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Werkgelegenheidssteun voor Brusselse jongeren: welke impact?

De geëvalueerde werkgelegenheidsmaatregelen zijn er vooral op gericht de inschakeling van
jonge Brusselse werkzoekenden op de arbeidsmarkt te bevorderen. Voor de laaggeschoolde
jongeren wordt die doelstelling bereikt aangezien de maatregelen doorgaans de uitstroom van
werkloosheid naar werk versnellen. Voor de hooggeschoolde jongeren zouden de maatregelen
doeltreffender kunnen worden gemaakt door de toegang te beperken tot personen die al een
bepaalde tijd werkloos zijn. 

Drie maatregelen onder de loep

De drie geëvalueerde maatregelen maken het mogelijk
een eerste werkervaring te verwerven. De instapstage
is in de eerste plaats bedoeld om jongeren met hoog-
stens een diploma secundair onderwijs vertrouwd te
maken met de arbeidsmarkt. De individuele beroeps-
opleiding (IBO) heeft geen toekenningsvoorwaarde op
het vlak van opleidingsniveau en is erop gericht werk-
zoekenden op te leiden in vaardigheden die schaars
zijn op de arbeidsmarkt. De startbaanovereenkomst
(SBO) biedt een bijna volledig gesubsidieerde arbeids-
overeenkomst aan, meestal voor een periode van één
of zelfs twee jaar, voornamelijk in Brusselse overheids-
instellingen.  Net zoals de instapstage is de SBO ge-
richt op laag- en middelhooggeschoolde jongeren.

De doeltreffendheid van de maatregelen nader 
onderzocht

De evaluatie beoogt na te gaan of de maatregelen de
doorstroming van werkloosheid naar langdurig werk
(gedefinieerd als regulier werk gedurende een onon-
derbroken periode van minimaal zes maanden) heb-
ben versneld voor jonge werkzoekenden zonder be-
roepservaring. Een maatregel wordt als doeltreffend
beschouwd als jongeren die aan de maatregel deelne-
men, gerekend vanaf het begin van hun deelname,
sneller werk vinden dan wanneer ze er niet aan hadden
deelgenomen. De maatregel moet dus de doorstro-
ming naar werk gemiddeld voldoende versnellen om
de geringere kans van een jongere om werk te vinden
tijdens de deelname aan de maatregel te compense-
ren. 

Vooral een positieve impact voor laaggeschoolde 
jongeren

De instapstage verhoogt in grote mate de kans op een
duurzame baan voor jongeren met hoogstens een di-
ploma lager secundair onderwijs en voor degenen met
een buitenlands diploma. Voor jongeren met een diplo-
ma hoger secundair onderwijs versnelt de maatregel
de doorstroming echter gemiddeld niet. De instapstage
versnelt wel de uitstroom van middelhooggeschoolde
jongeren die aan de maatregel zijn begonnen tijdens
hun 6e en 12e maand van de beroepsinschakelingstijd. 

De IBO versnelt op haar beurt de uitstroom naar werk,
behalve voor jongeren met een diploma hoger onder-
wijs. Zelfs als deze hooggeschoolde jongeren na de
deelnameperiode werk vinden, zou een meerderheid
van deze jongeren sneller een duurzame baan hebben
gevonden zonder de IBO. Deze resultaten worden be-
vestigd, ongeacht de werkloosheidsduur vóór de deel-
name aan de maatregel. Hoewel de IBO minder be-
trekking heeft op de jongeren met een diploma lager
secundair onderwijs, heeft de maatregel een zeer posi-
tieve impact op die groep van jongeren. 

De SBO heeft globaal genomen geen positieve impact
op de toegang tot langdurig werk. Het feit dat de aan-
spraak op deze maatregel niet afhangt van de werk-
loosheidsduur en dat de maatregel een of zelfs twee
jaar duurt, verklaart deze vaststelling. De SBO is niet-
temin doeltreffend voor personen die in de werkloos-
heid verzeild geraakt zijn. De positieve impact is vooral
geconcentreerd direct na de maatregel en blijft op lan-
gere termijn alleen aanhouden voor de laaggeschoolde
jongeren. 

Deze studie werd verwezenlijkt door het Federaal Planbureau (FPB) in samenwerking met het Brussels Instituut voor
Statistiek en Analyse (BISA) en view.brussels (Actiris). Op basis hiervan zijn er twee documenten gepubliceerd: Wor-
king Paper 6-19 (FPB) en Focus n°33 (BISA).

Het Working Paper ‘Versnellen de maatregelen die een eerste werkervaring mogelijk maken de uitstroom van werkloosheid naar werk? Een 
analyse van drie maatregelen in het Brussels Gewest’ kan worden geraadpleegd en gedownload op www.plan.be.

De Focus ‘Brusselse werkgelegenheidssteun: welke impact?’ kan worden geraadpleegd en gedownload op http://bisa.brussels
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