
datum Inhoud Docent 

29 oktober 2021   

 Basis aan recht, economie en sociologie  

14u00-16u30 Economie: Smith, Marx, Keynes en terug Smith 
of van neoklassieke economie tot neoliberale 
economie.  

dr. Dirk Luyten 

19 november 2021   

11u00-13u00 Sociologie: Durkheim (modernisering en sociale 
cohesie)  en Weber (rationalisering):  
 

Prof. dr. Christophe 
Van Roelen 

 De Welvaartstaat en het sociaal overleg: De 
impact van de crisis van ’70 en ’80 op de 
Welvaartstaat en het sociaal overleg 
 

 

   

14u00-16u30 Het Sociaal overleg na WOII en tijdens de crisis 
van ’70 en ’80: Het systeem waarin de 
verschillende actoren: de staat, de vakbonden 
en de patroons-organisaties tot een systeem 
van collectieve bescherming komen met 
aandacht voor het loonoverleg en het 
belangrijkste niveau van overleg en de impact 
van de crisis ’70 en ‘80  

Dr. Dirk Luyten 

   

26 november 2021   

08u30-10u30 De organisatie van de sociale zekerheid na 
WOII en tijdens de crisis van ’70 en ’80:  
De opbouw van de sociale zekerheid in België 
en de impact van de crisis van ’70 en ’80 op de 
Sociale Zekerheid. 

Dhr. Olivier 
Pintelon 

11u00-13u00 De organisatie van de arbeid en de kenmerken 
van de levensloop na WOII en tijdens de crisis 
van ’70 en ’80 (modernisering en sociale 
cohesie, rationalisering)  

Prof. dr. Christophe 
Van Roelen 

14u00-16u30 Het economisch model na WOII en de impact 

van de crisis op het post WOII economisch 

model: Welke economische instrumenten 

hadden de Belgische staat ter beschikking om 

het sociale beleid waar de sociale partners in 

overleg toe kwamen, te realiseren?  

Prof. dr. Glenn 
Rayp 

   

3 december 2021   

08u30-10u30  Het recht en het arbeidsrecht na WOII en 
tijdens de crisis van ’70 en ’80:  

Prof. dr. Jan 
Buelens 

11u00-13u00  De vakbonden en de (nieuwe) media na WOII 
en tijdens de crisis van ’70 en ’80: ‘De verzuilde 

Prof.dr. Christ’l De 
Landtsheer 



pers in een gedeelde nationale ruimte, ieder had 
zijn waarheid,’  

14u00-16u30  De kenmerken van de arbeidsmarkt na WOII 
en tijdens de crisis van ’70 en ’80: Tijdens de 
jaren ’50 en ‘60 wordt beroep gedaan op 
buitenlandse gastarbeiders om te voldoen aan 
de grote vraag naar arbeidskrachten. De 
arbeidsmarkt en de sociale zekerheid worden 
gereguleerd op maat van het kostwinnersgezin. 
Vanaf eind jaren ’60 worden vrouwen massaal 
aangemoedigd om te blijven werken na het 
huwelijk. Dit gaat gepaard met een 
toenemende flexibilisering van het standaard 
arbeidscontract 

Drs. Veronika 
Lemeire 
 
Universiteit 
Hasselt, ABVV 
Brussel 

10 december 2021   

08:30-10:30  Kolonialisme na WOII  
 
De impact van Belgisch Congo op de Belgische 
economische structuur 
 

Prof.dr.Guy 
Vanthemsche 

11:00 – 13:00 Milieuvraagstukken na WOII en tijdens de 
crisis van ’70 en ’80.  
 
de milieuproblematiek – (de opkomst van) de 
milieubeweging en het al dan niet milieubeleid 
in dat stadium van de welvaartstaat 
 

Prof.dr. Pieter 
Leroy 
 

14:00- 16:30 De Europese eenmaking na WOII en tijdens de 
crisis van ’70 en ’80  
 
 

Prof.dr. Peter 
Bursens 

 


