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Projectformulier ten behoeve van 
Openbare Instellingen  

 
 
Dit formulier is ingediend door een openbare instelling. Dit document geeft de doelstellingen op 
van de gewenste steunmaatregel, de taken toevertrouwt aan het wetenschappelijke team en deze 
van de overheidsinstelling zelf, gedurende en na het project, de timing en het budget van de 
wetenschappelijke taken.  
 

Praktische informatie 
 
naam van openbare instelling die het project heeft ingediend:  
FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg. 
 
Naam van het project :  
analyse van de sociale verkiezingen 
 
Timing van de wetenschappelijke taken : 18 maanden  
 
Deliverables en valorisatie activiteiten ten laste van de wetenschappelijke ploeg (niet opgenomen 
in de beschrijvende fiche hieronder):  

- International seminaries (bij het begin van het project, doelstelling: state of the art); 
- rapport over de manier de gegevens van het project best zouden kunnen lijden tot 

international/europees vergelijking en harmonisatie door de Openbare instelling; Valorisatie 
activiteit bij het einde van het project (de ploeg kan een voorstel maken in het 
indieningsformulier);  

- deliverables gevraagd in het onderzoekscontract met Wetenschapsbeleid : beschrijving van 
het project (max. 25 regels in Engels, Duits, Frans en Nederlands) ; samenvatting van het 
project (bij het einde van het project, max. 10 pagina’s in Frans, Nederlands, Duits en 
Engels) ; en tekst van max. 40 regels in het Frans, Nederlands en Engels bestemd voor de 
Nieuwsbrief AGORA ; tussentijdsrapporten (max. 2 pagina’s, om de 6 maanden voor de 
financiering van het project); verslagen voor het begeleidingscomité (zie hieronder); Fiche 
met beschrijving databank (Engels, Frans en Nederlands).  

Deze activiteiten zijn ten laste van het budget dat toegekend is aan de ploeg.  
 
Verloop van een project:  
Het is aan de overheidsinstelling het AGORA-project te beheren. Dit houdt in dat zij moet toezien 
op het goede verloop van de wetenschappelijke werkzaamheden en van de haar opgelegde taken 
om het project te laten vorderen. Samen met de ploeg en het Federale Wetenschapsbeleid vormen 
zij de Technische stuurgroep van het project. Voor elk project is er een Begeleidingscomité. Dit 
Begeleidingscomité is een klankbord dat de technische stuurgroep in staat moet stellen de grote 
fases van het project aan een geïnteresseerd publiek kenbaar te maken en er de nuttige input uit 
te halen. Het Begeleidingscomité zal worden betrokken bij de diverse overwogen initiatieven voor 
de valorisatie van het eindresultaat. De wetenschappelijke ploeg neemt op zich de documenten 
voor het comité, de openbare instelling zorgt voor de agenda en de notulen van de vergaderingen.  
 
Datum van het informatiesessie (inschrijving ten minsten een week op voorhand per e-mail – 
naji@belspo.be . bij gebrek aan interesse heeft de vergadering niet plaats) : 16 januari, Federaal 
Wetenschapsbeleid, 14.00 u.  
 

FEDERAAL 
WETENSCHAPSBELEID 

 
Wetenschapsstraat 8  B-1000 BRUSSEL 

Tel. 02 238 34 11  Fax 02 230 59 12 
 www.belspo.be 
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Het project 
 
 
1. Benaming van de instelling 
 
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg. 
 
2. Naam van het project  
  
Analyse van de sociale verkiezingen 
 
3. Acroniem  
 
ELSOC (ELections SOCiales) 
 
4. Beschrijving van het project en situering binnen het kader van de instelling. 
 
Gebruiksvriendelijker valorisatie databestanden sociale verkiezingen en uitvoering trend-analyses. 
 
Sociale verkiezingen zijn een zéér belangrijk democratisch en legitimerend moment in het Belgisch 
sociaal overlegmodel. De uitbouw en versterking van dit overlegmodel is een essentiële taak van 
de FOD. Bijgevolg moeten de cijfers sociale verkiezingen altijd met de nodige beleidszorgvuldigheid 
ter beschikking worden gesteld. In dit kader is recentelijk beleidsmatig (door administratie, 
politieke verantwoordelijken en sociale partners) sterk de nood aangevoeld de vorm, inhoud en 
analyse van deze data sociale verkiezingen te verbeteren. Zulke kwaliteitsverbetering zijn verwacht 
in het kader van een onderzoekopdracht binnen het federale wetenschapsprogramma AGORA.    
 
 
5. Uit te voeren opdracht 
 
a. door de onderzoeksploeg 
 
Integratie van de databestanden per sociale verkiezingen in één databank. Hiervoor zijn de nodige 
methodologische controles en uitzuiveringen noodzakelijk, daar het formaat van het bestand, de 
aanwezige variabelen, de inhoud van een aantal variabelen (bv. Nace-sector of paritair comité) en 
de wetgeving sociale verkiezingen (kadercollege, omschrijving jongerencollege, drempel) doorheen 
de jaren aan wijzigingen onderhevig zijn geweest.  
 
Ontwikkeling van trendcijfers en –indicatoren. 
 
Evaluatie van het huidige presentatieformat van de cijfers dat wordt gehanteerd in de officiële 
publicaties met betrekking tot de sociale verkiezingen. 
Eindrapport met de nodige analyses op basis van de geïntegreerde databank als nul-meting voor 
de toekomst.  
 
 
b. door de openbare instelling: 
 

1. Voorafgaand aan het eigenlijke onderzoek  
 
Ter beschikking stellen van de databestanden 
 
 
 
 
 
2. In de loop van het project 
 
Sturing Begeleidingscomité, opvolging van het onderzoek in het Technisch comité. Technische 
informatie over de huidige werkwijzen van valorisatie en terbeschikkingstelling van de cijfers 
sociale verkiezingen. 
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6. Op te leveren eindproduct: 
 
a. door de onderzoeksploeg: 
 
 
Geïntegreerde databank in excel-format of txt-format, advies over presentatieformat voor 
toekomstige officiële publicaties, eindrapport met betrekking tot analyses (nulmeting). 
 
 
b. door de Openbare instelling 
 
Toegankelijke, geïntegreerde databank op wetenschappelijk-methodologische basis, vernieuwd 
programmatuur en presentatie-format voor officiële verspreiding gegevens 
 
 
7. Valorisatie van het eindproduct 
  
a. Voor de openbare instelling: implementatie van het eindproduct in haar eigen werking 
 
Integratie van het eindproduct in haar eigen werking, ihb. bij de evaluatie en de opvolging van de 
sociale verkiezingen als instrument van het Belgisch overlegmodel; ihb. in de  werkrelatie met de 
sociale partners (nationaal en sectoraal ), die eerste afnemers/gebruikers zijn deze data.  
 
 
b. voor het 'publiek': toegangsmodaliteiten tot het eindproduct voor onderzoekers en het groot 
publiek 
 
Toegangsvoorwaarden en modaliteiten voor wetenschappelijke gebruikers en voor het grote 
publiek. De databank zal beschikbaar zijn voor wetenschappelijke gebruikers en eveneens voor de 
primaire gebruikers (dwz. vakbonden en werkgeversorganisaties). Het grote publiek krijgt inzage in 
de gegevens via de website van de FOD, en via de publicatie van een vierjaarlijkse studie 
uitgevoerd door een wetenschappelijk team.  
 
 
8. Timing, planning van uit te voeren onderzoekstaken toegekend budget 
  

a. timing van activiteiten: 
 
1 september 2007 tot 28 februari 2008  
 
b. planning van activiteiten 
 
overeen te komen na aanduiding van het onderzoeksteam  
 
 
9. Bijzondere voorwaarden 
 
a. suggesties voor de samenstelling van het begeleidingscomité: 
 
sociale partners (vakbonds- en werkgeversfederatie) 
 
 
 
b. Geheimhoudingsclausule en intellectuele eigendomsrechten: 
 
Niet van toepassing 
 
c. aanwezigheid van de onderzoeksploeg in de instelling 
 
Te besperken met de geselecteerde ploeg.  
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