democratisch 

Het is wenselijk dat de rechtstreeks verkozen gemeenteraad instaat voor de belangrijke keuzes van 
het lokale beleid, ook het sociaal beleid. 

3. Beheersmatige redenen en efficiëntie-overwegingen 

Er zijn belangrijke efficiëntiewinsten te realiseren door het samengaan van de gemeentelijke en de 
OCMW-administraties 

4. Klantgerichtheid en drempelverlagend 

De integratie van de gemeente en het OCMW zorgen voor meer duidelijk voor de burgers en werkt 
drempelverlagend. Waar het binnenstappen van een OCMW nu nog als stigmatiserend kan worden 
beschouwd, is dit niet meer het geval wanneer er één uniek loket is waar de sociale dienstverlening 
wordt geleverd naast de andere lokale diensten. Het verlagen van drempels zorgt ervoor dat de 
dienstverlening van de OCMW toegankelijker wordt  

 

ondertussen in het OCMW:  
Sterke toename leefloon 

MAAR: sociale uitgaven opvallend lager? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toename jongeren  
 
De groeiende bijstandsafhankelijkheid onder jongeren laat zich door een drietal factoren verklaren: 
 de economische recessie 
 institutionele veranderingen in de sociale zekerheid 
 beleidswijzigingen in de bijstand 

ten eerste zijn de kansen van jongeren om snel in te treden op de arbeidsmarkt zeer conjunctuurgevoelig. 
In de werkloosheidsverzekering zien we dan ook een gelijkaardige tendens: in ongunstige economische 
tijden neemt vooral de jongerenwerkloosheid toe. Dit was zo tijdens de meest recente economische 
cirisis, maar dit was ook al het geval in de jaren 7O en 80. In de jaren 80 wordt voor het eerst vastgesteld 
dat de armoede aan het verschuiven is vd oudere naar de jongere leeftijdsgroepen. Een van de 
beleidsmaatregelen die hier – al vanaf 1977 – een antwoord op moesten bieden, was de invoering van 
allerhande beroepsinschakelings- en werkervaringsprogramma’s specifiek gericht op jongeren. 
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 toename jongeren   
 
 
 
 
 

 Toename studenten                    verkleuring   

 

 

 

 

 

 
Sociale bijstand botst op haar grenzen  

 ‘Het systeem loopt over’ 
 Niet-gebruik ? 

 Uitkeringen lopen structureel achter op Europese armoedegrens 

 Toenemende wederkerigheid versus grondrechten : ‘voor wat, hoort wat’  
 Verkleuring : Het leefloon als vertrekpunt voor nieuwkomers  

4 functies van OCMW dat geïntegreerd is in lokaal bestuur 
 Nieuw Decreet ‘Lokaal Bestuur’ in 2018  
 Het decreet streeft naar een maximale integratie van de gemeente en het openbaar centrum 

voor maatschappelijk welzijn waarbij er twee aparte rechtspersonen zullen blijven bestaan. 
 Samengevat beoogt het decreet: 

o de verdere integratie van het OCMW in de gemeente, 
o de hervorming en vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht,  
o het bijsturen van de regels over de beleids- en beheerscyclus, 
o het bijsturen of verstrengen van een aantal regels rond intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden en hun filialen,  
o alle organieke regels over de gemeente, het OCMW en het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband logisch en gestructureerd in één decreet onder te brengen, 
o organieke regels verder te vereenvoudigen, te dereguleren en digivriendelijker te maken 

en  
o meer ruimte voor lokale autonomie, lokaal maatwerk en lokale daadkracht te genereren 

om zo de dienstverlening te verbeteren.  
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Maar hoe bestuurkrachtig zijn lokale besturen? 
 Zeventig procent van de Vlaamse gemeenten telt minder dan 20.000 inwoners  
 Bestuurskracht:  

o Lokale middelen 

o Expertise 

o Samenwerking en netwerking ?  
 

Decentralisatie in Vlaanderen? 
Waarom decentraliseren? 
 Kleinere afstand tot de burger 
 Inschatten van lokale behoeften en maatwerk 
 Innovatie 

Maar: 
 Gevaar van ongelijkheid en verschillen tussen gemeenten  
 Race to the bottom ? 
 Schaalnadelen 

Structurele maatregelen op lokaal niveau? 
 
Conclusies 
 Sociaal beleid op lokaal niveau 
 Bijzondere relatie OCMW-bijstand 
 Integratie van OCMW in gemeente 
 Creativiteit op lokaal niveau VS ongelijkheid tss gemeenten 
 Structrele maatregelen? 

 

Historiek en instrumenten 
De ‘sociale kwestie’  

 Industrialisering begin 19e eeuw  
 Arbeids- en levensomstandigheden van proletariërs eind 19e eeuw  

o Ziekte 
o Ondervoeding 
o Beluiken  
o 80 uur werken per week, vrouwen en kinderen incluis  

1. Reserveleger van de werklozen (Marx)  
2. Overheid = afzijdig, vakbond = verboden  
3. Cijnskiesstelsel  
4. Armoede = probleem van individuele moraal  
 ‘Ontstaan’ van onderlinge solidariteit (vanaf ong. 1870)  

o E.g. onderlinge bijstand of mutualiteiten, coöperaties 
 ‘Verzekeringsprincipe’ 
 Begin van de verzuiling  

 Angst voor revoltes  
 1883: verplichte sociale verzekeringen in Duitsland (Bismarck)  
 Oprichting politieke bewegingen en strijd voor politieke rechten  

o 1885: Belgische Werkliedenpartij (BWP)  
 1886: gewelddadige staking  
 1893: Algemeen meervoudig stemrecht  
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1886, rede van Koning Leopold II: “De toestand der arbeidersklassen moet de hoogste belangstelling 
wekken, en op de wetgeving rust de plicht te trachten dien toestand met nog meerder belangstelling te 
verbeteren. Misschien verwachtte men teveel van het uitwerksel van alleen de vruchtbare beginsels van 
vrijheid. De rechtvaardigheid eischt dat de wet meer bijzonderlijk bescherming verleene aan zwakken en 
ongelukkigen.”  
 
Rerum Novarum (1891)  
“Want toen in de vorige eeuw de vroegere gilden waren afgeschaft, zonder dat nieuwe hulpmiddelen in 
de plaats kwamen, en bovendien de staatsinstellingen en de wetten zich hadden losgemaakt van de 
voorvaderlijke godsdienst, vielen de arbeiders, niet verenigd en onverdedigd als zij waren, langzamerhand 
ten prooi aan onmenselijke praktijken van hun meesters en aan een bandeloze concurrentiezucht.  
De ellende werd nog vergroot door een alles verslindende woeker, die, alhoewel meermalen door de Kerk 
veroordeeld, telkens weer, zij het in andere vormen, door hebzuchtige speculanten wordt gedreven. 
Hierbij komt het feit, dat enkele weinigen nagenoeg de gehele heerschappij verkregen over de 
arbeidsmarkt en over heel de handel, zodat een zeer klein aantal machtige geldmagnaten een bijna-
slavenjuk hebben opgelegd aan de onafzienbare menigte proletariërs”.  
 
Eerste wettelijke stappen  
 1887: verplichting tot uitbetaling van het loon in speciën  
 1889: reglementering van vrouwen- en kinderarbeid  
 1889: bevordering bouw goedkope woningen voor arbeiders  
 1894: wettelijk statuut voor de mtschpn van onderlinge bijstand met de mogelijkh. diensten op   

te richten (wat, vanaf 1906, zal leiden tot de stichting van de nog bestaande ziekenfondsen)  
 1900: wet op de arbeidsovereenkomsten  
 1903: wet op verzekering tegen arbeidsongevallen  
 1905: wet op zondagsrust  
 1906: verbod van nachtarbeid voor vrouwen  
 1911: verplichte pensioenverzekering voor mijnwerkers  
 1912: subsidiëring van de ziekenfondsen  
 1914: leerplicht tot 14 jaar  

 
 Van état-gendarme naar état-protecteur  
 1924: verplichte pensioenverzekering voor alle arbeiders  
 1930: Kinderbijslag  
 1929: beurscrash en ‘Grote depressie’  
 Sterke stijging van vrijwillige werkloosheidsverzekering  
 Opkomst Keynesianisme en econometrie  
 1935: oprichting van de Nationale Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid  
 Beveridge rapport in 1942  
 “Besluitwet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders” op 28 december 1944  
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‘Beveridge report’  
 1942, blauwdruk voor de moderne welvaartsstaat  
 “A revolutionary moment in the world’s history is a time for revolutions, not 

for patching”  
 Universele gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, sociale verzekeringen, 

volledige tewerkstelling  
 “unemployment benefit after a certain period [should be] conditional upon at-

tendance at a work or training centre”  
 
1944: de besluitwet  
 Verplichte sociale verzekeringen voor alle werknemers  

o Sociale risico’s: pensioenen en gezinsbijslagen, ziekte- en invaliditeit, werkloosheid  
 Gesubsidieerde vrijheid, gebouwd op het fundament van de bestaande verzekeringen (en 

mutualiteiten)  
 Beheer door werkgevers- en werknemersorganisaties  
 Gefinancierd door verplichte sociale bijdragen, te betalen door WG en WN 

 
 UK: 1946, Frankrijk: 1945; Zweden: 1946  
 Nederland: 1949  

 

 

Uitbouw van de welvaartsstaat  

 sociale uitgaven uitgedrukt in 
procent vh bbp (= een maatstaf vd 
alg rijkdom ve land) 

Ih begin stijgen landen allemaal 
gelijk, daarna maken lander andere 
keuzes en stijgen ze op verschil-
lende manieren 

 

Trente glorieuses  

 Welvaartsstaten komen tot volle wasdom, betere sociale zekerheid voor steeds meer mensen 
(universalisering)  

 Symbiose tussen kapitalisme en welvaart: 
o sterke economische groei 
o Sterke stijging van de productiviteit 
o gelijke verdeling van de groei (socialisering van het nationaal inkomen)  

 Volledige tewerkstelling  
 Sociale vrede (sociale partners en sociaal overleg)  
 Sluitstuk van de sociale bescherming in 1974: wet op het bestaansminimum  
 Traditionele taakverdeling mannen en vrouwen  
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België wenscht een vooraanstaande plaats te 
blijven innemen in de algemeene beweging die de 
democratische landen er toe aanzet naar een meer 
rechtvaardige verdeeling der vruchten van den 
gemeenschappelijken arbeid te streven. Heden ten 
dage luidt het wachtwoord: uitbreiding der 
maatschappelijke zekerheid, ten einde het grootst 
aantal arbeidzame mannen en vrouwen aan de 
vrees voor de ellende te onttrekken. 
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De moeilijke jaren  

 Diepe crises in de jaren zeventig (cf. oliecrisis)  
 Toenemende werkloosheid  
 Vertraagde groei  
 Een wereld in snelle verandering:  

o Van industrieel naar postindustrieel 
o Emancipatie van de vrouw en individualisering 
o Vergrijzing 
o Globalisering en migratie  

 Rol van ideeën en cultuur (Thatcher, Reagan)  
 De noden nemen sterk toe, de vraag naar ondersteuning neemt sterk toe, de kosten nemen sterk 

toe ... maar de architectuur is niet aangepast aan de nieuwe situatie  

Van actieve welvaartsstaat naar sociale investeringsstaat  

 ‘Permanent austerity’ (Paul Pierson)  
 Nieuwe sociale risico’s 

o Laaggeschooldheid  
o Alleenstaand ouderschap  
o Combinatie van werk en gezin  
o Mantelzorg  
o Atypische contracten  

 Meer nadruk op re-integratie in de arbeidsmarkt  
 Meer nadruk op scholing en preventie (pre-distributie)  
 Minder nadruk op bescherming tegen de oude sociale risico’s (re-distributie)  
 Rol van ideeën en cultuur (Blair, Schröder)  

Doelstelling van de welvaartsstaat  

 Kapitalisme = commodificatie: arbeid is een verhandelbaar goed (cf. neg vrijheid)  
 Welfare capitalism: de welvaartsstaat doorbreekt de machtsverhouding tussen arbeid en kapitaal  
 Decommodificatie: mate waarin een zekere levensstandaard aangehouden kan worden 

onafhankelijk van de markt  

 Volgens de klassieke analyse van Asa Briggs (1961)  heeft de welvaartsstaat drie doelstellingen: 

(1) Het voorzien van minimuminkomensbescherming; 

(2)  Beschermen tegen het voorkomen van 'oude' sociale risico's (werkloosheid, ziekte, 

arbeidsongeval, ouderdom); 

(3) Het voorzien van dienstverlening van hoge kwaliteit voor alle burgers. 

 

 First, by guaranteeing individuals and families a minimum income irrespective of the market value 
of their work or their property.  

 Second, by narrowing the extent of insecurity by enabling individuals and families to meet certain 
'social contingencies' (for example, sickness, old age and unemployment) which lead otherwise to 
individual and family crises.  

 Third, by ensuring that all citizens without distinction of status or class arc offered the best stand-
ards available in relation to a certain agreed range of social services. 
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De uitkomsten van de welvaartsstaat  

Grote uitgaven, rijke welvaartsstaten (hoge 
belastingdruk): een goedkope welvaartsstaat bestaat 
niet, altijd uitdijend, maar niet naar een logisch einddoel, 
maar altijd onder druk van soc., demografische 
veranderingen, politieke druk en speelruimte, 
economische omstandigheden. 

 

Technieken van sociaal beleid  
 Sociale verzekeringen, sociale bijstand, diensten 
 Horizontale, verticale (en levensloop) herverdeling • Universeel en selectief 
 Belastingen en sociale bijdragen  

 
De welvaartsstaat als spaarvarken  
 Belangrijkste doelstelling van de welvaartsstaat: waarborgen van levensstandaard wanneer zich 

risico’s voordoen die de levensstandaard anders sterk zouden verlagen  
 Oude sociale risico’s: invaliditeit, ziekte, ouderdom, werkloosheid, kinderen  
 Techniek van sociale verzekering is het meest efficient om dat te bewerkstelligen  

 
Verzekeringsprincipe  
 Private verzekering: overeenkomst tussen een verzekeraar en een verzekeringnemer, waarbij de 

laatste een risico dat hij zelf niet kan of wil dragen probeert af te dekken 
o De risico’s worden ‘gepooled’ zodat het systeem houdbaar is  

         Bijvoorbeeld: reisverzekering 
o Band tussen bijdrage (‘premie’) en uitkeringen: hoe meer je bijdraagt, hoe hoger het 

uitgekeerde bedrag  
o Band tussen risico en bijdrage: hoe hoger het risico, hoe meer je betaalt voor je premie  

Bijvoorbeeld: autoverzekering  
 Waarom geen private verzekering voor sociale risico’s?  

o Verplicht versus vrijwillig  
o Externe schokken (risico-inschatting is moeilijk)  
o Moral hazard en aard van de risico’s  
o Selectie-effecten 

 
Sociale verzekeringen  
 Sociale verzekering hanteert zelfde principe als private verzekering, maar: 

o Verplicht karakter (lage en hoge risico’s worden samen gepooled)  
o Geen concurrentie 
o Geen winstoogmerk 
o Solidariteit (gn hogere premies voor hogere risico’s en gn al te groot verschil tss de 

uitkeringen) 
o Iedereen betaalt mee aan het systeem (het is ‘ons’ systeem)  

 Principe van de horizontale solidariteit  
 Moral hazard?  
 Premiebetaling door middel van ‘sociale bijdragen op arbeid’, niet obv risico maar obv loon  
 Wederkerigheid 
Universalisering 
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Sociale bijstand  
 Probleem: wat met wie (nog) niet heeft bijgedragen?  

Sociale verzekeringen bieden enkel bescherming aan wie heeft bijgedragen (wie premies heeft 
betaald voor de verzekering)  

 Oplossing: stelsel van sociale bijstand  
 Ultieme vangnet voor personen die niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken  

o Bijv: leefloon  
 Niet gebaseerd op betalen van bijdragen, maar het hebben van een behoefte  
 Niet gefinancierd door bijdragen, maar door algemene middelen (belastingen)  
 Een selectief stelsel van sociale bijstand is gebaseerd op het principe van de verticale solidariteit 

en dient om een minimuminkomen te waarborgen wanneer de sociale verzekering tekortschiet  

Collectieve goederen en diensten  
 Universeel, zoals onderwijs of gezondheidszorg  

o Verplicht en collectief  
o Moral hazard  

 Selectief, zoals activering of kinderopvang  
 Betaald via belastingen of sociale bijdragen (of mix)  
 Horizontale en verticale herverdeling  

o Bv. maximumfactuur in onderwijs, gezondheidszorg  

Levensloopherverdeling  
Rowntree (1901)  

 
Three worlds of welfare capitalism  
 Drie ideaaltypes van welvaartsstaten (Esping-Andersen):  

o Liberaal: Verenigd Koninkrijk, Canada, Nieuw-Zeeland, Australië, Verenigde Staten  
o Conservatief-Corporatistisch: België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk  
o Sociaal-democratisch: Zweden, Denemarken, Finland •  

 Mix van sociaal beleidsintrumenten, gebaseerd op: 
o Beveridge en Bismarck 
o Rol van markt, gezin en overheid 
o Mate van decommodificatie  
o Doelgroepen en invulling burgerschap  

Kenmerken van de Belgische welvaartsstaat  
 Niet-staats  

o Subsidiariteit en georganiseerde middenveld 
o Gesubsideerde vrijheid 
o Bipartitiet (later tripartiet) uitvoering en beheer, neocorporatisme  

 Sociale verzekeringen zwaartepunt in de sociale zekerheid  
o Pas vanaf jaren zeventig sluitstuk met sociale bijstand  
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 Gebaseerd op sociale grondrechten (Artikel 24 in de GW) 
 Binnen de context van een vrijemarkt economie 

o Hangt nauw samen met economische groei en tewerkstelling  
 Verplicht, collectief karakter  
 Meerlagig  
 Verplicht, collectief karakter  
 Meerlagig  

Sociale uitgaven naar risico, 2017   

 
Uitdagingen  

 De rol van Europa (cf. gastles Rudi van Dam)  
 Ongelijkheid (cf. Sociale problemen: ongelijkheid)  
 Migratie (cf. discussiecollege)  
 Vergrijzing (cf. Solidarity in European Welfare States)  
 Technologische vooruitgang en robotisering (cf. Solidarity in European Welfare States)  
 Klimaatverandering (cf. gastles Adeline Otto)  
 Mattheuseffecten (cf. Sociale problemen: ongelijkheid)  
 Covid-19 en andere externe schokken (cf. gastles Henk Van Hootegem)  

DEEL 4: sociaal beleid en COVID-19 
 
 

Sociaal beleid en COVID-19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het glas is halfvol 
 Snelle reactie van de overheden, sociale zekerheid als stabilisator van de inkomens 
 Stolp over de economie: 

o Versoepeling en uitbreiding tijdelijke werkloosheid (30% van werknemers in april) in 
overbruggingsrecht voor zelfstandigen (50% zelfstandigen in april) 

o Stopzetting degressiviteit werkloosheidsuitkeringen 
o Moratorium op faillissementen, verbod op uithuiszettingen, uitstel hypothecaire 

betalingen, uitstel sociale huur 
 Bijkomende middelen voor OCMW’s en lokale besturen 
 Tijdelijke verhoging leeflonen 
 Energiepremie op Vlaams niveau 
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De sociale zekerheid is een stabilisator 
 Bruto-inkomen van wn getroffen door lockdown in april daalde met 64% zonder maatregelen 
 Met maatregelen zoals de tijdelijke werkloosheid is dat 17% 
 Op het niveau van de bevolking is de inkomensdaling nog beperkter: 4% 

 
Het glas is halfleeg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In meest getroffen sectoren oververtegenwoordiging van werknemers en zelfstandigen met 
kwetsbare profielen 

o Alleenstaande ouders 
o Atypische contracten 
o Jongeren 
o Huurders 

 Deze profielen hebben minder financiële reserve om periodes van inkomensverlies te bufferen 
 Effectiviteit van het vangnet voor deze werkenden? 
 Impact op kinderen en jongeren van de schoolsluiting 

 
“In april was er een grote stijging in het armoederisico van zowel de volledige, de actieve als de getroffen 
bevolking. Voor de getroffen werkenden zien we dat het armoederisico toen zelfs meer dan 
verdubbelde (13% tegenover 5%). Voor deze groep zien we ook een consistente toename van het 
armoederisico (met ongeveer 1%) in de rest van het jaar.”(www.covivat.be, beleidsnota 10) 
 
 Insiders versus outsiders, beleidsmaatregelen enten zich op de bestaande ongelijkheden 

o Energiepremie voor tijdelijk werklozen 
 Op Vlaams niveau na veel politieke discussie gerichte steun voor de laagste inkomens, maar… 

o Veel problemen met COVID-19 toeslag in het groeipakket 
o Geen bereidwilligheid om private huurders te ondersteunen 

 Evidentie voor toename kwetsbaarheden 
o Voedselbanken 
o Materiële en immateriële hulp bij OCMW’s 
o Nieuwe profielen kloppen aan bij OCMW’s 

 ‘Food stamps’ als ultiem vangnet!? 
 Vrijwilligersorganisaties moeten de gaten dichtrijden 
 De echte impact op de arbeidsmarkt moet nog komen 

o Nationale Bank: werkloosheid stijgt fors in 2021 
 Armoederisico bij werklozen: 48% 
 De Belgische welvaartsstaat is niet klaar voor wat nog komen moet 
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DEEL 5: niet-gebruik 
 

Non-take up 
 
Non-take up (NTU) of niet-gebruik = recht hebben op een uitkering, een bepaalde dienstverlening, maar 
dat niet (of gedeeltelijk) opnemen of gebruiken omwille van verschillende redenen 
 Groot mtschp probleem: “one of the most serious problems facing social security systems”   

 Niet alleen uitkeringen, maar ook dienstverlening  

 Veel beleidsaandacht, veel retoriek  

 Maar eigenlijk weinig goede empirische evidentie (bijna evenveel als jaren ‘90) 

 
Hoe groot is het probleem? 
 Universele, welbekende maatregelen kennen laagste niveau van niet-gebruik 
 Het probleem is groter bij meer selectieve vormen van beleid 
 Het probleem is grootst bij selectief beleid met inkomensgetoetste uitkeringen en voorzieningen 

 
Tabel: overzichtsrapport dat kijkt in welke landen een goede evidentie voor het fenomeen van non-take 
up 
 Toont dat over heel veel landen heel weinig tot geen informatie beschikbaar is  

 Wel in NL en VK (want beleid in VK vaak heel specifiek van aard, en dus meer vatbaar voor NTU) 

 Evidentie die er wel is: schetst geen rooskleurig beeld (vb. België: non-gebruik van 57 tot 76%) 

 Probleem: moeilijk om die schatting te maken, want data om die schatting te maken is eigenlijk 

niet geschikt om dat te doen, aangezien deze niet alle informatie bevat die nodig is om een 

toekenning van het leefloon mogelijk te maken (dus vaak overschatting) 

 
Vooruitgang door automatisering 
 Men koppelt veel meer databanken (vb. Kruispuntenbank) 

 Case-study: verhoogde tegemoetkoming (VT)  

 Studie: ‘Non-take-up van de verhoogde tegemoetkoming en automatische rechtentoekenning: 

overzicht en case study’ van Lefevere et al. 2019, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid.  

 Recht op VT: obv inkomen of obv ‘sociaal voordeel’, een bepaald statuut zoals leefloongerechtigd 

zijn, inkomensgarantie voor ouderen, tegemoetkoming voor personen met een beperking.  

 obv inkomen: volledige automatische toekenning niet mogelijk (want overheid heeft alleen maar 

inkomens van burgers obv fiscale aangiftes, die veel vertraging hebben (meestal 2 jaar geleden)) 

 Veel vooruitgang in de laatste jaren op vlak van automatische toekenning obv sociaal voordeel 

(informatie die je wel automatisch hebt) 
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Grafiek: onderzoek naar hoe de toekenning van VT 
door OCMW’s is verlopen, nl. In hoeverre leidt die 
aansluiting op die kruisbank tot een toekenning ve 
verhoogde tegemoetkoming 
 Zwarte lijn: duidelijk meer take-up 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automatische toekenning VT 
 Aansluiting van OCMW’s op de kruispuntenbank vd sociale zekerheid waardoor rechten vanzelf 

gecontroleerd k w zorgt voor een sterke toename vh gebruik van VT  

 Automatische toekenning op basis van statuten is veel makkelijker dan obv inkomen 

 Staat haaks op de politieke trend om voordelen toe te kennen obv inkomen 
 

Covid-19 toeslag binnen het Groeipakket (vb. van uitkering die volledig obv inkomen w berekend) 
“Om kwetsbare gezinnen te helpen tijdens de coronacrisis, krijgen zij onder bepaalde voorwaarden een 

eenmalige toeslag van 120 euro per kind ten laste” 

 Voorwaarden:  

De toeslag is er voor gezinnen: 

o Met kinderen die een Groeipakket ontvangen 

o En die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies hebben van 

minstens 10% in vergelijking met januari of februari 2020 

o En waarbij het gezinsinkomen onder de grens ligt van 2213,30 euro (bruto belastbaar 

inkomen). Om het maandelijkse gezinsinkomen te berekenen, wordt ook gekeken naar het 

vakantiegeld en de eindejaarspremie. 

 Procedure:  

Wie het groeipakket voor zijn kind(eren) ontvangt, kan de COVID-19-toeslag aanvragen. 

o Toeslag aanvragen bij uitbetalen van uw groeipakket. (van 15 juni-31 oktober 2020) 

o Voeg bij de aanvraag ook bewijsstukken toe om uw inkomensverlies aan te tonen (bijv. 

Loonfiches, attesten van de uitbetalingsinstelling voor uitkeringen, verklaring van de 

boekhouder of het sociaal verzekeringsfond voor zelfstandigen) 

 
Elementen die voor NTU kunnen zorgen: 
 Te moeilijke procedure: veel bewijslast, strenge voorwaarden, ... 

 Drempel om aan te vragen: je moet weten dat het bestaat, twijfel of je wel aan de voorwaarden 

voldoet, computer nodig voor aanvraag,... 

 Deadline: Aanvragen binnen bepaalde periode 

 Rational Choice Model: veel moeite voor relatief weing geld 
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Vragen en stellingen discussiecollege non-takeup 
Bespreek het verschil tussen primaire, secundaire en tertiaire non-take up, en geef van elk een 
voorbeeld uit het Belgische of Vlaamse sociaal beleid.  
 
Van Oorschots multi-level-framework: classificeert de factoren die van invloed zijn op het claimen op 
drie niveaus 
 op het niveau van de cliënt 
 op het niveau van de administratie 
 op het niveau van de uitkeringsregeling zelf  

 
 drie typen NTU’s te onderscheiden: primaire, secundaire en tertiaire NTU 

Context 

Uitkeringsregeling zelf Client administratie 

Tertiaire NTU Primaire NTU Secundaire NTU 

 

Primair  = wanneer potentiële begunstigden geen aanspraak maken op hun recht (al dan niet 
met opzet) 

 indirecte invloed op de participatiegraad 
 beleidsontwerp en administratieve uitvoering kunnen belangrijke drijfveren zijn voor 

primaire NTU 
 
Vb. COVID-19 toeslag, terugbetaling hobby via mutualiteit, daklozen die niet naar 
daklozenopvang gaan 

Secundair  = fouten vd administratie tijdens het aanvraagproces: cliënt claimt de uitkering, maar w 
afgewezen  

 directe invloed op de participatiegraad 
 
Vb. Leefloon w aangevraagd, maar geweigerd door het comité bv. Vooroordelen sociaal 

Tertiair  = het risico dat men geen wettelijke toegang heeft tot sociale rechten waar men gezien 

zijn levensstandaard recht op zou moeten hebben 

 = een situatie waarin kwetsbare personen geen recht h op een sociale voorziening als 
gevolg van subsidiabiliteitsregels 

 verwijst naar de effectiviteit van targeting  
 strikt gezien geen vorm van NTU, omdat mensen formeel uitgesloten zijn van specifieke 

sociale rechten  
 belangrijke reden waarom overheidsregelingen hun doelstelling op het gebied van 

armoedebestrijding niet bereiken 
 directe invloed op de participatiegraad 
 
Vb. Mensen zonder papieren, daklozen: geen permanent adres, wat nodig is voor leefloon 

 hebben alle drie invloed op elkaar, niet eenzijdig, perfect afgebakend 

 
  



Samenvatting Sociaal Beleid 

 28 

Bespreek het model van Kerr, en argumenteer waarin het verschilt van het model van Oorschot. 
 
Kerr’s model 
 Zes drempels die achtereenvolgens gepasseerd moeten worden:   

(1) perceived need (waargenomen behoefte) 
(2) basic knowledge of the existence of the sceme (basiskennis van het bestaan vd regeling) 
(3) perceived eligibility (waargenomen geschiktheid) 
(4) perceived utility of the benefit (waargenomen nut van de uitkering) 
(5) a positive net balance of beliefs and feelings regarding the (expected) procedural and social 

outcomes of claiming  
(een positieve nettobalans van overtuigingen en gevoelens tav de (verwachte) procedurele en 
sociale uitkomsten van het claimen) 

(6) perceived stability of the individual’s socio-economic situation 
(waargenomen stabiliteit van de sociaal-economische situatie van het individu) 

 
 mislukking op één van deze drempels: leidt tot NTU 
 Enkel aandacht voor cliënt niveau 

Kritiek van Van Oorschot: 
 Lineair model: als 1 drempel overkomen is, nog maar 5 te gaan (geen oog voor evt teruggaan naar 

drempel) 
 Geen aandacht voor de duur tussen elke stap 
 Geen aandacht voor mogelijk uitstel van de kant van de cliënt 

 
Model van Van Oorschot:  
 aandacht voor belang van kenmerken vh bestuur en het beleidsontwerp voor NTU  
 introductie begrip “trigger events” (zie later) 
 zowel inzichten uit Kerr’s drempelidee als uit de rationele keuzebenadering  
 reeks fasen die ten grondslag liggen aan het claimproces 

o drempelfase (tresholds stage) 
voordat de beslissing om een claim in te dienen genomen w, moeten verschillende 
barrières overwonnen w  
vb. bewust zijn van het bestaan van het programma 
 ook terug te vinden in Kerrs model, maar twee volgende fasen toegevoegd 

o afwegingsfase (trade-off stage): 
nemen van beslissing om een claim in te dienen door afweging van bemoedigende factoren 
tegen afschrikkende elementen  

o aanvraagfase (application stage): 
als men besluit zijn rechten te claimen, kan de aanvraag alsnog mislukken door 
terugtrekking vanwege problemen met het claimen of door afwijzing van de claim door de 
administratie 

 in elk van deze fases kan er iets mislopen of k mensen zelf beslissen om niet verder te gaan, 
of om opnieuw te beginnen  
vb. Student wil leegloon aanvragen, maar op moment vd aanvraag verandert de thuissituatie 

 grote verbetering in model: 
aandacht voor de rol van administraties en beleidsontwikkeling (multi-level model) 

 multi-level-framework: classificeert de factoren die van invloed zijn op het claimen op drie niveaus 
o op het niveau van de cliënt 
o op het niveau van de administratie 
o op het niveau van de uitkeringsregeling zelf  
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Bespreek hoe discretionaire ruimte bij sociaal werkers kan leiden tot zowel meer non-take up als 
minder non-take up van uitkeringen en diensten. Illustreer met een voorbeeld.  
 
Discretionaire ruimte  
= beslissingsvrijheid die sociaal werkers h bij uitvoering beleid: stelt administratiemedewerkers in staat 
om de ondersteuning aan te passen aan de behoeften vd uitkeringsgerechtigden. 
Vb. Niveau Nederlands goed genoeg? Afhankelijk van maatschappelijk werker  
 verhoogt de kans op administratieve fouten en afschrikken van potentiële aanvragen vanwege 

niet-transparante rechtenregels 
 gaat gepaard met aanzienlijke verschillen in regels en praktijken tussen en binnen lokale 

instellingen  
 leidt tot onzekerheid, gevoelens van kwetsbaarheid en onbeschermdheid, en tot stigmatisering 
 Belang van het vinden vh juiste evenwicht tussen discretie en professionele autonomie aan de ene 

kant en standaardisatie vd regels voor het recht en de uitkeringsniveaus aan de nadere kant 
 

Automatisering van de toekenning van uitkeringen wordt vaak naar voren geschoven als een 
oplossing voor non-take up. Op welke niveaus (cliënt, beleid en/of administratie) moeten we 
automatisering situeren? Zijn er mogelijke nadelen verbonden aan het automatiseren van de 
toekenning van uitkeringen? Illustreer met een voorbeeld. 
 
Automatisering op drie niveaus: 
 Cliëntniveau: werkt problemen weg, want aanvraag gebeurt automatisch , geen drempel meer 
 Administratie:   

o proceskosten lager 
o Geen discretionaire ruimte: formeel uitsluiten van bepaalde groepen 

 Beleid: hoe beleid vorm krijgt, bepaalt reikwijdte van automatisering (laatste woord over 
automatisering) 

 
NADEEL: geen real-time informatie (vb. Info van paar jaar gelden, niet beschikbare info,…), geen 
oplossing voor tertiaire non-take up, minder controle (is het effectief nodig?), niet alles kan 
geautomatiseerd worden, geen sociaal onderzoek, hoe omgaan met foutenmarge? (geen manier 
meer om foutenmarge recht te zetten, zoals wel was wanneer een maatschappelijk werker een 
bepaalde fout maakte) 
  
Vb. Studietoelage: op 2 jaar tijd kan de situatie van mensen veranderen 
 
Op het niveau van de cliënt zijn ‘nudging’ en ‘behavioural economics’ veelbelovende pistes om de 
mate van non-take up te verminderen. Bespreek het verschil tussen ‘barriers to decide optimally’ 
en ‘barriers to act optimally’. Denk na over concrete voorbeelden uit de Belgische en Vlaamse 
sociaal beleidscontext van hoe je behavioural barriers zou kunnen aanpakken. 
 
Drie barrières om optimaal te kunnen beslissen: 
1. keuze overbelasting en complexiteit (choice overload and complexity) 
 toenemende moeilijkheid om te kiezen naarmate het aantal keuzes toeneemt 
 vergroot de druk op mentale middelen en de tijd die nodig is om een keuze te maken 
 verkleint de nettotevredenheid, afgeleid uit het nemen van een beslissing 
 leidt tot uitstel of het niet nemen van een beslissing 

2. gebrek aan inzicht in kosten en baten (lack of understanding about costs and benefits) 
 financieel analfabetisme 
 niet begrijpen vd relevante stimulansen vh programma 
 enige overlapping met het begrip informatiekosten, gedefinieerd in het rationele keuze model 
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3. misvattingen over risico’s (misperceptions of risks) 
 neiging om lage waarschijnlijkheden te overschatten, en hoge waarschijnlijkheden onderschatten  
 invloed op de tijd die geïnvesteerd wordt in het zoeken naar een baan 
 invloed op beslissingen om een verzekering af te sluiten of om deel te nemen aan sociale 

programma’s 
 Oplossingen 
 Overtuigen van het voordeel van het sociaal recht 

 Focus op verlies bij non-take up ipv winst bij take up 

 Mini-rechtenonderzoek bij gezinnen met kinderen  

 
Drie factoren die verklaren waarom het gedrag van mensen niet altijd consistent is met hun 
besluitvorming 
 
1. huidige vooringenomenheid en beperkte zelfcontrole (present bias and limited selfcontrol) 
 neiging van individuen om uitkomsten in de toekomst te bagatelliseren en uitkomsten in het 

heden te overwaarderen  
 relatief kleine directe kosten (vb. informatiekosten) wegen op tegen relatief belangrijke 

beloningen in de toekomst (bv. bijstandsuitkering) 
 kan leiden tot problemen van beperkte zelfcontrole: onmiddellijke kostenactiviteiten uitstellen en 

voorrang geven aan onmiddellijke beloningsactiviteiten 
2. gevoeligheid voor kanaalfactoren (susceptibility to channel factors) 
 contextuele factoren die het gedrag k kanaliseren naar of weg van een bepaald beslissingsresultaat 
 gerelateerd aan alles wat we als proceskosten hebben bestempeld 

vb. wachtrij, invullen van formulier,… 
 automatische inschrijving, vereenvoudiging van de aanvraagprocedure,… kan een 

buitenproportionele impact hebben 
3. referentieafhankelijkheid en framing (reference dependence and framing) 
 voorkeuren zijn niet stabiel, maar variëren doorheen de tijd 
 daarom zijn mensen risicomijdend: “het verliezen van iets maakt je twee keer zo ellendig als het 

winnen van hetzelfde ding je gelukkige maakt” 
 neiging om vast te houden aan de status-quo 

 Oplossingen: 
 Meer outreachend werken om mensen meer te helpen en bij te staan bij hun keuzen 

 Nudging: kleine psychologische duwtjes in de rug om gedrag te sturen bv. Automatische afspraak 

voor een onderzoek 

 Online werken, vertalingen 

 
Nieuwe bron van suboptimaal gedrag toegevoegd, nl. toekomstige geheugenfalen (prospective memory 
failure)  
= feit dat mensen hun beslissingen vergeten  
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Daarnaast vragen we iedereen om een aantal concrete voorbeelden te bedenken uit het sociaal 
beleid in Vlaanderen en België van non-take up op het niveau van de cliënt, het niveau van de 
administratie en het niveau van het beleid. Voorbeelden kunnen uit jullie eigen praktijkervaring 
komen, uit wat je in de krant of de media leest, uit jullie werk voor jullie paper, enzovoorts.  
 
Voorbeeld 1: Nudging in Vlaanderen 
 Verhoogde tegemoetkoming obv inkomen kan niet zomaar geautomatiseerd worden, dus via 

nudging gaat men mensen proberen aansporen 
 Versturen van een flyer en een brief met informatie waarin staat dat mensen waarschijnlijk recht 

hebben op VT op basis van de fiscale gegevens  
 Resultaat: een brief/flyer leidt tot 10 tot 15 procentpunt stijging van aanvragen  
 “a simple intervention such as sending a letter and flyer can be an effective strategy to increase 

the take-up of social benefits in general and a beneficial health insurance scheme in particular.”  
 Meer aanvragen door de flyer/brief, maar ook meer weigeringen 

 
Voorbeeld 2: tertiaire non-take up in Vlaanderen 
 MISSION project in Kortrijk: outreachend case management bij kwetsbare gezinnen met jonge 

kinderen  
 http://www.kortrijk.be/mission  
 Een sociaal werker die de coördinatie van de hulpverlening en dienstverlening voor gezinnen op 

zich neemt, en daarbij de gezinnen van nabij begeleidt en voor hen opkomt, …  
 is zeer succesvol in het vergroten van het gebruik van rechten die op het lokale niveau worden 

georganiseerd  
 …maar helpt niet om de take-up van het leefloon te vergroten 

 
Voorbeeld 3: COVID-19 toeslag binnen het Groeipakket (zie begin les) 
 Raming: 126.000 kinderen 
 Voor 16.670 kinderen werd een toeslag uitbetaald  
 Ondergebruik van 87%  
 Nuance:  

o Vervolledigen dossiers kan nog tot vier maanden na 31 oktober  
o Raming was misschien een overschatting (?) 
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DEEL 6: Social Investment 
 

Sociale investeringsstaat 
Sociale investeringsstaat:  
 Nieuw ‘beleidsparadigma’ om te kijken naar de welvaartsstaat en sociaal beleid 
 Coherent geheel van ideeën over hoe sociale risico’s veranderen en hoe daarop effectieve 

antwoorden te geven 
 Politieke mobilisatie rond ideeën 
 Governance structuur  

 Politiek: de ideeën en de strijd om die ideeën 
 Beleid: de concrete beleidsmaatregelen die genomen worden 
 én uitvoering: hoe die ideeën vertalen naar concrete maatregelen en concrete instantied die die 
maatregelen gaat uitvoeren 
 
Esping-Andersen 
 Drie belangrijke boeken over dat thema 

o The Three Worlds of Welfare Capitalism: verschillende landen met elkaar vergeleken 
 ook veel kritiek op gekomen 
 basisconcept: decommodificatie 

o Social Foundations of Postindustrial Economies: poging om op een aantal belangrijke 

kritieken een antwoord te bieden 

o Why we need a New Welfare State? 

 Drie types van welvaartsstaatregimes 
 Vanaf jaren ’90: één vd meest geciteerde onderzoekers over sociaal beleid 

 

Decommodificatie 
= De mate waarin een kapitalistische sml de welvaart van de burgers onafhankelijk gemaakt 
 

Drie basiskenmerken om welvaartsstaatregimes (WSR) te vergelijken 

Verhouding tss mark, staat en gezin 

Effecten van welvaartsstaat op sociale stratificatie 

Decommodificatie 
 The degree to wich individuals, or families, can uphold a socially acceptable standard of living 

independently of market participation 
= een goed uitgebouwde welvaartsstaat hebben die los van jouw arbeidsparticipatie een 
voldoende hoge levensstandaard garandeert 

 

Drie dimensies van decommodificatie 

Zijn sociale uitkeringen een recht, een verdienste (obv bijdragen) of behoeftegetoetst? 

Laten uitkeringen een voldoende levensstandaard toe? 

Welke sociale risico’s w gedekt? 

 
De ‘beruchte’ tabel 

 rechterkant: decommodificatie-index 
 Obv deze tabel: 3 grote types van WS onderscheiden 

o Scandinavische WS: sociaal-democratische WST 
o Meer centrale WS: conservatieve WST 
o Liberale WS 

 We h niet zoveel ws als er landen zijn, maar er zijn duidelijke 
patronen, groepen v staten die een # gemschp. Kenmerken h 

 Daarna veel kritieken gekomen op model 
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Kritiek op typologie in de jaren ‘90 
 Drie types of meer? 

o Zuideuropese type: rol van confessionele liefdadigheid 
o Australische type 
o .. 

 (Te) sterke focus op uitkeringen 
 Scandinavische bias (Esping-Andersen was zelf een Scandinaviër) 
 Te weinig aandacht voor de rol vd vrouw 
 Wat met zorg? Wiens taak? 

o Scandinavisch systeem: universeel stelsel van zorgvoorzieningen voor (jonge) kinderen en 
ouderen 

 veel nieuw onderzoek ontstaan, nieuwe typeringen, … 
 
Antwoorden op kritieken: 
 Invoering van concept ‘familialisme’: 

o The degree to wich the household’s welfare and caring responsibilities are relaxed – either 
via welfare provision, or via merket provision 
= wanneer er bepaalde zorgtaken zijn, ben je dan verplicht om beroep te doen op je eigen 
huishouden, of kan je daarvoor naar de markt gaan, of beroep doen op allerlei vormen van 
publieke dienstverlening? 

 Typologie blijft volgens Esping-Andersen overeind: nieuwe kenmerken komen naar boven, maar 
de drie types blijven overreind 

 

Kenmerken van de drie types  

Sociaal-democratische 
regime 

 Universalisme 
 Brede dekking van risico’s 
 Streven naar inkomensgelijkheid 
 Hoge arbeidsgraad (maar geen full-time jobs) 
 Universeel systeem van ‘gezinsvriendelijk beleid’ (betere opties om gezin en arbeid te combineren) 
 Koppeling van hoge uitkeringen en activering 
 

Conservatieve (ook wel 
corporatistische) 
regime 

 Sociaal beleid dat traditionele gezin bevoorrecht 
 Status-segmentatie: sterke fcous op loongerelateerde uitkeringen en 

beroepsstatus 
 Typisch kostwinnersmodel : gezin w verwacht heel wat zorgtaken op te 

nemen 
 ‘passieve’ uitkeringen 
 Sterke bescherming van bepaalde types van werknemers 
 

Liberale regime  De markt regeert 
 Residueel stelsel : bijstandsgetoetste uitkeringen 
 Beperkte dekking van sociale risico’s (zie bv gezondheidszorg in VS) 
 Individu zoekt via privé-verzekeringen bescherming 
 

Waarom heel verhaal van Esping-Andersen? 
Why we need a new welfare state is een sort pleidooi om met alle welvaartsstaten in Europa te evolueren 
naar dat eerste, sociaaldemocratische model, waarbij we vooral proberen om arbei en gezin te koppelen 
 vooral nodig omdat w geconfronteerd w met nieuwe sociale risico’s, waarop het sociaaldemocratisch 
regime het beste toelaat een antwood te bieden 
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De Heckman-curve 
 
 manier, argument om social investment state verder te 

onderbouwen en legitimeren 
 Leeftijdsas: interventies in preschool, hele 

schoolsysteem, na schoolsysteem 
 Y-as: als je publieke middelen investeert, wat is daar de 

mtschp en econom. Return van? 
o Human capital investment: hoe vroeger je 

intervenieert in een mensenleven, hoe economisch 
gezien de return groter is op de sml en op niveau vh 
individu 

o Hoe later je intervenieert (vb. jobtraining): return veel 
kleiner 

 

Vragen en stellingen discussiecollege sociale investeringsstaat 
‘Why we need a new welfare state’ is een manier om de beperkingen van twee andere dominante 
benaderingen van sociaal beleid te counteren. Probeer die twee andere modellen in je eigen woorden 
samen te vatten. TIP: cantillon bespreekt één vd twee 
 
 
 
 
Leg het verschil tss ‘oude’ en ‘nieuwe’ sociale risico’s uit. Geef voorbeelden van elk. 
 
Zie 2.1: tekst Hemerijck “social investment and its critics” 
 
 
 
Het social investment paradigma legt het accent op de ‘carrying capacity’. Wat w hiermee bedoeld? 
Welk soort mtrgln versterken de ‘carrying capacity’? 
 
Carrying capacity (draagkracht) 
= de draagkracht vd staat, dus als er bv hoge pensioenskosten zijn en hoge werkloosheid, zijn er hoge 
sociale uitgaven waardoor de draagkracht kleiner w. Daarom is het belangrijk om nu te investeren in 
kinderopvang en onderwijs, dus in de jonge generatie en niet meer alleen kijken naar de man als 
verdiener. 
 Vb. meer inzetten op medische zorg  meer mensen sneller terug ah werk 
 Vb. flexibele jobs erkennen  meer middelen voor de sociale uitgaven voor de draagkracht 
 Vb. zoveel mogelijk inclusie ih werkveld (invalide) zodat zij ook hun steentje k bijdragen aan de WS 
 
Tekst p9: intergenerationeel contract 

Ouderdom is dat geen oud sociaal risico, maar gaat natuurlijk over de sterke vergrijzing die we 
meemaken en wat een heel grote maatschappelijke kost voor onze samenleving is. We zitten nog 
steeds in een repartitiestelsel in de pensioenen, wat betekent dat de actieve bevolking betaalt aan de 
pensioen van de mensen die ouder zijn. Maar als die ouderen steeds groter w en de groep actieven 
steeds kleiner, dan komt er meer druk. Vandaar de idee vd social investementstate: zoveel mogelijk 
mensen aan de slag, zodat we meer inkomen h voor sociale bijdragen die ingezet k w voor de 
pensioenen. 
 dus intergenerationele contract en die spanning tussen generaties kan je voor een stuk wegnemen 
als je de activiteitsgraad vergroot 
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Sociaal beleid is ook gezinsbeleid (of andersom), volgens het sociale investeringsparadigma. Welke 
mtrgln zijn volgens het sociale investeringsparadigma nodig op het gebied van gezinsbeleid? 

 
 Kinderopvang: investeren in kinderen op jonge leeftijd 
 Betaald oudersschapsverlof: investeren in werkende bevolking zodat zij hun job niet verliezen 
 Zorg voor ouderen: formele zorgvoorzieningen voor kwetsbare ouderen, waardoor zorgtaken op 

een of andere manier uitbesteed w (maar soms gaat men dat net meer ih gezin proberen terug te 
brengen, dus niet overal is een uniform beleid) 

 
 
Colling Crouch wijst op een aantal ‘klassieke’ mtrgln die nodig zijn, naast mtrgln die passen binnen het 
‘social investment paradigm’. Welke zijn dit? Zou je die mtrgln beschouwen als soc. beleid? 

 

 minimumloon: vorm van sociaal beleid omdat het inspeelt op sociale risico’s en een vorm van 

predistributie is, waardoor later minder herverdeling nodig is 

o in tekst naar verwezen als een soort old social risk management: zeker mensen die vanuit 
het sociale investeringsparadigma denken en kijken naar sociaal beleid, zullen vaak heel 
kritisch zijn ten aanzien van die minimumlonen, want als die minimumlonen te hoog liggen 
of dreigen te liggen, dan sluit je een stuk arbeid uit, want mensen die tewerkstellen gaan 
maar een bepaald loon uitkeren als dat ook voldoende rendabel is, en we hebben meer en 
meer jobs op die flexibele arbeidsmarkt waarvan men zegt dat het eigenlijk een opstapjob 
is dus kan daar geen minimumloon voor voorzien worden, want als we dat doen zijn onze 
activiteiten niet rendabel 
 ontstaat risico dat aantal activiteiten uitgesloten worden 

 collectieve onderhandeling tussen werknemers en -gevers, sociaal overleg: vorm van sociaal beleid 

 belastingen: vorm van sociaal beleid door de herverdeling van het inkomen 

 macro-financiële regulering: te maken met beurskoersen, beschermen van bankverrichtingen, …: 

staat veel verder af van sociaal beleid  

o [economisch monitair en fiscaal beleid: in sommige gevallen sociaal beleid, in andere 
gevallen niet (geen eenduidige definitie van sociaal beleid, sociaal 1) 

o en financiële regulatie = vooral de overkoepelende financiële beleidsvormen, niet 
onmiddellijk sociaal beleid, tenzij het wordt ingezet in een breder kader waarbij bv 
huisvesting wordt ingezet als een deel van het pensioensbeleid] 

 
 
Het sociale investeringsparadigma versterkt mogelijks de mattheuseffecten vd WS. Leg uit. 
 
Mattheüseffecten = middenklasse maakt gebruik van sociaal beleid dat eigenlijk bedoeld is voor lagere 
klassen die het slechter hebben 

 
Vb. kinderopvang die meer gebruikt w door tweeverdieners dan door mensen zonder werk 
Vb. hooggeschoolden maken minder gebruik van bepaalde trainingsprogramma’s, waardoor ze 
eigenlijk juist laaggeschoold blijven en in bepaalde beroepen terechtkomen zonder dat er vanuit 
beleid ingezet w om ook hun hogerop te zetten (ze blijven steken op een bepaald niveau) 
Vb. verlofstelsels die bestaan voor jonge ouders 
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‘Stocks, flows, buffers’ zijn de drie functies vh sociale investeringsparadigma. Leg deze drie begrippen 
uit en geef een voorbeeld ve beleidsmtrgl van elke functie 
 

 Stocks = staan in voor de ontwikkeling vd menselijke vaardigheden en het menselijk kapitaal en 

zorgen ervoor dat deze gestimuleerd werden en hoog blijven 

o Vb. kinderopvang als een vorm om vooral in te zetten op de verdere ontwikkeling vd 
vaardigheden vh kind  
 aanvulling prof: ervoor zorgen dat er een voldoende stock van mensen is die genoeg 
vaardigheden hebben en hoogopgeleid zijn, vanaf dag 1 naar kinderopvang, kleuterschool, 
aparte ondersteuning bieden, …: sterk accent op opleiding, training, levenslang leren, niet 
alleen bij start van het leven, zodat je in de samenleving met die nieuwe jobs meekan 

 Flows = beleid dat inspeelt op de vergemakkelijking van de overgangen op arbeidsvlak 

o Vb. ouderschapsverlof zorgt ervoor dat die gebeurtenis (mama of papa worden) 
opgevangen wordt en dat de overgang op de arbeidsmarkt vergemakkelijkt, waardoor je 
altijd verbonden blijft met de arbeidsmarkt en geen abrupte stop kent 
 aanvulling prof: life course approach: mensen op die kritieke momenten ondersteunen, 
wanneer ze kinderen krijgen, de schoolbanken verlaten, ouder worden, scheiden,… zorgen 
dat er voorzieningen zijn zodat ze toch aan de slag kunnen blijven, zorgen dat er 
maatregelen zijn die die negatieve gevolgen van die life events voor een stuk opvangen 

 Buffers = vorm van sociale bescherming zodat men economisch stabiel kan blijven 

o vb. minimuminkomen en andere vormen van sociale uitkeringen 
 aanvulling prof: sociale beschermingsfunctie, waarop mensen toch kunnen terugvallen 

 
Klinkt heel mooi in theorie, maar hoe het precies zit tussen drie, hoeveel aandacht er na elk van deze 
functies gaat, … kan sterk verschillen tussen verschillende landen  
 

Cantillon spreekt over de tweedeling tss hoger- en lagergeschoolden. Biedt de soc. investeringsstaat 
een oplossing voor die tweedeling? 
zie 4.4.1: tekst Cantillon “75 Jaar sociale zekerheid: Compagnon de route in tijden van verandering”  
 

Vandaag is er heel wat te doen over de zogenaamde koolstoftaks die in de federale regering op tafel 
ligt. Wat zijn de argumenten pro en contra obv de tekst van cantillon? 
Hemerijck zwijgt over alles wtmh met de nieuwe ecolo. uitdagingen, die Cantillon wel dus wel oppikt. 
 

Contra 

 staat haaks op de verdelende rechtvaardigheid: mensen die het financieel niet breed h, h niet 

genoeg daadkracht om die taks effectief te betalen, dus desondanks hun gebruik niet enorm 

verschilt van andere groepen, worden zij toch zwaarder getroffen 

 moeilijk om in te zetten op klimaat en belastingen te heffen hiervoor, terwijl er mensen zijn die dit 

helemaal niet k betalen, omdat die maatregelen voor klimaat verder in te toekomst liggen en 

minder zichtbaar zijn nu (werklozen en zieken h daar nu last van, terwijl het effect van de taks later 

pas zichtbaar zal zijn) 

 ‘de vervuiler betaalt’: niet eerlijk dat iedereen moet betalen, aangezien niet iedereen evenveel 

vervuilt (vb. grote bedrijven die heel veel uitstoten) 

pro: 

 belangrijk topic van de dag: taks h als functie dat het herverdelend kan zijn, nl. dat zij haar 

financiële bijdragen kan gebruiken in soc. bijstand voor juist die lagere sociale klassen en groepen 

 nieuwe manier om die sociale zekerheid en sociaal beleid te gaan financieren 

 
 belang van deze vraag: laatste vier-vijf jaar discussie “is de social investment state of dat nieuwe 
paradigma nu klaar voor de allernieuwste uitdagingen die zich nu aan het voordoen zijn?” 
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DEEL 7: Migratie en sociaal beleid 
 

Migratie en de welvaartstaat 
 
Een complexe relatie? 

 
 
Migratie gaat sociale uitgaven doen toenemen OF migratie gaat 
sociale uitgaven doen afnemen 
 
 
 
 

waarom doet migratie de sociale uitgaven wel/niet toenemen? 
1. Genereuze welvaartstate trekken (vooral laaggeschoolde) migraten aan (= welfare magnet effect) 
 hoe genereuzer je WS is, hoe aantrekkelijker het is voor migranten om naar dit land te komen 
 dit kan je in twijfel trekken: befaamde push-pull factoren 

o Push-factoren: gewapende conflicten 
o Pull-factoren: één vd factoren is de genereusioteit vd WS, maar er zijn nog veel meer 

belangrijke pull factoren die meer invloed h; bv de openheid vd economie, aanwezigheid 
van lage loon sectoren, taal (engels is aantrekkelijk)… 

o Weinig empirisch bewijs dat WS migranten aantrekt 
 

2. Migranten maken disproportioneel veel gebruik via sociale uitkeringen en voorzieningen 
 

Waarom doet migratie de sociale uitgaven wel/niet afnemen? 
 

1. Migratie ondermijnt de publieke en daarbij politieke steun voor een genereuze welvaartstaat 
 wrm? Mensen zijn minder geneigd solidair te zijn met out-groups, ze weten niet naar waar 

deze steun gaat  
 migranten w als minderhulpwaardig beschouwd 
 mensen maken onderscheid tussen verschillende migranten, hangt af over wel soort 

migranten w hebben 
 men heeft steeds nog eigenbelang om WS te steunen, want k zelf ook werkloos worden 
 beleidsmakers kijken naar publieke opinie; is niet perse een directe link 

 
2. Beleidsmakers besparen als reactie op toegenomen (gepercipieerde) financiële druk op de 

welvaartstaat ten gevolge van migratie 
 Waarom WS niet afschermen voor natives? Enkel voor mensen die al langer hier gevestigd zijn 
 Waarom ganse WS afnemen en niet beperken op bepaalde groep 
 

Hoe onderzoek je dit best empirisch? 
1. Liefst doorheen de tijd  

(heel wat factoren k invloed uitoefenen die een vertekend beeld k geven) 
2. Onafhankelijke variabele “migratie”: 

o Stocks vs flows 
o Interne heterogeniteit 

3. Afhankelijke variabele “sociale uitgaven” 
o Level vs changes 
o De noodzaak van needs-adjusting 
o Disaggregatie van sociale uitgaven  

MIGRATIE

+

SOCIALE UITGAVEN

MIGRATIE

SOCIALE UITGAVEN

+ -OF
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De rol van de Europese Unie in het sociaal beleid (gastles sociaal beleid) 
Gastles: Rudi Van Dam  FOD Sociale Zekerheid  

De actoren  

 Europees Parlement (wetgeving, toezicht) 
 Europese Commissie (uitvoerende tak, wetgeving en handhaving, Coördinatie) 
 Europese Raad (Staatshoofden en Regeringsleiders)  
 Raad van de Europese Unie (vakministers – wetgevende macht samen met parlement)  

o Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council (EPSCO)  
o ondersteunt door Comité van Permanent Vertegenwoordigers (COREPER I)  
o Social Questions Working Party: voorbereiding wetgeving, conclusies, ... 

  
 Andere Raadsformatie: ECOFIN 
 Sociale partners (Economic and Social Committee)  

Comité’s: 
uitwisseling tussen lidstaten en Commissie: 

 

 

 

 

Beleidsinstrumenten  
 EU-wetgeving:  

o Verdragen 
o Verordeningen 
o Richtlijnen 
o Besluiten 
o Aanbevelingen  

 
 

 Beleidscoördinatie (soft law) 

o Aanbeveling 
o Raadsbesluiten 
o Communicatie 
o Richtsnoeren  
o Codes of conduct, gentlemens agreements, 

... 
o Open Methode van Coördinatie (Mutual 

learning, Peer-pressure,...) 

 Fondsen bv. Europees Sociaal Fonds (ESF) 
 Rechtspraak ECJ 

 
Het Verdrag van Lissabon (Treaty on the functioning of the European Union-TFEU)  
Soc. beleid ih verdrag: het sociale behoort tot de doelstellingen vd EU, maar ovv beleid is er subsidiariteit  
 
Verdrag  
“De Unie brengt een interne markt tot stand. Zij zet zich in voor de duurzame ontwikkeling van Europa, op 
basis van een evenwichtige economische groei en van prijsstabiliteit, een sociale markteconomie met een 
groot concurrentievermogen die gericht is op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en van 
een hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu. De Unie bevordert 
wetenschappelijke en technische vooruitgang” (art 2). (mijn vet)  
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De aanloop (tot 2000)  
Vroege initiatieven o.a.:  
 Equal pay for man and woman, verdrag van Rome 1957  
 Vanaf jaren ‘70 Europese Anti-armoedeprogramma’s:  

o gericht op locale acties, experimenteel qua opzet, 
o eerste verzamelingen van data rond de situatie in lidstaten (+definitie van armoede) 
o Jaren ‘70, ‘80, ‘90, 4de programma geweigerd door UK en Duitsland (willen geen EU 

armoedebeleid, enkel onderzoekscoördinatie)  
o Actie programma voor gezondheid en veiligheid op het werk (1978)  

 
Intensivering jaren ’90, o.a.  

o Directive Occupational safety and health, (1989)  
o Raadsaanbeveling inzake gemeenschappelijke criteria voor toereikende inkomsten en 

prestaties in de stelsels van sociale bescherming (1992)  
o Geharmoniseerde data-verzameling rond inkomen en leefomstandigheden (ECHP)  
o Verdrag van Amsterdam (1997): coördinatie van werkgelegenheidsstrategie,  
o (Verdrag van Maastricht, 1992): aanloop naar monetaire unie  

 
De Lissabon- strategie (2000-2010): coördinatie van het social beleid  
 
De Raad van Lissabon (maart 2000)  
 Strategische agenda voor periode 2000-2010 

o Uitdaging: “The European Union is confronted with a quantum shift resulting from globali-
sation and the challenges of a new knowledge-driven economy. These changes are affect-
ing every aspect of people’s lives and require a radical transformation of the EU economy.”  

o Strategisch doel: “to become the most competitive and dynamic knowledge-based econ-
omy in the world, capable of sustainable economic growth with more and better jobs and 
greater social cohesion”  
 

 Modernising the European social model  
o Education and training for living and working in the knowledgensociety  
o More and better jobs for Europe: developing an active employment policy  
o Modernising social protection 

“(...)must underpin the transformation to the knowledge economy. However, these systems 
need to be adapted as part of an active welfare state to ensure that work pays, to secure 
their long-term sustainability in the face of an ageing population, to promote social inclu-
sion and gender equality, and to provide quality health services”  

o Promoting social inclusion 
“Steps must be taken to make a decisive impact on the eradication of poverty by setting 
adequate targets to be agreed by the Council by the end of the year.”  

 
 Een nieuwe methode: de Open Methode van Coördinatie (OMC)  

o Vorm van intergouvernementele beleidsvoering met niet-bindend karakter (soft-law).  
o Ingrediënten: 

 Gemeenschappelijke doelstellingen – eventueel benchmarking 
 Opvolging van de doelstellingen d.m.v. indicatoren 
 Mutual learning – Peer pressure 
 Richtlijnen voor beleid 
 Nationale rapporteringen (Nationale Actieplannen) 
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OMC sociale bescherming en sociale inclusie  
(1)  domeinen en gemeenschappelijke doelstellingen  
 Social inclusion: A decisive impact on the eradication of poverty and social exclusion by ensuring:  

o access for all to the resources, rights and services needed for participation in society, pre-
venting and addressing exclusion, and fighting all forms of discrimination leading to exclu-
sion;  

o the active social inclusion of all, both by promoting participation in the labour market and 
by fighting poverty and exclusion;  

o that social inclusion policies are well-coordinated and involve all levels of government 
and relevant actors, including people experiencing poverty, that they are efficient and 
effective and levels of government and relevant actors, including people experiencing 
poverty, that they are efficient and effective and mainstreamed into all relevant public 
policies, including economic, budgetary, education and training policies and structural 
fund (notably ESF) programmes.  

 Adequate and sustainable pensions by ensuring: (...)  
 Accessible, high-quality and sustainable healthcare and long-term care by ensuring:  

 
(2)  data & Indicatoren  
 Indicatoren: (Laken –indicatoren (2001)) 

At-risk-of-poverty rate Dispersion around the at-risk-of poverty rate 
At-risk-of poverty threshold Anchored at-risk-of poverty rate 
S80/S20 At risk-of-poverty rate before social transfers 
Persistent at-risk-of poverty rate GINI coefficient 
Persistent at-risk-of poverty rate alt. thresh At-persistent risk-of-poverty rate by gender 
Relative median at-risk-of-poverty gap Long term unemployment rate 
Regional cohesion Very long term unemployment rate 
Long term unemployment rate Persons with low educational attainment 
Persons living in jobless households   

  
  
  

Early school leavers not in education/training 
Life expectanct at birth 
Self-defined health status 

 
 Data: EU Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) 15  
  

OMC Sociale Bescherming en sociale inclusive  
 
(3)  Mutual learning en nationale actieplannen  
 Mutual learning via: 

o discussies in Social Protection Committee 
o Peer reviews 
o brede range van thema’s maar enkele focuspunten:  

 Actieve inclusie (Commission recommendation active inclusion for people most excluded from te la-
bour market-2008)  

 Child poverty/well-being (Commission recommendation Investing in children: breaking the cycle of 
disadvantage-2013)  

o Nationale actieplannen sociale inclusie 
 overzicht van de maatregelen van de lidstaten in kader van gemschp doelstellingen 
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OMC SBSI: evaluatie 
Impact van Lissabon-strategie en OMC SBSI gemengd:  
 
Enerzijds: 
 Sociaal beleid als onderdeel van globale beleidsstrategie  
 Sociaal beleid als productieve factor 
 Ontwikkeling van beleidsinstrumentarium 
 Zichtbaarheid van sociale kwesties in EU en nationale beleidsvorming  

Anderzijds:  
 OMC blijft process in marge van Fin.-ec. Beleidsprocessen 
 Impact op de doelstellingen beperkt 
 Nationale actieplannen, dikwijls ‘micro measures for micro categories’ –  

 
De europa 2020 strategie (2020-2020): integratie vh sociaal beleid ih algemeen EU beleid 
 
Context en scope 
Europese Raad 17 juni 2010:  

“we adopt "Europe 2020", our new strategy for jobs and smart, sustainable and inclusive growth. 
It constitutes a coherent framework for the Union to mobilise all of its instruments and policies and 
for the Member States to take enhanced coordinated action.”  

Context: 
 Financiële crisis van 2008 en daaropvolgende economische crisis  

o “we confirm our commitment to ensuring financial stability by addressing the gaps in reg-
ulation and supervision of financial markets”  

o “we fully agree on the urgent need to reinforce the coordination of our economic policies. 
We agree on first orientations as regards the Stability and Growth Pact and budgetary sur-
veillance as well as broader macroeconomic surveillance”  

 Vanuit sociaal beleidsdomein: vraag om sterkere sociale poot  
 
Drie pijlers van Europa 2020 

 
 
 
 verschillende beleidsdomeinen die 
binnen 1 beleidsproces w gecoordineerd 
 
 
 
 
 

Headline targets   
 
 verschillende doelstellingen 
 Voor het eerst concrete doelstelling over armoede/sociale 
uitsluiting 
 
 
 
 
 
 

Fiscal 

surveillance

Macro -economic

surveillance

Thematic

coordination

Europe 2020 Integrated Guidelines

EUROPE 2020 FIVE HEADLINE TARGETS

Stability and 

Growth Pact

National 

Reform

Programmes  

Stability and 

Convergence 

Programmes  

’

National level

Fiscal 

surveillance

Macro -economic

surveillance

Thematic

coordination

Europe 2020 Integrated Guidelines

EUROPE 2020 FIVE HEADLINE TARGETS

Stability and

Growth Pact

National

Reform

Programmes

Stability and

Convergence

Programmes

’

National level

employment 75% employed (20-64 y.) 

R&D / innovation 3% of GDP (public+private)

Climate change / energy Greenh. gas emissions 

-20% (30%) than 1990 

20% of energy from renew

20% incr. in energy effic.

Education school drop-out rates <10% 

at least 40% (30-34 y.olds) 
compl. third level educ.

Poverty / social exclusion at least 20 million fewer 
people at risk of poverty 
and social exclusion 
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Het beleidsproces: het Europees Semester  
 November: Autumn Package:  

o Annual Growth Survey: Commissions view on next policy cycle  
o Eurozone Recommendation: 
o Joint Employment Report: Joint assessment of labour market and social situation (Com-

mission+Member States)  
o Alert Mechanism Report: alert mechanism for macro- economic imbalances  

 February: Country Reports 
 (Multilateral Implementation Reviews) 
 April: National Reform Programs 
 June: Country Specific Recommendations  

 
Impact van het Europa 2020 en het Europees Semester op het sociaal beleid van de EU (1)  
2010-2014 (Commissie Barosso II): dominatie van “austerity policy”  
 Aanvankelijk erkenning van rol van sociale zekerheid als ‘automatische stabilisator  
 Snel overheersing van(streng) budgettair beleid 

o Ondersteuning van zwaar getroffen landen mits zwaar keurslijf  
o Ook budgettaire orthodoxie in andere lidstaten  

 Aan bevelingen aan lidstaten (Country Specific Reccomendations-CSRs) voornamelijk budgettair-
economisch. CSRs over social beleid ook in dat kader (pensioen-, gezondheidsuitgaven)  

 
2014-2019 (Commissie Juncker): versterkte integratie sociaal beleid in Europees Semester  
 Context: 

o Sociaal protest (gele hesjes, ...) 
o Populisme 
o Economische en sociale divergentie in de EU  

 Meer aandacht voor sociale kwesties in het Europees Semester, meer evenwicht in de CSRs  
 Andere initiatieven die sociale dimensie versterken:  

o Europese Pijler van Sociale Rechten (2017): versterking van sociale dimensie EU 
o Detacheringsrichtlijn (2018): voorkomen van sociale dumping  
o Raadsaanbeveling inzake toegang tot soc bescherming voor werknemers en zeflstandigen 

(November 2019)  
 
Europese Pijler van Sociale Rechten  
 Pres. Juncker State of the Union 2015:  

“(...), I will want to develop a European pillar of social rights, which takes account of the changing 
realities of Europe’s societies and the world of work. And which can serve as a compass for the 
renewed convergence within the euro area.”  

 
 Afgekondig door Europees Parlement, Raad en Commissie op Sociale Top in Gothenburg 

November 2017  
 

 20 principes rond 3 thema’s: 
o  gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt  
o Billijke arbeidsvoorwaarden  
o Sociale bescherming en inclusie  

 Sociaal scoreboard  
o detect key employment and social problems and to assess convergence or divergence 

patterns across Member States  
o Gebruikt in Europees Semester (Joint Employment Report – Autumn Package)  

 Benchmarking: minimum inkomen, toereikendheid van pensioenen  
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Armoededoelstelling Europa 2020  
Wat na Europa 2020? 
 
De Commissie Von der Leyen (December 2019): 
(1)  programma  
 Focus op Green Deal en digitalisering  
 Green deal  

o klimaatneutraliteit tegen 2050 
o Economische groei zonder uitputting grondstoffen 
o Niemand achterlaten (focus op meest getroffen gebieden)  

 Sociaal beleid: o.a. 
o Actieplan voor implementatie Europese pijler van sociale rechten 
o Europese kindergarantie 
o Minimumlonen (voorstel voor een richtlijn, 28/10/2020)  
o platformwerk 
o Europees werkloosheidsverzekeringsstelsel (aanvaard door de Raad mei 2020, 

operationeel najaar 2020)  
(2)  Corona 
 Versnelde aanname van SURE, EU werkloosheidsverzekeringsstelsel (via EU obligaties)  
 Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (Recovery and resilience facility) 

o 672 mld aan leningen en subsidies 
o Moet bijdragen tot de prioriteiten van Annual Sustainable growth strategy 2021 

 Environmental sustainability  

 Productivity 

 Fairness 

 Macro-economic stability  
 Lidstaten hebben plannen ingediend (BE: Plan voor Herstel en Veerkracht)  
 De opvolging van deze plannen zal centraal staan ih Europees Semester (van 2021 of verder ?)  

 
Initiatieven in 2021 
 
(1) Actieplan voor de implementatie van de Europese Pijler voor Sociale Rechten  
 Meer en betere banen 
 Vaardigheden en gelijkheid 
 Sociale bescherming en inclusie  

o European Platform on combatting homelessness (‘21) 
o Child Guarantee(‘21) 
o Aanbeveling over Minimum Inkomen (‘22) 
o Rapport over essentiële diensten (‘22)  

 Nieuwe targets, tegen 2030: 
o Tewerkstellingsgraad 78% 
o 60% van de volwassenen ieder jaar in opleiding 
o Vermindering van aantal personen in armoede of sociale uitsluiting met 15 mio., waarvan 

5 mio. kinderen  
 

(2)  Green deal  
 Fit for 55 package: vermindering van uitstoot met 55% tegen 2030 (ipv 40%)  

o incl. Social Climate fund à in te zetten tegen energie- en transportarmoede 
 Communicatie van de Europese Commissie over de tewerstellings- en sociale impact vd 

klimaattransitie (December ‘21)  
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(3) 2022 Annual Sustainable Growth Strategy  
 Gelanceerd 24/11/2021 
 Herlancering Europees Semester na onderbreking 2020/2021 
 Nieuw concept als leidraad: competitive sustainability  

o Environmental sustainability  
o Productivity 
o Fairness 
o Macro-economic stability  

 
Herhaling en conclusie impact EU op social beleid  
 Wetgeving 
 Rechtspraak 
 Principes en beleidsconcepten/-thema’s (actieve inclusie, flexicurity, kinderarmoede) 
  Instrumenten 
 Politieke druk 
 Financiële instrumenten 

Via diverse kanalen is impact EU social beleid op het beleid van de lidstaten aanzienlijk 
toegenomen – zelden zeer zichtbaar  

 
EPILOOG  
Hoe verloopt Europese beleidsvorming in de praktijk?  
 Meestal initiatief vanuit Europese Commissie (bv Europese Pijler) of Voorzitterschap van de Raad 

(bv. Initiatief rond Directieve Minimumloon door Duits Voorzitterschap – 2020)  
 Voor meer juridische initiatievena  Werkgroep Sociale Vraagstukken (Raad)  Coreper I 

Raad  
 Voor meer strategisch/politieke initiatieven  Algemene oriënterende discussies in 

Raadsgroepen (SPC.EMCO,EPC, EFC)  Werkgroep sociale vraagstukken  Coreper  Raad  
 Voor juridische dossiers: goedkeuring in zowel Raad als Europees Parlement, daarna ‘trilogue’  
 Intern Belgische coördinatie : via coördinatievergaderingen binnen de DG Europa (DGE) van de 

FOD Buitenlandse Zaken.  
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DEEL 8: klimaatverandering en sociaal beleid 
 

Welvaartsstaten en de uitdaging van klimaatverandering en duurzaamheid 
 
I DE PROBLEMEN 
Klimaatverandering 
 Toenemende opwarming van de aarde/klimaatverandering als gevolg van door de mens 

veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen (BKG’s) 
 

Niet-duurzame menselijke reproductie- en consumentiepatronen 
 Kooldioxide (CO2) heeft verreweg de grootste impact op klimaatverandering van alle 

langlevende broeikasgassen 
 Overmatige uitputting van ecosysteembronnen (verstoort de bevoorrading vd planeet naast de 

absorptiecapaciteit) 
 
II DE RISICO’S 

Ecologische risico’s 
 Smeltend en samentrekkend arctisch zee-ijs 
 Stijgende zeespiegel 
 Toegenomen overstromingen en vernietiging van kustgebieden 
 Grotere en meer rampzalige incidenten van orkanen, regen, bosbranden, droogte, 

ontbossing, uitsterven van soorten, en hittegolven 
 Vernietiging van bronnen die worden beschouwd als basisbehoeften voor menselijk 

levensonderhoud en welzijn 
 

Sociale risico’s 
DIRECTE RISICO’S 
 Negatieve effecten op het leven, de gezondheid en veiligheid van mensen, hun leef- en 

werkomstandigheden 
 Waterstress door droogte en hittegolven, met als gevolg dalende oogsten 
 Diarree en infectieziekten, evenals cardiorespiratoire aandoeningen als gevolg van 

vernietigde ecosystemen, hittegolven en luchtvervuiling 
 Verstoringen in belnagrijke energie- en voedselvoorziening 

 
INDIRECTE RISICO’S 
 Hongersnood en ondervoeding 
 Stijgende en volatiele energieprijzen 
 Armoede 
 Bevolkignsverplaatsing en ecologische noodmigratie 
 Dubbel of zelfs drievoudig onrecht 
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Klimaatverandering en ongelijkheid 

 Rijk & geprivilegeerd Arm & benadeelde toekomstige 
generaties 

1. Verantwoordelijkheid 
 

2. Aanpassingsvermogen 

 
 
 
 

 

3. Kosten 
 
4. schade 

 
 
 
 

 
 

 
Strategieën om klimaatverandering aan te pakken: 
 

 
 
III UITDAGINGEN VOOR WELVAARTSSTATEN 
 
Duurzame welvaartsstaat =  
 co-evolutie van economische, sociale en ecologische systemen 
 met respect voor een dynamische ‘triple bottom line’ – de gelijktijdige bevrediging van 

kwaliteits-/prestatiedoelen in elk van de drie sferen zekerstellen 
 naast de politieke sfeer als conventies, regels en institutionele kaders voor de regulering vd 

economische, sociale en milieusfeer 
 
1. ecologische uitdagingen 

1) ontwerpen van sociaal beleid dat individuen en gemeenschappen, evenals instellingen en 
infrastructuren kan helpen, zich aan te passen aan en de risico's van klimaatverandering te 
verminderen  

2) verbetering van de energie-efficiëntie in producten, processen en diensten  
3) democratisch definiëren van kritische drempels en consumptiecorridors voor emissieintensieve 

goederen en diensten  
4) rekening houden met de ecologische impact van welvaartsstaten  
5) het koppelen van klimaatrechtvaardigheid en duurzaam sociaal beleid, bijvoorbeeld door 

duurzaam welzijn en sociaal-ecologisch beleid 
6) sterke focus op looninkomsten als bron van economische zekerheid, evenals van morele 

waarden en sociale identiteit 
 
 

•impact van klimaatverandering verminderen

•bijv. aanpassing landbouw, verplaatsing van woongebieden, 
verhogen energie-efficiënttie van waterbeheersystemen, 
aanpassing en beter onderhoud van kustgebied

aanpassing aan de 
klimaatverandering

•de BKG-concentraties in de atmosfeer stabiliseren; verminderen vd 
bron of verlagen vd uitstoot van BKG

•bijv. vermindering vd winning van fossiele brandstoffen en 
efficiëntere energietechnologie

mitigatie van 
klimaatverandering

•grootschalige interventies in de natuurlijke systemen vd aarde om 
de atmosferische concentratie van broeikasgassen in te dammen

•bijv. verwijdering van CO2 uit de atmosfeer en beheer van 
zonnestraling

geo-engineering
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2. economische en financiële uitdagingen 
 het integreren van d emilieukosten in de huidige 

welvaartseconomieën 
o daagt het concept van onbeperkte groei uit 

en vereist een transformatie van de manier 
waarop bronnen w gebruikt en energie w 
geproduceerd en verbruikt 

 beheersing van aan klimaatverandering 
gerelateerde rampen door nieuwe instrumenten 
voor risico-oerdracht, zoals herverzekering en 
rampenobligaties 

3. sociale welvaartsuitdagingen 
1) Ondersteunen van individuen en sociale groepen die een bijzonder risico lopen of w getroffen, 

maar die minder goed in staat zijn om te gaan met of te herstellen van aan klimaatverandering 
gerelateerde gevaren 

2) Rechtvaardige transitie #1: het aanvullen van klimaatbeleid met sociale equivalenten of het 
ontwerpen van klimaatbeleid op een manier die het effectief maakt zonder onevenredige 
financiële lasten op kwetsbare sociale groepen te leggen 

3) Gewoon overgang #2: het bevorderen of creëren van nieuwe werkgelegenheidskansen die 
ecologisch duurzaam zijn; investeren in de omscholing of de ontwikkeling van vaardigheden vd 
beroepsbevolking en in sociaal beleid ter ondersteuning van degenen die werkloos worden als 
gevolg van industriële herstructureringen 

4) Zorgen voor welvaart met minder groei bij toenemende vraag 
  

4. Governance-uitdaging 
 

Polity (formele structuren, procedures en 
instellingen) 

Politics (procedures, processen and actors, values 
and public opinion) 

 het opzetten van meer geïntegreerde 
overheidsstructuren  

 het opzetten van geïntegreerde en 
geformaliseerde gouvernementele groepen 
en instellingen op lokaal, regionaal, 
nationaal en internationaal niveau 

 

 het ontwikkelen van meer onderling 
verweven administratieve reacties met 
multisectorale, multi-actor en multi-level 
oplossingen, 

 het vinden van een basis voor politieke 
legitimiteit die breed genoeg is om deze 
oplossingen te ondersteunen  

 verder denken dan wetgevingsperioden en 
ontwikkel strategieën en beleid voor de 
lange termijn 

 

 
5. Culturele uitdagingen 

 
1) huidige samenhang tussen werk en welzijn en meritocratische benadering van veel 

verzorgingsstaten 
2) bestaande culturele contexten, de huidige normen en waarden van individuen, hun persoonlijke 

capaciteiten, gewoonten en routines 
3) consumentensoevereiniteit en consumentenkeuze 
4) het creëren van nieuwe kaders die zich richten op en het bevorderen van wederkerigheid, brede 

en inclusieve beraadslaging, collectief belang en het algemeen welzijn 
5) investeringen in onderwijs en gemeenschapsontwikkeling om de noodzakelijke maatschappelijke 

aanpassingen in verband met klimaatverandering te organiseren, bij te staan en te legitimeren 

Decarboniisation strategies 
 Nieuwe technologieën 
 Ecologische 

modernisering en groene 
groei 

 Steady-state econmie 
 Post-growth/Degrowth 
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IV. nieuwe kwesties (selectie) 
 

1) het vinden van een nieuwe begrotingsverdeling voor klimaat- en sociaal beleid  
2) heroverweging van de groei-afhankelijkheid van moderne verzorgingsstaten 
3) het vinden van een gelegitimeerde en effectieve mix van strategieën om klimaatverandering aan 

te pakken  
4) conflicten bij het balanceren van wat nodig is om de basisbehoeften en het welzijn veilig te stellen, 

terwijl het regeneratieve en assimilatieve vermogen van ons ecosysteem niet wordt overschreden  
5) klimaatrechtvaardigheid (verdelend, procedureel, herkenning, tijds- en ruimtelijk)  
6) discussie over welk type of welke mix van sociaal beleid (regelgeving, uitkeringen, 

belastingkredieten, diensten en openbare infrastructuur)  
7) coalities vormen en onderhandelingsprocedures formaliseren tussen verschillende sociale en 

ecologische belanghebbenden, naast de traditionele onderhandelingsstructuren tussen 
werkgevers en werknemers  

 
V dringende onderzoeksvragen (voorbeelden) 
 distributieve gevolgen van klimaat- en sociaal-ecologisch beleid 

o stijgende kosten voor het tegengaan van klimaatverandering die onevenredig w 
doorberekend aan kwetsbare huishoudens via hogere prijzen 

o regressiviteti van belastingen op basisbehoeften (bv. Voedsel, energie in huis) en 
motorbrandstof 

o ongelijke verdeling van beleidsfinanciering en beleidsvoordelen 
o energie- en transportarmoede 

 ouderen, vrouwen en etnische minderheden, met een laag inkomen, met kinderen 
of personen ten laste, met reeds bestaande gezondheidsproblemen of handicaps, 
en woonachtig in landelijke gebieden (simcock et al.) 

 
 
 sociale verdeling over het vermogen om duurzaam te consumeren en te investeren in 

milieuvriendelijk gedrag 
 belangrijke beïnvloedende factoren van duurzamer energieverbruik, zowel in de sml als ih 

huishouden 
 

 attitudes tov klimaatbeleid 
o vooral de rol van zelf- en collectieve effectiviteit, uitkomstverwachting en 

rechtvaardigheidsoverwegingen  
o ook de rol van vertrouwen in overheidsinstellingen en goed bestuur 

 
o gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid om te proberen de klimaatverandering te 

verminderen als belangrijkste voorwaarde voor het voorspellen van verzet tegen 
koolstofbelastingen en houdingen tov ander klimaatbeleid 

o politiek vertrouwen voorspelt sterk de oppositie tegen koolstofbelasting, maar niet de 
houding tov ander klimaatbeleid 

o recyclinginkomsten van bestaande koolstofprijzen terug naar huishoudens w alleen in 
verband gebracht met kleine verhoingen vd acceptatie van hogere koolstofbelastingen 

 
 attitudes tov sociaal-ecologisch beleid 

o voorspellers op land- en individueel niveau 
 

 attitudes tov strategieën om onze sml te decarboniseren 
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