
 
Project “ISCO-codering in de gegevens van zelfstandigen en analyse van jobmobiliteit 
binnen de zelfstandigen” 
 
1. Benaming van de instelling  
 
 Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 
  
2. Beschrijving van het project en situering binnen het kader van de instelling. 
 
 Invoering van de ISCO-codering in de gegevens van de zelfstandigen en actualisering RSVZ-

beroepencodering.  Analyse van jobmobiliteit en sectorale mobiliteit binnen de 
zelfstandigen 

 
De Vokstelling 91 en de socio-economische enquête data 2001 bevatten een indeling van de 
zelfstandigen volgens de ISCO-beroepennomenclatuur.  Binnen dit Agoraproject zou een 
statistische indeling uitgewerkt worden van zelfstandigen naar ISCO-code op basis van de resultaten 
van de socio-economische enquête 2001. Er zou rond toekenning ISCO-codes ook een 
toekenningsmethodiek uitgewerkt worden die vergelijkbaar is met de NACE-toekenningsmethodiek. 
Dit zou toelaten voortaan ook de zelfstandigen statistisch in te delen volgens een internationaal 
vergelijkbare beroepencodering.  
Binnen dit project zullen we eveneens een link laten uitwerken tussen de ISCO-code en de 
vernieuwde CBS-code (Centraal Bureau voor de Statistiek, Nederland), die meer accuraat een aantal 
nieuwe beroepsgroepen integreert in haar codering.  
De resultaten van de ISCO-toekenning en de verschuivingen inzake beroepen binnen het 
zelfstandigensegment over de periode 1995-2001 zullen ook gerapporteerd worden.  
 
 
3. Uit te voeren opdracht : 
 

a. door de onderzoeksploeg 
 

 De onderzoeksploeg moet instaan voor : 
 -ontwikkeling methodiek ISCO toekenning en CBS codering 
 -meehelpen bij de actualisering van de RSVZ-beroepennomenclatuur 
 -rapportering jobmobiliteit en sectorale mobiliteit periode 1995-2001 

 

b. door de openbare instelling:  
 

1. voorafgaand aan het eigenlijke onderzoek : 
Aanvragen databanken en doorvoeren geanonimiseerde koppelingen 

2. in de loop van het project : 
Opvolging, ondersteuning en de nodige tijd voorzien voor de realisatie van het 
project ; 
 
 

4. Op te leveren eindproduct: 
 

a. door de onderzoeksploeg 
 

 -toekenningsmethodieken en logica voor ontwikkeling van de basisistatistieken 
 -rapporteringen ivm vaststellingen rond jobmobiliteit en sectorale mobiliteit 
 
b. voor de openbare instelling 
 

 -basisstatistekentabellen naar ISCO voor zelfstandigen 
 -actualisering RSVZ-beroepennomenclatuur 
 
 
 
 



5. Valorisatie van het eindproduct: 
 

a. voor de openbare instelling: integratie van het eindproduct in haar eigen werking  
 

 publicatie van de basisstatistiektoepassingen met de ISCO-codering en integratie ervan 
in het Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid (KSZ) Datawarehouse Arbeidsmarkt 

 in gebruik nemen van de aangepaste RSVZ-beroepencodering 
 

b. voor het 'publiek': toegangsvoorwaarden en modaliteiten voor wetenschappelijke 
gebruikers en voor het grote publiek 

 

 publicatie van de basisstatistiektoepassingen met inbegrip van de ISCO-opdeling en 
integratie ervan in het KSZ Datawarehouse Arbeidsmarkt 

 
6. Timing en planning van uit te voeren onderzoekstaken  
 

a. timing van activiteiten:   1/1/2004 – 31/12/2004  
 

b. planning van activiteiten: fasering van taken 
 

1. voor de onderzoeksploeg 
-voorbereiding data-aanvragen :                  1mm 
-bewerking databestanden :                         5mm 
-ontwikkeling toekenningsmethodiek, meehelpen bij de  
 actualisatie van de RSVZ-beroepennomenclatuur,  
 rapporteringen jobmobiliteit en sectorale mobiliteit : 6mm 

 

2. voor de openbare instelling 
 De nodige tijd zal worden voorzien bij de ondersteuning, de opvolging van de 

verschillende fasen en de realisatie van de integratie van de ISCO-codering en de 
actualisatie van de RSVZ-beroepennomenclatuur 

 

 
7. Bijzondere voorwaarden 
 

a. suggesties voor de samenstelling van het begeleidingscomité : nihil 
 

b. clausule van vertrouwelijkheid van gegevens (indien van toepassing) : nihil 
 

c. aanwezigheid van de onderzoeksploeg in de instelling (indien van toepassing) : 
 

 Het is niet noodzakelijk dat de onderzoeksploeg aanwezig is in de instelling. Het is 
voldoende dat op regelmatige tijdstippen overleg kan worden gepleegd. 

 

d. andere : nihil  
 


