•de website (www.ose.be, in het Engels

Vakverbond publiceert het OSE

en Frans), een rijke bron van informatie over

sinds 1999 jaarlijks het boek “Social

onze projecten, publicaties, activiteiten en

Developments in the European

medewerkers;

Union” (Sociale Ontwikkelingen in
de Europese Unie). Onze publicaties,
evenals de studies waaraan onze

•de tweemaandelijkse OSE Nieuwsbrief, in
het Engels (www.ose.be/newsletter);
•de Nieuwsbrief Gezondheidszorg in

onderzoekers meewerken, staan in

Europa (in het Nederlands, Engels en Frans)

Europa bekend als behorende tot de

geeft een overzicht van ontwikkelingen in de

beste op hun domein.

EU die mogelijk invloed hebben op nationale
gezondheidszorgsystemen;

OSE-onderzoekers nemen deel aan

•de OSE Working Paper Series omvat

belangrijke onderzoeksprojecten en

“Research”, “Briefing” en “Opinion” papers

publicaties, terwijl ze ook bijdragen

met bijdragen van het onderzoeksteam,

tot de ontwikkeling van de eigen

onderzoekspartners en externe

producten, waaronder:

wetenschappers;

Ose

Onderzoekscentrum
Sociaal Europa

Onderzoekscentrum
Sociaal
Europa

•de OSE Lunchtime Sessions die

wetenschappers, beleidsmakers en
stakeholders de kans geven om de

belangrijkste thema’s op de EU-agenda toe te
lichten voor een publiek van OSE-onderzoekers
en hun gasten.
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Samen met het Europees

Ose

Onderzoekscentrum Sociaal Europa
Het OSE bouwde multidisciplinaire

Het Onderzoekscentrum Sociaal Europa
(OSE) is een onderzoeks-, informatie- en

deskundigheid op in horizontale materies zoals

opleidingscentrum gespecialiseerd in de

de economische en monetaire eenmaking en

sociale dimensie van de Europese Unie

de impact hiervan op de sociale dimensie van

(EU). Het analyseert de impact van de

de Europese integratie, institutionele kwesties

Europese integratie op het sociale en

en de Europese sociale beleidsinstrumenten

werkgelegenheidsbeleid van zowel de

(inclusief de open coördinatiemethode, EU-

EU als de lidstaten. Via beleidsgericht

wetgeving en het Europees Sociaal Fonds). De

onderzoek en opleidingen ‘op maat’

deskundigheid strekt zich meer bepaald uit

legt het OSE de basis voor kritische

over de volgende beleidsdomeinen:

analyse over de Europese integratie.
De aanpak is toekomstgericht: het OSE
functioneert als een denktank die nieuwe
thema’s en problematieken opspoort
en de reflectie hierover aanzwengelt.
Het Onderzoekscentrum organiseerde
verscheidene belangrijke internationale
conferenties, meer bepaald tijdens de
periodes waarin België het voorzitterschap
van de Europese Unie waarnam. Het werkt
nauw samen met Belgische en Europese
overheden, maar ook met vakbonden en
organisaties van het maatschappelijke
middenveld.

Het in 1984 opgerichte OSE kan bouwen op een

Het OSE is in de loop der jaren uitgegroeid

uitgebreid netwerk van denktanks, academische

tot een referentie voor al wie op zoek is naar

en andere onderzoekers, vakbondsmensen

objectieve informatie over de sociale dimensie

(nationaal en Europees), vertegenwoordigers

van de Europese integratie en het beleid dat

van de sociale partners en sociale stakeholders.

hieraan vorm geeft. Het OSE is een uniek platform

Het multidisciplinaire en meertalige team van

voor een brede dialoog over de toekomst van

onderzoekers en analisten wordt regelmatig

het sociale Europa, omdat het openstaat voor

versterkt met tijdelijke onderzoekspartners en

de wereld en meer bepaald voor overheden,

stagiairs uit heel Europa en Noord-Amerika. Door

universiteiten, vakbonden en sociale organisaties.

deze variëteit aan expertise slaagt het OSE erin

Het Onderzoekscentrum is bovendien een partner

om greep te krijgen op de complexe Europese

in verscheidene Europese Kaderprogramma’s.

realiteit. De diversiteit in de deskundigheid is

Het neemt ook actief deel aan belangrijke

trouwens, samen met de wetenschappelijke

academische uitmuntendheidsnetwerken in

ongebondenheid, een van de grootste troeven van

Europa en Noord-Amerika.

het Onderzoekscentrum.

•armoede en sociale uitsluiting;
•genderkwesties en diversiteit;
•gezondheidszorg;
aangelegenheden,
•institutionele
inclusief burgerschap;
•onderwijs en opleiding;
beschermingssystemen
•sociale
en pensioenen;
•sociale dialoog;
en arbeidsmarktbeleid,
•werkgelegenheidsherstructurering en industriële
veranderingen.

