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Openingstoespraak  

MAGGIE DE BLOCK

Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid 

en van Asiel en Migratie 

PETER SAMYN

Directeur-Generaal
Beleidsondersteuning en 

Coördinatie, FOD Sociale Zekerheid

SÉBASTIEN BRUNET

Administrateur-Generaal van het 
Waals Instituut voor Evaluatie, 
Toekomst en Statistiek (IWEPS) 

“
Iedereen die werkt zou recht 
moeten hebben op hetzelfde 

niveau van sociale bescherming. 
Of je nu ambtenaar, werknemer 
of zelfstandige bent: één sociaal 

statuut is mijn horizon.

”

“
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. 

”

“
De toekomstwetenschap is 

een niet-wetenschappelijke 
benadering die enkel tot doel 

heeft de mogelijke toekomsten 
 te verkennen.

”
Ze is sinds 2014 minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid. Zij wil voor 
de toekomst een solide systeem van 
sociaal zekerheid garanderen.   
Zij wil zoveel mogelijk mensen aan 
het werk. Via een verhoging van de 
werkzaamheidsgraad stijgen de 
inkomsten voor de sociale zekerheid 
en houden we ons systeem gezond. 
Minister De Block pleit voor één 
sociaal statuut. Ze wil dit in de 
toekomst creëren voor iedereen die 
werkt, ongeacht je huidig statuut als 
ambtenaar, werknemer of zelfstandige. 
Naast “jobs, jobs, jobs” is haar credo 
“skills, skills, skills”, zo kan iedereen 
mee op onze arbeidsmarkt. Levenslang 
leren is hierbij erg belangrijk. Ze wil 
werknemers meer aan het stuur zetten 
van hun loopbaan.  
Daarnaast is de minister ervan 
overtuigd dat sociale rechten zoveel 
als mogelijk automatisch toegekend 
moeten worden aan kwetsbare groepen. 

Samen met de collega’s van DG BE-
SOC en de partners van de OISZ werk 
ik aan de voorbereiding en de eval-
uatie van het (transversaal) beleid 
in sociale zekerheid. We volgen  de 
grote financiële stromen van het so-
ciale 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 op verschil-
lende beleidsniveaus een rol te spelen 
hebben. We verzorgen de Belgische 
vertegenwoordiging bij Europese en 
internationale instanties.

Als Professor Politieke Wetenschap-
pen aan de Universiteit van Luik heeft 
Sébastien Brunet zich gespecialiseerd 
in risicoanalyse, participatieve meth-
oden en prospectieve benaderingen. 
Hij heeft meer dan een tiental jaar het 
SPIRAL-laboratorium (Scientific and 
Public Involvement in Risk Allocations 
Laboratory- Uliège) geleid. Sedert 
2011 leidt hij het Waalse-Instituut 
voor Evaluatie, Toekomst en Statistiek 
(IWEPS), dat beleidsondersteuning als 
voornaamste taak heeft. 
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GUY TEGENBOS
 

Journalist/Columnist 

Mrs SOCIAL SECURITY

“
Sociale zekerheid? Hoe zeker is 
ze nog en hoe sociaal is ze nog? 

”

“
Met mijn 75 jaar zie ik mijn 

toekomst met sereniteit: we 
kunnen ons altijd aanpassen om 

mensen te ondersteunen.

”
Guy Tegenbos is jarenlang journal-
ist én commentator geweest van de 
krant De Standaard; hij legde zich 
onder meer toe op het sociaal beleid 
en de sociale zekerheid. Vandaag is 
hij nog columnist voor die krant en 
voor tijdschriften als Artsenkrant en 
De Huisarts Nu. Hij is ook maatsch-
appelijk actief, onder meer in de sec-
toren onderwijs (vzw Bednet, vzw De 
Schroef, Bembergforum), personen 
met een beperking (vzw Konekt, Hart 
voor Handicap), en bestuur (onder 
meer zijn actie voor de oprichting van 
een Vlaamse Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid). 

Dochter van de Tweede Wereldoorlog, 
viert ze dit jaar haar 75e verjaardag.  
Een paar facelifts, diverse professio-
nele activiteiten, de Miss heeft een 
aantal memorabele ervaringen gehad 
en zal niet aarzelen om haar onbehou-
wen commentaar te geven tijdens het 
Forum.  Ze is bereid zichzelf in twi-
jfel te trekken teneinde haar missies 
beter uit te voeren: rock-’n-roll!

Moderator  



BEA CANTILLON

Professor Sociaal Beleid en 
directeur van het centrum voor 
Sociaal Beleid Herman Deleeck

BART COCKX

Onderzoeksprofessor verbonden 
aan de vakgroep Economie van de 

Universiteit Gent

WIM VAN OORSCHOT

Gewoon Hoogleraar Sociaal Beleid 
aan het Centrum voor Sociologisch 

Onderzoek van de KU Leuven en 
hoofd van het Team Social Policy and 

Social Work

“
De eerste prioriteit van een 

welvaartstaat moet erin bestaan 
om de mogelijkheden van de 

zwaksten te verbeteren.

”

“
Werk, werk, werk: weg met 

sociale bescherming?

”

“
Onderbenutting van sociale 

rechten: Een gedeelde 
verantwoordelijkheid van alle 

betrokkenen.

”
Ze studeerde Politieke & Sociale 
Wetenschappen aan de Universite-
iten van Antwerpen en Leuven. Ze 
publiceerde over sociaal beleid, so-
ciale zekerheid, de welvaartsstaat, 
ongelijkheid, armoede en gender. Ze 
werkte als adviseur voor de Belgische 
regering. Zij was tevens Belgisch sen-
ator (1995-1999) en voorzitter van de 
Commissie tot hervorming van de 
sociale zekerheid van zelfstandigen 
(2000-2002). Bea Cantillon is lid van de 
Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 
en van de Academische Raad voor de 
Pensioenen, afgevaardigd bestuurder 
van het Universitair Centrum Sint Ig-
natius Antwerpen en voorzitter van 
11.11.11.Sinds 2003 is Bea Cantillon 
lid van de Koninklijke Vlaamse Acad-
emie van België voor Wetenschappen 
en Kunsten. In de periode 2004-2008 
was zij vice-rector van de Universiteit 
Antwerpen.

Een expert in evaluatiemethoden met 
ruime ervaring in de toepassing hier-
van op het Belgisch arbeidsmarktbe-
leid. Op dit ogenblik is hij ook lid van 
de wetenschappelijke raad van het 
“Plan d’Investissement dans les Com-
pétences (PIC)”, een investeringsplan 
van de Franse overheid in opleidingen 
voor werklozen en jongeren. 

Wim van Oorschot is Gewoon Hoogler-
aar Sociaal Beleid aan het Centrum 
voor Sociologisch Onderzoek van de 
KU Leuven en hoofd van het Team So-
cial Policy and Social Work. In 1995 
doctoreerde hij aan de Universiteit van 
Tilburg op het proefschrift ‘Take it or 
Leave it: A study on the non-take-up 
of social security benefits’. In recente 
jaren was hij initiator en ontwikkelaar 
van de Welfare Attitudes module van 
ESS (European Social Survey), met 
welke opinie-data zijn team het ver-
band bestudeert tussen sociaal beleid 
en populaire rechtvaardigheidsopvat-
tingen.
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LAURENCE NOËL

Wetenschappelijk medewerkster bij 
het Observatorium voor gezondheid 

en welzijn van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en aan de 

ULB

“
Non take-up Brussels: een 
toenemend fenomeen van 

kansarmoede. 

”
Haar studieveld beslaat onder andere 
onderzoek over individuele trajecten, 
de voorwaaarden, oorzaken en gevol-
gen van (kans)armoede, het niet lat-
en gelden van sociale rechten en het 
feit dat geen beroep wordt gedaan op 
openbare voorzieningen. Ze werkt aan 
het Brussels verslag over armoede 
door onderzoek over verschillende 
thema’s en hun verbanden met de 
Brusselse armoedesituaties (thema-
tische verslag).

Hoofdsprekers



GEORGES CARLENS

Administrateur-Generaal van de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

(RVA) 

PHILIPPE DEFEYT

Voorzitter van het Instituut voor 
Duurzame Ontwikkeling

GISÈLE MARLIÈRE

Voorzitster van de Nationale Hoge 
Raad voor Personen met een 

Handicap (NHRPH)

“
Een dynamische 

werkloosheidsverzekering die 
de werknemers beschermt en de 

werkgelegenheid ondersteunt.

”

“
Voor de toekomst van de sociale 
zekerheid zijn een basisinkomen 

en de terugkeer naar echte 
sociale verzekeringen nodig. 

”

“
De sociale zekerheid moet 

toegankelijker worden, 
waardoor men uit situaties van 
afhankelijkheid kan geraken,

die te maken hebben met 
handicap en armoede.

”
Jurist. 38 jaar ten dienste van de so-
ciale zekerheid : bij het RIZIV van 1980 
tot 1982 en bij de RVA sedert 1982. 
3 maal gedetacheerd (8 jaar in totaal) 
als adviseur, adjunct-kabinetschef en 
kabinetschef van 3 federale ministers 
van Werk. Administrateur-Generaal 
van de Rijksdienst voor Arbeidsvoor-
ziening sedert 2009. Voorzitter van de 
Commissie « Werkloosheidsverzeker-
ing en werkgelegenheidsbeleid » van 
de Internationale Vereniging voor so-
ciale zekerheid sedert 2008.

Geboren in Menen (Vlaanderen) in 
1953, heeft Philippe Defeyt economie 
gestudeerd aan de universiteit van 
Namen. Nadat hij één jaar in Indië 
heeft gewerkt, heeft hij zijn loopbaan 
gewijd aan academische activiteiten 
(onderzoek en onderwijs), adviesver-
lening en politieke activiteiten. Hij is 
Voorzitter van het OCMW van Namen 
geweest. Hij is Vice-voorzitter van de 
UCL. Hij is de auteur van talrijke pub-
licaties (thema’s : prijzen, inkomens, 
huisvesting, armoede, sociale 
bescherming, werkgelegenheid...). 
De thema’s die vandaag zijn voorkeur 
wegdragen zijn de sociaal-demograf-
ische vergrijzing, duurzame ontwik-
keling en het basisinkomen. Hij is 
mede-oprichter van het Instituut voor 
Duurzame Ontwikkeling.

Sedert vele jaren zet ik mij in voor 
personen met een handicap en wil ik 
de rechten van alle personen met een 
handicap en hun gezinnen verded-
igen. Handicap, armoede en uitslu-
iting zijn vaak nauw en blijvend met 
elkaar verbonden. Het VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met 
een handicap dat België in 2009 heeft 
bekrachtigd herinnert ons eraan dat 
een persoon met een handicap, zijn 
levenskeuze en de deelname aan het 
maatschappelijk leven rechten zijn. 
EN de leefomgeving moet de persoon 
de mogelijkheid geven deze rechten 
te laten gelden. Dergelijke benader-
ing stelt uiteraard ons socialezeker-
heidskader ter discussie, wat betreft 
hetgene dat het aanbiedt maar vooral 
wat het zou moeten aanbieden.
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JAN DENYS

Arbeidsmarktdeskundige Randstad 
group

HENK VAN HOOTEGEM

Coördinator dd. Steunpunt 
tot bestrijding van armoede, 

bestaansonzekerheid en sociale 
uitsluiting

ALEXANDRE LESIW

Voorzitter a.i. van de POD 
Maatschappelijke Integratie

“
De positie van laaggeschoolden 
op de arbeidsmarkt is in België 

veel zwakker dan in de grote 
meerderheid van landen in EU.  

België kan veel beter.

”

“
Het feit dat mensen niet genieten 

van een recht waarop ze 
aanspraak kunnen maken, stelt 

in elk geval de effectiviteit en 
de relevantie van het publieke 

aanbod in vraag.

”

“
Een vlottere toegang tot het 
leefloon mogelijk maken om 

de uitdagingen inzake armoede 
beter te kunnen aanpakken. 

”
Jan Denys studeerde in 1983 af aan 
de KU Leuven als arbeidssocioloog. 
Sinds 1999 werkt hij bij Randstad als 
woordvoerder, verantwoordelijke pub-
lic affairs en arbeidsmarktdeskun-
dige. Gedurende zijn loopbaan schreef 
hij meerdere boeken over de arbeids-
markt en werd zijn opinie verkondigd 
in De Tijd, De Morgen, L’Echo,... Ver-
schillende politieke partijen vroegen 
zijn advies omtrent het arbeidsmarkt-
beleid. In 2015 werd hij lid van de Hoge 
Raad voor Werkgelegenheid als enige 
vertegenwoordiger van de privésec-
tor en sinds 2018 is hij onafhanke-
lijk bestuurder bij LRM (Limburgse 
Reconversiemaatschappij) en Corda 
Campus. 

Sociaal agoog van opleiding en werkt 
sinds 2001 voor het interfederale 
Steunpunt tot bestrijding van armoede. 
Betrokken bij de organisatie van 
dialoogprocessen met diverse actoren 
en de opmaak van de twee jaarlijkse 
verslagen rond verschillende thema’s 
(sociale bescherming, publieke 
diensten, …). Initieerde verschillende 
onderzoeken rond armoede en is lid 
van de nationale werkgroep sociale 
indicatoren. Heeft met het Steunpunt 
de voorbije jaren initiatieven genomen 
rond non take-up van rechten, met 
een colloquium in de Senaat (2014), 
de video ‘Non take-up & rechten’ 
(2016), en het boek ‘Armoede en 
ineffectiviteit van rechten: non 
take-up van rechten’ (2017) (http://
w w w. a r m o e d e b e s t r i j d i n g . b e /
themanontakeup.htm).

Bij de POD MI kan ik beroep doen 
op een team van ongeveer 180 
medewerkers die met de volgende 
opdrachten belast zijn : het beleid 
inzake maatschappelijke integratie 
(met onder andere het leefloon, de 
maatschappelijke dienstverlening en 
de medische hulp). In deze materie 
zorgen we voor de voorbereiding en de 
evaluatie van het beleid, de financier-
ing en de controle van de OCWM’s. Het 
grootstedenbeleid met onder ande-
re de gemeentelijke administratieve 
sancties.

Panel



CHRISTINE MAHY

Secretaris-Generaal van het 
Waals netwerk voor de strijd tegen 

armoede

FRANK ROBBEN

Administrateur-Generaal van de 
Kruispuntbank van de sociale 
zekerheid en van het eHealth-

platform

“
Het schenden van de non take-up 
van de rechten ... onverenigbaar 
met de betekenis van de sociale 

zekerheid.

”

“
Niet-gebruik van sociale rechten 
wordt het meest vermeden door 
ze zoveel mogelijk automatisch 

toe te kennen.

”
Het RWLP is een vzw waarvan de 35 
lidverenigingen, ervaringsgetuigen/
actievoerders, bondgenoten en 
partners hun krachten bundelen 
gebaseerd op de expertise van de 
personen die uitsluiting, verarming 
en armoede ervaren. Door naar de 
personen te luisteren en samen met 
hen te analyseren, te prioriteren en 
voorstellen te formuleren, werkt het 
RWLP eisen en aanbevelingen uit 
voor de regeringen, parlementen, 
administraties en andere organisaties. 
Het  RWLP organiseert  ook 
bewustmakings- en mobilisatieacties.

Frank Robben probeert als CEO van 
de Kruispuntbank van de Sociale Ze-
kerheid en het eHealth-platform al 
zowat 30 jaar om het niet-gebruik 
van sociale rechten te vermijden door 
een efficiënte en veilige elektronische 
gegevensuitwisseling te organiseren 
tussen alle actoren in de sociale en 
gezondheidssector. Die gegevensuit-
wisseling geschiedt op basis van ge-
optimaliseerde processen. Ze zorgt 
ervoor dat de administratieve last-
en sterk worden verminderd en dat 
zoveel mogelijk sociale rechten au-
tomatisch worden toegekend. 
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CAROLINE DEITEREN

Coördinator sociale cel, UNIZO 
studiedienst 

RAF DE WEERDT

Federaal Secretaris ABVV 

KOEN MEESTERS

Nationaal Secretaris ACV 

“
Zelfstandige ondernemers zijn 

de toekomst van de sociale 
zekerheid.

”

“
Sociale zekerheid zal er voor 

iedereen zijn of niet zijn. Opdat 
niemand zou achterblijven 

moeten we zelfs meer zekerheid 
voorzien. Sociale zekerheid. 
Zeker voor wanneer het even 
tegenzit. Het leven mag geen 

loterij zijn. 

”

“
Een paritair beheerde sociale 
zekerheid was en is een motor 

voor een duurzame sociale 
zekerheid. 

”
Ze is coördinator sociaal beleid binnen 
de studiedienst van UNIZO. UNIZO is 
de grootste ondernemersorganisatie 
van Vlaanderen en Brussel en verenigt 
zo’n 110.000 ondernemers. Caroline 
behartigt mee hun belangen op so-
ciaal vlak. Zij focust zich op arbeids-
recht en sociale zekerheid en zetelt 
voor UNIZO in verschillende overleg- 
en adviesorganen, zoals de Nationale 
Arbeidsraad, het Nationaal Pensioen-
comité en verschillende instellingen 
van sociale zekerheid. Ook het sociaal 
statuut voor de zelfstandigen is een 
belangrijk werkdomein. 

Hij is sinds mei 2018 federaal secre-
taris bij ABVV en maakt er als dusdanig 
deel uit van het federaal secretariaat, 
de dagelijkse leiding. Hij heeft een pak 
ervaring in openbare diensten en nam 
al vroeg in zijn loopbaan een vakbond-
sengagement op. Als federaal secre-
taris focust hij op sociale bescherm-
ing, sociaal recht, gezondheidszorg, 
internationale samenwerking en mi-
gratie. Zijn eerste toespraak op het 
ABVV-congres in mei 2018 typeert Raf. 
Hij had het over levenskwaliteit en de 
rol hierin van openbare diensten – 
onderwijs en openbaar vervoer in het 
bijzonder – en de social-profit.

Koen Meesters volgt als Nationaal 
Secretaris van het ACV de sociale 
bescherming van dichtbij op. In de so-
ciale zekerheid heeft hij onder andere 
een mandaat in de RSZ, het globaal 
beheer, in de RVA en het RIZIV. Daar-
naast is hij ook dossierhouder van 
de dossiers kinderbijslag, jaarlijkse 
vakantie, bijzondere sociale zekerhe-
idsstatuten, fiscaliteit en grensover-
schrijdende arbeid. 

Ronde tafel



SABINE SLEGERS

Nationaal Secretaris van de ACLVB 

INEKE DE BISSCHOP

Attaché, Verbond van Belgische 
Ondernemingen (VBO) 

RENAUD FRANCART

Adviseur van de UCM-afdeling 
Onderzoek 

“
De sociale zekerheid moet 

opnieuw haar waarde krijgen, in 
een evenwichtig en rechtvaardig 
verhaal van rechten en plichten 

voor alle betrokkenen.

”

“
Onze sociale zekerheid zal 

activerend zijn, of zal niet zijn.

”

“
Sociale zekerheid in combinatie 

met sociale bijstand is nu gericht 
op armoedebestrijding.  

Informatie is niet genoeg.  
De inspanning moet worden 
getransformeerd door het 

digitaliseren en automatiseren 
van rechten.

”
Als lid van het uitvoerend comité 
van de ACLVB bevoegd voor o.a. 
individuele dienstverlening aan de 
leden,  gender  en sociale zekerheid.  In 
deze hoedanigheid vertegenwoordigt 
zij de ACLVB in bepaalde openbare 
instellingen van de sociale zekerheid 
en andere overlegorganen zoals het 
Nationaal Pensioencomité. 

Ineke De Bisschop is attaché bij het 
Verbond van Belgische Ondernemin-
gen, waar zij onder meer dossiers 
inzake sociale zekerheid, armoede 
en ongelijkheid opvolgt. Alvorens bij 
het VBO aan de slag te gaan, werkte 
zij voor de federale overheid. Ze heeft 
een masterdiploma in de Politieke 
Wetenschappen van de Universiteit 
Gent. 

Vandaag is Renaud, als adviseur 
van het UCM Research Department, 
al meer dan 18 jaar actief in de so-
ciale zekerheid, meer bepaald in de 
ontwikkeling van het sociaal statuut 
van zelfstandigen.De afgelopen jar-
en was hij betrokken bij belangrijke 
werkzaamheden en hervormingen 
op het gebied van de sociale zeker-
heidsbijdragen voor zelfstandigen, 
pensioenen, gezinstoelagen en ziek-
te- en invaliditeitsverzekering, alsook 
bij de hervorming van de financiering 
van de sociale zekerheid. Voor hem 
blijven de verwachtingen en behoeften 
van zelfstandigen met betrekking tot 
de sociale zekerheid zeer specifiek.  

FORUM | De sociale zekerheid van de toekomst | 28.02.19

Ronde tafel 



PHILIPPE VAN PARIJS

Ereprofessor van de UCLouvain & 
Leerstoel Hoover voor economische 

en sociale ethiek

“
Veiligheid bieden om een 

dynamiek
op gang te brengen.

”

Ereprofessor van de UCLouvain (Leer-
stoel Hoover voor economische en so-
ciale ethiek), gastprofessor aan de KU 
Leuven en UCLouvain, mede-oprich-
ter van het Basic Income Earth Net-
work, auteur (onder andere) van Real 
Freedom for All (Oxford, 1995), Lin-
guistic Justice for Europe and for the 
World (Oxford, 2011), Basic Income, a 
radical proposal for a free society and 
a sane economy (Harvard, 2017, met Y. 
Vanderborght) in Belgium, une utopie 
pour notre temps (Brussel, 2018).

Slot


