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Federaal Wetenschapsbeleid heeft 
in het kader van zijn programma 
“Samenleving en Toekomst” 
een onderzoek gefinancierd dat 
tewerkstellingsbevorderende maatregelen 
voor oudere werknemers evalueert 
(WOLDEMP). De professoren Bart Cockx 
(Sherppa, Universiteit Gent), Muriel 
Dejemeppe (IRES, Université catholique 
de Louvain) et Bruno Van der Linden 
(FNRS & IRES, Université catholique de 
Louvain) voerden dit onderzoek uit. 
Op deze studievoormiddag worden de 
resultaten voorgesteld en bediscussieerd.

Om de uitdagingen van de verouderende bevolking 
op te vangen heeft de federale overheid een 
geheel van hervormingen doorgevoerd en 
beleidsmaatregelen genomen die een verhoging 
van de werkzaamheidsgraad van ouderen beogen. 
Veel van die hervormingen en maatregelen 
kwamen tot stand in het verlengde van het 
Generatiepact. Dit pact werd in december 2005 
afgesloten ondanks hevig vakbondsverzet. Kunnen 
deze hervormingen en maatregelen de vastgestelde 
verhoging van de werkzaamheidsgraad van 
ouderen verklaren? Hebben ze een verschillend 
effect gehad op vrouwen dan op mannen? Is de 
vooruitgang van oudere werknemers ten koste van 
die van jongere werknemers gegaan? Hebben de 
permanente sociale bijdrageverminderingen voor 
oudere werknemers en de mogelijkheid om 
deeltijds te gaan werken in het kader van het 
tijdskrediet eindeloopbaan ervoor gezorgd dat 
ouderen langer aan de slag blijven? Hebben deze 
maatregelen invloed gehad op de gezondheid van 
deze werknemers? Tenslotte, welke lessen kunnen 
we trekken uit de geleidelijke verhoging van de 
wettelijke pensioenleeftijd voor vrouwen van 60 
naar 65 jaar?
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9.00 - 9.30  Onthaal en koffie 

9.30 - 9.50  
Inleiding tot de onderzoeksvoormiddag 
(BELSPO)

9.50 - 11.10 
Bart Cockx (SHERPPA-UGent), 
Muriel Dejemeppe (IRES-UCL) 
en Bruno Van der Linden (IRES-UCL & FNRS) 
Voorstelling van het onderzoeksrapport

11.10 - 11.40  Koffie

11.40 - 12.10 
Frank Vandenbroucke 
(Universiteit van Amsterdam en Academische 
Raad voor het Pensioenbeleid)
Reactie

12.10 - 12.50 
Debat met deelnemers gemodereerd door  
Jean Blavier (onafhankelijke journalist)

12.50 - 13.00 
Afsluiting van de studievoormiddag door Jan 
Vanthuyne (directeur-generaal van de algemene 
directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)

13.00 - 14.00  Lunch

Programma (Simultane vertaling FR/NL)

Praktische informatie 

Wanneer?

Maandag 20 februari 2017 van 9.00 u. tot 14.00 u

Waar?

Auditorium Storck
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1 
1070 Brussel

Toegangsplan op 
http://www.werk.belgie.be/toegangsplan.aspx

Hoe zich inschrijven?

De deelname aan de onderzoeksvoormiddag is gratis, 
maar inschrijving is verplicht. U kunt zich inschrijven 
uiterlijk vóór donderdag 9 februari 2017 op   
https://portail.sipr.ucl.ac.be/en/research-institutes/immaq/ires/registration-
study-day-senior-employment-in-belgium.html

Voor meer informatie: 
sandy.vanlaer@ugent.be  
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