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Openingstoespraak  

PETER SAMYN

Directeur-Generaal 
Beleidsondersteuning en 

Coördinatie, FOD Sociale Zekerheid

MARIANNE THYSSEN

Europees Commissaris voor 
Werkgelegenheid, Sociale Zaken, 

Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit 

“
Ons doel is om samen met onze 

partners de mazen van het sociale 
zekerheidsnet zo klein mogelijk 
te maken zodat de welvaartstaat 

voor iedereen toegankelijk is.

”

“
Wereld en werk veranderen 

razendsnel. Wij moeten Europees 
de krachten bundelen om die 
veranderingen actief vorm te 
geven, zodat iedereen sociale 

zekerheid kan blijven opbouwen.

”
Samen met de collega’s van DG 
BESOC en de partners van de OISZ 
werk ik aan de voorbereiding en de 
evaluatie van het (transversaal) be-
leid in sociale zekerheid. We volgen 
de grote financiële stromen van het 
sociale zekerheidssysteem op, en ver-
zamelen “evidence” om na te gaan of 
het gevoerde beleid tot de gewenste 
effecten leidt en wat nodig is om het 
sociaal beleid in België “duurzaam” te 
maken.  Tot slot verzorgen we ook de 
afstemming met de gemeenschappen 
en met het internationaal niveau om-
dat veel zaken rond sociale zekerheid 
en sociale bescherming verschillen-
de beleidsniveaus een rol te spelen 
hebben. We verzorgen de Belgische 
vertegenwoordiging bij Europese en 
internationale instanties.

Marianne Thyssen studeerde rechten 
aan de KU Leuven en ging vervolgens 
aan de slag als juridisch adviseur voor 
UNIZO, de belangenorganisatie voor 
zelfstandigen en kleine en middel-
grote ondernemingen. In 1991 werd 
Marianne Thyssen lid van het Europ-
ees Parlement. Van 2008 tot 2010 
was zij partijvoorzitter van CD&V. In 
2014 werd zij Europees Commissaris 
voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, 
Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit. 
Voorbeelden van haar verwezenli-
jkingen zijn de herziening van de de-
tacheringsrichtlijn, de oprichting van 
de Europese Arbeidsautoriteit, de 
Europese Pijler van Sociale Rechten, 
de richtlijn voor Transparante en voor-
spelbare arbeidsvoorwaarden en de 
Aanbeveling voor sociale bescherm-
ing van werknemers en zelfstandigen.
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CATHERINE ERNENS
 

Journaliste

Miss SOCIAL SECURITY

Miss Social Security

“
75 jaar later ligt de sociale 

zekerheid op de operatietafel, 
in comatueuze toestand 
door de generatiekloof. 
Kan ze nog ontwaken?

”

“
Met mijn 75 jaar zie ik mijn 

toekomst sereen tegemoet: we 
kunnen ons altijd aanpassen om 

mensen te ondersteunen.

”
Sedert lang waarneemster van het 
politieke leven en redacteur voor de 
krant L’Avenir, geboeid door de evo-
luties van onze samenleving. Jour-
naliste voor het tijdschrift Moustique, 
occasionele verslaggeefster voor de 
RTBF en op de zender La Première, 
stelt ze zich vragen over onze wereld, 
wat hem doet bewegen, vooruitgaan 
of achteruitgaan. De digitalisering van 
de arbeidswereld en de vergrijzing 
van de bevolking zijn twee belangri-
jke vragen waarbij de kaarten hele-
maal anders liggen en ons dwingen 
te evolueren en onze verworvenheden 
te herzien op sociaal, economisch en 
menselijk vlak. Hoe kunnen we aan 
die uitdagingen het hoofd bieden?

Miss Social Security is dit jaar 75 jaar 
oud, als dochter van de Tweede Werel-
doorlog. Ze is snel geëvolueerd: met 
een multi-core processor kan haar 
software steeds grotere opdrachten 
aan. Sommigen zien daarin de aan-
zienlijke veranderingen die nodig zijn 
om de financiering van haar taken 
voort te zetten. Ooit zal dat wellicht 
uitmonden in kunstmatige intelligen-
tie...

Moderator    



KAROLIEN LENAERTS

Onderzoeksleider bij HIVA, 
Onderzoeksinstituut voor Arbeid 

en Samenleving aan de KU Leuven

FRANÇOIS PICHAULT

Professor HEC-Liège/
Université de Liège 

Directeur van het LENTIC 

“
 Sociale bescherming moet ook 

een prioriteit zijn bij nieuwe 
vormen van werk.

”

“
Leidt de digitale economie tot 

autonomie op het werk? 

”
Karolien Lenaerts, doctor in de Econ-
omische Wetenschappen, werkt als 
onderzoeksleider bij het HIVA-KU 
Leuven, waar ze onderzoek voert 
rond kwaliteit van de arbeid en sociale 
dialoog. In de voorbije jaren, heeft 
Karolien onderzoek gedaan naar de 
impact van digitalisering op de arbe-
idsmarkt, nieuwe vormen van werk, 
arbeidsomstandigheden, de rol van 
sociale partners en sociale dialoog, 
werkloosheid en sociale berscherm-
ing. Momenteel is zij betrokken in een 
Europees onderzoek over de werkom-
standigheden en sociale bescherming 
van platformwerkers. 

François Pichault, doctor in de sociol-
ogie, is professor bij de HEC-Liège/
Université de Liège (België). Hij leidt 
reeds meer dan dertig jaar, bij de 
Université de Liège, het LENTIC, een 
onderzoeks- en interventiecentrum 
gespecialiseerd in het bestuderen van 
de menselijke en organisatorische 
aspecten van de veranderings- en 
innovatieprocessen. Sedert septem-
ber 2018 is hij Directeur Scientifique 
d’Entreprise et Personnel (Parijs) ge-
worden. Hij is titularis van het profes-
sorship Securex en tijdens het acade-
miejaar 2018-2019 is hij titularis van 
de leerstoel Francqui bij de Université 
catholique de Louvain.

Academici

PAUL SOETE

Voorzitter Beheerscomite RSZ, 
lid van het Europees Economisch 

en Sociaal Comite, consultant 
industrial relations

MICHAËL MAIRA

Permanent afgevaardigde bij de 
studie- en vormingsdienst – Centrale 
nationale des employés (CNE-CSC)

GÉRARD VALENDUC

Onderzoeker bij het  Europees 
Vakbondsinstituut (ETUI) en bij 
de leerstoel Travail-Université 

(UCLouvain). Professor op rust.

“
De sociale zekerheid is geen 

kathedraal, gedegradeerd tot 
toeristische trekpleister, maar 
een levende structuur, die de 

technologie omarmt, ten dienste 
van de maatschappij. 

”

“
Een beschermende, eensgezinde 

en gefinancierde sociale 
zekerheid.

”

“
Voor het succes van de digitale 

transitie is de uitwerking van een 
regeling van sociale bescherming 

nodig, die even ambitieus, 
vernieuwend en inclusief is als 

degene die bij de vorige transitie 
werd ingevoerd, zowat zeventig 

jaar geleden. 

”
Paul Soete is een dinosaurus van het 
sociaal overleg. Met ruime ervaring 
op het sectoraal niveau, in de staal- 
nijverheid in de jaren 70, later bij 
Agoria, werkgeversfederatie van de 
technologische industrie. Daar was 
hij CEO tot in 2014. Ook inzake overleg 
op ondernemingsvlak, interprofes-
sioneel en Europees heeft hij heel wat 
ervaring. Met ondermeer mandaten in 
het VBO en instellingen van de sociale 
zekerheid. Vandaag is hij voorzitter 
van het Beheerscomite van de RSZ, 
actief in het Europees Economisch en 
Sociaal Comite en consultant Indus-
trial relations . 

Als adviseur bij de studie- en vorm-
ingsdienst van een beroepscentrale 
van de CSC houdt hij zich bezig met 
de opvolging en de analyse van een 
reeks dossiers in verband met het ar-
beidsrecht en de sociale zekerheid. De 
jongste jaren heeft hij zich toegelegd 
op het eindeloopbaanbeleid evenals 
de uitvoering van de 6de Staatsher-
vorming. 

Tot 2017 heeft Gérard het onder-
zoekscentrum van de Fondation 
Travail-Université geleid en heeft 
hij gedoceerd aan de Université de 
Namur en de UCLouvain. Hij is doc-
tor in de wetenschappen. Dertig jaar 
lang heeft hij heeft onderzoek gevoerd 
over de interacties tussen de technol-
ogische innovatie, de kwaliteit van 
de arbeid, de veranderingen op het 
gebied van arbeid en de organisatie 
van de maatschappij. Hij heeft actief 
samengewerkt met de Belgische en 
Europese vakbondswereld, en het is 
trouwens in het kader van de prospec-
tieve activiteiten van het Europees 
Vakbondsinstituut dat hij zich blijft 
interesseren voor de relaties tussen 
de digitalisering van de economie, ar-
beid en werkgelengheid.

Panel I  
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STIJN BROECKE

Senior Economist, 
Future of Work, 

OESO  

“
Toekomstige technologische en 

arbeidsmarktontwikkelingen 
zijn van nature onzeker. Maar 
dit kan geen excuus zijn om 

hervormingen uit te stellen die 
nodig zijn om de toekomst van de 

sociale bescherming 
te verzekeren.

”
Het Future of Work initiatief van de 
OESO bekijkt hoe demografische ve-
randeringen, globalisering en tech-
nologische vooruitgang van invloed 
zijn op de hoeveelheid en kwaliteit van 
banen, evenals de inclusiviteit van de 
arbeidsmarkt - en wat dit betekent 
voor regulering van de arbeidsmarkt, 
vaardigheden en sociaal zekerheid. 
Op 25 April publiceerde de OESO de 
Employment Outlook 2019  waarin ve-
randering in de arbeidsmarkt in de-
tail worden geannalyseerd en ook een 
reeks concrete beleidsaanbevelingen 
worden gemaakt. 

Panel I

JEAN HINDRIKS

Gewoon hoogleraar bij de 
Université Catholique de Louvain 

Directeur van de Master in Economie 
bij de “Economic School of Louvain”

ALAIN JOUSTEN

Professor openbare financiën 
en economisch beleid aan 

de faculteit der rechten, politieke 
wetenschappen en criminologie, 

Universiteit van Luik 
(Tax Institute en HEC Liège) 

“
Onze sociale zekerheid in het licht 
van de verouderende solidariteit: 

opa wint, baby verliest.

”

“
Financiële houdbaarheid: naast 
pure budgetaire logica ook een 

uitdaging om transparant te zijn.

”
Prof. Dr. Jean Hindriks is gewoon 
hoogleraar bij de Université Catholique 
de Louvain en directeur van de Master 
in Economie bij de Economic School 
of Louvain. Hij is lid van het Louvain 
Institute of Data Analysis and Mod-
elling (LIDAM), van de Academische 
Raad van Pensioenen, van de Com-
missie voor de Hervorming van de 
Pensioenen 2020-2040 en stichtend 
lid van het Instituut Itinera. Hij is de 
auteur van het boek “Quel avenir pour 
nos pensions?” (De Boeck 2015). Hij 
is ook copromotor van SAS Pension. 

Sinds 1999 is Alain Jousten professor 
aan de universiteit van Luik. Hij is 
mede-oprichter van het Tax Institute 
van de Universiteit van Luik, dat 
onderzoek verricht op gebied van 
belastingen en overheidsfinanciën. 
Hij is l id van internationale 
wetenschappelijke netwerken: 
IZA( Bonn), Netspar (Tilburg), GLO 
(Maastricht), ISS (Cambridge, USA), 
enzoverder. Op verzoek van het 
Internationaal Monetair Fonds, heeft 
hij wereldwijd talrijke adviserende 
missies geleid en ondersteund, met 
name op het gebied van ontwikkeling 
van programma’s voor hervorming 
van het belasting- en pensioenbeleid. 

Academici
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MATTHIAS SOMERS

Wetenschappelijk medewerker 
bij Denktank Minerva

NICOLE FASQUELLE

Hoofdonderzoekster 
van het Federaal Planbureau, 

secretaris van de Studiecommissie 
voor de vergrijzing

IVAN VAN DE CLOOT

Hoofdeconoom Denktank 
Itinera Institute

“
Een sterke sociale zekerheid is 
het fundament van een sterke 

samenleving.

”

“
De financiering van de sociale 

uitgaven : een onoverkomelijke 
hindernis ? 

”

“
Wie de sociale zekerheid 
wil veilig stellen, moet ze 

willen hervormen.

”
Matthias Somers is wetenschappelijk 
medewerker bij Denktank Minerva. Hij 
publiceerde met Denktank Minerva dit 
jaar o.a. het onderzoeksrapport Een 
nieuwe kwetsbaarheid. De lagere 
inkomensklassen in België (1985-
2016). Eind april verschijnt ook het 
boek Fundamenten. Sociale zekerheid 
in onzekere tijden dat hij samenstelde.

Nicole Fasquelle maakt deel uit van 
het team “Sociale bescherming, demo-
grafie en toekomstverkenning” van het 
Federaal Planbureau sedert 1992. Ze 
bestudeert vooral de vooruitzichten 
op lange termijn van de sociale uit-
gaven en van de overheidsfinanciën. 
Ze neemt de functie waar van secre-
taris van de Studiecommissie voor 
de vergrijzing sedert 2008 en is af-
gevaardigde van België bij de Ageing 
Working Group op Europees niveau 
sedert 2017. 

Ivan Van de Cloot is hoofdeconoom 
van het Itinera Institute. Hij is voor 
Itinera auteur van “De rekening moet 
kloppen” en co-auteur van “Het grijze 
goud”, waarin een strategische visie 
voor respectievelijk ons pensioenstel-
sel en ouderenzorg wordt ontwikkeld. 
In 2014 publiceerde hij de bestseller 
“Roekeloos, over banken en politiek” 
en in 2016 “Tax shift, waarom ons land 
een belastinghervorming nodig heeft”. 
Hij schreef mee aan “De Verlichting uit 
Evenwicht” en het boek “Plan voor het 
land” dat een visie ontwikkelt op de 
grote uitdagingen voor ons land.

Panel II

GIANNI DUVILLIER

Adviseur Competentiecentrum 
Werk en Sociale Zekerheid, 

VBO-FEB

“
It’s the labour market, stupid.

”
Volgt bij het CC Werk en Sociale  
zekerheid de dossiers op inzake  
arbeidsmarkt op en is in die hoedanig- 
heid lid van het beheerscomité van 
de RVA.

Panel II

FORUM | De sociale zekerheid van de toekomst | 30.04.19



VEERLE MIRANDA

Senior Economist in de Divisie 
Sociaal Beleid van de OESO 

“
De sociale zekerheid 

voorbereiden voor de toekomst 
vereist een proactieve maar 

iteratieve werkwijze die 
bestaande uitdagingen aanpakt 

en tegelijkertijd het beleid 
monitort en aanpast terwijl 
de arbeidsmarkten blijven 

evolueren.

”
Veerle Miranda is Senior Economist in 
de Divisie Sociaal Beleid van de OESO. 
Ze beheert de teams voor jeugd- en 
diversiteitsbeleid en begeleidt landen 
in de aanpassing van hun beleid aan 
veranderende sociale en economische 
risico’s en kansen. Ze werkt sinds 
2008 bij de OESO en heeft ruime er-
varing in beleidsanalyse, gaande van 
sociaal, werkgelegenheids- en on-
derwijsbeleid. Veerle Miranda is 
Belg en behaalde haar Doctoraat in 
Economische Wetenschappen aan de 
Katholieke Universiteit van Leuven.
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