
 

1. Benaming van de instelling:  
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

2. Beschrijving van het project 

Het samenstellen van een paneldatabase voor longitudinaal onderzoek in de schoot 
van de RVA.  

Deze database dient gebaseerd te zijn op trajecten die oorspronkelijk 
uitkeringsgerechtigden van de RVA gedurende een lange periode (5 à 10 jaar) 
doorlopen.  

 
Om deze database ten volle te kunnen benutten dient ook een verbinding 
gelegd met andere organismen via de kruispuntbank om de uitstroom naar 
andere organismen en naar andere sociale toestanden te kunnen registreren 
(RIZIV, RSZ-LATG, RVP en de andere organismen waarover datawarehouse 
beschikt). In die zin is het dus een instellingsoverschrijdend project, maar iedere 
instelling wil vanuit haar eigen doelstellingen onderzoek doen. Bijgevolg dient 
de RVA zelf een representatief staal op te bouwen en te onderhouden.  
 

3. Uit te voeren opdracht 

a) Door de onderzoeksploeg:  
• Hulp bij het samenstellen van een representatief staal van individuen en bij 

de codificatie om het staal te anonimiseren   
• Duidelijk maken hoe en in welke omstandigheden nieuwe gevallen dienen 

toegevoegd om de representativiteit te behouden, ook rekening houdend 
met de evolutie van de totale populatie.  

• Hulp bij de analyse van de eerste resultaten, hulp bij het ontwikkelen van 
methodologie voor de analyse, hulp bij het samenstellen van een typologie 
van loopbanen (welke types van individuele trajecten kunnen voorzien 
worden,…)   

• Algemeen: ondersteunen en vormen van de ploeg die belast wordt met 
opvolging en updaten van paneldatabase en van de ploeg die de analyse 
doet van de resultaten 

b) Door de openbare instelling: 

Voorafgaand aan het eigenlijke onderzoek:  
• Doelstellingen formuleren van paneldatabase voor longitudinaal onderzoek: 

wat willen wij bereiken met het longitudinaal onderzoek? 
• Contact nemen met Kruispuntbank Sociale Zekerheid om te zien welke 

wettelijke mogelijkheden er zijn voor het verkrijgen van individuele 
geanonimiseerde gegevens door de RVA-onderzoeksgroep en in welke mate 
en hoe deze gegevens kunnen uitgewisseld worden zodat een longitudinaal 
onderzoek mogelijk wordt 

• Aanstellen van een stabiele groep technici in schoot van de directies 
Statistieken en Studies die belast is met de samenstelling, de opvolging en 
het bewaken van het panel (het representatief houden van het panel) 



• Het voorzien in voldoende krachtige informatica om de paneldatabase op te 
bouwen en up to date te kunnen houden en om (driemaandelijkse, 
halfjaarlijkse en jaarlijkse) gegevens bij te houden gedurende lange periode 

In de loop van het project: 
• Ondersteuning door directies Statistieken, Studies en Informatica 
• Vaststellen van de variabelen die bij uitstroom naar een andere toestand dan 

uitkeringsgerechtigde bij de RVA dienen opgevraagd bij de Kruispuntbank 
• Aanstellen van een onderzoeksgroep die belast is met de studie van de 

resultaten (driemaandelijks, halfjaarlijks) in samenwerking met de groep 
belast met de bewaking van het panel.en die ook uitgebreide studies maakt 
na 5 jaar of 10 jaar 

• Tussentijdse rapporten over bevindingen (jaarlijks) 

4. Op te leveren eindprodukt 

a) Door de onderzoeksploeg: 
i) Samenstelling van representatief staal voor panel 
ii) Methodologie voor analyse van resultaten en typologie van trajecten 
iii) Opgeleide medewerkers in de schoot van RVA voor opvolging en updaten 

panel 
iv) Opgeleide medewerkers voor het onderzoek van de resultaten 

b) Voor de openbare instelling: 
i) Paneldatabase voor longitudinaal onderzoek 
ii) Methodologie voor analyse van resultaten en typologie van trajecten 
iii) Opgeleide medewerkers voor samenstelling en opvolging van panel 
iv) Opgeleide medewerkers voor onderzoek van trajecten 
v) Jaarlijkse rapporten, na 5 jaar en na 10 jaar uitgewerkte studies 

5. Valorisatie van eindproduct 

a) Voor de openbare instelling: integratie van het eindproduct in haar eigen 
werking:  
 
De paneldatabase laat de RVA toe om trajecten die werklozen in de loop van 
jaren doorlopen op te volgen en daar wetenschappelijke conclusies uit te 
trekken die het beleid kunnen helpen.       

b) Voor het publiek: toegangsvoorwaarden en modaliteiten voor 
wetenschappelijke gebruikers en voor het grote publiek 
 
De paneldatabase kan ook beschikbaar gesteld worden voor verder 
wetenschappelijk onderzoek aan andere wetenschappers die geïnteresseerd zijn 
in de longitudinale studie van de werkloosheid. 
 



6. Timing, planning van uit te voeren onderzoekstaken  

a) Timing van activiteiten: raming van project in maanden: 24 maanden in een 
periode van 5 jaar 

b) Planning van de activiteiten: fasering van taken 

• Voor de onderzoeksploeg:  
(a) Kennismaking met promotoren van het project en deelnemers aan 

project (betrokken directies – zeker Statistieken, Studies, 
Informatica), uitleggen doelstellingen, inschatten van verwachtingen: 
1 week  

(b) Begrip opdoen van Statistieken: bron, verwerking via profielen 
enz.:5 maand 

(c) Op die basis voorstel samenstelling panel: 1 week 
(d) Vaststellen van variabelen die we bij uitstroom aan Kruispuntbank 

vragen: 1 maand 
(e) Opleiding van opvolgers en bewakers van het panel, te kiezen uit 

directie Statistieken en Studies: gedurende alle etappes van het 
project: 6 maand 

(f) Opstellen methodologie voor analyse van resultaten (o.a. typologie 
van mogelijke trajecten): 2 maand  

(g) Meehelpen aan de verwerking en analyse van de eerste resultaten: 5 
maanden 

(h) Opleiding van de onderzoeksgroep van de RVA die belast is met het 
onderzoek van de resultaten: 5 maanden 

• Voor de openbare instelling: 
(a) Kennismaking diverse medewerkers aan project en directies met de 

medewerkers AGORA: 1 week 
(b) Uitleg door directie Statistieken aan medewerkers AGORA over 

herkomst statistieken en wijze van statistische verwerking via 
profielen enz.: 5 maanden 

(c) Bespreking en evaluatie Statistieken, Studies en Informatica en 
medewerkers AGORA van voorstel AGORA over samenstellen 
panel: 1 week 

(d) Bespreking directies Studies en Statistieken en AGORA van voorstel 
AGORA welke variabelen we willen vragen aan Kruispuntbank: 1 
week   

(e) Opleiding door medewerkers AGORA van medewerkers van  
Statistieken en Studies belast met opvolging panel: 6 maanden 

(f) Opstellen van methodologie en typologie van trajecten samen met 
AGORA: 2 maanden 

(g) Opleiding van de onderzoeksgroep van de RVA voor de analyse van 
de resultaten: 5 maanden  

   c) raming van benodigde wetenschappelijke ondersteuning:  
1 voltijdse eenheid gedurende 2 jaar gespreid over 5 jaar 

 



7. Bijzondere voorwaarden 

a) Suggesties voor samenstelling van het begeleidingscomité:  
Iemand van leidende ambtenaren, twee medewerkers directie Studies en twee 
van directie Statistieken, 1 vertegenwoordiger van Kruispuntbank Sociale 
Zekerheid, een onderzoeker, een medewerker van DWTC     

b) Clausule van vertrouwelijkheid van gegevens  

c) Aanwezigheid van onderzoeksploeg in de instelling: 

2 jaar in periode van 5 jaar 

d) Andere 
i) Voldoende ondersteuning door leidende ambtenaren 
ii) Voldoende sterke investering in informatica om grote bestanden met 

betrekking tot verschillende tijdstippen gedurende zeer lange tijd bij te 
houden en te kunnen exploiteren 

iii) Stabiel personeel dat enerzijds gedurende jaren het panel bijhoudt en 
anderzijds tussentijdse resultaten onderzoekt en studie verricht  


