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Men zou deze uitspraak verwachten van een 

langdurig werkloze uit één van de EU-lidstaten, maar 

ze is afkomstig van Janet Yellen, sinds enige maanden 

de voorzitster van de geachte ‘Federal Reserve’, de 

centrale bank van de VS1. Ondanks de vrij sterke 

daling van de Amerikaanse werkloosheidsgraad (van 

10% naar 6,7%) sinds de financiële crisis, betreurt 

Yellen dat de arbeidsmarkt in de VS onvoldoende snel 

herstelt om het stimulusbeleid van de centrale bank 

af te bouwen. De werkloosheid blijft te hoog, de 

arbeidsparticipatie te laag, de gemiddelde 

werkloosheidsduur te lang en de lonen stijgen te 

weinig.  

 

Als men in de VS zo bezorgd is over de onvoldoende 

jobcreatie, hoe moeten de EU-leiders dan niet 

bekommerd zijn om een werkloosheidsgraad van 

bijna 12% (eurozone), die sinds begin 2008 (7%) bijna 

onafgebroken gestegen is? Ondanks positieve 

signalen slaat de economische motor in de EU nog 

niet echt aan, er was tot eind 2013 niet veel meer 

dan nulgroei, de inflatie (0,5%) ligt door een 

aanhoudend zwakke vraag ver beneden het 

streefniveau (2%) en de deflatievrees is nog altijd niet 

geweken. In vele lidstaten gaat de sociale 

bescherming erop achteruit. Op wereldvlak blijft de 

EU, en vooral de eurozone, het zorgenkind dat tijdens 

vergaderingen van het IMF of de OESO met de vinger 

gewezen wordt. Het ontbreekt er niet aan financiële 

middelen bij bedrijven en particulieren, wel aan een 

consensus over werkbare recepten en vooral aan 

politieke eensgezindheid om het vertrouwen terug te 

winnen. De torenhoge  jeugdwerkloosheid (23%) is 

dé katalysator van het sociaal-economische 

‘ongenoegen’.    

 

 

1 De Tijd, dinsdag 1 april, p. 30 (citaten uit een toespraak van 
Janet Yellen, op 31 maart 2014 in Chicago) 

 

In Vlaanderen zijn er wel enkele bemoedigende 

signalen, maar nog geen breed herstel van de  

arbeidsmarkt. Als de jeugdwerkloosheid een goede  

indicator is voor de te verwachten evolutie op de 

markt, dan ziet het er wel stilaan beter uit. In maart is 

de jeugdwerkloosheid vrijwel gestabiliseerd, maar dit 

is uitsluitend te wijten aan een sterke daling bij de 

<20 jarigen. De totale werkloosheid ligt ook in maart 

veel hoger dan vorig jaar. Belangrijk is wel dat het 

voorjaar 2014 opnieuw een dalende trend te zien 

geeft, hetgeen niet het geval was in het voorjaar 

2013. Daarnaast wijzen andere indicatoren op een 

nog aarzelend herstel: slechts een beperkte toename 

van de werkgelegenheid, de uitzendarbeid vertoont 

nog altijd weinig dynamiek. Begin 2014 is er wel een 

eerder beperkte toename op jaarbasis in het 

conjunctuurgevoelige arbeiderssegment, maar de 

sterke daling bij de bedienden is een zoveelste 

aanwijzing dat de dienstensectoren hun rol van 

groeisector voorlopig kwijt zijn.   

 

 

Deze ‘Lentenota’ brengt een overzicht van de 

recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Uit 

de recente evolutie van de werkgelegenheid 

blijkt dat het arbeidsvolume in voltijdse 

equivalenten de laatste jaren iets toegenomen is. 

De vacature-markt vertoont nog enige aarzeling, 

de socio-profit bevestigt de eerder vastgestelde 

dalende trend. De langdurige crisis heeft  de 

structuur van de arbeidsreserve grondig 

gewijzigd, ook bij hooggeschoolden is er een 

sterke toename (+68% sinds 2008). Uit een 

prognose voor het lopende jaar 2014, op basis 

van de langetermijnevolutie van het aantal 

NWWZ, blijkt wel dat het omslagpunt in de 

evolutie van de jeugdwerkloosheid nabij is.                                                                               

         

“Om een job te kunnen vinden  … zijn 

jobs nodig” 
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Daling werkgelegenheid gestopt 

De jongste ‘Quarterly Review’ van de Europese 

Commissie2 stelt dat het recente economische 

herstel in de EU nog weinig nieuwe jobs gecreëerd 

heeft en dat de sociale situatie in de EU tot nu toe 

weinig verbetering laat zien. De studie verwacht een 

verdere toename van de armoede omdat de impact 

van de uitgaven voor sociale zekerheid erg zwak 

blijft. In zijn toelichting was de Europees Commissaris 

voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, 

László Andor, vrij scherp in zijn analyse. Hij wijst op 

het uitblijven van een inclusief en jobrijk herstel, de 

toegenomen ongelijkheid en de penibele situatie van 

de lage inkomensgroepen. Tevens herinnert hij aan 

de maatregelen voor sociale investeringen, in het 

bijzonder de EU-aanbeveling inzake de 

‘jongerengarantie’.   

 

De EU-arbeidsmarkt blijft slabakken. In de eerste 

helft van 2013 bedroeg de daling van de 

werkgelegenheid op jaarbasis 0,5%, maar deze 

verminderde tot 0,1% in het laatste kwartaal. In de 

tweede jaarhelft van 2013 was er in beide kwartalen 

wel een beperkte toename (0,1%) tegenover het 

vorige kwartaal. Hierdoor is er eindelijk een einde 

gekomen aan het jobverlies dat sinds begin 2008 

bijna 4% van de totale EU-werkgelegenheid heeft 

gekost, waarvan bijna 2% tijdens de jaren 2012 en 

2013. Enkel de dienstensector groeide iets, het 

banenverlies in de bouw en de industrie is vertraagd. 

Uit de cijfers voor het derde en vierde kwartaal van 

2013 blijkt dat in een toenemend aantal EU-lidstaten 

de economische groei niet tot een stijging van het 

aantal banen heeft geleid.  

In 2013 groeide de EU28-economie nauwelijks 

(0,1%), in de eurozone was er zelfs nog een daling 

met 0,5%. Na de opwaartse trend in de loop van 

2013 verwacht de Commissie een EU28-groei van 

1,5% in 2014 en van 2% voor 2015. Dit zou resulteren  

in een matige toename van de werkgelegenheid, 

+0,5% dit jaar en +0,7% in 2015. De recentste  

PMI-indicator voor de economische activiteit in de 

eurozone wijst alleszins op een aantrekkende groei 

in het tweede kwartaal. In april bereikte de indicator 

het hoogst niveau in drie jaar.  

 

Voor februari 2014 raamt Eurostat het aantal 

werklozen in de EU28 op bijna 26 miljoen. De 

werkloosheidsgraad bedraagt 11,9%, iets lager dan 

het jaar ervoor (12%). Het aantal jonge werklozen 

bedraagt bijna 5,4 miljoen, toch een daling met 

295.000 in vergelijking met het jaar ervoor. De 

jeugdwerkloosheidsgraad daalde van 23,6% naar 

22,9%. 

De ‘Quarterly Review’ wijst op een toenemend 

gebruik van tijdelijk werk en deeltijdwerk, waarbij er 

aanwijzingen zijn dat een tijdelijke baan sinds het 

begin van de crisis minder vaak leidt naar een vaste 

baan. Ook de werkzekerheid is sterk gedaald, in het 

bijzonder voor mannen en jongeren, maar de 

verschillen tussen de lidstaten zijn verder uitgediept. 

Hetzelfde geldt voor de armoede en sociale uitsluiting 

die in één op drie EU-lidstaten zijn toegenomen, 

uiteraard vooral in de lidstaten waar de 

arbeidsmarktsituatie verder verslechterd is. 

De Commissie ziet de werkloosheid dit en volgend 

jaar slechts beperkt dalen. In de EU28 zou deze in 

2015 nog 10,4% bedragen, in de eurozone zou dit 

11,7% zijn.  

 

Buiten de eurozone slaagt Groot-Brittanië er wel in de 

werkloosheidsgraad te verlagen. In maart is deze 

opnieuw beneden 7% gedaald, het laagste niveau 

sinds maart 2009. De dynamiek komt er vooral van 

het groeiend aantal zelfstandigen. In de inleiding 

werd reeds gewezen op de nog sterkere daling in de 

VS. De werkloosheidsgraad explodeerde tijdens de 

recessie van 2008-2009 (op anderhalf jaar tijd 

verdubbeld van 5% naar 10%), maar daalt nu 

stelselmatig maar geleidelijk.  

2 European Commission, Employment, Social Affairs & Inclusion. 
EU Emplyment and Social Situation, March 2014 

Economisch herstel zorgt nog niet voor nieuwe jobs in de EU 
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Volgens VS-normen zelfs te traag, want men is er 

gewend aan een werkloosheidsgraad van ongeveer 

5%, zoals gedurende de periode 2004-2007. Pas 

tegen eind 2016 zou dit niveau opnieuw bereikt 

worden. 

 

Om de jeugdwerkloosheid in de EU aan te pakken 

heeft de Raad van Ministers vorig jaar de 

‘jongerengarantie’ goedgekeurd. Deze beoogt dat 

alle jongeren tot de leeftijd van 25 jaar, binnen vier 

maanden nadat ze werkloos zijn geworden of het 

formele onderwijs hebben verlaten, een baan, 

voortgezet onderwijs, een plaats in het 

leerlingenstelsel of een stage aangeboden krijgen. De 

bedoeling is dat geen enkele jongere langer dan vier 

maanden werkloos of inactief blijft, ofwel door een 

baan te vinden ofwel door een opleiding, 

vaardigheden en ervaring te verwerven die de 

jobkansen verhogen. De jongerengarantie is één van 

de belangrijkste structurele hervormingen die de 

lidstaten moeten invoeren om de jeugdwerkloosheid 

te bestrijden en de overgang van school naar werk te 

verbeteren. Het is wachten op een eerste evaluatie, 

het Comité voor de Werkgelegenheid bekijkt nog hoe 

de uitvoering en het effect van de jongerengarantie 

kunnen gemonitord worden.  

 
 

Het arbeidsvolume neemt sterker toe 
dan het aantal werkenden 

De ‘snelle kwartaalramingen’ van de RSZ laten toe 

een accuraat beeld te geven van de recente evolutie 

van het aantal tewerkgestelde werknemers in België 

en de regio’s. Het betreft zowel de arbeiders en 

bedienden uit de privé-sector als  de ambtenaren uit 

de overheidssector, met uitzondering van de 

werknemers tewerkgesteld door de lokale besturen3. 

Naast het aantal loontrekkenden in ‘koppen’, 

publiceert de RSZ ook cijfers over het arbeidsvolume 

door de voltijdse en deeltijdse arbeidstijd om te 

zetten in voltijdse equivalenten (VTE).  

We bekijken hier de evolutie (2010-2013) van het 

aantal werknemers en het arbeidsvolume, telkens 

volgens leeftijdsgroep, alsook de evolutie van de  

verhouding tussen het arbeidsvolume en het aantal 

werknemers. Begindatum is het eerste kwartaal van 

2010 (index 100), einddatum is het vierde kwartaal 

van 2013. De cijfers in de drie figuren hebben 

betrekking op België, bij de bespreking zijn er ook 

totaalcijfers voor Vlaanderen, zonder uitsplitsing naar 

leeftijd.  
 

De eerste figuur toont aan dat het totaal aantal 

werknemers nooit onder het niveau van begin 2010 

gedaald is. Zowel in 2010 maar vooral in 2011 is er 

een toename geweest waardoor het niveau eind 

september 2011 zelfs 2,5% hoger lag dan eind maart 

2010. Sindsdien is er wel een beperkte daling 

geweest, maar eind 2013 ligt het niveau nog 1,1%  

hoger dan begin 2010. Bij een vergelijking op 

jaarbasis blijkt de RSZ-tewerkstelling eind 2013  

(3,375 miljoen werknemers op 31 december, 

exclusief lokale besturen) zelfs iets hoger te liggen 

dan eind 2010 (3,362 miljoen). 

 

 

 

3 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Snelle raming van de tewerk-

stelling. In deze ramingen zijn de werknemers tewerkgesteld 
door de lokale overheden (RSZPPO) en de zeelieden ter koop-
vaardij (HVKZ) niet meegeteld. Door een aanpassing in 2011 van 
de aangifte van het overheidspersoneel is er nu een accuratere 
telling van zowel het aantal werknemers en arbeidsplaatsten als 
de berekening van het arbeidsvolume in voltijdse equivalenten. 
De gegevens van vroegere jaren werden herraamd om aan te 
sluiten op de vernieuwde telling vanaf 2011.  

 
Figuur 1. De evolutie van het aantal tewerkgestelde  
werknemers (kwartaal I/2010=index 100) volgens leeftijd 
(België, kwartaal I/2010-kwartaal IV/2013)  
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De gewesten kennen een zelfde evolutie. Een 

toename in 2010, een stabilisatie in 2011 en een 

daling vanaf het midden van 2012. Enkel in het 

Waalse gewest ligt de tewerkstelling eind 2013 iets 

lager (-0,5%) dan eind 2010, in het Vlaamse gewest 

ligt ze 0,5% hoger, in het Brusselse gewest bijna 1% 

hoger. De RSZ telt eind 2013 voor het Vlaamse 

gewest 2,087 miljoen werknemers (exclusief lokale 

besturen), dit is 63,2% van het Belgische totaal.  

 

De verdeling volgens leeftijd (voor België) toont   

sterk uiteenlopende ontwikkelingen. Er is een bijna 

continu stijgende trend van het aantal 50-plussers, 

een sterk dalende trend sinds eind 2011 bij de  

<25 jarigen en een beperkte daling bij de 

25-49 jarigen sinds half 2012. Deze middengroep 

maakt bijna twee derde uit van het totaal en bepaalt 

dus zelf grotendeels de globale trend. Het aantal 

oudere werknemers, met een aandeel van bijna 26%, 

ligt nu juist 15% hoger dan begin 2010. Het betreft 

hier een structurele evolutie die gevoed wordt door 

het langer blijven werken van de grote  

babyboomgeneraties.  

 

De sterke daling bij de jongeren, met een aandeel 

van nog slechts 8% in het totaal, heeft vooral te 

maken met hun specifieke situatie op een bijzonder 

‘moeilijke’ arbeidsmarkt: enerzijds jobverlies van 

tijdelijke arbeidskrachten (jongeren zijn heel sterk 

aangewezen op interimarbeid) en anderzijds 

geringere aanwervingskansen voor schoolverlaters in 

een periode van neergaande conjunctuur.  In een 

eerste fase (begin 2010 - begin 2011) was er nog een 

vrij sterke toename (+3%) door de behoorlijke 

economische groei (ongeveer 2%), maar vanaf het 

laatste trimester van 2011 is de jongeren-

tewerkstelling stelselmatig afgekalfd. Zowel in 2012 

als in 2013 resulteert dit in een verlies van ongeveer 

5%, waardoor het aantal jonge werknemers eind 

2013 iets meer dan 11% lager ligt dan eind 2011.  

 

Het is duidelijk dat de ‘double dip’ van 2012-2013 

(met quasi-nulgroei) bijna even nefast is geweest als 

de diepe recessie van 2009 toen het Belgische BBP 

gedaald is met 2,8%.  

 

 

 

De evolutie van het arbeidsvolume in voltijdse 

equivalenten (figuur 2) vertoont uiteraard een sterk 

gelijklopend patroon. Verrassend is wel dat het 

arbeidsvolume iets sterker is toegenomen (of 

minder sterk gedaald) dan het aantal werknemers. 

Eind december 2013 ligt het totale arbeidsvolume 

4,1% hoger dan eind maart 2010, maar bij een 

vergelijking met eind december 2010 is de toename 

beperkt tot 1,1%. Het grote verschil heeft 

ondermeer te maken met de sterke 

seizoenschommelingen. Uit de figuur blijkt dat het 

arbeidsvolume een hoger niveau bereikt eind juni en 

eind december. Dit hangt samen met de toename 

van specifieke activiteiten in de aanloop naar de 

grote vakantie en de eindejaarsdrukte. Deze geven 

aanleiding tot extra (tijdelijke) aanwervingen en het 

verhogen van de arbeidsduur van (deeltijdse) 

werknemers in sectoren zoals toerisme, handel en 

horeca. Dat vooral de jongerentewerkstelling hierbij 

gebaat is, blijkt uit de jaarlijkse sterke toename in 

het laatste trimester waarin het arbeidsvolume ieder 

jaar 5% tot 10% hoger ligt dan eind september. 

 

Maar ook het arbeidsvolume van de jongeren is, 

door het terugvallen van de groei sinds 2012, de 

laatste drie jaar sterk gedaald, met 8,6% tussen eind 

2010 (index 107) en eind 2013 (index 97,8). Bij de  

25-49 jarigen is er een daling met 1%, bij de ouderen 

een toename met 12,1%, dit is iets meer dan de 

toename van het aantal werknemers.    

 
Figuur 2. De evolutie van het arbeidsvolume in VTE  
(kwartaal I/2010=index 100) volgens leeftijd  
(Vlaams gewest, kwartaal I/2010-kwartaal IV/2013)  
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In figuur 3 wordt de verhouding voorgesteld tussen 

het arbeidsvolume en het aantal werknemers, alsook 

de evolutie ervan tussen eind 2010 en eind 2013, 

voor beide jaren het vierde trimester. Deze 

verhouding is een indicatie van de gemiddelde 

arbeidsduur, uitgedrukt in een percentage van een 

voltijds equivalent. Vooreerst blijkt dat deze 

verhouding voor de totale werknemerspopulatie 

licht toegenomen is: eind 2010 werkten de 

betrokken werknemers gemiddeld 83,5% van een 

VTE, eind 2013 was dit opgelopen tot 84,1% of iets 

meer dan een 4/5-arbeidsregime. Dit houdt dus in 

dat de toename van het aantal werknemers in die 

periode niet gepaard is gegaan met een verschuiving 

naar arbeidsregimes met een kortere arbeidsduur. 

 

In alle leeftijdsgroepen is er een toename maar deze 

is veruit het grootst bij de jongeren, van 81,4% VTE 

naar 83,9% VTE. Ondanks het hogere aandeel van 

deeltijdarbeid bij de 25-49 jarigen, ligt de 

gemiddelde arbeidsduur nog iets hoger dan bij de 

jongeren. De vele tijdelijke arbeid van jongeren, vaak 

afgewisseld met werkloosheidsperioden, resulteert 

veelal in deeltijdse prestaties op trimesterbasis. 

De werkzaamheid op het niveau van 
2007, steeds meer werkende 55-plussers 

 

Ook in 2013 is de werkzaamheid in het Vlaamse 

gewest nauwelijks gewijzigd. Met 71,9% werkenden 

(20-64 jaar) ligt de werkzaamheidsgraad op exact 

hetzelfde niveau als in 2007, het laatste jaar waarin 

de werkzaamheid nog een sterke toename  

(+1,3 pptn.) kende (figuur 4). Ondanks de toename 

van het aantal werkenden blijft de werkzaamheid 

reeds de ganse periode 2007-2013 op hetzelfde 

niveau (ongeveer 72%) omdat ook de 

beroepsbevolking nog verder aangroeit.  

Ook de analyse volgens leeftijd bevestigt de eerder 

vastgestelde ontwikkelingen. De werkzaamheid bij 

de jongeren (<25 jaar) zet de dalende tendens sinds 

2008 voort, de middengroep (25-54 jaar) stabiliseert 

op een zeer hoog niveau en er zijn steeds meer 

ouderen (55-64 jaar) aan het werk. Het typisch 

Belgische patroon, met een lage werkzaamheid bij 

jongeren en ouderen en een zeer hoge in de 

middengroep, ondergaat toch enige verschuiving. 

Terwijl de werkzaamheid van jongeren en ouderen in 

2006 nog op hetzelfde (lage) niveau lag (32%), ligt de 

werkzaamheid van de 55-plussers nu reeds 

15 procentpunten hoger dan deze van de jongeren. 

 

 

 
Figuur 3. De verhouding tussen het arbeidsvolume in VTE en het 
aantal tewerkgestelde werknemers, volgens leeftijd  
(Vlaams gewest, kwartaal I/2010 en kwartaal IV/2013)  

 
Figuur 4. De evolutie van de werkzaamheidsgraad volgens 
leeftijd  
(Vlaams gewest, 2000-2013)  
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Bij de jongeren is nu nog iets minder dan 28% aan 

het werk. Van één op drie werkende jongeren 

10 jaar geleden gaat het richting één op vier 

werkende jongeren. Op de langere termijn heeft de 

daling vooral te maken met de langere studietijd en 

de latere arbeidsmarktintrede, de laatste jaren zijn 

de geringere jobkansen mee verantwoordelijk voor 

de verdere daling. In internationaal perspectief 

scoort Vlaanderen zeer laag wanneer men de 

werkzaamheid berekent voor àlle jongeren (inclusief 

de nog studerende jeugd) door het grotere aandeel 

(niet-werkende) studenten. In de ‘Herfstnota 2013’ 

werd aangetoond dat een ‘zuivere’ vergelijking,  op 

basis van de ‘jongeren exclusief studenten’, het 

Vlaamse gewest met in totaal 77% werkende 

jongeren het veel beter doet dan het EU-gemiddelde 

(61%, cijfers voor 2012). 

 

Bijna 85% van de 25-54 jarigen is aan het werk, ook 

een ongewijzigd niveau sinds 2007. De sterke 

concentratie van het arbeidsvolume bij deze groep 

typeert de Vlaamse arbeidsmarkt en brengt deze 

zelfs aan de absolute top van de EU-rangschikking, 

op hetzelfde niveau als Zweden, Oostenrijk en 

Nederland. 

 

De trend naar een steeds hogere werkzaamheid bij 

de oudere werknemers is nog versterkt. Bij de  

55-64 jarigen gaat het nog steeds snel: in 2005 over 

de 30%-drempel, in 2012 de 40% voorbij, in 2013 

bedraagt de werkzaamheid bijna 43%. De sterke 

toename in 2013 (+2,4 pptn.) ligt zelfs een stuk hoger 

dan de gemiddelde jaarlijkse toename met 1,5 ppt.  

Het is duidelijk dat de hervormingen van het 

‘loopbaaneinde’ en de mentaliteitswijziging hierrond 

hun effect hebben. Zelfs in crisistijd zijn steeds meer 

oudere werknemers aan de slag. 
 

De evolutie volgens onderwijsniveau toont weinig 

verschuivingen. De werkzaamheid bij de 

laaggeschoolden stabiliseert in 2013 op 52%, 

hetzelfde niveau sinds 2011. Bij de 

middengeschoolden blijft 73% aan het werk en bij de 

hooggeschoolden daalt de werkzaamheid van 84% 

naar 83%. Sinds 2007 is de werkzaamheid bij zowel de 

laaggeschoolden (-2,3 pptn.) als de hooggeschoolden 

(-2,7 pptn.) vrij sterk gedaald, bij de 

middengeschoolden is de daling beperkter 

(-0,5 pptn.). Deze groep blijkt de langdurige crisis het 

best verteerd te hebben.  

 

 

 

 
Figuur 5. De evolutie van de werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) 
volgens onderwijsniveau  
(Vlaams gewest, 2000-2013)  
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Sterke toename begin 2014 maar 
aarzeling in maart 

In 2013 werden, in vergelijking met 2012, 3,4% 

minder jobs ontvangen in het NECzU 4. Vanaf 

september 2013 ontving VDAB telkens meer jobs per 

maand dan het jaar voordien. Deze tendens zet zich 

verder tijdens de eerste maanden van 2014, met 

meer ontvangen jobs dan tijdens de eerste maanden 

van 2013. Maand-op-maand was er een opvallende 

stijging in januari (+12%) en februari (+20%). Of het 

dieptepunt hiermee definitief achter de rug is, blijft 

onzeker want de cijfers van maart gaan niet verder 

op hetzelfde elan (+1,9%). In maart 2014 ontving 

VDAB 21.200 jobs. Cumulatief gezien, over de eerste 

drie maanden van 2014, ligt het aantal ontvangen 

jobs 11% hoger dan de cijfers van het jaar voordien. 

 

 

Figuur 6 toont dat het aantal ontvangen vacatures,  

na de twee uitzonderlijk goede jaren 2007 en 2008, in 

2009 teruggevallen is tot onder het niveau van 2006.  

Vanaf 2010 en de eerste helft van 2011 is er een 

herstel te zien. In het najaar van 2011 is er echter een 

kentering en het aantal ontvangen jobs stagneert 

begin 2012. Vanaf de tweede helft van 2012 is er een 

  

daling, hoewel de afname niet zo sterk is als in het 

‘crisisjaar’ 2009.  Het aantal ontvangen jobs kende de  

laatste maanden een wat grillig verloop: het is in 

september 2013 terug beginnen stijgen maar blijft 

schommelen rond de 20.000 jobs.   

 

De evolutie van het aantal openstaande vacatures 

volgt ook een opvallend patroon. Het dieptepunt van 

het aantal openstaande vacatures in december 2009 

wordt gevolgd door een aanzienlijke toename in de   

daaropvolgende maanden. Het niveau van het aantal 

openstaande jobs bereikte in augustus 2011 een 

absoluut record. Daarna daalde het aantal weer 

geleidelijk tot een (voorlopig) dieptepunt in december 

2013 (35.546).  In maart 2014 bedraagt het aantal 

openstaande jobs 39.065. 

 

 

Impact op de sectoren 

 

Figuur 7 toont de evolutie van het aantal ontvangen 

vacatures per hoofdsector met de evolutie over 1 jaar 

en maart 2013 als referentiepunt. De kleine primaire 

sector is zeer onvoorspelbaar en sterk onderhevig  

aan allerhande seizoenseffecten (bvb. de fruitpluk).  

4 Broncijfers Arvastat. Studentenjobs behoren niet meer tot het 
NEC en ze worden apart geregistreerd. 

Evolutie van de vacatures 

 Figuur 7. Evolutie (indexmaart 2013=100) van de ontvangen 
vacatures naar hoofdsector  
(Vlaams gewest, maart 2013-maart 2014)  

 Figuur 6. Evolutie van het aantal vacatures (maandcijfers)  
binnen het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzend-
opdrachten (NECzU) 
(Vlaams gewest, 2000-maart 2014)  
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De secundaire sector kent het laatste jaar een zeer 

grillig verloop met als dieptepunten juli en december 

2013, maar er is slechts een kleine daling tussen  

maart 2013 en maart 2014.  De tertiaire sector kende 

een terugval in de eerste helft van 2013, vanaf 

september gaat het aantal vacatures terug in 

stijgende lijn. Het aantal ontvangen vacatures vanuit 

de tertiaire sector ligt in maart 2014 dan ook boven 

het niveau van maart 2013.  De quartaire sector is 

traditioneel het minst conjunctuurgevoelig maar toch 

zien we hier de grootste terugval t.o.v. een jaar  

geleden. De besparingen in de gezondheidszorg en de 

overheidsdiensten zijn hier wellicht niet vreemd aan. 

 

Over de laatste 12 maanden is er toch nog een daling 

in de meeste secundaire sectoren, variërend van  

-29% (energie, water en afvalverwerking) tot -1,5% 

(vervaardiging van bouwmaterialen).  Toch is er in 

een aantal secundaire sectoren een toename van het 

aantal ontvangen jobs, van +11,9% (chemie, rubber 

en kunststof) tot +32,2% (vervaardiging van 

transportmiddelen). Ook binnen de tertiaire sectoren 

zien we een gemengd beeld. De daling gaat van  

-20,9% (financiële dienstverlening) tot -14,9% 

(zakelijke dienstverlening). Een toename van het 

aantal jobs wordt geregistreerd bij vier sectoren en 

het stijginspercentage ligt tussen +0,2% (groot- en 

kleinhandel) en +29,2% (uitzendbureau’s en 

arbeidsbemiddeling). Binnen de quartaire sector is er 

geen enkele sector waar meer jobs ontvangen 

werden dan het jaar voordien: de daling schommelt  

tussen -28,9% (overige dienstverlening) en -5,9% 

(maatschappelijke dienstverlening).  

 

  

Figuur 8 geeft de evolutie weer per hoofdsector met 

een langere referentieperiode, een vergelijking met  

als referentiepunt maart 2008, dus vóór de crisis van 

2009 losbarstte. Deze figuur toont een uitgesproken 

verschil tussen de drie hoofdsectoren.  Op langere 

termijn springt vooral de sterke daling in de 

secundaire sector in het oog, maar ook de tertiaire en 

quartaire sectoren noteren onder het niveau van 

2008. Sinds september 2013 zien we terug een 

toename binnen de tertiaire sector. De quartaire 

sector is normaal gezien weinig conjunctuurgevoelig 

maar ook hier duikt het voortschrijdende gemiddelde 

onder het niveau van maart 2008. 
 

 

De grootste secundaire sectoren, in termen van 

aantal ontvangen jobs tijdens de laatste 12 maanden, 

zijn de ‘bouw’, ‘voeding’, ‘metaal’ en ‘vervaardiging 

van machines en toestellen’. De secundaire sector 

werd zwaar getroffen door de crisis van 2009. In 2010 

en de eerste helft van 2011 was er een fors herstel 

maar het aantal ontvangen jobs van de sectoren 

‘metaal’ en ‘vervaardiging van machines en 

toestellen’ heeft nooit meer het niveau gehaald van 

vóór de crisis. Vanaf najaar 2011 is de afname van het 

aantal ontvangen jobs in deze vier secundaire 

sectoren duidelijk te zien. Alleen de sector ‘metaal’ 

lijkt zich voorlopig beperkt te herpakken. 

 

 

 
Figuur 8. Evolutie (index maart 2008=100) van ontvangen  
vacatures naar hoofdsector (Vlaams gewest, maart 2008-maart 
2014; voortschrijdende gemiddelden laatste 12 maanden)  

 Figuur 9. Evolutie (index maart 2008=100) van ontvangen 
vacatures binnen de secundaire sector, naar belangrijkste 
subsector (Vlaams gewest, maart 2008-maart 2014; 
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De tertiaire sector werd minder getroffen door de 

crisis van 2009. De sector ‘transport en logistiek’ had 

het het zwaarst te verduren. Het dieptepunt leek in 

2010 achter de rug maar sinds 2012 zakte deze sector 

terug weg. Sinds maart 2013 lijkt deze sector zich te 

stabiliseren maar op een veel lager niveau qua 

aantallen ontvangen jobs.  

 

De evolutie van het aantal ontvangen jobs in de 

quartaire sector verloopt anders dan bij de 

secundaire of tertiaire sector. In vergelijking met 

2008 waren er minder jobs in de ‘openbare  

besturen’, ‘ontspanning, cultuur en sport’ en 

‘gezondheidszorg’. Het aantal jobs binnen de sector 

‘maatschappelijke dienstverlening’ nam gestaag toe 

tot 2011 en stabiliseerde toen op dat hogere niveau. 

Binnen de gezondheidszorg was er een forse stijging 

in de tweede helft van 2011, gevolgd door een bijna 

even plotse daling vanaf mei 2012.  De evolutie 

binnen een aantal quartaire sectoren wordt in de 

volgende paragraaf bekeken. 

De ‘social profit’ en de openbare 
besturen nader bekeken5 

Gezondheidszorg 

In de ‘Herfstnota 2013’ werd de sterke daling van het 

aantal ontvangen jobs binnen de gezondheidszorg 

toegelicht, een sector die normaal gezien niet 

conjunctuurgevoelig is.  De daling ten opzichte van 

vorig jaar (cumulatief laatste 12 maanden) bedraagt  

-12,6%. De VDAB ontvangt de meeste jobs vanuit de 

subsector ‘ziekenhuizen’ en ‘overige 

gezondheidszorg’ (medische laboratoria, 

ziekenvervoer, kinesisten,…). 
 

 

In de subsector ‘tandartspraktijken’ gaat het om 

weinig jobs, daarom is deze niet opgenomen in de 

figuur.  VDAB noteerde voor de ‘ziekenhuizen’ een 

tamelijk stabiel niveau wat betreft het aantal 

ontvangen jobs.  Vanaf het najaar van 2012 zette zich 

duidelijk een afname in. Deze afname lijkt iets af te 

zwakken maar dat zal pas duidelijk worden binnen 

enkele maanden. Bij de ‘medische praktijken’ gaat 

het om minder jobs maar dezelfde tendens doet zich 

voor vanaf najaar 2012.  

De evolutie van de ‘overige gezondheidszorg’ is zeer 

opvallend.  Deze evolutie moet enigszins 

genuanceerd worden omdat één bedrijf (2011 en 

begin 2012) opvallend veel jobs registreerde wat de 

evolutie een vertekend beeld geeft.   

5 Cijfers werden herberekend zonder jobs voor studenten en 
zelfstandigen 

 Figuur 10. Evolutie (index maart 2008=100) van ontvangen 
vacatures binnen de tertiaire sector, naar belangrijkste 
subsector (Vlaams gewest, maart 2008-maart 2014; 
voortschrijdende gemiddelden laatste 12 maanden)  
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 Figuur 11. Evolutie (maart 2008=100) van ontvangen vacatures 
binnen de quartaire sector, naar belangrijkste subsector  
(Vlaams gewest, maart 2008-maart 2014; voortschrijdende 
gemiddelden laatste 12 maanden)  
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 Figuur 12. Evolutie (index maart 2008=100) van ontvangen 
vacatures ‘Gezondheidszorg’ naar subsector ( 
Vlaams gewest, maart 2008-maart 2014; voortschrijdende 
gemiddelden laatste 12 maanden)  
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Maatschappelijke dienstverlening 

 

In absolute aantallen ontvangt VDAB dubbel zoveel 

jobs van de sector ‘zonder huisvesting’ als van de 

sector ‘met huisvesting’. Ondanks de afname tijdens 

de laatste zes maanden is in de figuur duidelijk te 

zien dat de subsector ‘zonder huisvesting’ sinds 

maart 2008 enorm gegroeid is. Deze subsector omvat 

kinderdagverblijven, onthaalmoeders, beschuttende 

werkplaatsen, enz. Ook de subsector   

‘met  huisvesting’ kende een (meer geleidelijke) groei 

tot het najaar van 2012. De laatste maanden is er een 

dalende tendens. In deze subsector vinden we o.a. 

rust- en verzorgingstehuizen, instituten voor 

andersvaliden, enz. 
 

 

Openbare besturen 

 

De laatste 12 maanden ontving de VDAB 6.364 jobs 

van de openbare besturen. Bovenstaande grafiek 

toont aan dat er sinds het najaar van 2009 een forse 

daling is ingezet (met een licht herstel in 2011) die 

voorlopig nog niet ten einde lijkt.  

 Figuur 13. Evolutie (index maart 2008=100) van ontvangen 
vacatures ‘Maatschappelijke dienstverlening’ naar subsector
(Vlaams gewest, maart 2008-maart 2014; voortschrijdende 
gemiddelden laatste 12 maanden)  

 Figuur 14. Evolutie (index maart 2008=100) van ontvangen 
vacatures ‘Openbare besturen’  
(Vlaams gewest, maart 2008-maart 2014; voortschrijdende 
gemiddelden laatste 12 maanden)  
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Wachten op een kentering 

Vlaanderen telt eind maart 2014 230.703 

werkzoekenden, dit is 9% meer dan vorig jaar. Het 

prille economisch herstel is voorlopig te weinig 

robuust om te zorgen voor een kentering in de 

werkzoekendencijfers, bovendien duurt het altijd 

even voor de arbeidsmarkt de positieve signalen 

oppikt. Er kondigt zich evenmin een nakende omslag 

aan via een daling van het stijgingsritme: de 

jaarverschillen blijven evolueren binnen een nauwe 

bandbreedte rond +10%.  

Het uitblijven van de ‘daling van de stijging’ volgt ook 

uit het optrekken van de leeftijdsgrens voor een 

maxivrijstelling van 58 tot 60 jaar, het zuinige 

aanwervingsbeleid bij vele werkgevers en het 

verhogen van de leeftijdsgrens voor een vervroegd 

pensioen. 

 
 

 

 

Voornaamste trends 
 

De kengetallen in tabel 2 vatten de voornaamste 

evoluties samen: 

 tussen maart 2013 en 2014 stijgt de Vlaamse 

arbeidsreserve met 9% op jaarbasis 

 

 de groeiritmes van de vrij ingeschreven 

werkzoekenden (+13,7%) en van de restgroep 

‘Andere’ (-1,2%) wijken af van het Vlaamse 

gemiddelde 

 

 de vrouwelijke (+9,6%) werkloosheid stijgt sneller 

dan de mannelijke (+8,5%) 

 

 de jeugdwerkloosheid (+0,7%) stabiliseert; dat is 

het resultaat van een forse daling bij de                  

<20-jarigen, o.a. bij de deeltijds lerenden omdat 

deeltijds leren steeds meer een voltijds 

engagement wordt; hoopgevend is de vertraging 

van het stijgingsritme bij de 20- tot 25-jarigen tot 

+4,8% 

 
Tabel 1. NWWZ, evolutie jaarverschillen   
(Vlaams gewest, maart 2013-maart 2014)  

De werkloosheid loopt verder op 

Tabel 2. Kenmerken NWWZ, aandeel en werkloosheidsgraad  
(Vlaams gewest, maart 2014)  

Maand Mannen Vrouwen Total

mrt/13 11,7% 3,9% 8,0%

apr/13 13,9% 5,3% 9,8%

mei/13 12,1% 5,9% 9,2%

jun/13 12,3% 6,0% 9,3%

jul/13 12,5% 7,5% 10,1%

aug/13 9,6% 5,4% 7,6%

sep/13 10,4% 8,5% 9,5%

okt/13 8,9% 8,8% 8,8%

nov/13 8,5% 9,1% 8,8%

dec/13 9,3% 9,4% 9,3%

jan/14 11,3% 11,8% 11,5%

feb/14 9,5% 10,1% 9,8%

mrt/14 8,5% 9,6% 9,0%

mrt/14 Jaarverschil Aandeel

NWWZ 230.703 +9,0%

Categorie WZUA 173.623 +9,4% 75,3%

BIT 15.102 +8,2% 6,5%

Vrij ingeschreven 26.002 +13,7% 11,3%

Andere 15.976 -1,2% 6,9%

Geslacht Mannen 125.418 +8,5% 54,4%

Vrouwen 105.285 +9,6% 45,6%

Leeftijd < 25 jaar 44.960 +0,7% 19,5%

25 tot 50 jaar 127.538 +9,7% 55,3%

>= 50 jaar 58.205 +14,5% 25,2%

Studieniveau Laag 108.589 +4,4% 47,1%

Midden 85.178 +13,1% 36,9%

Hoog 36.936 +14,0% 16,0%

Werkloosheidsduur < 1 jaar 130.054 +6,5% 56,4%

1 tot 2 jaar 41.715 +13,0% 18,1%

>= 2 jaar 58.934 +12,0% 25,5%

Origine Allochtonen 59.751 +6,7% 25,9%

Arbeidshandicap 31.041 +9,7% 13,5%

Werkloosheidsgraad 7,79% +7,1%

Geslacht Mannen 7,87% +7,2%

Vrouwen 7,70% +7,0%
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 de klim bij de hoog- (+14,0%) en 

middengeschoolden (+13,1%) is bovengemiddeld 

 

 het aantal werkzoekende 50-plussers klokt 

onverminderd hoger af (+14,5%); sinds januari 

2013 is de leeftijdsgrens voor een maxivrijstelling 

opgetrokken tot 60 jaar, hierdoor stijgt het aantal 

NWWZ tussen 55 en 60 jaar op jaarbasis met 

6.251 eenheden of 25,4% 

 

 de allochtone werkloosheid stijgt op jaarbasis met 

6,7%, de autochtone met 9,8% 

 

 

Aantal WZUA’s gevoelig voor wijzigingen in de 
RVA-reglementering  

Eind maart 2014 zijn er 230.703 NWWZ, dit is 19.002 

of 9% meer dan vorig jaar. De NWWZ omvatten de 

‘werkzoekenden met 

werkloosheidsuitkeringsaanvraag’ (WZUA), de 

‘werkzoekenden tijdens hun 

beroepsinschakelingstijd’, de ‘vrij ingeschrevenen’ en 

een reeks ‘andere niet-werkende werkzoekenden’: 

 de WZUA’s zijn met 173.623 de grootste subgroep 

binnen de NWWZ en stijgen op jaarbasis met 9,4% 
 

 het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd 

(BIT) stijgt met 8,2% 
 

 de vrij ingeschreven werkzoekenden klimmen met 

13,7%. De ‘vrije werkzoekenden’ groeperen de 

herintreders, de werknemers in vooropzeg die 

tijdens de opzeg niet moeten werken en 

migranten die niet in aanmerking komen voor een 

werkloosheidsuitkering of leefloon. De snelle 

activering van ontslagen werknemers en de 

instroom van nieuwkomers die in 

trajectbegeleiding zitten of zich registreren als 

werkzoekende stuwt het aantal ingeschreven 

werkzoekenden omhoog 
 

 de restgroep ‘Andere’ (-1,2%) daalt licht. Deze 

groep omvat o.a. de werkzoekenden ten laste van 

het OCMW maar ook de deeltijds lerenden zonder 

baan 

Naast de conjunctuur en de demografie wordt de 

evolutie van de WZUA’s ook gedragen door 

wijzigingen in de RVA-reglementering. De forse groei 

bij de werkzoekende 50-plussers (waarover verder 

meer) kan bijvoorbeeld niet los gezien worden van 

het optrekken van de leeftijdsgrens voor een 

maxivrijstelling van 55 jaar over 58 tot 60 jaar. 

Werkzoekenden die langer beschikbaar blijven voor 

de arbeidsmarkt, blijven immers ook langer zichtbaar 

in de werkzoekendencijfers. Idem dito voor de jonge 

bruggepensioneerden. Volgens de RVA zijn er per 

eind februari 2.649 Vlaamse werklozen met 

bedrijfstoeslag zonder vrijstelling van inschrijving als 

werkzoekende.  

 

Vorige twee wijzigingen (het optrekken van de 

leeftijdsgrens voor een maxivrijstelling en een SWT 

met verplichte inschrijving als werkzoekende) hadden 

een opdrijvend effect. De geplande beperking in de 

tijd van de inschakelingsuitkering zal het 

werkzoekendencijfer daarentegen drukken.  

 

De ventilering naar leeftijd van de groep werklozen 

met een inschakelingsuitkering en een 

werkloosheidsduur groter dan twee jaar levert een 

verrassend resultaat op: 1.584 zijn jonger dan 25 jaar, 

3.998 zijn tussen 25 en 49 jaar en 243 zijn ouder dan 

50.  

 

Dat de grootste groep langdurig werklozen, 

toegelaten op basis van studies, behoort tot de 

middenleeftijdsgroep komt omdat het krediet van  

36 maanden, dat inging op 1 januari 2012, ook gold 

voor werklozen die al zeer langdurig werkloos zijn. 

Eens deze groep collectief de drempel van drie jaar 

heeft overschreden, komen in de daarop volgende 

maanden enkel de werklozen in het vizier die pas de 

tijdsgrens overschrijden. Binnen deze kleine groep zal 

het aandeel van de jongeren aandikken. Het effect in 

min op de werkzoekendencijfers zal deels opgeheven 

worden als de werkzoekende die zijn 

inschakelingsuitkering verliest, zich registreert als vrij 

ingeschreven werkzoekende. 
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Meer mannen dan vrouwen werkzoekend 

Vlaanderen telt meer mannelijke (125.418) dan 

vrouwelijke werkzoekenden (105.285). Een 

decennium terug waren er steevast meer vrouwen 

dan mannen werkzoekend. Vrouwen surfen sindsdien 

mee op de banengroei in de tertiaire en quartaire 

sectoren. Dat meisjes prima schoolresultaten halen 

en meer studiekeuzes richting ‘dienstensectoren’ 

maken, draagt eveneens bij tot hun sterkere 

arbeidsmarktpositie. Het succes van de 

dienstencheques ten slotte helpt laaggeschoolde 

vrouwen aan een baan terwijl ‘mannelijke’ 

laaggeschoolde jobs verdwijnen onder druk van de 

automatisering, globalisering en verdringing door 

arbeidsmigranten uit de nieuwe EU-landen.  
 

Het is niet enkel in absolute cijfers dat de mannen 

voorbij gespurt werden door de vrouwen, maar ook 

in relatieve termen: de vrouwelijke 

werkloosheidsgraad duikt sinds vorig jaar onder de 

mannelijke. 

 

 

De relatieve achteruitgang van de mannen is sinds 

een paar maanden wel gestopt: het groeiritme bij de 

mannen vertraagde terwijl het stijgingsritme van de 

vrouwelijke werkloosheid aantrok. Ondermeer de 

haperende jobmotor van de dienstensector heeft 

daar debet aan: banken slanken af, de gemeenten, 

provincies en het Vlaamse Gewest vervangen niet alle 

vertrekkers en de besparingsmaatregelen in de 

gezondheidszorg tasten de tewerkstelling aan bij 

zorgverstrekkers en ziekenhuizen. De 

pensioenhervorming zorgt ervoor dat werknemers, 

ook in het onderwijs met veel vrouwelijke 

leerkrachten, langer aan de slag blijven met als gevolg 

dat de vervangingsvraag tijdelijk wordt uitgesteld. 

Daarnaast realiseren de tertiaire en quartaire 

sectoren belangrijke rendementswinsten via 

onlinetoepassingen waardoor een reeks 

administratieve en verkoopfuncties verdwijnen. 

 

 

Groeitempo jeugdwerkloosheid zakt 

De groeiritmes variëren naar leeftijd. Het groeitempo 

van de jeugdwerkloosheid (+0,7%) is gedaald. De 

tragere toename is het resultaat van een daling bij de 

<20-jarigen, dat zijn o.a. de leerlingen uit het deeltijds 

onderwijs. Bij de groep 20-24 jarigen is er wel nog een 

stijging op jaarbasis, maar hoopgevend is dat het 

groeitempo ook hier terugloopt.  

De middenleeftijdsgroep stijgt met 9,7%.  

 

De 50-plussers tekenden het voorbije jaar voor de 

snelste groei (+14,5%). Vooral het optrekken van de 

leeftijdsgrens voor een maxivrijstelling tot 60 jaar in 

2013 (behalve voor werkzoekenden met een lange 

beroepscarrière) zorgt daar voor. Door de hogere 

leeftijdsgrens stijgt het aantal NWWZ tussen  

55 en 60 jaar t.o.v. vorig jaar met 6.251 eenheden of 

25,4%. 

 

De impact van het optrekken van de leeftijdsgrens 

voor een maxivrijstelling bleek ook al vroeger. Het 

aantal werkzoekende 50-plussers explodeerde van 

amper 14.254 in maart 1999 tot 58.205 in maart 

2014. De doorschuivende babyboomers zijn maar een 

deel van het verhaal. Een veel grotere impact gaat uit 

van de opeenvolgende wijzigingen in de 

werkloosheidsreglementering.  

 
Figuur 15. Evolutie NWWZ, naar geslacht  
(Vlaams gewest, maart 1999-maart 2014)  
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Figuur 16. Werkloosheidsgraden naar geslacht  
(Vlaams gewest, maart 2002-maart 2014)  
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Voor juli 2002 konden werkzoekenden ouder dan  

50 jaar vlot kiezen voor het statuut van niet-

werkzoekende werkloze, dat statuut is vergelijkbaar 

met de huidige maxivrijstelling. In 2002 heeft de 

federale regering deze vrijstellingen voor oudere 

werklozen herzien en sinds juli 2002 moeten 

werklozen die nog geen 58 jaar zijn in principe 

ingeschreven blijven als werkzoekende. Sinds  

1 januari 2013 is de leeftijdsgrens opgetrokken tot  

60 jaar. Een andere wijziging betreft de jonge 

bruggepensioneerden die in uitvoering van het 

Generatiepact beschikbaar moeten blijven voor de 

arbeidsmarkt.  

 

De trend is duidelijk: werkzoekenden moeten langer 

beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Parallel 

daarmee verschuift ook de leeftijdsgrens voor 

activering. In 2009 bedroeg de leeftijdsgrens voor 

activering 52 jaar, deze leeftijdsgrens is nadien 

systematisch opgetrokken en sinds 1 april 2014 

begeleidt VDAB ook 58- en 59-jarigen. 

 

 

Midden- en hooggeschoolde werkloosheid stijgt 
sneller dan de laaggeschoolde 

 

De laaggeschoolde werkzoekenden staan voor 47,1% 

van de Vlaamse werkzoekenden. Op jaarbasis groeit 

de laaggeschoolde werkloosheid met 4,4%. Dat is 

trager dan bij de midden- (+13,1%) en de 

hooggeschoolden (+14%).  

 

De tragere toename van de laaggeschoolde 

werkzoekenden volgt vooral uit de wisseling van de 

generaties - oudere leeftijdsgroepen die de 

arbeidsmarkt verlaten hadden minder studiekansen 

dan de generaties die hun volgden - en niet uit de 

verbetering van de arbeidsmarktkansen voor 

laaggeschoolde werkzoekenden. Het aandeel van de 

laaggeschoolde werkzoekenden daalt structureel. 

Jeugdige werkzoekenden, die met zijn allen vaker 

hoger onderwijs gevolgd hebben, komen op een 

moeilijk moment op de arbeidsmarkt. De budgettaire 

en economische context dwingt overheden en 

bedrijven immers tot het herijken van hun 

personeelsbestand. Bovendien blijven werknemers 

door de pensioenhervorming langer aan de slag 

hetgeen de vervangingsvraag uitstelt. Een zelfde 

verhaal door de afbouw van het TBS-stelsel in het 

onderwijs. De doorbraak van e-commerce, e-banking 

en andere onlinetoepassingen ten slotte maakt een 

reeks midden- en hooggeschoolde jobs overbodig. 

Wel blijft de conclusie uit de jaarlijkse VDAB-

schoolverlatersstudie intact: “Een diploma is de beste 

garantie op een job”. De ventilering naar 

werkloosheidsduur staaft de betere 

arbeidsmarktprestaties van hooggeschoolden: ook als 

ze werkloos worden, blijven ze minder lang werkloos.  
 

 

 
Cohorte-effect heeft invloed op de verdeling 
naar werkloosheidsduur 

 

Tabel 5 illustreert het cohorte-effect. De kanteling 

van de conjunctuur in de tweede jaarhelft van 2008 

leidde in 2009 door het cohorte-effect tot een 

toename van de kortdurig werkzoekenden.  

 
Tabel 3. Evolutie aandeel in NWWZ, naar studieniveau 
(Vlaams gewest, maart 2008-maart 2014)  

STUDIENIVEAU mrt/99 mrt/04 mrt/08 mrt/09 mrt/10 mrt/11 mrt/12 mrt/13 mrt/14

Laaggeschoold 59,1% 52,8% 54,1% 53,4% 52,1% 51,9% 50,8% 49,1% 47,1%

Middengeschoold 31,3% 33,2% 32,3% 33,4% 33,6% 33,5% 34,6% 35,6% 36,9%

Hooggeschoold 9,6% 13,9% 13,6% 13,2% 14,3% 14,6% 14,6% 15,3% 16,0%

 

 

 

 

 

 

Tabel 5. Evolutie NWWZ naar werkloosheidsduur 
(Vlaams gewest, maart 2008-maart 2014)  

< 1 jaar 1 tot 2 jaar >= 2 jaar

2008 55,1% 13,7% 31,3%

2009 61,1% 14,6% 24,3%

2010 56,6% 19,1% 24,3%

2011 54,7% 17,6% 27,6%

2012 56,3% 16,8% 27,0%

2013 57,7% 17,4% 24,9%

2014 56,4% 18,1% 25,5%

 
Tabel 4. NWWZ naar werkloosheidsduur en studieniveau 
(Vlaams gewest, maart 2014)  

Totaal

STUDIENIVEAU < 1 jaar 1 tot 2 jaar >= 2 jaar

Laaggeschoold 54.865 20.693 33.031 108.589

Middengeschoold 51.216 15.008 18.954 85.178

Hooggeschoold 23.973 6.014 6.949 36.936

Totaal 130.054 41.715 58.934 230.703

Werkloosheidsduur
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Vlaanderen telt 59.751 allochtone werkzoekenden of 

25,9% van de geregistreerde arbeidsreserve. Deze 

allochtone werkloosheid stijgt op jaarbasis met 6,7%, 

de autochtone met 9,8%. De tragere toename bij de 

allochtonen is te verklaren door de huidige kleinere 

inkomende migratie, een groeiende als Belg geboren 

derde generatie en door de brede definitie als gevolg 

van de uitbreiding van de EU. 

 

Een verdere detaillering (tabel 7) vestigt de aandacht 

op de snelle groei van werkzoekenden uit de nieuwe 

EU13-landen. Binnen de EU13-groep vormen de 

werkzoekenden met een Poolse achtergrond de 

grootste groep. De toename in de voorbije maanden  

situeert zich vooral bij de werkzoekenden met een 

Roemeense of  Bulgaarse origine. Dat is niet 

onverwacht: Roemenië en Bulgarije werden op  

1 januari 2007 lid van de EU en de overgangsregeling 

liep eind december vorig jaar af, na de maximale duur 

van zeven jaar.  

 

Sinds 1 januari 2014 geldt voor alle personen met een 

Bulgaarse en Roemeense nationaliteit het principe 

van vrij verkeer en kunnen zij zonder arbeidskaart aan 

de slag bij een Belgische werkgever.  
 

 

 

 

 Tabel 6. Evolutie NWWZ naar EU13-origine  
(Vlaams gewest, november 2013-maart 2014)  

ORIGINE mrt/08 mrt/09 mrt/10 mrt/11 mrt/12 mrt/13 mrt/14

EU-15 126.061 146.921 154.932 141.268 140.372 150.405 163.472

EU-13 1.851 2.309 3.299 3.694 4.093 5.258 7.411

EVA 57 73 77 67 58 56 69

Rest van Europa 4.919 5.745 7.114 7.563 7.997 8.298 7.158

Amerika 1.212 1.497 1.753 1.636 1.853 2.160 2.372

Azië 11.631 14.393 15.904 15.781 17.002 18.802 21.843

Afrika 15.845 20.206 22.211 22.042 23.875 25.924 27.635

Overige 338 419 526 633 728 798 743

TOTAAL 161.914 191.563 205.816 192.684 195.978 211.701 230.703

 Tabel 7. Evolutie NWWZ naar EU13-origine  
(Vlaams gewest, november 2013-maart 2014)  

ORIGINE nov/13 dec/13 jan/14 feb/14 mrt/14

Bulgarije 1.353 1.370 1.712 1.827 1.913

Cyprus 6 8 10 9 8

Estland 26 24 27 26 23

Hongarije 267 268 297 291 297

Kroatië 62 65 74 79 77

Letland 50 59 64 68 68

Litouwen 86 85 95 98 84

Malta 7 6 6 5 5

Polen 2.072 2.162 2.345 2.391 2.380

Roemenië 965 990 1.272 1.419 1.488

Slovakije 799 799 863 881 880

Slovenië 14 14 20 19 23

Tsjechië 165 176 181 176 161

Eén jaar later sprong het aandeel van de 

werkzoekenden, die 1 tot 2 jaar werkzoekend zijn, 

omhoog en nog één jaar verder manifesteerde 

dezelfde beweging zich bij de zeer langdurig 

werkzoekenden. De ‘double dip’ manifesteert zich in 

een groter aandeel kortdurig werkzoekenden in 2012 

en 2013, in meer langdurige in respectievelijk 2013 en 

2014, en nu met twee jaar vertraging in een groter 

aandeel zeer langdurige. 

 

 

Personen met een migratieachtergrond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkzoekenden met een migratieachtergrond zijn in 

de VDAB-definitie werkzoekenden met een huidige of 

vorige nationaliteit van buiten de EU28 of de 

EVA-landen (tabel 6). De VDAB krijgt deze gegevens 

uit het Rijksregister. Hierdoor kunnen nieuwe Belgen 

als ‘personen met een migratieachtergrond’ 

gedetecteerd worden. De personen die als Belg 

geboren zijn, worden niet gevat door deze definitie. 

Gezien de lange migratiegeschiedenis -België tekende 

50 jaar geleden een overeenkomst met Marokko, 

enkele maanden later werd een akkoord met Turkije 

gesloten - zijn er steeds meer werkzoekenden met 

een familiale migratiegeschiedenis die bij de Belgen 

gerubriceerd worden. Ook door de stapsgewijze 

uitbreiding van de EU verkreeg de notie ‘autochtoon’ 

een bredere invulling. Recente toetreders zoals 

Bulgarije, Roemenië en vorig jaar Kroatië zijn zo in de 

VDAB-statistieken verschoven van ‘allochtoon’ naar 

‘autochtoon’. 
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De gemeentelijke werkloosheidsdruk 

De werkloosheidsgraden laten toe om de 

werkloosheidsdruk te vergelijken. De gemeente of 

stad is het geografische niveau in de volgende 

tabellen. 

 

Tabel 8 toont de steden en gemeenten met de 

hoogste werkloosheidsgraad: 
 

 de stad Mesen topt de lijst. Mesen is een 

faciliteitengemeente die grenst aan het Waalse 

Komen en het Vlaamse Heuvelland. Mesen is de 

kleinste Vlaamse stad. De werkloosheidsgraad 

situeert er zich tussen de lage druk in Heuvelland 

en de hogere werkloosheidsdruk van de 

Henegouwse buurgemeente 
 

 de tweede positie wordt ingenomen door 

Antwerpen, de belangrijkste Vlaamse 

tewerkstellingspool. De paradoxale situatie – veel 

jobs en veel werkzoekenden – gaat terug op de 

mismatch tussen de laaggeschoolde  allochtone 

werkzoekendenpopulatie en de gevraagde   

midden- en hooggeschoolde profielen 
 

 de Limburgse ex-mijngemeenten tellen veel 

allochtone werkzoekenden. Lage scholing en 

taalachterstand Nederlands drukken er de 

arbeidsmarktkansen 
 

 

 

 de rangorde bevestigt dat de werkloosheid in de 

centrumsteden hoger is dan in de verstedelijkte 

randgemeenten. De stadsvlucht heeft daar debet 

aan 

 

 de overvloed van Brusselse werkzoekenden stuwt 

de werkloosheid op in Vilvoorde en Machelen 
 

 De Panne, Oostende en Blankenberge scoren altijd 

hoog in deze rankings. Personen in moeilijke 

situaties worden aangetrokken door de kust in de 

hoop er een nieuwe start te maken in de 

toerismegebonden sectoren 
 

 

 

De laagste werkloosheidsdruk vindt men in Vleteren, 

Wortegem-Petegem en Staden, allemaal kleine 

gemeenten. De mix van arbeidsplaatsen voor 

laaggeschoolden en technici in het lokale, fijnmazige  

KMO-landschap en het lage aandeel allochtone 

inwoners verklaren de gunstige scores van  

plattelandsgemeenten in het hart van 

West-Vlaanderen, in Zuid-Oost-Vlaanderen en in  

Vlaams-Brabant. 

 Tabel 8. Werkloosheidsgraden voor gemeenten met de hoogste 
werkloosheidsgraad (Vlaams gewest, maart 2014)  

Mannen Vrouwen

% % %

MESEN 15,5 20,6 17,8

ANTWERPEN 17,0 15,9 16,5

MAASMECHELEN 13,8 14,8 14,3

GENK 13,0 13,6 13,3

OOSTENDE 14,6 11,5 13,2

GENT 13,9 12,2 13,1

TURNHOUT 13,3 12,4 12,9

RONSE 13,0 12,3 12,7

BLANKENBERGE 11,9 12,0 12,0

BOOM 11,6 11,2 11,4

DE PANNE 12,0 9,8 11,0

HOUTHALEN-HELCHTEREN 9,9 10,5 10,2

VILVOORDE 9,8 10,5 10,1

MECHELEN 11,2 8,5 10,0

LANAKEN 9,5 10,2 9,8

DILSEN-STOKKEM 9,0 10,3 9,6

BORSBEEK 9,8 9,3 9,6

MACHELEN 8,7 10,5 9,5

SINT-NIKLAAS 9,7 9,3 9,5

WILLEBROEK 9,4 9,4 9,4

GEMEENTE

GESLACHT
TOTAAL

 Tabel 9. Werkloosheidsgraden voor gemeenten met de laagste 
werkloosheidsgraad (Vlaams gewest, maart 2014)  

Mannen Vrouwen

% % %

VLETEREN 2,8 3,1 2,9

WORTEGEM-PETEGEM 2,6 3,6 3,1

STADEN 3,3 3,1 3,2

LICHTERVELDE 3,2 3,4 3,3

HOREBEKE 3,5 3,3 3,4

PITTEM 3,0 4,0 3,5

LO-RENINGE 3,8 3,2 3,5

DENTERGEM 3,3 3,9 3,6

DAMME 3,0 4,3 3,6

WINGENE 3,3 4,0 3,6

KRUISHOUTEM 3,5 3,8 3,6

HOLSBEEK 3,7 3,6 3,6

HOOGLEDE 3,2 4,2 3,7

BIERBEEK 4,6 2,7 3,7

NEVELE 3,7 3,8 3,7

GOOIK 4,3 3,2 3,8

OUD-HEVERLEE 3,9 3,7 3,8

PEPINGEN 4,0 3,6 3,8

ANZEGEM 3,4 4,3 3,8

DE PINTE 3,5 4,2 3,9

GEMEENTE

GESLACHT
TOTAAL
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De diepe economische crisis tekent zich af in veel 

meer werkzoekenden, in de veranderde 

samenstelling van de werkzoekendenpopulatie en 

ook in talrijke collectieve ontslagen. 

 

 

Bijna 69.000 Vlaamse werkzoekenden 
extra sinds de crisis 

De vergelijking met het niveau van maart 2008, net 

voor de crisis, toont aan dat de Vlaamse 

werkloosheid met 42% of 68.789 eenheden toenam, 

van 161.914 naar 230.703 eenheden.  

 

Het startpunt (maart 2008) kenmerkte zich door een 

krappe arbeidsmarkt. Het uitbreken van de financiële 

crisis in de herfst van 2008 stuwt de werkloosheid in 

een snel tempo hoger. In 2011 is er even hoop op 

een herstel, dit prille optimisme wordt echter genekt 

door de problemen met de euro en de 

overheidsfinanciën. Een verdere klim van de 

werkloosheid is onvermijdelijk. 

 

 

 

De samenstelling van de 
werkzoekendenpopulatie wijzigt 

Het surplus van 68.789 werkzoekenden spreidt zich 

ongelijk uit over de verschillende subgroepen. De 

overzichtstabel met de NWWZ-kenmerken toont aan 

dat de mannen de zwaarste klappen krijgen: de 

mannelijke werkloosheid springt van 76.844 naar 

125.418. Als 2008 gelijk is aan 100, stijgt de index 

voor de mannen in maart 2014 tot 163. 

 

Verder is er een flukse toename van de vrij 

ingeschreven werkzoekenden (index 205). Deze groep 

omvat de herintreders, de werknemers in vooropzeg 

die tijdens de opzeg niet moeten werken en de 

migranten die niet in aanmerking komen voor een 

werkloosheidsuitkering of leefloon. Door de 

economische terugval zijn er meer ‘werknemers in 

vooropzeg’. Daarnaast tekenen de migratie en ook de 

precaire werksituatie van nieuwkomers zich af in deze 

cijfers.  

 

Andere groepen die hun relatief aandeel zagen 

groeien zijn de jongeren in beroepsinschakelingstijd 

(index 174), de midden- (163) en hooggeschoolde 

(168) werkzoekenden, de werkzoekenden die één tot 

twee jaar werkzoekend zijn (189) en de 

werkzoekenden met een migratieachtergrond (176).  

De crisis laat diepe sporen na 

 
Figuur 17. Evolutie aantal NWWZ   
(Vlaams gewest, maart 2008-maart 2014)  
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 Tabel 10. Evolutie in de kenmerken van NWWZ (Vlaams gewest, 
maart 2008 en maart 2014)  

maart 2008 maart 2014 Verschil Index

2008=100

NWWZ 161.914 230.703 68.789 142

Categorie WZUA 129.020 173.623 44.603 135

BIT 8.665 15.102 6.437 174

Vrij ingeschreven 12.694 26.002 13.308 205

Andere 11.535 15.976 4.441 139

Geslacht Mannen 76.844 125.418 48.574 163

Vrouwen 85.070 105.285 20.215 124

Leeftijd < 25 jaar 28.983 44.960 15.977 155

25 tot 50 jaar 87.719 127.538 39.819 145

>= 50 jaar 45.212 58.205 12.993 129

Studieniveau Laaggeschoold 87.621 108.589 20.968 124

Middengeschoold 52.259 85.178 32.919 163

Hooggeschoold 22.034 36.936 14.902 168

Werkloosheidsduur < 1 jaar 89.180 130.054 40.874 146

1 tot 2 jaar 22.126 41.715 19.589 189

>= 2 jaar 50.608 58.934 8.326 116

Nationaliteit Niet-EU 14.422 23.907 9.485 166

Origine Allochtonen 33.955 59.751 25.796 176

Arbeidsgehandicapten 27.719 31.041 3.322 112
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Herstructureringen en collectieve 
sluitingen 

In een vroeg stadium melden bedrijven aan VDAB 

hun intentie tot collectief ontslag, inclusief het aantal 

werknemers dat het bedrijf verwacht te ontslaan. Via 

sociale onderhandelingen kan het aantal bedreigde 

jobs verminderen en werknemers kunnen ook zelf 

een nieuwe baan vinden. Het aantal werknemers dat 

later werkloos wordt is dan ook meestal lager dan 

het initieel aangekondigde aantal. De volgende tabel 

geeft een overzicht van het aantal bedrijven dat een 

collectief ontslag meedeelde en het aantal betrokken 

werknemers. 

 

In het crisisjaar 2009 waren Daf Trucks met 874 

betrokken werknemers, Philips Turnhout (498), Aleris 

Duffel (770) en Robert Bosch (420 mensen) de 

grootste dossiers. In 2010 werden o.a. grote 

collectieve ontslagen gemeld door Opel Antwerpen 

(2612), Carrefour Belgium (1672) en Janssen 

Pharmaceutica (482). 

Het jaar 2011 was het aantal collectieve ontslagen 

eerder beperkt, terwijl 2012 terug een slechter jaar 

was met Bekaert (609), Crown Cork (305) en Duracell 

(296). Ford Genk (4.264) is de katalysator voor de 

sterke stijging in 2013. 

 

Het jaar 2014 begon met Heinz (157) als bekendste 

en grootste sluiting. Symeta (108), Cabot Leuven 

(107) en Ingram (105 en 89) zijn andere collectieve 

ontslagen die meer dan 100 werknemers treffen. 

 
Tabel 11. Overzicht van de collectieve ontslagen  
(Vlaams gewest, 2009-februari 2014)  

 
Tabel 12. Overzicht van de grootste collectieve ontslagen 
(Vlaams gewest, 2013)  

Jaar Bedrijven Ontslagen 

2009 167 13.446

2010 69 9.179

2011 61 3.749

2012 58 5.369

2013 79 9.767

2014 7 172

Naam Bedrijf aantal ontslagen 

Ford Werke Gmbh 4.264

SML - Service Magazijn Limburg 369

Philips Innovative Applications Turnhout 354

Syncreon 292

Alcatel-Lucent Bell N.V 280

Belplas Industries Genk 278

Lear Corporation Belgium 266

HEWLETT PACKARD BELGIUM 265

IAC Group 262

Tessenderlo Chemie 170

ZF Wind Power Antwerpen - Hansen Transmissions 135

Belgian Ice Cream group 128

Plastic Omnium Automative 122

Belplas Industries Beersel 115

TNT Express Belgium NV 115

Deufol Packaging Tienen 105

Crown Speciality Packaging België 102

Catala 100



 

 

Prognose van de evolutie van de werkloosheid 

In deze ‘Lentenota’ is er ook een prognose 

opgenomen over de te verwachten evolutie van de 

totale en de jeugdwerkloosheid (NWWZ) voor de rest 

van het lopende jaar 2014.  

 

Nog geen trendomslag in de totale  
werkloosheid 

Figuur 18 toont de evolutie van twee tijdreeksen: 

1. de waargenomen niet-werkende werkzoekenden 

(NWWZ) vanaf januari 2011 tot maart 2014 

(blauwe lijn) 

2. een projectie van de maandelijkse NWWZ-cijfers 

voor 2014 (rode lijn) met een 95% 

betrouwbaarheidsinterval 
 

 

 

De projectie is gemaakt met behulp van een 

tijdreeksmodel6, gebaseerd op de waargenomen 

NWWZ-cijfers van januari 1982 tot december 2013.  

De projectie levert een stijging van het aantal NWWZ 

op met 9,2% op jaarbasis. Dit ligt in lijn met de macro-

economische projecties van het federaal Planbureau, 

die de werkloosheid ook verder zien stijgen in 2014. 

Voorlopig schommelen de werkelijke NWWZ-cijfers 

binnen een nauwe band rond de projectie. 

Vooralsnog wijst dus niks op een nakende 

trendomslag. Pas wanneer het werkelijke 

NWWZ-cijfer maand na maand onder de projectie 

duikt en de kloof tussen beide reeksen systematisch 

groter wordt, kan men spreken van een trendomslag. 

Op basis van de eerste positieve signalen vanuit de 

uitzendsector en de ontvangen vacatures door VDAB 

mag men zo’n omslag verwachten vanaf de tweede 

jaarhelft. 

 Figuur 18. Prognose van de evolutie van het aantal NWWZ (Vlaams gewest, 2014)  
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6 Er is een ’Unobserved Components Model’ gebruikt. Dergelijk model zoekt naar karakteristieke kenmerken van een tijdreeks en projecteert 
die naar de toekomst. Het gebruikt informatie die verborgen zit in de tijdreeks zelf en steunt in hoofdzaak op signaalextractie. Voor korte 
termijn prognoses (6 tot max. 12 maand) presteren deze modellen beter dan regressiemodellen.   
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Nakende trendomslag in de  
jeugdwerkloosheid? 

Figuur 19 toont de evolutie van twee tijdreeksen: 

1. de waargenomen niet-werkende werkzoekende 

jongeren (NWWZ < 25 jaar) vanaf januari 2011 tot 

maart 2014 (blauwe lijn) 

2. een projectie van de maandelijkse NWWZ-cijfers 

bij de jongeren voor 2014 (rode lijn) met een 95% 

betrouwbaarheidsinterval 

 

De projectie is gemaakt met behulp van een 

tijdreeksmodel gebaseerd op het aantal 

waargenomen jongere NWWZ van januari 1982 tot 

december 2013. De projectie resulteert in een 

stijging van de jongere NWWZ met 5,2% op jaarbasis. 

 

 

Ook bij de jongeren blijven de werkelijke NWWZ-

cijfers binnen een nauwe band rond de projectie. Een 

eerste lichtpuntje is evenwel dat het werkelijke cijfer 

van de jongeren twee opeenvolgende maanden 

onder de prognose ligt en dat deze afwijking 

toeneemt. Indien deze evolutie zich verder zet 

gedurende de volgende maanden, dan zou dit het 

eerste tastbare signaal zijn van een nakende 

trendomslag. Uit historische gegevens weten we dat 

de evolutie bij de jongeren vaak vooruitloopt op de 

algemene tendens bij de werkzoekenden. 

 Figuur 19. Prognose van de evolutie in de jeugdwerkloosheid (Vlaams gewest, 2014)  
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Europa blijkt eindelijk uit de lange periode van quasi-

nulgroei te ontwaken. De recentste indicatoren 

wijzen op een toenemende economische groei. In de 

tweede helft van 2013 is het jarenlange jobverlies 

eindelijk gestopt, per saldo ging sinds 2008 ongeveer 

4% van de totale EU-werkgelegenheid verloren. De 

werkloosheid in de eurozone blijft onveranderd op 

bijna 12%, de jeugdwerkloosheid is wel met 300.000 

eenheden gedaald maar bedraagt nog bijna 23%. De 

sociale achteruitgang en de toenemende armoede in 

veel lidstaten, maar ook de groeiende ongelijkheid 

tussen de lidstaten, zijn een smet op het ‘sociale 

Europa’ dat duurzaam en inclusief wil groeien om 

tegen 2020 een toonaangevende regio te zijn. 

 

Uit RSZ-cijfers blijkt dat de loontrekkende 

werkgelegenheid in ons land ook de laatste jaren 

goed standhoudt. Het arbeidsvolume is sinds eind 

2010 zelfs iets toegenomen. De totale 

werkzaamheidsgraad in het Vlaamse gewest blijft 

onveranderd rond 72% schommelen, maar er werken 

steeds minder jongeren terwijl de 55-plussers een 

spurt ingezet hebben richting 50%. De werkzaamheid 

is de laatste jaren bij zowel de laag- als 

hooggeschoolden gedaald. 

 

In 2013 ontving VDAB nog 3,4% minder vacatures 

(normaal economisch circuit zonder uitzendarbeid) 

dan in 2012. Maar sinds september vorig jaar is er 

iedere maand een toename op jaarbasis. Opvallend is 

wel de dalende tendens, sinds midden 2012, van het 

aantal vacatures uit de quartaire sectoren, dat 

weggezakt is naar het précrisis-niveau van september 

2008. Het totaal aantal openstaande vacatures kende 

een dieptepunt in december 2013 maar is intussen 

gestegen tot ongeveer 39.000. 

 

Het aantal werkzoekenden ligt in maart 2014 juist 9% 

hoger dan vorig jaar, een bijna constant stijgingsritme 

het afgelopen jaar. Naast conjuncturele en 

demografische factoren dragen ook wijzigingen in de 

RVA-reglementering bij aan de blijvend sterke 

toename. De ‘historische’ trend naar langere  

beschikbaarheid en activering van oudere 

werkzoekenden is een belangrijke oorzaak van de 

forse uitbreiding (een verviervoudiging sinds maart 

1999) van het aantal werkzoekende 50-plussers. 

Daarnaast leidt de terugval in de vervangingsvraag 

van oudere, uittredende werknemers ook naar een 

toename van het aantal jonge werkzoekenden, dat 

sinds maart 2008 met 55% is toegenomen. Ondanks 

de verdere toename van de deelname aan het hoger 

onderwijs, de ‘beste garantie op een job’, stijgt ook 

het aantal hooggeschoolde, werkzoekende jongeren. 

 

Het groeiritme van de jeugdwerkloosheid is in maart 

2014 wel gedaald tot 0,7%. De oorzaak is de sterke 

vermindering bij de <20 jarigen, vooral bij leerlingen 

uit het deeltijds onderwijs. Uit een prognose voor het 

volledige jaar 2014 blijkt dat dit kan wijzen op een 

omslagpunt waarbij de jeugdwerkloosheid 

binnenkort gaat dalen. Voor de totale werkloosheid 

zou dit omslagpunt pas later vallen, ten vroegste in 

de tweede helft van 2014.     

Besluit 
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