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1.1. Werkgelegenheid en werkloosheid in de EU 

De Europese economie kende in 2015 een relatief sterke groei (1,9%) in vergelijking met 
2014 (1,4%). Enkel in Griekenland was er vorig jaar nog een negatieve groei, maar er zijn 
meerdere lidstaten (Spanje, Zweden en bijna alle Oost-Europese lidstaten) waar het BBP in 
2015 met 3% of meer toegenomen is. België behoort momenteel bij de lidstaten met een 
eerder zwakke groei (1,4% in 2015) en het ziet er voorlopig niet naar uit dat deze de 
volgende jaren sterk zal aantrekken. Volgens de jongste vooruitzichten van het Federaal 
Planbureau1 (FPB) zou de groei in 2016 opnieuw iets vertragen (1,2%) en ook de volgende 
jaren van de projectieperiode (tot 2021) ongeveer 1,5% bedragen. Ook het IMF stelt in de 
jongste ‘World Economic Outlook’ de wereldwijde groeiverwachtingen neerwaarts bij.      
 
De belangrijkste indicatoren tonen dat het herstel van de Europese arbeidsmarkt, ingezet in 
de loop van 2013, zich goed doorzet. De vacaturegraad voor de ganse EU-economie2 is 
toegenomen van 1,3% midden 2013 naar 1,7% eind 2015. Hoewel nog een eind verwijderd 
van het hoogste niveau begin 2007 (2,1%), is het positief dat de toename zich aftekent in de 
grote meerderheid van de lidstaten, zowel in de dienstensectoren (2% openstaande 
vacatures) als in de industrie en bouwsector (1,2%).  
 
Figuur 1 Seizoengezuiverde evolutie (2005Q1=100) van de werkgelegenheid in de EU28 en de EU19 
(eurozone)  (Bron: Eurostat, euroindicators; april 2016) 

 

                                                           
1
  Federaal Planbureau en Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), Economische vooruitzichten 2016-

2021, maart 2016. Het betreft hier een voorlopige versie van de vooruitzichten, die nog geen rekening houdt 
met gewijzigd beleid (begrotingscontrole 2016) en de mogelijke gevolgen van de aanslagen op 22 maart.  
2
 Deze indicator is de verhouding tussen alle openstaande vacatures en de som van de bestaande 

arbeidsplaatsen en de openstaande vacatures. (Bron: Eurostat, euroindicators; maart 2016)     
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Ook de totale EU28-werkgelegenheid zet de stijgende trend verder, met een toename van 
1% in 2015 (figuur 1) en een positieve evolutie in alle lidstaten, behalve Roemenië. Het 
herstel is zelfs vrij sterk in enkele zuiderse ‘probleemlanden’ van de eurozone (Griekenland, 
Spanje en Portugal) die in 2015 een gemiddelde toename kennen van 2,4%. 
De totale banengroei tussen midden 2013 en eind 2015 bedraagt in de EU28 ongeveer 5 
miljoen eenheden. Hierdoor ligt het huidige werkgelegenheidsniveau nog nauwelijks 1% 
lager dan het recordniveau van begin 2008. In de eurozone (EU19) is het herstel van de 
werkgelegenheid trager verlopen door de langer aanslepende en diepere crisis in meerdere 
lidstaten. Het huidige niveau ligt nog bijna 2% onder het niveau van begin 2008.      
 
Uiteraard daalt ook de werkloosheid verder. Zowel in 2014 als 2015 bedroeg de daling 
ongeveer 2 miljoen eenheden. De EU28-werkloosheidsgraad3 bedraagt in februari 2016 nog 
8,9% van de beroepsbevolking, het laagste niveau sinds mei 2009 (figuur 2). Hiermee ligt de 
werkloosheidsgraad juist halverwege het recordniveau van begin 2013 (11%) en het 
dieptepunt van begin 2008 (6,8%). Er zijn nu bijna 21,7 miljoen werklozen in de EU28. De 
daling is eveneens vrij algemeen, in drie lidstaten is er een beperkte toename van de 
werkloosheidsgraad op jaarbasis. In België blijft de werkloosheidsgraad stabiel op 8,6%. 
Net zoals de werkgelegenheid er trager herstelt, daalt ook de werkloosheid een stuk trager 
in de eurozone (EU19) waar deze indicator nog iets boven de 10%-drempel ligt.   
 
Figuur 2 Seizoengezuiverde evolutie (jan. 2000 – feb. 2016)  van de werkloosheidsgraad in de EU28 
en de EU19 (eurozone)  (Bron: Eurostat, euroindicators; april 2016) 

  

 
 
 
 

                                                           
3
 Het betreft hier de geharmoniseerde EU-werkloosheidsgraad op basis van de ILO-criteria. De werklozen zijn 

personen tussen 15 en 74 jaar, die geen werk hebben maar binnen de 2 weken een job kunnen starten en de 
afgelopen 4 weken (voorafgaand aan de enquête) actief gezocht hebben naar werk.   
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1.2. Werkloosheid en werkzaamheid bij jongeren 

Ook de Europese jeugdwerkloosheid zet de sterk dalende trend verder. Op een jaar tijd 
daalde het aantal jonge werklozen (15-24 jaar) met 428.000 eenheden tot een totaal van 4,4 
miljoen in februari 2016. De EU28-werkloosheidsgraad bij jongeren is het afgelopen jaar met 
1,5 procentpunt gedaald naar 19,4%. In de eurozone daalt de jeugdwerkloosheid (21,6%) 
trager. Het EU19-gemiddelde is sterker bepaald door de zeer hoge jeugdwerkloosheid in de 
grote lidstaten Frankrijk, Italië en Spanje.     
 
De Belgische jeugdwerkloosheid op basis van dezelfde ILO-criteria, die niet gebonden zijn 
aan een inschrijving bij een bemiddelingsdienst of een (uitkering)statuut, ligt momenteel 
hoger dan het EU28-gemiddelde: 22,1% in 2015, een vrij beperkte daling tegenover 2014 
(23,2%; telkens jaargemiddelden). Ondanks de sterkere daling in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (-3,3 procentpunten) blijft de jeugdwerkloosheid er op een veel hoger niveau liggen 
dan in de andere gewesten: meer dan één op drie (36,2%) van de beroepsactieve jongeren is 
er werkzoekend. In het Vlaams Gewest daalde de ILO-werkloosheidsgraad van 16,1% in 2014 
naar 15,2% in 2015 en ligt dus een eind onder het EU28-gemiddelde. In het Waals Gewest 
stabiliseerde de jeugdwerkloosheid op iets meer dan 32%. 
 
Momenteel is Duitsland, met nauwelijks 7% jonge werklozen, de enige lidstaat waar de 
jeugdwerkloosheid beneden de 10%-drempel ligt. Uit nieuwe Eurostat-data over de 
werkzaamheidsgraad (2014) van recent afgestudeerde (1 à 3 jaar voor de enquête) jongeren 
tussen 20 en 34 jaar mag blijken dat het Duitse onderwijssysteem zeer performant is. In 
Duitsland halen die jongeren een werkzaamheidsgraad van liefst 90%, veel hoger dan het 
EU28-gemiddelde van 76% en de Belgische score van 79% (er zijn geen data beschikbaar 
voor de gewesten). Naast Duitsland halen nog 7 lidstaten de EU-2020 doelstelling van 82% 
(Denemarken, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, VK en Zweden).      
 

Tabel 1 De werkzaamheidsgraad van pas afgestudeerde jongeren (20-34 jaar) volgens opleidings-

niveau en opleidingsvorm (EU-28 en lidstaten; 2014) 

  Geslacht Onderwijsniveau Geboorteland 

 

Tot M V 

Hoger 
Secundair 
+ Se-n-Se 
Algemeen 

Hoger 
Secundair 
+ Se-n-Se 
Beroeps-
gericht 

Hoger 
onderwijs 

Betrokken 
EU-

lidstaat 

Andere 
EU-28 

lidstaat 

Buiten 
de 

EU-28 

België 79.0 77.6 80.2 53.9 70.2 86.2 80.5 79.1 51.7 

Denemarken 83.7 87.5 79.9 75.9 82.8 85.9 84.4 83.7 77.5 

Duitsland 90.0 91.6 88.3 67.0 89.4 93.1 90.7 - - 

Ierland 73.9 74.2 73.6 55.7 56.9 83.7 74.2 71.0 75.0 

Griekenland 44.3 46.9 42.2 33.4 41.6 47.4 45.0 - 29.6 

Spanje 65.1 63.3 66.9 52.8 55.3 68.6 66.0 55.4 57.0 

Frankrijk 75.2 76.6 73.9 61.1 67.9 80.4 76.0 74.6 64.5 

 
Bron: Eurostat, Statistics Explained. Employment of recent  graduates.  
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De cijfers bevestigen opnieuw het grote verschil tussen de opleidingsniveaus, in casu tussen 
hoger onderwijs (ISCED 5-8) en hoger secundair (ISCED 3-4). De jongeren met hoger 
onderwijs achter de rug behalen een veel hogere werkzaamheidsgraad (gemiddeld 80,5% in 
de EU28) dan de jongeren met enkel hoger secundair (70,7%). Voor de EU28 bedraagt het 
verschil bijna 10 procentpunten, in België loopt het op tot 13 procentpunten4.  
Maar binnen het hoger secundair blijkt er een zeer groot verschil te zijn tussen het algemeen 
(‘general’ in de tabel) en het beroepsgericht secundair (‘vocational’). In België halen 
jongeren die stoppen na het ASO een werkzaamheidsgraad van nauwelijks 54% (hetzelfde 
niveau als laaggeschoolden), afgestudeerden van TSO en BSO behalen iets meer dan 70%. 
Deze cijfers liggen iets lager dan de EU28-gemiddelden. 
 
De Duitse cijfers wijzen op de performantie van het overwegend beroepsgericht secundair 
onderwijs: jongeren halen 1 tot 3 jaar na het beroepsgericht secundair een werkzaamheid 
van bijna 90%, slechts iets lager dan jongeren met hoger onderwijs (93%). Duitse jongeren 
met enkel algemeen secundair halen een werkzaamheid van slechts 67%. Binnen het initieel 
beroepsonderwijs in Duitsland is het duaal systeem het meest gevolgde traject en het laat 
ook doorstroming toe naar het hoger onderwijs. Het is  zeer sterk gericht op ‘alternerend 
leren’, een combinatie van leren op school en ‘leren(d) werken’ in een bedrijf.  

Typisch voor België en vrij uniek in de EU is dat de recent afgestudeerde vrouwen het met 
een werkzaamheidsgraad van 80,2% beter doen dan de mannen (77,6%). Ook de grote kloof 
volgens nationaliteit en geboorteland kenmerkt de Belgische arbeidsmarkt en deze van alle 
gewesten. Uit de gegevens blijkt dat deze kloof reeds manifest aanwezig is bij de 
arbeidsmarktintrede. Voor recent afgestudeerde jongeren geboren in België bedraagt de 
werkzaamheidsgraad 80,5%, iets hoger dan bij jongeren uit de andere EU-lidstaten (79,1%). 
Maar er is wel een enorme kloof met de werkzaamheidsgraad van jongeren die buiten de EU 
geboren zijn (51,7%). Het verschil ‘geboren in België’ - ‘geboren buiten de EU28’ bedraagt 
bijna 29 procentpunten, dit is het driedubbele van de gemiddelde kloof in de EU28 (76,1% 
voor ‘geboren in eigen land’ tegenover 66,8% ‘geboren buiten EU28’). 

1.3. Vlaamse werkzaamheid stabiliseert ook in 2015 

Volgens het Federaal Planbureau is de totale Belgische werkgelegenheid zowel in 2014 
(+17.600) als in 2015 (+37.000) toegenomen. Volgens de voorlopige prognose zou er ook de 
komende jaren (2016-2021) een vergelijkbare groei zijn (gemiddeld 35.000 per jaar) die 
ondersteund wordt door de beperking van de arbeidskosten. De Belgische 
werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) zou echter slechts geleidelijk toenemen, van 67,7% in 2015 
naar 69,5% in 2020, een eind onder de EU2020-doelstelling (73,2%). De brede 
werkloosheidsgraad (incl. de niet-werkzoekende UVW’s) zou tot 2019 (11,5%) nauwelijks 
wijzigen door de sterke dynamiek van het arbeidsaanbod, pas naden zou de dalen.        

Ook in Vlaanderen is er in 2015 een beperkte toename van de werkgelegenheid. Eind 2015 
telde de RSZ bijna 14.000 werknemers meer dan eind 2014, vooral het gevolg van de groei 
van de commerciële dienstverlening. De driemaandelijkse ‘snelle raming’ is gebaseerd op de 
aangiften voor zowel de arbeiders en bedienden uit de privésector als de ambtenaren uit de 
overheidssector, met uitzondering van de werknemers tewerkgesteld bij de lokale besturen.  

                                                           
4
 De totaalcijfers voor de werkzaamheidsgraad van afgestudeerden (20-34 jaar, 1 à 3 jaar na afstuderen) van 

het hoger secundair (ISCED 3-4) zijn niet opgenomen in de tabel maar zijn terug te vinden in de Eurostat-
database: 70,7% voor EU28, 67,4% voor België en 87,7% voor Duitsland. 
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Er is reeds herhaaldelijk gewezen op het jarenlange stabiele niveau van de Vlaamse 
werkzaamheidsgraad (20-64 jaar). Sinds 2007 schommelt deze rond 72% en ook 2015 brengt 
geen verandering: de totale werkzaamheid blijft sinds 2013 onveranderd op 71,9%. Ook nu 
zet de sterk stijgende trend bij de 50-plussers door: bij de 50-64 jarigen neemt de 
werkzaamheid toe van 57,5% in 2014 naar 58,1% in 2015, bij de 55-64 jarigen van 44,3% 
naar 45,6%. Sinds 2011 (38,9%) neemt de werkzaamheid bij de 55-plussers jaarlijks met 
gemiddeld bijna 1,7 procentpunt toe. Zelfs wanneer deze trend iets afzwakt blijft de 50%-
doelstelling tegen 2020 binnen bereik. 

In een vooruitblik naar de te verwachten evoluties op de Vlaamse arbeidsmarkt wijst de 
studiedienst van het Departement WSE5 op de wellicht té ambitieuze werkzaamheid-
doelstelling van 76% voor de totale bevolking (20-64 jaar). Met een huidige werkzaamheid 
van bijna 72% zijn er ongeveer 150.000 extra werkenden nodig om die 76%-doelstelling te 
halen tegen 2020. Het Steunpunt Werk houdt het in de laatste prognose bij maximaal 
73,9%6. Wil Vlaanderen toch richting 76% evolueren, zal dit vooral extra jobs vergen voor de 
kansengroepen die allen een zeer lage werkzaamheid hebben: laaggeschoolden, 55-plussers, 
personen met een migratieachtergrond en arbeidsgehandicapten. 

De WSE-studie gaat ook dieper in op een structurele zwakte van de Vlaamse arbeidsmarkt: 
de zeer grote kloof in werkzaamheid tussen de zeer actieve middengroep (25-54 jaar) en de 
weinig werkzame kansengroepen. Zeker bij de mannen tussen 25 en 54 jaar is er, gezien hun 
reeds zeer hoge werkzaamheid (bijna 88% in 2015), nog weinig marge om de werkzaamheid 
te verhogen. De werkloosheid bedraagt er nauwelijks 4%, de overige 8% is beroepsinactief. 
Maar ook bij de vrouwen tussen 25 en 54 jaar is de werkzaamheid door de onafgebroken 
toename van de laatste decennia opgelopen tot bijna 81%. Ook bij hen is de werkloosheid 
relatief laag (5%), de inactiviteit bedraagt er 14%. 

Het is opvallend dat Vlaanderen voor alle subgroepen (naar geslacht en onderwijsniveau) 
van de 25-54 jarigen vrij goed scoort in de rangschikking van de 28 EU-lidstaten volgens 
werkzaamheidsgraad. Zelfs bij de laaggeschoolden (25-54 jaar) neemt Vlaanderen bij de 
mannen een 6de en bij de vrouwen een 7de plaats in met een werkzaamheidsgraad van 
respectievelijk 75% en 57%. Dit toont de structureel zwakke arbeidsmarktpositie aan van de 
laaggeschoolden in bijna alle lidstaten. Zweden is koploper met ‘slechts’ 64% werkzaamheid 
bij de laaggeschoolden (20-64 jaar), bij andere ‘sterke’ lidstaten zoals Denemarken (58%) en 
Duitsland (61%) is dit nog iets lager.  

Bij de 55-plussers verschijnt een volledig tegenovergesteld beeld. Hier neemt Vlaanderen 
voor alle subgroepen plaats in de onderste helft van de EU28-rangschikking. Dit geldt ook 
voor de hooggeschoolde 55-plussers die bij de mannen (69%) een 17de en bij de vrouwen 
(56%) een 21ste plaats innemen.    

  

                                                           
5
 Departement Werk & Sociale Economie. De Vlaamse arbeidsmarkt na 2020. Maart 2016 

6
 Het betreft hier het scenario IMPACT+ dat onder meer rekening houdt met de positieve effecten van de 

eindeloopbaanmaatregelen van de vorige en huidige federale Regering.  
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1.4. Uitzendarbeid als motor van jobgroei 

De nog vrij beperkte werkgelegenheidsgroei van de afgelopen jaren in België en Vlaanderen 
is bijna uitsluitend afkomstig van een aantal dienstverlenende sectoren, waaronder de 
sector van de uitzendarbeid. Een recente HIVA-studie7 over de regionale dynamiek van de 
Belgische arbeidsmarkt wijst op het belang van enkele commerciële en niet-commerciële 
diensten in het herstel van de Belgische arbeidsmarkt tussen 2013 en 2014. Voor de 
uitzendsector komt de studie op een ‘netto-jobreallocatiegraad’ van 8,9%, de hoogste 
jobcreatiegraad (14.500 jobs) op nationaal niveau. Uit de RSZ-cijfers blijkt dat de Belgische 
uitzendsector, met een toename van de tewerkstelling met 8,4%, ook voor de periode 2014-
2015 de sterkste groeisector is. Voor de volledige tertiaire sector bedraagt de gemiddelde 
groei 1,8%, veel meer dan voor de quartaire sector (+0,4%). Door het verdere 
werkgelegenheidsverlies in de secundaire sector (-1,3%) blijft de globale groei van de 
Belgische loontrekkende werkgelegenheid steken op 0,7%. 
Ook bij laagconjunctuur reageert uitzendarbeid vlugger en sterker op de economische 
activiteit dan de totale werkgelegenheid. Uit de figuur blijkt  een sterke correlatie tussen de 
economische groei en het volume uitzendarbeid dat geldt als een belangrijke 
conjunctuurindicator. De omslagpunten van de uitzendactiviteit vallen vrij goed samen met 
deze van de conjunctuur. 
 

Figuur 3 Evolutie van het volume uitzendarbeid en het BBP-volume (België; 1995-2015)                        
(in veranderingspercentages op jaarbasis, voor seizoeninvloeden gezuiverde kwartaalgegevens) 

 

Bron: Federgon, INR (In ‘Verslag 2016’ van de HRW) 

De structurele groei van uitzendarbeid wordt bij laagconjunctuur telkens onderbroken, met 
een daling van het gepresteerde arbeidsvolume als gevolg. Dit was het geval in 1993 en 
2003, maar vooral in de crisisperiode 2008-2009 toen het totale uitzend-arbeidsvolume met 
ongeveer 25% gedaald is. Na een inzinking volgt doorgaans een (sterk) herstel, zoals ook de 
afgelopen jaren het geval is geweest. Sinds het herstel van de economische activiteit in de 
loop van 2013 ligt de groeicurve van de uitzendarbeid iets boven deze van het BBP.   

                                                           
7
 T. Goesaert en L. Struyven, De Belgische arbeidsmarkt voor en na de grote recessie Dieper inzicht in het 

beginnend herstel. DynaM Review 2016/2   
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Belangrijker dan de conjuncturele momentopnamen is de structurele groei van 
uitzendarbeid door de toegenomen behoefte van bedrijven aan flexibele arbeidsinzet en het 
gebruik van uitzendarbeid als ‘instroomkanaal’ waarbij uitzendwerknemers ingeschakeld 
worden met het oog op een vaste aanwerving. Dit zogenaamde ‘vierde motief’ voor het 
inzetten van uitzendarbeid is sinds september 2013 opgenomen in de wet betreffende de 
tijdelijke arbeid8, nadat uit onderzoek was gebleken dat dit een courante praktijk geworden 
was bij bedrijven. 
 
Sinds de jaren ‘80 heeft de uitzendactiviteit een zeer sterke groei gekend. In 1985 waren er 
in België nauwelijks 50.500 uitzendkrachten aan de slag, in 2015 waren het er bijna 585.000 
die samen een arbeidsvolume van iets meer dan 100.000 voltijds equivalenten (VTE) 
gepresteerd hebben. Over die lange periode is het aantal uitzendkrachten veel sterker 
toegenomen dan het totaal aantal loontrekkenden en werkenden. De penetratiegraad van 
uitzendarbeid, berekend als de verhouding tussen het aantal VTE uitzendkrachten en het 
aantal loontrekkenden, is tussen 1995 (1,3) en 2007 (2,6) verdubbeld. Door de crisis van 
2008-2009 is deze indicator wel sterk gedaald maar inmiddels (2015) weer toegenomen tot 
2,6 (100.345 VTE uitzendkrachten tegenover ongeveer 3,825 miljoen loontrekkenden). De 
verdeling volgens gewest geeft aan dat Vlaanderen een aandeel heeft van 68%, Wallonië 
komt op 23% en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 9%. 
 
Een belangrijke factor in de explosieve groei van uitzendarbeid is de tewerkstelling van 
jobstudenten. Dit segment is sinds 2001 meer dan verdubbeld: de bijna 218.000 uitzend-
studenten hebben in 2015 reeds een aandeel van 37% in het totaal aantal uitzendkrachten. 
Ook het aandeel van oudere arbeidskrachten neemt toe. Uit de leeftijdsverdeling van de 
populatie uitzendwerknmers (exclusief jobstudenten) blijkt dat de 45-plussers in 2015 reeds 
een aandeel van 15,6% hebben. De jongeren (<25 jaar) zijn met een aandeel van bijna 34% 
nog altijd sterk in de meerderheid, vooral wanneer men rekening houdt met hun dalend 
aandeel in de werkende beroepsbevolking dat nog slechts 8% bedraagt. 

1.5. Impact van de asielcrisis op het arbeidsaanbod 

De sterke instroom van asielzoekers sinds de zomer van 2015 heeft uiteraard gevolgen voor 
de evolutie van de totale bevolking en de beroepsbevolking. In de nieuwe demografische 
vooruitzichten voor de periode 2015-20609 vertrekt men van de hypothese dat “de 
maandelijkse stromen in 2016 gemiddeld gelijk blijven aan de stromen van de laatste vier 
maanden van 2015, waarna ze geleidelijk dalen om midden 2017 opnieuw de waargenomen 
niveaus van vóór de migratiecrisis te bereiken.” 
 
De concrete impact op de bevolkingscijfers hangt echter ook af van de erkenningsgraad van 
de asielzoekers en de totale duur van de procedure. De gemiddelde erkenningsgraad 
varieert normaal tussen 30% en 35%, maar voor de asielaanvragen tussen juli 2015 en juni 
2017 vertrekt de prognose van een veel hogere erkenningsgraad (75%) omwille van de 
specifieke landen van oorsprong (vooral Irak, Syrië en Afghanistan). De duur van de 
procedure raamt men op gemiddeld zes maanden. 
 
  

                                                           
8
 De andere motieven zijn de vervanging van een vaste werknemer, een tijdelijke vermeerdering van het werk 

en de uitvoering van bepaalde uitzonderlijke werkzaamheden. 

9
 Federaal Planbureau en Algemene Directie Statistiek, Demografische vooruitzichten 2015-2060. Maart 2016.  
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De jaarlijkse bevolkingsgroei op korte termijn is uiteraard opwaarts herzien. De prognose 
houdt voor België rekening met ongeveer 90.000 extra inwoners in 2016 en 80.000 in 2017, 
waarvan de helft toe te schrijven is aan de bijkomende vluchtelingenstroom. Voor het 
Vlaams Gewest zou dit resulteren in een gemiddelde bevolkingsgroei van bijna 44.000 voor 
de jaren 2016 en 2017 (tabel 2). Dit blijkt zelfs een stuk lager te zijn dan de jaarlijkse 
bevolkingsgroei tijdens de periode 2007-2011, die meer dan 30% hoger is.              

Tabel 2 Gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei in België en de gewesten 

 
1991-2014 2007-2011 2012-2014 2016-2017 2020-2060 

België 49.556 110.566 57.460 84.907 37.631 

Brussels H. Gewest 8.215 26.389 11.708 16.638 7.975 

Vlaams Gewest 27.819 57.505 31.331 43.805 17.837 

Waals Gewest 13.521 26.672 14.421 24.464 11.819 

 
Bron: Federaal Planbureau, Algemene Directie Statistiek, Rijksregister 
 

In de economische vooruitzichten raamt het Planbureau de toename van de totale Belgische 
beroepsbevolking op 24.000 personen in 2016 en op 39.300 in 201710. De hogere groei dan 
in de vorige jaren (8.300 in 2013 en 16.400 in 2014) is echter vooral het gevolg van de 
sterkere positieve invloed van de eindeloopbaan-maatregelen op de activiteitsgraden in de 
oudere leeftijdsklassen. De toename van het aantal erkende vluchtelingen zorgt wel voor 
een extra demografische impuls maar deze nieuwkomers stromen slechts met vertraging in 
op de arbeidsmarkt. Na 2017 zou de toename van de beroepsbevolking terug afzwakken (tot 
slechts 3.900 in 2021) door de geringere demografische aangroei en het op kruissnelheid 
komen van de hervormingen van de eindeloopbaan. 

                                                           
10

 Er zijn nog geen regionale ramingen maar op basis van de toename van de beroepsbevolking gedurende de 
periode 2011-2014 mag men aannemen dat het aandeel van Vlaanderen 65% bedraagt. Dit zou voor 
Vlaanderen resulteren in een toename van ongeveer 40.000 in de periode 2016-2017.  
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2.1. Toename van het aantal jobs bij VDAB  

VDAB ontving de laatste 12 maanden 189.731 jobs in het NECzU, rechtstreeks gemeld aan 
VDAB. Dat is 17% meer dan de ontvangen vacatures van de 12 maanden ervoor. De 
verschilcijfers t.o.v. dezelfde maand vorig jaar liggen een stuk boven de aantallen van een 
jaar voordien (grootste stijging in februari 2016 met 32%), met uitzondering van de maand 
juli 2015 (-4,9%). We kunnen nu zeker van een omslag spreken in het jobaanbod: sinds juni 
2015 ligt het aantal ontvangen jobs van de laatste maanden telkens minstens 15% boven het 
aantal ontvangen jobs van dezelfde maand van een jaar voordien (met uitzondering van de 
daling in juli).  

Figuur 4 Evolutie van het aantal ontvangen vacatures: rechtstreeks via VDAB en via ‘werving en 
selectie’ (voortschrijdend gemiddelde Vlaams Gewest; jan. 2005- maart 2016) 
 

 
 

Na de economische crisis in 2009 en de afname van het aantal jobs zien we in 2010 een 
herstel. In het najaar van 2011 komt er weer een kentering en het aantal ontvangen jobs 
daalt. De evolutie van het aantal ontvangen jobs vanaf najaar 2013 is zeer wisselend. Vanaf 
2015 zien we een omslag en is het aantal ontvangen vacatures telkens hoger dan dezelfde 
maand van 2014 (met uitzondering van juli). 

De evolutie van het aantal openstaande vacatures volgt een uitgesproken patroon. Het 
dieptepunt van het aantal openstaande vacatures in december 2013 wordt gevolgd door een 
beperkte toename in de daaropvolgende maanden met een nieuw laagterecord in december 
2014. Ook in december 2015 staan, zoals meestal in december, het minst aantal jobs open. 
Vanaf 2016 stijgt het aantal openstaande jobs met voor maart een record van 29.148 jobs. 
We moeten teruggaan tot november 2012 om een hoger aantal te vinden. 
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Figuur 5 Evolutie van het aantal vacatures (maandcijfers) binnen het Normaal Economisch Circuit 
zonder Uitzendopdrachten en rechtstreeks gemeld via VDAB (Vlaams Gewest; jan 2005- maart 2016) 
 

 
 

2.2. Sectorale evoluties 

Figuur 5 toont de evolutie van het aantal ontvangen vacatures per hoofdsector met de 
evolutie over 1 jaar en maart 2015 als referentiepunt. De kleine primaire sector is zeer 
onvoorspelbaar door allerhande seizoeneffecten en wordt niet weergegeven in de figuur. 
 
Vanaf januari 2016 zien we een forse stijging voor de drie basissectoren. Vooral de stijging 
bij de secundaire sector valt op, die was de vorige jaren ook het meest teruggevallen. 
Over de laatste 12 maanden zijn er binnen de secundaire sector verschilcijfers die variëren 
van +49,4% (overige industrie) tot -12,6% (textiel, kleding en schoeisel).  Binnen de tertiaire 
kent geen enkele sector een afname: de verschilcijfers schommelen tussen +35,3% voor 
‘informatica, media en telecom’ en +6,3% voor de ‘diensten aan personen’. Ook binnen de 
quartaire sector zien we alleen toenames van het aantal jobs. De grootste toename is er in 
de gezondheidszorg (+25,9%), de kleinste bij de maatschappelijke dienstverlening (+15,3%). 
 

Figuur 6 toont de evolutie per hoofdsector over een langere referentieperiode, een 
vergelijking met als referentiepunt maart 2008, dus vóór de crisis van 2009. Er is een groot 
verschil tussen de drie hoofdsectoren. Op langere termijn springt vooral de sterke daling in 
de secundaire sector in het oog. Vanaf het najaar van 2013 zien we eerst een stabilisatie van 
het aantal ontvangen jobs, vanaf 2015 neemt het aantal vacatures voor de secundaire sector 
weer aanzienlijk toe (cijfers voortschrijdend gemiddelde). Toch blijft het niveau van het 
aantal jobs in maart 2016 nog een heel stuk onder het niveau van 2008 liggen.  
Ook de tertiaire sector kende een daling tot het najaar van 2013. In tegenstelling tot de 
secundaire sector waar het aantal jobs pas in 2015 een duidelijke toename vertoont, zien we 
in de tertiaire sector reeds een geleidelijke groei vanaf 2014. De quartaire sector is minder 
conjunctuurgevoelig maar ook hier is er een daling vanaf eind 2011 die duurt tot eind 2013. 
Daarna zien we een stabilisatie maar vanaf half 2015 ontvangt VDAB weer gevoelig meer 
jobs uit de quartaire sector. 
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Figuur 6 Evolutie (maart 2015 = 100) van de ontvangen vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB, 
naar hoofdsector (Vlaams Gewest; maart 2015 - maart 2016) 

 
 

 
 
 
Figuur 7  Evolutie (maart 2008 = 100) van de ontvangen vacatures naar hoofdsector (Vlaams Gewest; 
maart 2008 - maart 2016; voortschrijdende gemiddelden laatste 12 maanden) 
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Een kanttekening bij de vacaturecijfers is dat industriële sectoren steeds meer beroep doen 
op de uitzendsector. Deze evolutie is niet terug te vinden in bovenstaande figuur omdat de 
cijfers van het aantal ontvangen jobs via uitzendkantoren niet opgenomen zijn.  
Het aantal jobs dat VDAB ontvangt via de uitzendsector (en ook via werving en selectie) is 
onrealistisch hoog. Het aantal gepubliceerde uitzendopdrachten en de vacatures die via 
werving en selectie bij VDAB ontvangen worden, stijgt veel sterker dan men op basis van de 
conjunctuur alleen zou kunnen verwachten. Dit heeft meer te maken met doorgedreven 
samenwerking en data-uitwisseling met bedrijven dan met reële arbeidsmarktevoluties. Zo 
zorgt de geautomatiseerde uitwisseling van vacatures ervoor dat er sneller en meer 
vacatures gepubliceerd worden.  Dit verhoogt echter ook de kans op ‘dubbels’: een 
werkgever kan zijn vacatures rechtstreeks doorgeven naar VDAB en tegelijk ook verspreiden 
via intermediairen.  
Daarnaast is er echter ook een tendens naar het meer uitbesteden van diensten: eigen 
werknemers verschuiven en worden werknemers van dienstverlenende bedrijven. 
 

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’ 
(figuur 7). 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 voor de crisis. Vanaf het najaar 2011 neemt het aantal ontvangen jobs in deze 
vier secundaire sectoren opnieuw af. Halfweg 2014 begint er een duidelijke heropleving. Ook 
bij de andere secundaire sectoren zien we een toename van het aantal ontvangen jobs.  
De forste stijging bij het aantal ontvangen jobs binnen de bouwsector moet iets 
genuanceerd worden. Het laatste jaar zijn er opvallende aantallen jobs geregistreerd voor 
‘installateur datacommunicatienetwerken’. Het gaat hier vooral om bedrijven die 
aanwervingen doen in opdracht van o.a. Proximus. Intussen is 7,5% van de vacatures (over 
de laatste 12 maanden) in de bouwsector voor ‘installateurs datacommunicatie’, het jaar 
voordien was dit nog maar 2,7%. 
 
Ook de tertiaire sector werd getroffen door de crisis van 2009 (figuur 8). De belangrijkste 
tertiaire sectoren kennen een relance vanaf begin 2014. Zeker de sector ‘Informatica, media 
en telecom’ kent een opmerkelijke toename die nog steeds voortduurt. De sector ‘transport 
en logistiek’ had het het zwaarst te verduren. Het dieptepunt leek in 2010 achter de rug 
maar in 2012 zakte de sector terug weg. Pas sinds begin 2015 zien we ook hier een 
vooralsnog beperkte heropleving. Het aantal ontvangen jobs van ‘horeca en toerisme’ 
bevindt zich terug op hetzelfde niveau (iets hoger zelfs) als voor de crisis. 
 
De evolutie van het aantal ontvangen jobs in de quartaire sector (figuur 9) verloopt anders 
dan in de secundaire of tertiaire sector. De aantallen vacatures die VDAB ontving vanuit de 
‘gezondheidszorg’, de ‘maatschappelijke dienstverlening’ en het ‘onderwijs’ liggen allemaal 
flink hoger dan in maart 2008. Vanuit de sector ‘openbare besturen’ zien we wel een grote 
afname t.o.v. 2008, hoewel het aantal jobs toch weer gestaag toeneemt. 
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Figuur 8 Evolutie (maart 2008=100) ontvangen vacatures in de belangrijkste secundaire sectoren 
(Vlaams Gewest; maart 2008 - maart 2016; voortschrijdende gemiddelden laatste 12 maanden) 
 

 
 

Figuur 9 Evolutie (maart 2008=100) ontvangen vacatures binnen de belangrijkste tertiaire sectoren 
(Vlaams Gewest; maart 2008 - maart 2016; voortschrijdende gemiddelden laatste 12 maanden) 
 

 
 
Figuur 10 Evolutie (maart 2008=100) ontvangen vacatures binnen de belangrijkste quartaire sectoren 
(Vlaams Gewest; maart 2008 - maart 2016; voortschrijdende gemiddelden laatste 12 maanden) 
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2.3. Evolutie van de spanningsindicator 

2.3.1. De spanningsindicator op Vlaams niveau 

Om de krapte op de arbeidsmarkt te meten werkt VDAB met een ‘spanningsindicator’.  
Naarmate er meer vacatures zijn en minder werkzoekenden zal het moeilijker zijn om voor 
elke vacature een (min of meer) geschikte kandidaat te vinden. De verhouding tussen het 
aantal beschikbare werkzoekenden en het aantal beschikbare vacatures wordt als maatstaf 
gebruikt voor de spanning op de arbeidsmarkt. Is de verhouding groot, dan zal het invullen 
van jobs vlotter verlopen. Daalt de verhouding, dan wordt de arbeidsmarkt krapper. 

Het absolute getal van de spanningsindicator op zich is een theoretisch gegeven en kan niet 
gebruikt worden om uitspraken over te doen. Er wordt geen rekening gehouden met de 
vereisten van de vacatures of met de eigenschappen van de werkzoekenden. De 
spanningsindicator laat wel toe om te meten in welke richting de arbeidsmarkt globaal 
gezien evolueert. 

De spanningsindicator wordt berekend door de verhouding van het aantal beschikbare 
werkzoekenden t.o.v. het aantal openstaande jobs, Normaal economisch circuit rechtstreeks 
aan VDAB gemeld. Omdat de uitzendopdrachten en de jobs via wervings- en 
selectiekantoren niet worden meegeteld in de noemer onderschat de spanningsindicator de 
krapte op de arbeidsmarkt. Maar door de hoge aantallen jobs (cfr. dubbels) die bij VDAB 
binnen deze groepen gepubliceerd worden is het weglaten van deze cijfers echter 
noodzakelijk.  

Het toenemend aantal ontvangen jobs in combinatie met een afname van het aantal 
werkzoekenden zorgt de laatste maanden voor een krappere arbeidsmarkt, hoewel de 
indicator nog een stuk hoger ligt dan in 2008 (figuur 10). 

2.3.2. De spanningsindicator per provincie 

In figuur 11 is duidelijk te zien dat de evolutie binnen de provincies de laatste jaren vrij 
gelijkaardig verloopt, maar er zijn toch duidelijke verschillen in het niveau. In West-
Vlaanderen ligt de spanningsindicator momenteel (en in de meeste jaren) het laagst hetgeen 
wijst op een relatief krappe arbeidsmarkt. In Limburg ligt de indicator veruit het hoogst en 
bedraagt ongeveer het dubbele van de West-Vlaamse. 
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Figuur 11 Evolutie van de spanningsindicator (Vlaams Gewest; jan. 2000 – maart 2016)  
 

 
 
Figuur 12 Evolutie van de spanningsindicator per provincie (jan. 2000 – maart 2016) 
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3.1. Minder werkzoekenden 

Vlaanderen telt eind maart 225.107 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 
8.057 of 3,5% minder dan vorig jaar. De trendommekeer kondigde zich reeds aan in 2014. 
Het stijgingsritme zakte toen van 11,5% in januari tot amper 0,1% in december (figuur 12). In 
de eerste jaarhelft van 2015 bleven de  jaarverschillen, weliswaar nog in plus, zeer beperkt 
en sinds augustus is er een daling jaar-op-jaar. Intussen diept het jaarverschil uit tot -3,5% in 
maart 2016.  
 
Figuur 13 Evolutie jaarverschillen in het aantal  NWWZ  (Vlaams Gewest; jan. 2014 – maart  2016) 
  

 
 

Ondanks de recente trendommekeer blijft het huidige werkloosheidsniveau nog hoog. In 
vergelijking met het pré-crisisniveau van maart 2008 telt Vlaanderen nu 63.193 
werkzoekenden extra. 
 

Figuur 14 Evolutie aantal  NWWZ  (Vlaams Gewest; maart 2008 – maart  2016) 
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3.2. Kengetallen en voornaamste trends 

De kengetallentabel resumeert de voornaamste evoluties: 
- Tussen maart 2015 en maart 2016 daalt de Vlaamse arbeidsreserve met 3,5%. 
- De werkzoekenden met werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA) en de jongeren in 

beroepsinschakelingstijd (BIT) krimpen met respectievelijk 6,3% en 1,2%. Deze daling 
is een gevolg van zowel de betere arbeidsmarktperspectieven als van wijzigingen in 
de werkloosheidsreglementering. De vrij ingeschreven werkzoekenden (+1,8%) en 
‘Andere’ (+14,2%) klokken hoger af. ‘Andere’ omvat o.a. de werkzoekende leefloners 
en de deeltijds lerenden. 

- Er zijn meer mannen (54,1%) dan vrouwen (45,9%) werkzoekend. 
- De werkloosheid daalt zowel bij de jeugd (-0,8%), de middenleeftijdsgroep (-4,9%) als 

bij de 50-plussers (-2,4%). Door de langere beschikbaarheid stijgt het aantal 
werkzoekende 60-plussers wel met 68,9% van 6.023 vorig jaar naar 10.172 dit jaar. 

- De zeer langdurige werkloosheid groeit met 5%, vooral omdat oudere 
werkzoekenden langer beschikbaar blijven. 

- 27% van de Vlaamse werkzoekenden zijn van allochtone origine. Dat zijn er 1,6% 
meer dan een jaar eerder. 

- 14,4% van de Vlaamse werkzoekenden zijn arbeidsgehandicapt. Op jaarbasis nemen 
de arbeidsgehandicapten toe met 1,8%.  

 

Tabel 3 Evolutie aantal NWWZ en aandeel in totaal (Vlaams Gewest; maart  2015 – maart 2016)  

 

 
 

jaarverschil aandeel

NWWZ 225.107 -3,5%

Categorie WZUA 161.836 -6,3% 71,9%

BIT 13.227 -1,2% 5,9%

Vrij ingeschreven 30.653 +1,8% 13,6%

Andere 19.391 +14,2% 8,6%

Geslacht Mannen 121.895 -4,5% 54,1%

Vrouwen 103.212 -2,2% 45,9%

Leeftijd - 25 jaar 42.517 -0,8% 18,9%

25 - 50 jaar 118.991 -4,9% 52,9%

+ 50 jaar 63.599 -2,4% 28,3%

Studieniveau Laag 106.248 -2,1% 47,2%

Midden 80.102 -4,9% 35,6%

Hoog 23.360 -2,6% 10,4%

Werkl.duur - 1 jaar 115.909 -7,0% 51,5%

1 - 2 jaar 40.130 -6,0% 17,8%

+ 2 jaar 69.068 +5,0% 30,7%

Origine Allochtonen 60.781 +1,6% 27,0%

Arbeidsgehandicapten 32.464 +1,8% 14,4%

maart 2016
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3.3. Evolutie volgens kenmerken van de werkzoekenden 

3.3.1. Effecten in plus en min door de strengere werkloosheidsreglementering  

 
De NWWZ omvatten de werkzoekenden met werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA), de 
werkzoekenden tijdens hun beroepsinschakelingstijd (BIT), de vrij ingeschrevenen en een 
reeks andere niet-werkende werkzoekenden. De interpretatie van de recente evolutie van 
de WZUA’s is moeilijk door wijzigingen in de werkloosheidsreglementering met zowel 
effecten in min als plus.  
 

- Een maatregel die een effect in min ressorteert is de beperking in de tijd van de 
inschakelingsuitkering tot drie jaar. Werklozen genieten een uitkering hetzij op basis 
van studies, hetzij op basis van werk. De werkloosheidsuitkering op basis van studies 
- de zogenaamde inschakelingsuitkering - is sedert vorig jaar beperkt tot 36 
maanden, eventueel nog verlengd met 24 maanden in bijzondere gevallen. De teller 
voor het berekenen van de periode van uitkeringen is op nul gezet begin 2012 en als 
gevolg verloor de eerste groep zijn inschakelingsuitkering in januari 2015.  
In het eerste kwartaal van 2015 verloren 3.184 Vlaamse werklozen hun 
inschakelingsuitkering. Werkzoekenden uit de middenleeftijdsgroep die nog een 
uitkering genoten op basis van studies waren de eerste slachtoffers. Eens de 
historische stock de tijdsgrens van drie jaar gepasseerd is, ‘viseert’ de maatregel de 
werklozen die net de maximumduur overschrijden. In het tweede kwartaal verloren 
564 Vlaamse werklozen hun inschakelingsuitkering, in het derde kwartaal 828. In 
totaal verloren in de eerste drie kwartalen van 2015 4.576 Vlaamse werklozen hun 
inschakelingsuitkering.  
De werkzoekenden die hun inschakelingsuitkering verliezen verdwijnen niet 
noodzakelijk uit het NWWZ-standcijfer. Ze kunnen verder ingeschreven blijven als 
‘vrije werkzoekende’ of, als ze een leefloon ontvangen en werkzoekend blijven, als 
leefloner. Werkzoekenden met een leefloon worden gerubriceerd bij de groep 
‘andere NWWZ’. 

 
- Het verlies van de inschakelingsuitkering drukt het WZUA-aantal. De langere 

beschikbaarheid van 50-plussers daarentegen stuwt het aantal WZUA’s omhoog. Bij 
de 60-plussers is de toename met 68,9% van 6.023 vorig jaar naar 10.172 dit jaar 
frappant.  
Het opdrijvend effect gaat uit van zowel de nieuwe regeling ‘aangepaste 
beschikbaarheid’ als van de ‘verstrengde SWT-regeling’. Werklozen die aangepast 
beschikbaar zijn hebben voortaan de verplichting om zich in te schrijven als 
werkzoekende. Ook het aantal werklozen met bedrijfstoeslag (SWT-stelsel) en zonder 
vrijstelling van inschrijving als werkzoekende groeit. In januari 2016 deed de RVA 
3.433 aantal betalingen voor Vlaamse werklozen met bedrijfstoeslag en zonder 
vrijstelling van inschrijving als werkzoekende11.  

  

                                                           
11

 RVA, Directie Statistieken en Studies, Tabel 1B, Aantal betalingen voor werklozen met bedrijfstoeslag en 
zonder vrijstelling van inschrijving als werkzoekende, BP_januari_2016 
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- Bij de ‘jongeren in beroepsinschakelingstijd’ (BIT) is er een afname met 1,2%. Na een 
beroepsinschakelingstijd van 310 dagen kunnen jongeren een inschakelingsuitkering 
aanvragen en verschuiven ze naar de WZUA’s. De strengere diploma-eis voor de min-
21-jarigen en de leeftijdsgrens van 25 jaar om een beroepsinschakingsuitkering aan 
te vragen straalt af op het aantal jongeren die de beroepsinschakelingstijd 
doorlopen. Schoolverlaters die niet voldoen aan de strengere eisen kunnen zich 
registreren als vrije werkzoekende. 
 

- De ‘vrij ingeschreven werkzoekenden’ klimmen met 1,8%. Deze groep omvat de 
werklozen die van het recht op werkloosheidsuitkeringen werden uitgesloten maar 
zich nu vrijwillig als werkzoekende laten inschrijven, 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 beperking in de 
tijd van de inschakelingsuitkeringen, de snellere activering van ontslagen 
werknemers en de instroom van nieuwkomers die in trajectbegeleiding zitten of zich 
registreren als werkzoekende, sturen het aantal vrij ingeschreven werkzoekenden, 
tegen de algemene trend in, omhoog. 
 

- Bij de restgroep ‘andere NWWZ’ (+14,2%) is er eveneens een stijging. Deze groep 
omvat o.a. de werkzoekenden ten laste van het OCMW maar ook de deeltijds 
lerenden zonder baan. Om administratieve redenen is er een toename. De jongeren 
die  een éénjarige alternerende opleiding volgen na een initiële opleiding in het BUSO 
OV3 (buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3) verschijnen sinds kort in 
de groep ‘andere’.  
 

3.3.2. Mannelijk overwicht 

 

Er zijn meer mannen (54,1%) dan vrouwen (45,9%) werkzoekend. Een decennium terug 
vormden ze nog een minderheid. De volgende figuur wijst het crisisjaar 2009 aan als 
kantelpunt. 
 
Figuur 15 Aandeel van de mannen in het aantal NWWZ (Vlaams Gewest; maart 2006 – maart  2016)  
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De positiewissel volgt uit de steile klim van de mannelijke werkloosheid en een beperktere 
afname van de vrouwelijke werkloosheid: tussen maart 2006 en maart 2016 schoot de 
mannelijke werkloosheid omhoog van 99.925 naar 121.895 eenheden en liep de vrouwelijke 
werkloosheid terug van 112.685 naar 103.212. Deze evolutie wijst op zowel het banenverlies 
in de industrie waar vooral mannen actief zijn als op de groei van de tewerkstelling in de 
tertiaire en quartaire sectoren die vooral jobkansen bieden aan vrouwen. De tewerkstelling 
van laaggeschoolde vrouwen kreeg bovendien een extra-stimulans door de dienstencheques 
terwijl laaggeschoolde mannen repetitieve jobs in de industrie zagen verdwijnen door 
automatisering en delokalisatie. 
 
Een ander element die de arbeidsmarktpositie van vrouwen het voorbije decennium vooruit 
hielp zijn de betere schoolresultaten. Dat jongens het slechter doen op school - frappant is 
de hogere ongekwalificeerde uitstroom bij jongens – is nadelig voor hun latere 
arbeidsmarktparkoers (cf. supra, de lagere werkzaamheid bij recent afgestudeerde mannen). 
Dit zal verder ook blijken bij de ventilering naar studieniveau en geslacht.  
 

3.3.3. Langere beschikbaarheid tekent zich af bij de 60-plussers 

 
De groeiritmes variëren naar leeftijd: de jeugdwerkloosheid daalt met 0,8%, de 
middenleeftijdsgroep krimpt met 4,9% en het aantal werkzoekende 50-plussers neemt af 
met 2,4%.  
 
Doordat werkzoekenden langer beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt groeit het 
aantal NWWZ in de leeftijdsgroep 60 tot 64 jaar met 4.149 eenheden of 68,9%. De 50- tot 
54-jarigen en de 55- tot 59-jarigen daarentegen dalen met respectievelijk 7,6% en 11,1%. 
Het besef dat er langer moet gewerkt worden en de kleinere leeftijdscohorten die volgen op 
de babyboomers tekenen zich af in deze evolutie. 
 

3.3.4. Een kleine helft van de Vlaamse werkzoekenden is laaggeschoold 

 
De laaggeschoolde werkzoekenden staan voor 47,2% van de Vlaamse werkzoekenden. 
Laaggeschoold omvat de studieniveaus lager onderwijs of eerste graad van het secundair 
onderwijs, de leertijd, het deeltijds beroeps secundair onderwijs en de tweede graad 
secundair onderwijs. De leerlingen uit het deeltijds onderwijs zonder baan worden eveneens 
geteld bij de laaggeschoolden.  
 
Door de opname in de werkzoekendencijfers sinds dit jaar van de jongeren die  een 
éénjarige alternerende opleiding volgen na een initiële opleiding in het buitengewoon 
secundair onderwijs OV3, is er een toename met 10% bij de werkzoekenden uit het deeltijds 
beroeps secundair onderwijs. Deze alternerende opleiding heeft als doel de stap naar de 
arbeidsmarkt te verkleinen en geeft deze jongeren meer kansen om ervaring op te doen. De 
opleiding bestaat uit vorming op school en een werkervaring in een bedrijf. 
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Tabel 4  Aantal NWWZ  naar studieniveau  en studievorm (Vlaams Gewest; maart 2015 - maart  2016)  
 

 

3.3.5. Meer langdurige werkloosheid door de langere beschikbaarheid 

 
Kortdurig werkzoekenden zijn minder dan een jaar werkzoekend, langdurige tussen één en 
twee jaar en zeer langdurige meer dan twee jaar. 51,5% van de Vlaamse werkzoekenden is 
kortdurig werkzoekend, 17,8% is langdurig werkzoekend en 30,7% is zeer langdurig 
werkzoekend. De zeer langdurige werkloosheid groeit met 5%, vooral omdat oudere 
werkzoekenden langer beschikbaar moeten blijven. De langdurige werkloosheid 
concentreert zich dan ook niet onverwacht in de oudste leeftijdsklassen: bij de 50-plussers is 
57,8% langer dan 2 jaar werkzoekend.  
  

Studies Aantal Jaarverschil Aandeel

225.107 -3,5%

Laaggeschoold 106.248 -2,1% 47,2%

Lager onderwijs + 1e gr. 49.596 -1,9% 22,0%

Leertijd (Syntra) 4.330 -5,8% 1,9%

Deeltijds beroepssecund. 5.113 +10,2% 2,3%

2e graad sec. algemeen 3.702 -1,8% 1,6%

2e graad sec. beroeps 33.250 -1,8% 14,8%

2e graad sec. technisch 9.780 -7,7% 4,3%

2e graad sec. kunst 477 -8,5% 0,2%

 

Middengeschoold 80.102 -4,9% 35,6%

3e graad sec. algemeen 18.261 -2,6% 8,1%

3e en 4e gr. sec. beroeps 38.364 -4,6% 17,0%

3e graad sec. technisch 21.816 -7,3% 9,7%

3e graad sec. kunst 1.661 -7,0% 0,7%

 

Hooggeschoold 38.757 -4,0% 17,2%

Hoger beroepsonderwijs 2.626 +3,3% 1,2%

Professionele bachelor 18.057 -4,9% 8,0%

Academische bachelor 2.677 +8,6% 1,2%

Master 15.397 -6,0% 6,8%
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Tabel 5 Aantal NWWZ, naar leeftijd  en werkloosheidsduur (Vlaams Gewest; maart  2016)  

 

 
 
In vergelijking met vorig jaar daalt de kortdurige werkloosheid. Het huidige voorzichtige 
conjunctuurherstel leidt immers tot minder ontslagen, en als gevolg minder instromende 
nieuwe werkzoekenden. Bovendien profiteren de huidige kortdurig werklozen het meest van 
de herneming. 

3.3.6. Meer dan een kwart van de werkzoekenden heeft een migratieachtergrond 

Vlaanderen telt 60.781 werkzoekenden met een migratieachtergrond of 27% van de 
geregistreerde arbeidsreserve. De allochtone werkloosheid zit op een hoger niveau dan vorig 
jaar (+1,6%). Allochtone werkzoekenden worden door VDAB statistisch gedefinieerd als 
werkzoekenden die een huidige of vorige nationaliteit hebben van buiten de EU-28 of EVA-
landen. De VDAB krijgt deze gegevens uit het Rijksregister. De als Belg geboren derde 
generatie wordt niet gevat door deze definitie. In het volgend hoofdstuk wordt dieper 
ingegaan op de werkzoekenden met een migratieachtergrond. 

3.3.7. Meer arbeidsgehandicapten 

14,4% of 32.464 van de Vlaamse werkzoekenden zijn arbeidsgehandicapt. Deze kansengroep 
groeit met 1,8%. De langere beschikbaarheid tekent zich af in deze evolutie door de evidente 
samenhang tussen de leeftijd en de kans op een arbeidshandicap. Bij de werkzoekende 50-
plussers is een kwart arbeidsgehandicapt. Een ander effect in plus volgt uit de grotere 
prioriteit die gegeven wordt aan de activering van langdurig zieken. 
 
Voor de volledigheid, een werkzoekende wordt als arbeidsgehandicapt beschouwd wanneer 
na een administratief onderzoek, uit attesten of verslagen, blijkt dat hij of zij: 

1. ingeschreven is in het huidige VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap); 

2. een kwalificatie of getuigschrift heeft uit het buitengewoon onderwijs, of ex-BUSO of 
BLO-leerling is zonder dat er kwalificaties of getuigschriften behaald zijn; 

3. recht heeft op een inkomensvervangende of een integratietegemoetkoming; 
4. in het bezit is van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing of 

van een attest van een bevoegde federale instelling waaruit een blijvende graad van 
arbeidsongeschiktheid blijkt; 

5. recht heeft op bijkomende kinderbijslag of recht heeft op verhoogde kinderbijslag 
(als ouder met een handicap); 

6. recht heeft op een invaliditeitsuitkering in het kader van de ziekteverzekering; 
7. een attest heeft van een arbeidshandicap, afgeleverd door een door de VDAB 

erkende dienst of arts. 
 

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

< 25 jaar 29.736 7.493 5.288 69,9% 17,6% 12,4%

25 tot 50 jaar 68.777 23.200 27.014 57,8% 19,5% 22,7%

>= 50 jaar 17.396 9.437 36.766 27,4% 14,8% 57,8%

Totaal 115.909 40.130 69.068 51,5% 17,8% 30,7%

Aantal Aandeel  - (%)
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3.3.8. Een nieuwe genderkloof tekent zich af 

De werkloosheidsgraden drukken de verhouding uit tussen het aantal werkzoekenden (in 
casu NWWZ) en de beroepsbevolking op arbeidsleeftijd. Eind maart bedraagt de Vlaamse 
werkloosheidsgraad 7,48%, respectievelijk 7,58% voor de mannen en 7,37% voor de 
vrouwen.  
 

Tabel 6  NWWZ, werkloosheidsgraden naar geslacht (Vlaams Gewest; maart 2006 - maart 2016)  
 

 
 

Vrouwen hebben de voorbije jaren de genderkloof gedicht. Ondertussen gaan ze verder op 
hun elan en in de jongste leeftijdsgroep is er al een genderkloof van 3,11 procentpunten in 
het voordeel van de vrouwen. Als ze in de volgende jaren deze voorsprong verder behouden 
en uitbouwen ontstaat er een steeds grotere kloof in het nadeel van vooral de 
laaggeschoolde mannen. 
 

Tabel 7  NWWZ, werkloosheidsgraden naar leeftijd en geslacht (Vlaams Gewest; maart  2016)  

 

 
  

Mannen Vrouwen Totaal

mrt/06 6,42% 9,09% 7,61%

mrt/07 5,32% 7,54% 6,32%

mrt/08 4,89% 6,63% 5,67%

mrt/09 6,35% 7,07% 6,68%

mrt/10 6,85% 7,38% 7,09%

mrt/11 6,28% 6,92% 6,57%

mrt/12 6,48% 6,83% 6,64%

mrt/13 7,22% 7,04% 7,14%

mrt/14 7,87% 7,70% 7,79%

mrt/15 8,00% 7,65% 7,84%

mrt/16 7,58% 7,37% 7,48%

Leeftijd Mannen Vrouwen Totaal

< 25 jaar 17,03% 13,92% 15,59%

25 tot 50 jaar 6,48% 6,25% 6,37%

>= 50 jaar 7,07% 7,97% 7,47%

Totaal 7,58% 7,37% 7,48%
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3.3.9. Geografische verschillen 

De werkloosheidsgraden zijn vooral interessant om geografische verschillen te observeren. 
De laagste graden worden genoteerd in de provincie West-Vlaanderen. Het zijn vooral de 
landelijke gemeenten in midden-West-Vlaanderen die er sterk presteren. 
 
Tabel 8  NWWZ, werkloosheidsgraden naar provincie en geslacht (Vlaams Gewest; maart  2016)  

 

 
 

De provincie Antwerpen heeft met 9,36% de hoogste werkloosheidsdruk. De problematische 
situatie in de stad Antwerpen, met een werkloosheidsgraad van 15,98%, drijft het 
provinciale cijfer op. Figuur 15 toont de grote intergemeentelijke verschillen. De 
kleurschakeringen wijzen op meer of minder hoge werkloosheidsdruk. 
 

De gemeenten in midden-West-Vlaanderen tellen weinig werkzoekenden. De kuststreek en 
drie kustgemeenten in het bijzonder (Oostende, De Panne en Blankenberge) scoren slecht. 
Deze gemeenten bieden vaak een ‘toevlucht’ voor mensen die op een kruispunt in hun leven 
staan.  
 
In Oost-Vlaanderen is de werkloosheidsdruk het hoogst in Gent terwijl de residentiële 
gemeenten Sint-Martens-Latem, De Pinte, Laarne en Lochristi lage scores vertonen. Ronse, 
een faciliteitengemeente die een kansarm Franstalig allochtoon publiek aantrekt, kampt met 
een hoge werkloosheid. De centrumsteden Sint-Niklaas en Aalst lichten eveneens negatief 
op, idem voor Zelzate en Eeklo. De rurale gemeenten grenzend aan West-Vlaanderen doen 
het daarentegen goed. 
  

Mannen Vrouwen Totaal

Antwerpen 9,41% 9,29% 9,36%

Vlaams-Brabant 6,14% 6,04% 6,09%

West-Vlaanderen 5,78% 5,62% 5,71%

Oost-Vlaanderen 7,58% 7,14% 7,38%

Limburg 7,90% 7,95% 7,92%

Totaal 7,58% 7,37% 7,48%
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Figuur 16  Werkloosheidsgraden naar gemeente (Vlaams Gewest; maart  2016) 
 

  

Een reeks gemeenten in de Vlaamse Rand zien de Brusselse werkloosheid als een olievlek 
uitbreiden. Opvallend zijn wel de lage werkloosheidsgraden in het Pajottenland en in de 
rand rond Leuven. De sterk uitgebouwde tertiaire en quartaire sectoren in het Leuvense zelf 
en de pendelstroom richting Brussel dragen daar toe bij. 
 
In Antwerpen is de tegenstelling tussen ‘stad’ en ‘groene residentiële rand’ opmerkelijk. Dat 
contrast volgt uit de stadsvlucht van de voorbije decennia waarbij gezinnen met een 
gunstige socio-economische positie de stad inruilden voor de groene rand. De inwijkelingen 
die hun plaats innamen hadden een minder sterke positie. Zo ontstaat er de paradoxale 
Antwerpse situatie van veel jobs en veel werkzoekenden, vooral het resultaat van de 
‘mismatch’ tussen de laaggeschoolde allochtone werkzoekendenpopulatie en de gevraagde 
midden- en hooggeschoolde profielen.   
 

In Limburg springt de slechte situatie van de ex-mijngemeenten in het oog. De mijnstreek 
telt veel laaggeschoolde, allochtone werkzoekenden. Het Strategisch Actieplan voor Limburg 
in het Kwadraat (SALK) stimuleert de noodzakelijke reconversie na de sluiting van Ford Genk. 

3.3.10. De jaarevolutie in Limburg en Wallonië is opmerkelijk 

De werkloosheidsgraden signaleren belangrijke provinciale en gemeentelijke verschillen. 
Geografische discrepanties worden ook geobserveerd bij de jaarevolutie: terwijl de Vlaamse 
werkloosheid het voorbije jaar terugliep met 3,5% noteert Limburg 8,4% lager. Daarvoor is 
er een specifieke verklaring. De ex-werknemers van Ford en van de toeleveranciers 
verschenen vanaf januari 2015 in de werkzoekendencijfers. Veel ex-werknemers worden nu  
(een jaar later) niet meer geteld als werkzoekende omdat ze terug aan het werk zijn of zich 
niet langer meer moeten inschrijven als werkzoekende.  
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Tabel 9  NWWZ, evolutie naar provincie (Vlaams Gewest; maart 2015 - maart  2016) 

 

 
 
Ook binnen de Belgische context zijn er markante evoluties. Vooral de recente snellere 
daling van de Waalse (-17.922 op jaarbasis) en Brusselse (-6.595) werkloosheid springen in 
het oog. In Vlaanderen daalde het werkzoekendencijfer (-8.057) relatief trager. De sterk 
verschillende impact van de beperking in de tijd van de inschakelingsuitkering levert de 
verklaring. In de eerste drie kwartalen van 2015 verloren 4.576 Vlaamse werklozen hun 
inschakelingsuitkering, in Wallonië is de invloed van de maatregel met 17.813 en in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 4.451 relatief veel sterker.  

Provincie NWWZ Evolutie

Antwerpen 78.634 -2,2%

Vlaams-Brabant 31.160 -0,0%

West-Vlaanderen 31.309 -7,7%

Oost-Vlaanderen 52.176 -1,4%

Limburg 31.828 -8,4%

Totaal 225.107 -3,5%
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In 

 

4.1. Meer allochtone werkzoekenden 

27% van de Vlaamse werkzoekenden hebben een migratieachtergrond. Allochtone 
werkzoekenden zijn werkzoekenden die een huidige of vorige nationaliteit hebben van 
buiten de EU-28 of EVA-landen. De VDAB-definitie vond ingang vanaf 2007. Tussen maart 
2007 en 2016 klom het aantal allochtone werkzoekenden van 35.873 naar 60.781 en hun 
aandeel van 20,1% naar 27%. 

Tabel 10  NWWZ, aantal en aandeel naar origine (Vlaams Gewest; maart  2007 – maart 2016) 

  Autochtonen Allochtonen Autochtonen Allochtonen 

mrt/07 142.233 35.873 79,9% 20,1% 

mrt/08 127.969 33.945 79,0% 21,0% 

mrt/09 149.303 42.260 77,9% 22,1% 

mrt/10 158.308 47.508 76,9% 23,1% 

mrt/11 145.029 47.655 75,3% 24,7% 

mrt/12 144.523 51.455 73,7% 26,3% 

mrt/13 155.719 55.982 73,6% 26,4% 

mrt/14 170.952 59.751 74,1% 25,9% 

mrt/15 173.327 59.837 74,3% 25,7% 

mrt/16 164.326 60.781 73,0% 27,0% 

4.2. Ook meer diversiteit bij de autochtonen 

Ook in de groep ‘autochtonen’ is er meer diversiteit. Nederlanders/Nederbelgen (8.109) 
vormen nog altijd de grootste groep autochtonen zonder Belgische origine. De 
werkzoekenden met Italiaanse roots (2.503) zijn ondertussen bijgehaald door de 
werkzoekenden met een Poolse origine (2.699). De stapsgewijze uitbreiding van de EU ten 
slotte verruimde de VDAB-notie ‘autochtonen’ tot werkzoekenden met een Bulgaarse 
(2.202) en Roemeense (1.777) migratieachtergrond.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
4. Diversiteit in de werkloosheid wordt nog diverser 
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Tabel 11 NWWZ, Top 10, autochtonen naar origine  (Vlaams Gewest; maart  2016)  

 

4.3. Marokko en Turkije zijn belangrijkste herkomstlanden 

Marokko (14.712) en Turkije (9.580) blijven met voorsprong de belangrijkste 
herkomstlanden. De lange migratiegeschiedenis - België sloot meer dan 50 jaar geleden 
overeenkomsten af met deze beide landen- vertaalt zich ondertussen  in een talrijke derde 
generatie. Deze groep blijft evenwel buiten beeld in de allochtone werkzoekendencijfers 
omdat VDAB enkel de huidige en vorige nationaliteit meeneemt bij de origine-bepaling. In 
vergelijking met instanties die bij de herkomstbepaling wel de nationaliteit van de ouders 
verdisconteren, onderschatten de VDAB-cijfers het aantal werkzoekenden afkomstig van de 
migratie.  
 

De allochtone werkzoekenden worden in de volgende tabellen in landenclusters 
gegroepeerd. Binnen elke cluster worden de grootste herkomstlanden vermeld. In de ‘Rest 
van Europa’ zijn de grootste herkomstlanden Rusland, ex-Joegoslavië en Servië. De onlusten 
in de Kaukasus en in ex-Joegoslavië brachten nieuwe migratiestromen op gang. 

Tabel 12  NWWZ, Top 5 in landencluster ‘Rest Europa’, naar origine (Vlaams Gewest; maart 2016)  

  Mannen Vrouwen Totaal  

Rusland 1.144 1.275 2.419  

Andere ex-Joegoslavië 1.079 760 1.839  

Servië 515 317 832  

Macedonië 346 226 572  

Albanië 275 228 503  

 

Mannen Vrouwen Totaal

België 74.513 63.992 138.505

Nederland 4.060 4.049 8.109

Polen 1.382 1.317 2.699

Italië 1.447 1.056 2.503

Bulgarije 1.085 1.117 2.202

Roemenië 827 950 1.777

Spanje 1.016 680 1.696

Frankrijk 808 854 1.662

Portugal 618 439 1.057

Slovakije 529 503 1.032
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Brazilië, Suriname en Dominicaanse republiek voeren de Amerika-cluster aan. Suriname 
heeft historische banden met buurland Nederland.  

Tabel 13  NWWZ, Top 5 in landencluster ‘Amerika’, naar origine (Vlaams Gewest; maart  2016)  

  Mannen Vrouwen Totaal  

Brazilië 135 287 422  

Suriname 172 136 308  

Dominicaanse Republiek 122 154 276  

Ecuador 99 123 222  

Verenigde Staten van Amerika 105 95 200  

In de Afrika-cluster voert Marokko afgetekend de ranglijst aan. Op plaats twee staat Congo-
Kinshasa. Met dit land deelt België een koloniaal verleden. De super-diverse Afrikaanse 
landencluster omvat in totaal 52 herkomstlanden. 

Tabel 14  NWWZ, Top 10 in landencluster ‘Afrika’, naar origine (Vlaams Gewest; maart  2016)  

  Mannen Vrouwen Totaal 
 

Marokko 8.784 5.928 14.712  

Congo-Kinshasa 1.200 1.443 2.643  

Ghana 725 661 1.386  

Tunesië 534 356 890  

Nigeria 418 463 881  

Algerije 459 231 690  

Kameroen 290 332 622  

Guinee 276 325 601  

Rwanda 264 333 597  

Somalië 333 205 538  

In de Azië-cluster is Turkije koploper. Als gevolg van de oorlogssituatie en chaos in 
Afghanistan, Irak en Syrië positioneren deze herkomstlanden zich op plaatsen twee tot vier.  

Tabel 15  NWWZ, Top 10 in landencluster ‘Azië’, naar origine (Vlaams Gewest; maart  2016)  

  Mannen Vrouwen Totaal 

Turkije 5.319 4.261 9.580 

Afghanistan 1.651 395 2.046 

Irak 1.259 378 1.637 

Syrië 752 271 1.023 

Iran 573 438 1.011 

India 531 425 956 

Armenië 425 394 819 

Pakistan 517 216 733 

China 238 350 588 

Filipijnen 88 411 499 
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4.4. Vluchtelingenstroom sijpelt traag door  

De recente vluchtelingenstroom sijpelt traag door in de werkzoekendencijfers. Een jaar terug 
waren er 702 werkzoekenden uit Syrië, nu 1023; Irak stijgt van 1.416 naar 1.637 en 
Afghanistan klimt van 1.847 naar 2.046. Dat is al bij al gematigd gezien de omvang van de 
vluchtelingenstroom, de groeiende instroom van asielzoekers vanaf mei vorig jaar en de 
mogelijkheid om zich na vier maanden in asielprocedure (in plaats van zes voorheen) en bij 
het uitblijven van een beslissing, een arbeidskaart C aan te vragen en zich dan al in te 
schrijven als werkzoekende. 
 
De federale cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 
signaleren een piek van 6.830 asielzoekers in september (figuur 16). Het aantal asielzoekers 
bleef zeer hoog tot december 2015, maar daalde nadien sterk tot iets meer dan 1.500 in 
februari 2016. Het merendeel van de asielaanvragen in 2015 kwamen van Afghanen, Syriërs 
en Irakezen.  
 

Het blijft koffiedik kijken over de aantallen asielzoekers die de Vlaamse arbeidsmarkt finaal 
zal moeten absorberen. Veel vragen blijven open. Droogt de vluchtelingenstroom verder op 
zoals de recente cijfers suggereren? Hoe evolueert de situatie in het Midden-Oosten? Blijven 
de asielzoekers in België of keren ze massaal terug als de situatie in de herkomstlanden 
verbetert? 
 

Figuur 17  Totaal aantal personen dat een asielaanvraag indiende in 2015 en 2016 per maand (België; 
januari 2015 – februari  2016) 

 

Bron: CGVS, bewerking door Agentschap Integratie en Inburgering. 
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4.5. Asielzoekers zijn veelal mannelijk, jong en laaggeschoold 

In de nota ‘Profielen van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden’ van 
4 februari 2016 beschrijft het ‘Agentschap Inburgering en Integratie’ hun kenmerken. Daarbij 
maken ze  telkens de vergelijking met de totale groep nieuwkomers die in dezelfde periode 
een inburgeringscontract ondertekenden. De conclusies: 

- Bij de asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden is 70% man, 
terwijl bij de totale groep inburgeraars de verhouding ongeveer 50-50 is. De 
asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden zijn ook jonger dan de 
gemiddelde inburgeraar. 

- Wat het inburgeringsperspectief betreft, lopen de cijfers gelijk voor beide groepen. 
59% van de inburgeraars heeft een professioneel perspectief binnen het 
inburgeringstraject. 

- Asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden zijn lager opgeleid dan 
de gemiddelde inburgeraar. 17% van hen is niet of zwak gealfabetiseerd, bij de totale 
groep inburgeraars ligt dat cijfer op 8%. 

- 47% van de asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden heeft geen 
diploma of enkel een diploma lager onderwijs. Ter vergelijking: bij de totale groep 
inburgeraars bedraagt dit cijfer 35%. 

- Tot slot krijgen asielzoekers, erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden vaker 
een leeradvies richting de Centra voor Basiseducatie dan de gemiddelde inburgeraar. 

 
Het Agentschap nuanceert wel de cijfers omdat ze een korte periode betreffen en er geen 
onderscheid wordt gemaakt naar nationaliteit.  

4.6. De integratie zal moeilijk zijn 

De asielzoekers ontvluchten de oorlog en de uitzichtloosheid van de vluchtelingenkampen. 
Het zijn niet de Vlaamse arbeidsmarktnoden die de migratie dirigeren. Ondanks de vele 
inspanningen voor een vlotte integratie zal dit tijd vergen, ook en vooral de professionele 
integratie. De huidige vluchtelingen scoren immers laag inzake scholing en 
alfabetiseringsgraad en spreken ook de streektaal niet. De tewerkstellingskansen situeren 
zich logischerwijze aan de onderkant van de arbeidsmarkt en daar precies is de concurrentie 
de voorbije jaren verhevigd door de forse toename van de werkloosheid. De nieuwkomers 
moeten er concurreren met een groeiende groep laaggeschoolde werkzoekenden en 
gedetacheerden uit de vroegere Oostbloklanden. 
 
Dat de uitstroom naar werk eerder laag is, bleek al eerder bij de inwerkingstrajecten die 
VDAB organiseert voor werkzoekende nieuw- en oudkomers. VDAB meet de uitstroom naar 
werk van inwerkingstrajecten sinds 2009. Na één jaar was 33% aan het werk, na drie jaar is 
dit 45%.  
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4.7. Geografische concentraties 

De strijd om laaggeschoolde jobs is vooral hevig in steden en gemeenten met veel 
laaggeschoolde werkzoekenden. In de praktijk zijn dat vaak plaatsen met een grote etnische 
gemeenschap. Deze gemeenschappen oefenen op hun beurt een aantrekkingskracht uit op 
nieuw instromende migranten en dat creëert extra druk op de lokale arbeidsmarkt. Als het 
huidige spreidingsbeleid op termijn uitgevlakt wordt door een trek naar die steden en 
gemeenten wordt een oplossing voor de lokale werkloosheidsproblematiek nog moeilijker 
dan voorheen.  
De allochtone werkzoekenden wonen sterk geconcentreerd in een reeks gemeenten en 
steden. Hoge aandelen allochtone werkzoekenden zijn er: 

- in de grootsteden Antwerpen (50%) en Gent (35%); 
- in de rand van Brussel; de Brusselse werkloosheidsproblematiek in de ‘arme sikkel’ 

waaiert uit naar Machelen waar 53% van de werkzoekenden een 
migratieachtergrond hebben, Vilvoorde (50%), Zaventem (44%), Asse (42%), 
Grimbergen (39%), Wemmel (38%) en Sint-Pieters-Leeuw (36%); 

- in de centrumsteden Mechelen (47%), Sint-Niklaas (40%), Genk (39%) en Kortrijk 
(37%); 

- in de ex-mijngemeenten Heusden-Zolder (42%), Beringen (40%), Genk (39%) en 
Houthalen-Helchteren (36%); 

- in Willebroek (42%), Lokeren (39%) en Ronse (39%); de faciliteitengemeente Ronse 
zag de textielindustrie verdwijnen terwijl de kleine arbeiderswoningen een kansarm 
publiek aantrokken. 

Tabel 16  NWWZ, Top 20 van de gemeenten met hoogste aandeel allochtonen  (Vlaams Gewest; 
maart  2016)  

  
Autochtonen Allochtonen Totaal 

Aandeel 
Allochtonen 

MACHELEN 300 344 644 53% 

ANTWERPEN 18.016 18.112 36.128 50% 

VILVOORDE 990 984 1.974 50% 

MECHELEN 1.980 1.780 3.760 47% 

ZAVENTEM 628 492 1.120 44% 

WILLEBROEK 606 440 1.046 42% 

HEUSDEN-ZOLDER 612 441 1.053 42% 

ASSE 654 470 1.124 42% 

BERINGEN 938 631 1.569 40% 

SINT-NIKLAAS 1.957 1.299 3.256 40% 

BOOM 512 336 848 40% 

GRIMBERGEN 754 485 1.239 39% 

LOKEREN 901 579 1.480 39% 

RONSE 833 527 1.360 39% 

GENK 2.179 1.368 3.547 39% 

WEMMEL 373 230 603 38% 

KORTRIJK 1.633 941 2.574 37% 

HOUTHALEN-HELCHTEREN 847 481 1.328 36% 

SINT-PIETERS-LEEUW 719 403 1.122 36% 

GENT 9.899 5.397 15.296 35% 
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4.8. Etnische groepen zoeken elkaar op 

Inwijkelingen migreren bij voorkeur naar plaatsen waar reeds andere landgenoten gevestigd 
zijn. Omdat ze elkaar opzoeken haalt telkens één of meer etnische groepen de overhand in 
een gemeente of stad. 

Zo telt de stad Antwerpen veel werkzoekenden met wortels in Marokko (6.132) en Turkije 
(1.851). In Gent zijn Turkije (1.828), Bulgarije (1.199) en Slovakije (522) dominant en in 
Vilvoorde is de Marokkaanse groep het grootst. Het is opvallend dat in Genk de groep met 
een Italiaanse migratieachtergrond (443) minder talrijk is dan de Turkse (845). De Italiaanse 
migratie kwam er als eerste op gang en de kinderen en kleinkinderen van de Italiaanse 
migranten die als Belg geboren zijn, worden niet ‘gevat’ door de VDAB-definitie. 
Werkzoekenden met een Italiaanse migratieachtergrond worden overigens gerubriceerd bij 
de autochtonen. 

4.9. Diversiteit VDAB-klanten leidt tot grotere variatie in de dienstverlening 

Meer diversiteit in het VDAB-klantenbestand vertaalt zich in een toegespitste VDAB- 
dienstverlening. Het aanbod in het kader van de inwerkingstrajecten is daarbij illustratief. 
Inwerkingstrajecten zijn begeleidingstrajecten die als surplus een aantal specifieke acties 
omvatten zoals loopbaanoriëntatie voor anderstaligen, Nederlands als tweede taal (NT2) of 
doorverwijzingen naar het onthaalbureau voor een cursus maatschappelijke oriëntatie. 

In de volgende tabellen wordt voor elke instromer gemeten of gestart is met acties. In de 
eerste tabel zijn de acties geselecteerd met finaliteit loopbaanoriëntatie en 
taalondersteuning: 

- Screening van de afstand tot de arbeidsmarkt en oriëntatie naar een gepast 
jobdoelwit zijn de logische eerste stappen in een inwerkingstraject. De 
loopbaanoriëntatie kan collectief en uitgebreid zijn ofwel individueel en beperkt. 

- Om anderstaligen beter te laten in- en uitstromen naar werk of opleiding is 
taalverwerving een sterk pluspunt. Werkzoekenden met onvoldoende kennis van het 
Nederlands kunnen, in functie van een beroepsopleiding en  tewerkstelling, een NT2-
schakelopleiding volgen. Nederlands op de opleidingsvloer (NODO) biedt 
taalondersteuning tijdens de vakopleiding. 

Tabel 17 Inwerkingstrajecten voor nieuw- en oudkomers, ingestroomd vanaf 2009, 
loopbaanoriëntatie en taalondersteuning (Vlaams Gewest; januari 2009 - februari  2016)  

jaar 
instroom 

Aantal 
instromers 

waarvan 
gestart met 

loopbaan-
oriëntatie 

waarvan 
gestart met 

beperkte 
loopbaan-
oriëntatie 

waarvan 
gestart met 
uitgebreide 

loopbaan-
oriëntatie 

waarvan 
gestart met 

een NT2-
schakel-

opleiding 

waarvan 
gestart 

met 
NODO 

       

2009 6.696 2.375 928 1.498 1.848 458 

2010 7.843 2.786 1.231 1.619 1.930 465 

2011 8.142 2.961 1.385 1.631 1.882 413 

2012 8.699 2.920 1.359 1.627 1.760 387 

2013 8.444 2.633 1.238 1.457 1.437 243 

2014 7.786 1.839 735 1.144 917 151 

2015 6.387 1.146 432 733 446 32 

2016 891 72 40 32 5 0 

Eindtotaal 54.888 16.732 7.348 9.741 10.225 2.149 
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Tabel 18  rapporteert over de individuele (IBO) en de gewone beroepsopleidingen:  
- De individuele beroepsopleiding in de onderneming (IBO) is een opleidingsformule 

waarbij een werkzoekende door een werkgever wordt opgeleid op de werkvloer. Het 
sterke perspectief naar duurzame tewerkstelling is extra interessant omdat zo de 
carrousel van tijdelijke banen waar migranten dreigen in te verzeilen, doorbroken 
wordt. 

- De gewone beroepsopleidingen spelen in op de tekorten op de arbeidsmarkt en de 
behoeften van de cursist. Zij vormen voor vele werkzoekenden een opstap naar 
werk. 

 
Tabel 18 Inwerkingstrajecten voor nieuw- en oudkomers, ingestroomd vanaf 2009, individuele 
beroepsopleiding en beroepsopleiding (Vlaams Gewest; januari 2009 - februari  2016)  

 

jaar 
instroom 

Aantal 
instromers 

waarvan 
gestart 

met IBO 

waarvan 
gestart met 

IBO met taal-
onder-

steuning 

waarvan 
gestart met 

een beroeps-
voor-

opleiding 

waarvan 
gestart met 

een 
beroeps-
opleiding 

 

      
 

2009 6.696 354 9 124 1.505  

2010 7.843 412 19 128 1.737  

2011 8.142 352 19 98 1.415  

2012 8.699 350 19 82 1.258  

2013 8.444 270 22 58 920  

2014 7.786 161 14 34 583  

2015 6.387 65 3 7 186  

2016 891 2 0 0 1  

Eindtotaal 54.888 1.966 105 531 7.605  
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In 

 

Door de relatief sterke groei in 2015 zet het herstel van de Europese arbeidsmarkt goed 
door. De vacaturegraad stijgt zowel in de industrie en bouw als in de dienstverlening. In bijna 
alle lidstaten groeit de werkgelegenheid, met ook een fors herstel in de zuiderse landen. Het 
niveau van de totale EU28-werkgelegenheid ligt nog amper 1% onder het recordniveau van 
begin 2008. De werkloosheid is verder gedaald en bedraagt nog 8,9% van de 
beroepsbevolking. 

Ook de jeugdwerkloosheid neemt af maar er zijn nog steeds bijna 20% Europese jongeren 
werkzoekend. De jeugdwerkloosheid wordt sterk bepaald door de al of niet vlotte 
arbeidsmarktintrede van afgestudeerde jongeren. Uit Eurostat-cijfers blijkt dat Duitsland, 
dat veruit de laagste jeugdwerkloosheid (7%) kent, een zeer hoge werkzaamheid (90%) 
bereikt bij recent afgestudeerde jongeren. Ook jongeren uit het beroepsgericht secundair 
onderwijs, gekenmerkt door het ‘alternerend leren’, halen bijna 90% werkzaamheid. 

In Vlaanderen is er eveneens een ommekeer op de vacaturemarkt. Het aantal door VDAB 
ontvangen vacatures ligt iedere maand minstens 15% hoger dan het jaar voordien. 
De werkgelegenheid zet de licht stijgende trend verder, waarbij de uitzendsector de 
afgelopen jaren (2013-2015) de sterkste groei laat optekenen. Niettemin blijft de 
werkzaamheid nu al jaren stabiliseren op 72%. Het is dan ook weinig waarschijnlijk dat de 
76%-doelstelling tegen 2020 nog gehaald wordt. Zowel de eindeloopbaanmaatregelen als de 
asielcrisis doen het arbeidsaanbod de komende jaren verder toenemen. Door de reeds zeer 
hoge werkzaamheid bij de ‘middengroepen’ (25-54 jaar) moet vooral de nog grote marge bij 
de kansengroepen opgevuld worden. Enkel bij de 55-plussers is er een duurzame toename 
van de werkzaamheid, maar in Europees perspectief zit Vlaanderen hier ook nog te laag. 
 
De daling van de werkloosheid wordt maand na maand sterker. De sterkste daling situeert 
zich bij de 25-49 jarigen (-4,9%), bij de jongeren is de daling in maart vrij beperkt (-0,8%). De 
evolutie wordt sterk bepaald door de wijzigingen in de werkloosheidsreglementering. De 
beperking in duur van de werkloosheidsuitkering op basis van studies zorgt voor een daling, 
de langere beschikbaarheid van 50-plussers zorgt nog enkel voor een toename bij de 60-64 
jarigen. Het aandeel van de oudere werklozen in de totale arbeidsreserve (NWWZ) blijft 
toenemen en bedraagt momenteel reeds 28%. De totale werkloosheidsgraad komt in maart 
2016 uit op 7,5%, bij de jongeren is dit 15,6%.  
 
Uit een analyse van de NWWZ naar origine blijkt dat de diversiteit van de arbeidsreserve 
steeds groter wordt. Het aandeel allochtonen bedraagt momenteel 27%, maar ook bij de 
autochtonen neemt het aantal werkzoekenden met een migratieachtergrond verder toe. Het 
is nog onduidelijk hoe groot het effect zal zijn van de recente vluchtelingenstroom.  
Voorlopig sijpelt die traag door in de werkzoekendencijfers: het aantal ingeschreven 
werkzoekenden uit Afghanistan, Irak en Syrië is sinds maart 2015 met slechts 741 
toegenomen. De asielzoekers zijn overwegend jonge mannen met een vrij lage scholing. Ze 
zullen wellicht sterk aangewezen zijn op jobs aan de onderkant van de arbeidsmarkt in 
stedelijke gebieden waar de concentratie van werkzoekende allochtonen reeds sterk is.  

 
5. Besluit 


