
 
 
1. Benaming van de instelling:  
 
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI) 
Anspachlaan 1 
13de verdieping 
1000 Brussel 
 
2. Beschrijving van het project 
 
 
Eén van de belangrijke opdrachten van de POD MI is de uitbetaling van de tussenkomst 
van de federale Staat in de kosten die de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 
(OCMW’s) maken bij de toepassing van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie (voorheen : de bestaansminimumwet) en bij het toekennen van 
sociale steun, die teruggevorderd wordt bij de federale Staat op basis van de wet van 2 april 
1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW’s. 
 
De gegevens die de OCMW’s overmaken in het kader van hun aanvraag tot tussenkomst 
van de Staat betreffen hun beslissingen tot toekenning van het leefloon of van financiële 
steun (terugvorderbaar bij de federale Staat) en hun tewerkstellingsmaatregelen of andere 
maatregelen ter bevordering van de socio-professionele integratie van gerechtigden op 
maatschappelijke integratie of een financiële maatschappelijke hulp. 
Deze gegevens worden ingevoerd in een informaticabestand (PRIMA), waarna het 
informaticaprogramma op maandelijks basis de in de wet voorziene staatstoelage berekent. 
 
Behalve voor de berekening van de Staatstoelagen, wordt het informaticabestand PRIMA 
eveneens voor statistische doeleinden gebruikt.    
De statistieken die eruit voortvloeien zijn momenteel voornamelijk bestemd voor intern 
gebruik : voor het opstellen van budgettaire ramingen en voor de evaluatie van genomen of 
geplande beleidsmaatregelen.  Bepaalde wetenschappelijke instellingen doen eveneens 
geregeld beroep op de beschikbare statistische gegevens, bv. bij onderzoeken ivm 
armoedebestrijding. 
 
Om tegemoet te komen aan de vraag naar statistieken betreffende de gerechtigden op steun 
van een OCMW’s, die leeft bij een breed publiek, wenst de POD MI een basistoepassing 
uit te werken : trimestrieel zouden een aantal vaste statistieken worden gepubliceerd. Een 
aantal statistieken zouden jaarlijks verzameld worden in een jaarrapport over de werking 
van de POD MI.   
 
Het doel van het project is de uitwerking van een boordtabel van statistieken en 
indicatoren, die regelmatig geactualiseerd wordt.  De gegevens zullen voornamelijk uit het 
gegevensbestand PRIMA worden gehaald. Een koppeling met andere bestaande 
gegevensbestanden zal een aanvulling van de boordtabel mogelijk maken. 
 
Het datawarehouse arbeidsmarktonderzoek van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) 
lijkt een uitstekend middel om dit te realiseren. 
 



Meer in het algemeen zal de integratie van de gegevens over (een deel van) de 
gerechtigden op OCMW-steun in het datawarehouse toelaten om, naast de vaste 
boordtabel, ook ad hoc meer diepgaande studies uit te voeren betreffende bv. het profiel, 
het integratieparcours, de arbeidsmarktmobiliteit en de socio-geografische verdeling 
(eventueel zelfs tot op buurtniveau) van de gerechtigden op OCMW-steun. 
 
De resultaten van de boordtabel en van de onderzoeken zullen aangewend worden voor 
publicatiedoeleinden en als hulpmiddel bij de besluitneming (evaluatie van het 
overheidsbeleid, profielanalyse van betrokkenen, evolutiedynamiek van de betrokken 
doelpublieken, integratiedynamiek op de arbeidsmarkt...). 
 
 
3. Uit te voeren opdracht 
 

a. Door de onderzoeksploeg 
 
• De relevantie en de volledigheid van de bestaande database (PRIMA) evalueren 
• De relevante gegevens vaststellen en de database verbeteren in functie van zijn 

evaluatie en van de verwachte bruikbare analyses. 
• De toestemmingen vragen en de exploitatievoorwaarden van de gegevens 

vervullen ten opzichte van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
• Extractie van gegevens waardoor een kruising met andere informatiebronnen 

(onder andere de datawarehouse arbeidsmarkt van de KSZ) mogelijk wordt.  
• Analyse van de gegevens en kruisanalyse met de andere databases waardoor 

onder andere het onderzoek naar de sociaal-geografische verspreiding van het 
doelpubliek van de maatschappelijke integratie alsook de vaststelling van de 
profielen van betrokken bevolkingsgroepen mogelijk worden. 

• Een protocol opstellen of een methode uitwerken waardoor deze extractie 
regelmatig kan gereproduceerd worden  

• Een analyse van deze gegevens in de vorm van relevante statistische resultaten 
voorstellen 

• Een formaat maken voor regelmatige publicatie van deze resultaten. 
 
b. Door de openbare instelling voorafgaand aan het eigenlijke onderzoek [bijv. ter 

beschikking stellen van noodzakelijke databestanden, …] en in de loop van het 
project [bijv.ondersteuning door de dienst informatica, …] 

• Het zal noodzakelijk zijn de database PRIMA ter beschikking te stellen en 
toegankelijk te maken in samenwerking met de dienst informatica 

• Het concipiëren van de boordtabel van de statistieken die regelmatig moeten 
bekomen worden in samenwerking met het wetenschappelijk team. 

• De database voor wetenschappelijke doeleinden verbeteren indien nodig en 
aanvullen vanuit een operationele database (Prima).  

• De OCMW’s over dit project informeren. 
 
 
 
 
 



4. Op te leveren eindproduct 
 

a) Door de onderzoeksploeg 
1. Een methode van regelmatige extractie van de gegevens uit de database 

PRIMA in samenhang met andere bestaande gegevens. 
2. Een instrument voor de analyse van deze database in de vorm van een 

boordtabel met het oog op het bekomen van een panel van relevante 
statistieken en meetindicatoren en op het maken van grondigere aanvullende 
analyses. 

 
b) Voor de openbare instelling 
Beschikken over twee types van toepassingen: een basistoepassing (statistieken per 
kwartaal en per jaar) en een ad hoc toepassing (specifiek, op aanvraag van de 
onderzoekscentra). 
Zulk instrument is voor de wetenschappelijke gemeenschap, maar vooral voor de 
POD Maatschappelijke integratie, een belangrijk hulpmiddel bij de besluitneming. 

 
 
5. Valorisatie van het eindproduct: 
a) Voor de openbare instelling: integratie van het eindproduct in haar eigen werking 

Er zal voor gezorgd worden dat deze database en de boordtabel, bestemd voor 
studiedoeleinden, recurrent zullen zijn, dit wil zeggen regelmatig aangevuld met gegevens 
om met regelmatige tussenpozen statistieken te kunnen genereren. Op deze manier zal de 
POD Maatschappelijke integratie een continu analyse-instrument van zijn integratiebeleid 
ontwikkelen. 

 
b) Voor het ‘publiek’: toegangsvoorwaarden en -modaliteiten voor wetenschappelijke 

gebruikers en voor het grote publiek 
Het resultaat van de studies zal regelmatig gepubliceerd worden. 
 
6. Timing, planning van uit te voeren onderzoekstaken  
 
De geschatte duur van het onderzoek bedraagt 18 maanden voor 1,5 VTE. Deze duur kan 
aangepast worden in functie van de planning die met de onderzoekers zal opgesteld 
worden, maar mag de duur van 24 maanden niet overschrijden. 
 
 
7. Bijzondere voorwaarden 
 

a) Suggesties voor de samenstelling van het begeleidingscomité 
Dienst informatica van de FOD Maatschappelijke integratie, VVSG-UVCW-AVCB, 
NIS, verantwoordelijken van de diensten van de POD Maatschappelijke integratie 
b) Clausule van vertrouwelijkheid van gegevens (indien van toepassing) 
De exploitatie van de gegevens en het publiceren van de resultaten op om het even 
welk ogenblik zullen niet kunnen gebeuren zonder zekerheid te hebben over de 
naleving van de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en 
ook niet zonder toestemming van de voorzitter van de POD Maatschappelijke 
integratie. 



c) Aanwezigheid van de onderzoeksploeg in de instelling (indien van toepassing) 
Dit lijkt niet noodzakelijk gelet op de te verrichten arbeid, maar een regelmatige 
samenwerking in de vorm van ontmoetingen of van een gemeenschappelijk project is 
onontbeerlijk. 
 
 


