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ISUA-VOSEB lesrooster 2022-2023 

De inkomsten van de Sociale Zekerheid en het overleg in de onderneming in tijden van crisis. 

De Sociale Zekerheid is één van de grootste verwezenlijkingen van de 20e eeuw. Ze is de vrucht van 

de emancipatiestrijd van de arbeidersbeweging, die ondertussen miljoenen burgers 

bestaanszekerheid biedt bij ziekte, werkloosheid of ouderdom. Maar die bescherming kent zijn prijs 

De uitdaging was steeds om voldoende inkomsten te vinden om de bescherming te financieren, en 

die uitdaging is er niet kleiner op geworden.  

Nieuwe tewerkstellingsvormen, kortingen op sociale bijdragen en besparingen zetten de inkomsten 

van de Sociale Zekerheid onder druk. Dat heeft zijn impact op het overleg in de onderneming. 

Bovendien nemen politieke krachten standpunt in over de Sociale Zekerheid op basis van hun 

analyse van de beschikbare middelen en wenselijke uitgaven. Ook de invloed van het politieke 

discours is voelbaar op de werkvloer en bij de syndicale achterban. Deze opleiding biedt inzicht in de 

feiten, de communicatie en het wetenschappelijke onderzoek over de financiering Sociale Zekerheid. 

Het voorgaande speelt zich bovendien af tegen een achtergrond van opeenvolgende crisissen. De 

pandemie, klimaatcrisis, daling van de koopkracht vragen om extra en soms nieuwe bescherming van 

de Sociale Zekerheid. 

Kortom reden genoeg om grondig na te denken over de financiering van de Sociale Zekerheid. En dat 

doen we samen, tijdens deze opleiding. 

 

datum 
 

Inhoud Docent 

    

07 oktober 2022 1 Financiering van de Sociale Zekerheid: een 

stand van zaken 

 

08u30-10u15  Ontvangst en Inleiding Dominique Kiekens 

Freek Loukcx 

10u30-13u00  De Belgische Sociale Zekerheid het ontstaan en 

de vergelijking met de omringende landen. 

Dhr. Olivier 

Pintelon 

14u00-16u30  De Belgische Sociale Zekerheid een overzicht 

van de financiering over de tijd: inkomsten en 

uitgaven. 

 

dr. Dirk Luyten 

 

14 oktober 2022 2   

8:30-10:30  De Belgische Sociale Zekerheid een overzicht 
van de financiering over de tijd: inkomsten en 
uitgaven. 
  

dr. Dirk Luyten 
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11:00-13:00  Tewerkstelling niet standaard contract in België 
en Europa: Definitie, cijfers en gevolgen voor 
het welzijn van werknemers en de Sociale 
Zekerheid 

Prof. dr. Christophe 
Vanroelen 

14u00-16u30  Financiering van De Belgische Sociale Zekerheid: 
de Taks shift 

Prof. Dr. Bruno 

Peeters | ATA 

21 oktober 2022 3   

08u30-10u30  De impact van cafetariaplannen op de Sociale 

Zekerheid 

Mevr. Annemie 

Van Gucht  

11u00-13u00  Schijnzelfstandigheid vaststellen en de impact 

van schijnzelfstandigheid op de inkomsten van 

de Sociale Zekerheid: een juridische analyse. 

Sociaal strafrecht en Financiële Recherche. 

 

Dhr. Koen Nevens 

14u00-16u30  Financiering van de Belgische Sociale Zekerheid, 

het doelgroepenbeleid en de SZ – 

verminderingen  

Dr. Sam Desiere 

    

28 oktober 2022 4   

08u30-10u30  De kost van detachering voor de Sociale 

Zekerheid 

 

Prof. dr. Herwig 

Verschueren 

11u00-13u00  Platformeconomie en onderaanneming: het 

effect daarvan op de inkomsten van de Sociale 

Zekerheid en op de arbeidsvoorwaarden en 

omstandigheden. 

 

Dr. Wouter 

Zwysen (ETUI)  

 

14u00-16u30  Het Europese open economische coördinatie 

beleid en de impact daarvan op de 

flexibilisering van de Belgische tewerkstelling 

Prof. Dr. Pieter 

Pecinovsky 

18 november 2022 5 Discours, communicatie en wetenschappelijk 

onderzoek over Sociale Zekerheid 

 

  
  

08u30-10u30   Bezoek aan het Vredesinstituut Communicatie | 

Polarisatie | Misinformatie 

Vredesinstituut 

11u00-13u00   Bezoek aan het Vredesinstituut Communicatie | 

Polarisatie | Misinformatie 

Vredesinstituut 
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14u00-16u30   Inleiding in wetenschappelijk onderzoek: het 

formuleren van een probleemstelling en een 

centrale vraag en het onderscheid tussen 

kwalitatief en kwantitatief onderzoek 

Mevr. Dominique 

Kiekens 

25 november 2022 6   

09:00-10:30   Discoursen over de Sociale Zekerheid  Prof.dr. Vincent 

Scheltiens 

11:00 – 13:00  Transfers in de  Sociale Zekerheid over de 

regio’s heen: realiteit en nuance 

 

Prof. dr. Bea 

Cantillon 

14:00- 16:30  Discoursanalyse  als wetenschappelijke 

methode leren toepassen. 

Prof. Dr. Christ’l De 

Landtsheer 

2 december 2022 7   

08u30-10u30   Oefeningen in het formuleren van een 

probleemstelling en centrale vraag 

Mevr. Dominique 

Kiekens 

11u00-13u00  De kwantitatieve onderzoeksmethode, survey 

design 

Dr. Julie Sevenans 

14u00-16u30   Structurele verschillen in de Sociale Zekerheid: 

mensen met een beperking en 

arbeidsongeschiktheid 

Prof. Dr. Koen Van 

Laer 

9 december 2022 8   

08u30-10u30  Kwantitatief onderzoek: het opstellen van een 

enquête, het afnemen van een enquête, het 

verwerken van de gegevens met opensource 

software, kennismaking met open source 

software 

 

Dr. Gert 

Thielemans 

 

10u30-13u00  Nieuwkomers, Sociale Zekerheid en 

discriminatie een juridische analyse 

Prof. Dr. Herwig 

Verschueren 

13:00 – 16:30   Economische productie en de sociale 

reproductie. Gender, migratie en het sociaal 

overleg.  

Drs. Veronika 

Lemeire UHasselt, 

Onderzoeksgroep 

R4D Onderzoek 

naar digitalisering, 

diversiteit en 

democratie 

16 december 2022 9   
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08u30-10u30  Oefeningen in de keuze van een geschikte 

onderzoeksmethode naargelang het probleem 

en de vraagstelling. 

Mevr. Dominique 

Kiekens 

11u00-13u00  Re-integratie van arbeidsongeschikten 

 

Dr. Miet Vanhegen 

14:00 – 16:30   Recht op informatie en raadpleging van 

werknemers bij herstructurering 

Prof. dr. Johan 

Peeters 

13 januari 2023 10 Systeem in crisis en andere financiering van de 

Sociale Zekerheid 

 

08u30-10u30  Systeem in crisis: pandemie, klimaatverandering 

en koopkracht 

Prof. Dr. Gerre 

Verlinden 

11u00-13u00  Verzet tegen de crisis buiten de traditionele 

protestkanalen om: protest tegen Covid 

maatregelen, klimaatjongeren en gele hesjes 

Dr. Ingrid Hoofd, 

i.m.hoofd@uu.nl 

14:00 – 16:30   Klimaatadaptatie, subsidies,  arbeidsmobiliteit 

en de Sociale Zekerheid. 

Dr. Kris Bachus 

20 januari 2023 11   

08u30-10u30  Pandemie en Sociale Zekerheid Olivier Pintelon 

11u00-13u00  Het begrip koopkracht: ontstaan in het sociaal 

overleg en de samenhang met loonoverleg 

Dr. Dirk Luyten 

14:00 – 16:30  Economische leerstelsels, koopkracht en het 

loonoverleg 

Dr. Dirk Luyten 

27 januari 2023 12   

08u30-10u30  Financiering van de Sociale Zekerheid, het 

loonoverleg en het overleg van de sociale 

partners op het nationale niveau 

Dhr. Chris Serroyen 

11u00-13u00  Financiering van de Sociale Zekerheid en het 

loonoverleg van de sociale partners op het 

sectorale niveau 

Thomas Borremans 

ACV Zorg 

14:00 – 16:30   Monetaire economie: de basisprincipes  

3 februari 2023 13   

08u30-10u30  Reële economie en financiële economie Prof. Dr. Maarten 

Aalbers 

11u00-13u00  Sociaal-ecologische transitie van de industrie Scientists4Climate 

eric.struyf@uantw

erpen.be 
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14:00 – 16:30  De geopolitiek van energie Prof. dr. David 

Criekemans 

10 februari 2023 14   

14:00 – 16:30   Alternatieve financiering van de Sociale 

Zekerheid 

Prof. Dr. Freek 

Louckx 

11u00-13u00  Basisinkomen Dr. Walter Van 

Trier 

14:00 – 16:30   Voorbereiding op examen Dominique Kiekens 

3 maart 2023 15 Voordracht van probleemstelling, centrale 

vraag en gepaste onderzoeksmethode en 

literatuurlijst. 

 

08u30-10u30    

11u00-13u00    

14:00 – 16:30     

 

 

 

 

 

 

 

 


