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- Een netwerkaanpak om het Belgische
federale crisicentrum te voorzien van tijdige
informatie over de sociaal-economische
impact van de pandemie

- Ingebed in het functioneren van de socio-
economische cel ( ECOSOC) van het 
crisiscentrum.

- Experts van alle relevante instellingen

- Output → Verslagen en nota’s
- “Monitoring van de impact van COVID-19 op 

Werkgelegenheid en sociale bescherming in België", 
vergezeld van een dashboard van kerncijfers

Werkgroep Sociale Impact COVID-
19 .

FPS Social Security, the FPS Employment, the PSS Social
Integration, the Belgian Public Institutions for Social
Security, Statbel, the National Bank of Belgium and the
Federal Planning Bureau

https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-geven/sociale-impact-covid-19


Belangrijkste doelstelling.

Het opzet was om de sociale en economische
impact van de pandemie te monitoren, zo snel als

mogelijk, en dit naast de gezondheids- en de macro 
economische impact. 



Uitdaging.

Zo snel als mogelijk de noodzakelijke capaciteit
ontwikkelen om van zeer nabij de sociale impact te

monitoren van de COVID-19 crisis, alsook de 
genomen maatregelen.



Aanpak.

- Opbouwen van vertrouwen (met betrekking tot het gebruik van data)

- Respecteren van de doelen en behoeftes van elke deelnemer, kansen bieden voor iedereen betrokken.

- Alle partners hadden maximale transparantie en overzicht bij de data-input en bij de opmaak van de 
analytische verslagen (via een gezamenlijk data platform, (twee-) wekelijkse vergaderingen)

- De substantiële meerwaarde van het samenbrengen van gegevens, kennis en feedback werd
onderstreept, maar was ook evident in zichzelf door het produceren van rapporten van hoge kwaliteit.

- Engagement opbouwen om bij te dragen aan kennisverzameling inzake datavraagstukken.

- Out of the box denken om (voorlopige) data aan te leveren

- Flexibel omgaan met bestaande procedures en tezelfdertijd bezorgdheden inzake data-kwaliteit
respecteren



Aanpak.

- Werken met vroege data:

Van de diverse administraties

Van de sociale secretariaten

Via het koppelen van administratieve data

Werken met additionele en voorheen niet bestaande data

Van de POD MI: gestart met data verzameling aanvullende steun

Statbel / Eurostat: trimesteriële monitoring van de leefomstandigheden van huishoudens



Aanpak.

-Nieuwe methoden en instrumenten

Simulatie typesituaties: WASO en FPB

Covivat

Empirische microsimulaties op steekproef

Nowcasting

Dit alles stelde ons in staat zeer snel een beeld te geven, dat daarna bevestigd werd door de 
definitieve administratieve data.



Sterktes

- Snelle en up-to-date informatie over de socio-

economische situatie

- Flexibiliteit is een meerwaarde

- Gebruik van niet-gevalideerde data, deze zijn dikwijls

een goede proxy en veel sneller dan gevalideerde data



Aandachtspunten

- Alleen op federaal niveau

- Voor een groot deel beschrijvend en analyserend, 
weinig middelen voor het suggereren en uitwerken van 
beleidsmaatregelen



Opportunititeiten

- Een gezondheidscrisis die een snel monitoring 

instrument noodzakelijk maakte.  Dit kan gebruikt

worden voor bijvoorbeeld Oekraïne, energie,…

- Bijvoorbeeld voor Oekraïne crisis ( TSI Monitoiring en

coördinatie Be with U), dashboard Oekraïense

vluchtelingen



Blijf aandacht hebben voor

- Beschikbaarheid van data

- Alle inspanningen van de WG SIC werden gedaan buiten
de normale taken van de leden, dit dient men in het 
achterhoofd te houden. 



Conclusie en geleerde lessen .

We managed to monitor the social situation in a more complete and reliable manner 
than was previously the case, and to mobilize data that was not previously used as 

direct policy input. 

• Vanuit technisch oogpunt: bijeenbrengen van voorlopige data, begeleid door 
experten, heeft assessments toegelaten die verder gaan dan individuele
databronnen toelaten.  Later was er een validering door de overeenkomst met 
finale gevalideerde data.

• Vertrouwen is cruciaal
• Stewardship en niet leadership is de juiste weg om een interdepartementaal

network te sturen naar een gemeenschappelijk doel.
• “If you want to go fast, go alone; if you want to go far, go together”


