
datum Inhoud Docent 

 Basis aan economie, sociologie, 
communicatiewetenschap en geschiedenis van 
de welvaartstaat 

 

29 oktober 2021   

11:00-13:00 Sociale zekerheid: De verschillende 
organisatievormen, de belangrijke discussies in 
België over regionalisering, universaliteit/ 
doelgroepenbeleid en rechten voor 
nieuwkomers 

Dhr. Olivier 
Pintelon 

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

dr. Dirk Luyten 

19 november 2021   

09u00-11u00 Van het ontstaan van de milieubeweging met 
de geschiedenis van de afvalproblematiek tot 
de samenwerking tussen de arbeidersbeweging 
en de milieubeweging inzake het PFAS-PFOS 
dossier. 
 

Eddy Stuers ALR 
Frank Van Houtte 
ROK en AC Chemie 

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

Prof. dr. Christophe 
Van Roelen 

   

3 december 2021   

11u00-13u00  De vakbonden en de (nieuwe) media na WOII 
en tijdens de crisis van ’70 en ’80: ‘De verzuilde 
pers in een gedeelde nationale ruimte, ieder had 
zijn waarheid,’ 

Prof.dr. Christ’l De 
Landtsheer 

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 Communicatiewetenschap: populisme, 
propaganda, fake news en de impact van 
nieuwe media (radio, TV, internet) op 
voorgaande:  
 

Prof. dr. Peter Van 
Aelst 

17 december 2021   

 De Actieve Welvaartstaat, de globalisatie en 
het sociaal overleg 1990 – 2020: een aantal 
structurele problemen 

 

11u00-13u00 Het economische model van globalisatie en de 
actieve welvaartstaat:  

prof dr Glenn Rayp 

14u00-16u30  De definitie van de actieve welvaartstaat en 
van globalisatie:  

Dr Dirk Luyten   

14 januari 2022   

14:00 – 16:30  De organisatie van de arbeid en de kenmerken 

van de  levensloop in de actieve welvaartstaat 

en bij globalisatie:  

Prof. dr. Koen Van 
Laer 

21 januari 2022   

11u00-13u00 De kenmerken van de arbeidsmarkt van de 
actieve welvaartstaat en bij globalisatie, de 
arbeidsmarkt in Nederland en in België en het 
sectaire van types van tewerkstelling  

Dr. Saskia Boumans 
UvAmsterdam 

14:00 – 16:30  De vakbonden en de media tijdens de actieve 
welvaartstaat en bij globalisatie: geen krant die 
structureel de visie van de werknemers en hun 
organisaties opneemt. Hoe gebruiken de 
vakbonden de (nieuwe) media en hoe komen 
de vakbonden in de media met aandacht voor 
populisme en fake news. 

Prof. dr. Em. 
Christ’l De 
Landtsheer 

28 januari 2022   

08u30-10u30 De polarisatie tijdens de actieve welvaartstaat 
en bij globalisatie: Internationalisering versus 
Vlaamse verankering met aandacht voor sociale 
zekerheid, identiteit en ecologie 

Prof. dr. Vincent 
Scheltiens 

   

 De welvaartstaat, de pandemie en de 
economie 

 

   

4 februari 2022   

08u30-10u30 Economie en covid pandemie: 
Econoom Paul De Grauwe kijkt vooruit naar de 
periode na de coronacrisis. Overheden steken 
zich nu in de schulden, maar hoe voorkomen we 
dat dat leidt tot hetzelfde besparingsbeleid als 
na de financiële crisis van 2008? Hoe zorg je 
ervoor dat de coronacrisis de EU versterkt in 

Paul De Grauwe 



plaats van haar te verzwakken? De Grauwe 
vindt dat de crisis nu al de kracht van de 
welvaartstaat aantoont. 

 


