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Sinds de zomervakantie stapelt het somber economisch nieuws zich op. De eurozone sluit het tweede kwartaal af 

met een nulgroei. In september brengt het federaal Planbureau weinig bemoedigende vooruitzichten voor de 

Belgische economie, met een zwakke jobcreatie dit en volgend jaar. In oktober verlaagt het IMF voor de derde 

keer de groeiprognose voor de wereldeconomie en waarschuwt het voor een recessie in de eurozone. Na de 

sterke terugval van de Duitse economie blijkt het ‘besmettingsgevaar’ voor België zeer acuut. Door de blijvend 

lage groei wijst de Nationale Bank (NBB) op het risico voor de financiële sector die onder druk staat van de 

nefaste combinatie van lage groei, lage inflatie en lage rente.     

 

In september duiken de eerste signalen op over een haperende arbeidsmarkt. De tijdelijke werkloosheid is in 

augustus, voor het eerst sinds 12 maanden, opnieuw en vrij sterk (+13%) toegenomen. In augustus ligt het 

volume uitzendarbeid lager dan in juli, maar op jaarbasis blijft er een vrij stevige groei. Het aantal faillissementen 

is dit jaar (tot september) vrij sterk gedaald, maar het mogelijk jobverlies door collectieve ontslagen ligt hoger. 

Anderzijds noteert VDAB reeds enige tijd een sterke toename van het aantal ontvangen vacatures. Terwijl de 

totale werkloosheid nog beperkt stijgt, is er sinds half 2014 wel een daling van de jeugdwerkloosheid. Een 

gunstige trendbreuk, maar het is afwachten of de nog werkzoekende schoolverlaters de komende maanden snel 

een job vinden. 

 

Er komen wel bemoedigende signalen uit de onderwijswereld en het ruimere opleidingsveld. De jongste VDAB-

studie over de schoolverlaters (afgestudeerd in 2013) wijst op een daling van de ongekwalificeerde uitstroom, 

terwijl de hogescholen een opmerkelijke toename melden van het aantal inschrijvingen voor STEM-

studierichtingen. Uit een analyse van het Steunpunt WSE blijkt ook dat de bedrijven hun opleidingsinspanningen 

tussen 2010 en 2012 hebben opgevoerd. Samen met de talrijke acties van VDAB en partners (o.a. de organisatie 

van jobbeurzen en recruteringsacties, de ‘special events’ voor promotie van IBO, voor sollicitanten, cursisten en 

werkgevers, het inzetten op sociale media) voor een betere en vlottere matching tussen vraag en aanbod, zou dit 

bij een volgende aanwervingsdynamiek moeten leiden naar minder knelpunten in de personeelsvoorziening.    

 

In deze ‘Herfstnota’ gaan we opnieuw uitgebreid in op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De 

werkgelegenheid houdt nog stand, maar sinds 1995 zijn het  gesubsidieerde en overheidsjobs die voor de 

meerderheid van de jobgroei zorgen en sinds enkele jaren onder ‘besparingsdruk’ staan. De ambitieuze  

werkzaamheid-doelstellingen van de federale en Vlaamse Regering lijken moeilijk haalbaar.  

De vacature-markt blijft sterk presteren, met een toename over de laatste 12 maanden van 12%. Uit een 

prognose blijkt dat de jeugdwerkloosheid verder kan dalen, maar de conjunctuur en de geringe vervangingsvraag 

zijn bedreigingen. Nogmaals blijkt dat allochtone jongeren het bijzonder moeilijk hebben. Een afzonderlijk 

hoofdstuk gaat in op de Europese ‘Youth Guarantee’ en de problematiek van de groeiende groep NEET-jongeren. 

Het betreft hier geen ‘verloren generatie’ want de meerderheid wil werken en heeft dus nog een band met de 

arbeidsmarkt. Het vergt wel een doorgedreven ‘netwerk-aanpak’ om deze jongeren op te sporen en te 

bemiddelen.  

Eurozone wordt opnieuw een ‘zerozone’ 
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Trage verbetering op de EU-arbeidsmarkt  

Reeds enige tijd wijzen alle indicatoren op de grote kloof tussen de wereldeconomie en deze van de 

eurozone die met een forse groeiachterstand kampt. Deze dreigt de komende jaren verder toe te 

nemen door de dreigende deflatie en recessievrees.  De blijvend sterke VS-economie (+3% op 

jaarbasis) zorgde tot augustus dit jaar reeds voor 1,7 miljoen extra jobs. De VS-werkloosheidsgraad is 

sinds begin 2011 bijna onophoudelijk  gedaald, van meer dan 10% naar 6,1% midden 2014.  

 

Voor de eurozone blijven meerdere factoren wegen op het groeipotentieel: het handelsconflict met 

Rusland, de hoge schuldgraad van een aantal lidstaten, de ontoereikende kredietverlening maar ook de 

blijvend hoge werkloosheid. Nochtans is de financiële positie van de gezinnen er op verbeterd, terwijl 

ook de Europese bedrijven na vele herstructureringen hun positie versterkt hebben. Niettemin komt er 

geen investeringsdynamiek op gang. Er is wel een einde gekomen aan het massale jobverlies sinds de 

crisis van 2008, waardoor de totale EU-werkgelegenheid met 5% is gekrompen. Sinds begin 2014 is er 

opnieuw een jobgroei te noteren in de meeste lidstaten. In het eerste kwartaal van 2014 bedraagt de 

toename voor de volledige EU 0,6% op jaarbasis, in het tweede kwartaal reeds 0,7%. België tekent wel 

lagere groeipercentages op (resp. 0,1% en 0,2%). Het zijn vooral enkele grote lidstaten (VK, Duitsland 

en Polen) die de jobgroei dragen, maar er is ook beterschap in de zuiderse landen zoals Spanje waar de 

jobgroei de werkloosheid eindelijk iets doet dalen. 

 

Midden 2014 zijn er ongeveer 25 miljoen werklozen in de EU28, een daling met 1,6 miljoen tegenover 

midden 2013. De werkloosheidsgraad daalt wel sinds midden 2013 maar zeer geleidelijk: van 10,8% in 

augustus 2013 naar 10,1% in augustus 2014, het laagste cijfer sinds februari 2012. In de eurozone 

(EU18), met de grote ‘probleemlidstaten’ Frankrijk, Italië en Spanje, is de daling van de 

werkloosheidsgraad beperkter, van 12% naar 11,5%. Volgens de geharmoniseerde Eurostat-steekproef 

(obv de strikte ILO-criteria) blijft de totale werkloosheid  in België al een tijdje stabiel op 8,5%. 

 

In augustus is het aantal jonge werklozen in de EU beneden de 5 miljoen gedaald, zowat 10% minder 

dan een jaar eerder. De jeugdwerkloosheid is hierdoor gedaald van 23,5% naar 21,6% (in de eurozone 

van 23,9% naar 23,3%). De Belgische jeugdwerkloosheid is volgens de Eurostat-data het afgelopen jaar 

wel nog lichtjes toegenomen, van 22,7% naar 23,3% (augustus 2014). België volgt dus de dalende trend 

in de EU en de eurozone niet en heeft nu zelfs een hogere jeugdwerkloosheid dan het EU28-

gemiddelde, maar in Vlaanderen ligt deze wel een stuk lager (17%). België is samen met Italië zowat de 

enige lidstaat waar de jeugdwerkloosheid het laatste jaar nog gestegen is. Duitsland en Oostenrijk 

blijven de enige EU-landen waar de jeugdwerkloosheid minder dan 10% bedraagt.         

Europese economie krijgt het weer moeilijk 
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De werkgelegenheid houdt stand ondanks de crisis  

België kende een quasi-nulgroei gedurende anderhalf jaar (eind 2011-begin 2013). De herneming vanaf het 

tweede kwartaal van 2013 viel reeds in het tweede kwartaal van 2014 terug stil. Het federaal Planbureau 

verwacht in de september-prognose een groei op jaarbasis van 1,1% in 2014 en van 1,5% in 2015. De 

werkgelegenheid zou slechts matig stijgen, met 9.400 in 2014 en 27.400 in 20151. Uiteraard houdt deze 

prognose nog geen rekening met de nieuwe maatregelen in de regionale en federale regeerakkoorden, noch 

met de verslechterende economische toestand. De vrij sterke en plotse toename van de tijdelijke werkloosheid 

in augustus, met 12,6% op jaarbasis, is alleszins een oranje knipperlicht voor de te verwachten ontwikkelingen 

op de arbeidsmarkt. 

 

In haar ‘Verslag 2014’ heeft de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (HRW) een interessante analyse gemaakt 

van de korte- en langetermijnontwikkelingen van de werkgelegenheid2. Naast een Europese vergelijking worden 

ook de sectorale en regionale evoluties in beeld gebracht. De belangrijkste vaststelling is ongetwijfeld de grotere 

bijdrage van de ‘niet-marktdiensten’ (vooral overheid, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke 

diensten)  aan de jobgroei tussen 1995 en 2013 dan van de ‘conjunctuurgevoelige’ bedrijfstakken. Dit is een 

belangrijke vaststelling in het licht van de in de diverse Regeerakkoorden aangekondigde besparingen, met 

ondermeer een vrij substantiële reductie van het personeelsbestand door de slechts beperkte vervanging van 

‘uittreders’.        

 

Uit een Europese vergelijking concludeert de HRW dat België tot de ‘kernlanden’ van de EU behoort die de 

recessie goed hebben doorstaan. Tussen 2010 en eind 2011 kon België zelfs als één van de weinige lidstaten de 

‘Duitse locomotief’ volgen door een vermindering van de gemiddelde arbeidstijd (vooral via de tijdelijke 

werkloosheid) maar moest het vanaf 2012 de rol lossen. Over een periode van vijf jaar, van begin 2008 tot 

midden 2013, is de Belgische werkgelegenheid met 2,4% toegenomen, een stuk minder dan in Duitsland (+4,1%), 

maar veel beter dan Frankrijk, Nederland en de gehele EU waar het niveau gedaald is. In de ‘perifere’, vooral 

zuiderse landen bedroeg de daling tussen 10% en 20%. 

 

 

Shift van ’gesubsidieerde’ naar ’conjunctuurgevoelige’ jobs?  

Uit een langetermijn-analyse voor België besluit de HRW dat, voor de drie beschouwde perioden tussen 1995 en 

2013, de ‘niet-marktdiensten’, die rechtstreeks door de overheid gefinancierd of sterk gesubsidieerd zijn, sterker 

hebben bijgedragen tot de toename van de loontrekkende werkgelegenheid dan de ‘conjunctuurgevoelige 

bedrijfstakken’3 die nochtans de meerderheid van de 117.000 gecreëerde dienstenchequebanen tellen (zie tabel 

1).  

1 INR/Federaal Planbureau, Perscommuniqué, 11 sept. 2014. De ‘Regionale economische vooruitzichten’ van juni 2014 gaan 
voor het Vlaams Gewest nog uit van een groei van 1,5% in 2014 en 1,9% in 2015, met een toename van de werkgelegenheid 
van resp. 8.400 en 20.300 eenheden. Ook deze cijfers moeten wellicht neerwaarts herzien worden.    
2 Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, Verslag 2014.  (Deel 1: Recente ontwikkelingen en vooruitzichten op de 
arbeidsmarkt)  
3 Het betreft hier in globo (maar niet uitsluitend) de privé-sectoren: landbouw, industrie, bouw, handel, vervoer, horeca, 
ICT, financiën, immobiliën en zakelijked dienstverlening. 
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Zelfs tijdens de recente, langdurige crisisperiode (2008-2013) is de totale binnenlandse werkgelegenheid (incl. 

zelfstandigen) met 83.000 eenheden toegenomen, waarvan 49.000 loontrekkende werknemers. Het verlies bij 

de ‘conjunctuursectoren’ bedraagt 33.000, volledig te wijten aan het enorme banenverlies  

(-66.000) in de industrie, dat zich ook de laatste jaren doorzet. Bij de niet-marktdiensten is er ieder jaar een vrij 

sterke groei in de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening. De overheid kent sinds 2012 een 

beperkt netto-verlies (-1.000), ondermeer te wijten aan de slechts gedeeltelijke vervanging van ‘uittreders’. Het 

onderwijs blijft ook de laatste jaren (tot 2013) nog groeien.  

 

Tabel 1 Bijdrage van de ‘sectorclusters’ aan de werkgelegenheidsgroei (België; 1995-2013) 

 
Bron: INR, RSZ (‘Verslag 2014’ van de HRW) 

 

Uit de jaarcijfers blijkt echter dat de totale groei van de niet-marktdiensten de laatste jaren sterk verzwakt: 

tussen 2008 en 2011 was er ieder jaar nog een aangroei van 20.000 tot 25.000 banen, maar in 2012 en 2013 is 

dit gereduceerd tot minder dan 10.000. Het saneringsbeleid laat dus duidelijke sporen na in de gesubsidieerde 

sectoren, een trend die de komende jaren nog kan versterken. Het is afwachten of de vele geplande, 

stimulerende maatregelen in de diverse Regeerakkoorden een ‘shift’ zullen kunnen teweegbrengen. Om de 

totale werkgelegenheid minstens op peil te houden zullen de ‘conjunctuursectoren’, bij een verdere terugval van 

de niet-marktdiensten en gezien de matige groeivooruitzichten de komende jaren, opnieuw voor een sterkere 

jobgroei moeten zorgen.   

 

Om de invloed van de recente crisis te neutraliseren bekijkt de HRW ook de periode 2000-2013. De 

loontrekkende werkgelegenheid is toen met 382.000 eenheden toegenomen, waarvan de niet-marktdiensten 

twee derden voor hun rekening nemen, het dubbele van de bijdrage van de ‘conjunctuursectoren’. Hun 

toename met 126.000 is dan nog grotendeels gerealiseerd door de (ook gesubsidieerde) dienstenchequebanen 

die sinds 2003 voor 117.000 jobs gezorgd hebben. 

  

Het beeld verandert wel enigszins als men teruggaat tot 1995, het startjaar van de INR-werkgelegenheidscijfers. 

Ook voor de periode 1995-2013 is de bijdrage van de niet-marktdiensten groter, maar het verschil met de 

‘conjunctuursectoren’ is nu veel kleiner. Hieruit kan afgeleid worden dat 1995-2000 de laatste periode was dat 

de ‘conjunctuursectoren’ (met ondermeer de ICT-groeiers) een sterke bijdrage hebben geleverd aan de 

Belgische jobgroei, met een netto-creatie van ongeveer 160.000 jobs waarin er nog geen dienstenchequejobs 

gerekend zijn.  

  N (x 1.000) 
2013 

Veranderingen (x 1.000) 

  
2013-1995 2013-2000 2013-2008 

Totaal aantal werknemers, waarvan in: 3.794 619 382 49 

- Conjunctuurgevoelige bedrijfstakken 2.353 286 126 -33 

- Niet-marktdiensten 1.441 334 256 82 

Overheid en onderwijs 804 116 101 23 

Overige niet-marktdiensten 637 218 155 59 

p.m. Dienstencheques (gemengd) 117 117 117 61 

Totale binnenlandse werkgelegenheid 4.546 671 431 83 
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Regionale verschillen in sectorale structuur  

In België werkt iets meer dan zes op de tien loontrekkenden in de ‘conjunctuurgevoelige’ sectoren (cijfers voor 

2012), met grote verschillen tussen de gewesten. In Vlaanderen is dit twee op drie, tegenover slechts 57% in 

Wallonië en in Brussel. In het Vlaams Gewest tekenen de overheid en het onderwijs voor 17% van de 

loontrekkende werkgelegenheid, in het Waals en Brussels Gewest gaat het om respectievelijk 25% en 28%. 

 

Er zijn ook verschillen in de bijdrage van deze grote clusters aan de totale netto-jobcreatie. In het Vlaams 

Gewest hebben zowel de conjunctuurgevoelige sectoren als de niet-marktdiensten sinds 2003 elk ongeveer 

100.000 arbeidsplaatsen gecreëerd. In het Brussels Gewest ondersteunen vanaf 2003 vooral de niet-

markdiensten de jobgroei, in het Waals Gewest is er sinds 2003 een ongeveer gelijke bijdrage van beide 

sectoren, maar vanaf 2008 nemen de niet-markdiensten ook hier, zoals in de andere gewesten, het voortouw.    

 

Volgens partiële indicatoren blijft de werkgelegenheid ook nog standhouden tot midden 2014. De ‘snelle 

kwartaalramingen’ van de RSZ wijzen op nog een toename tussen midden 2013 en midden 2014 in België 

(+0,7%) en alle regio’s4, met 0,6% in Vlaanderen. Uit de gecorrigeerde tijdsreeks voor de periode 2011/2 tot 

2014/2 blijkt er de laatste jaren weinig verandering te komen in het werkgelegenheidsniveau: het aantal 

werknemers (obv deze niet-exhaustieve raming) ligt eind juni 2014 op bijna hetzelfde niveau (3,4 miljoen) als 

eind juni 2011 (3,41 miljoen), met enkel beperkte wijzigingen tussenin. 

Dit geldt zelfs voor alle gewesten, met op beide momenten iets minder dan 2,1 miljoen werknemers in het 

Vlaams Gewest. De cijfers geven ook aan dat het aantal oudere werknemers (50-64) sterk toeneemt, terwijl alle 

andere leeftijdsgroepen (<25, 25-39, 40-49) krimpen. Vooral het aantal jonge werknemers daalt jaar na jaar met 

meerdere procenten, vooral door de ‘ontgroening’ en de latere intrede op de arbeidsmarkt. 

 

De sectorale cijfers bevestigen de verdere daling (sinds 2011) van de industriële en bouw- werkgelegenheid, het 

gemengd beeld in de private dienstensectoren (toename in ICT en immobiliën, daling in handel, vervoer, horeca 

en financiën) en de toename in de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening. 

 

 

Naar een Belgische werkzaamheidsgraad van 73,2%? 

In het federale Regeerakkoord is de ambitie opgenomen om tegen het einde van de legislatuur (2019) een 

Belgische werkzaamheidsgraad van 73,2% te bereiken. In 2013 bedraagt deze bij de 20-64 jarigen slechts 67,2% 

en ook begin 2014 is er nog geen toename (67,3% in het eerste kwartaal).  

 

Op amper vijf jaar tijd zou de werkzaamheidsgraad 6 procentpunten moeten stijgen om de doelstelling te halen. 

Een eenvoudige berekening op basis van het huidige aantal werkenden en de totale bevolking leert dat dit een 

toename met ongeveer 400.000 jobs impliceeert5. 

4 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Snelle raming van de tewerkstelling. Deze raming telt zowel de arbeiders en bedienden 
uit de privé-sector als de ambtenaren uit de overheidssector, met uitzondering van de werknemers tewerkgesteld door de 
lokale besturen (RSZPPO) en de zeelieden ter koopvaardij (HVKZ).  

5 De werkzaamheidsgraad van 67,2% (2013) is het resultaat van 4,454 miljoen werkenden op een totale bevolking van 6,628 
miljoen (telkens 20-64 jaar). Wanneer de bevolking tegen 2019 constant zou blijven op het huidige niveau, zou een 
werkzaamheidsgraad van 73,2% bereikt worden met 4,852 miljoen werkenden of bijna 400.00 meer dan het huidige niveau.   
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Met de nog zwakke conjunctuur en geringe jobcreatie in de marktdiensten (cf. analyse van de HRW), de 

voorgenomen besparingen op personeel (lagere vervanging van ‘uittreders’) en werkingskosten in de 

gesubsidieerde en overheidssectoren, maar ook de sterk verminderde groei van de dienstencheque-

tewerkstelling, lijkt dit alleszins zeer hoog gegrepen. 

 

Uit de analyse van de HRW is gebleken dat in de veel langere periode 2000-2013 de totale werkgelegenheid met 

431.000 is toegenomen. In de vijfjarige periode 1995-2000, met een vrij sterke economische groei, was er een 

toename met slechts 237.000 (zie tabel 1). 

Maar zelfs over de zeer lange periode van 30 jaar (1983-2013) blijkt er geen enkele vijfjarige periode te zijn 

waarin de werkzaamheid zo sterk toegenomen is als de federale doelstelling (+6 procentpunten) voor de periode 

2014-2019.  

 

De sterkste groei was er tijdens de periode 1987-1992 (+4,3 pptn). De vijfjarige perioden vanaf 1983 geven 

volgende evoluties te zien: (http://www.steunpuntwse.be/cijfers) 

 een sterke groei tussen 1988 en 1993 (+3,4 pptn) en tussen 2003 en 2008 (+3,3 pptn) 

 kleinere toenames tussen 1993 en 1998 (+1,5 ppt) en 1998 en 2003 (+2,1 pptn) 

 een kleine daling tussen 1983 en 1988 (-0,8 ppt) en 2008 en 2013 (-0,8 ppt) 

 

Om tegen 2019 een Belgische werkzaamheidsgraad van 73,2% te halen zal er alleszins vrij vlug een zeer sterke 

jobdynamiek op gang moeten komen, die zowel door de ‘marktdiensten’ als de ‘gesubsidieerde sectoren’ 

gedragen wordt.        

 

 

Twijfels bij de ‘76%’ voor Vlaanderen 

In de vorige ‘Arbeidsmarktbalans’ werd uitgebreid ingegaan op de reeds jaren stabiel blijvende 

werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) in het Vlaams Gewest, die in 2013 nog steeds op hetzelfde niveau (71,9%) ligt 

als in 2007. De toename van het aantal werkenden wordt ‘geneutraliseerd’ door de nog verder aangroeiende 

beroepsbevolking waardoor de werkzaamheidsgraad op een nog te laag niveau ‘geblokkeerd’ blijft. 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. De onderwijskloof 

tussen laag- en hooggeschoolden blijft op hetzelfde hoge niveau.    

 

In een projectie met drie scenario’s bekijkt het Steunpunt WSE hoe de werkzaamheidsgraad zou kunnen 

evolueren tegen 20206. Zelfs het eerder ‘optimistische’ IMPACT-scenario, dat rekening houdt met zoveel 

mogelijk ‘variabelen’7 (maar niet met de impact van de ‘regeerakkoorden 2014’), komt tegen 2020 uit op slechts 

73,1% werkende Vlamingen. Dit is een toename met 1,2 procentpunt tegenover het huidige niveau en nog 2,9 

procentpunten lager dan de doelstelling van 76%, bevestigd in het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019. In de 

andere scenario’s blijft de werkzaamheid op het huidige niveau (72% in het scenario ‘BAU+’8) of daalt ze zelfs 

lichtjes (71,5% in het DEMOGRAFIE-scenario9).  

6 Steunpunt WSE, Werk aan de winkel. Arbeidsmarktflits, 23 september 2014  

7 Demografische ontwikkelingen, leeftijdsgebonden trends in de beroepsactiviteit, conjunctuurprognoses en de federale 
eindeloopbaanmaatregelen van 2012. Zonder impact van maatregelen uit ‘regeerakkoorden 2014’.  

8 In het scenario ‘BAU+’ vertrekt men van ‘business as usual’-assumpties: activiteitsgraden evolueren zoals afgelopen jaren 
en de werkloosheid stabiliseert op een recent niveau.  

9 Het demografie-scenario houdt enkel rekening met de demografische vooruitzichten.  
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Figuur 1 Pojectie van de werkzaamheidsgraad volgens 3 scenario’s (Vlaams Gewest; 20-64 jarigen) 

 

Bron: SteunpuntWSE (Interactieve toepassing ‘Werkzaamheidsprojectie’) 

 
Opvallend is het zeer beperkte verschil in de verwachte werkzaamheid tussen het ‘IMPACT-(beleids)scenario’ 

enerzijds en het ‘ongewijzigd beleid-scenario BAU+’ anderzijds. Dit bedraagt slechts 1,1 procentpunt hetgeen 

het gecumuleerd effect zou zijn van de getroffen eindeloopbaanmaatregelen van 2012 en de iets positiever 

ingeschatte conjunctuur in het IMPACT-scenario. 

 

Dit geeft aan dat het positieve effect van een strenger eindeloopbaanbeleid, in casu de federale hervorming van 

2012, op de werkzaamheid in de scenario’s van het Steunpunt WSE niet al te hoog wordt ingeschat. De 

verlenging van de (einde)loopbaan van ‘uittreders’ kan, zeker bij de een langdurige, lage groei- en jobdynamiek, 

de kansen van nieuwe ‘intreders’, vooral jonge schoolverlaters en werkzoekenden, verminderen. De daling van 

de ‘uitstroom naar werk’ van werkzoekende jongeren de laatste jaren is wellicht het gevolg van het 

gecombineerde effect van de laagconjunctuur, de langere werkzaamheid van oudere werknemers en de 

geringere vervangingsvraag.  

 

Daarnaast wijst het ‘Jaarverslag 2013’ van het RIZIV erop dat de afbouw van de vervroegde uittredingstelsels, 

naast de psychische aandoeningen, één van de belangrijkste oorzaken is van de enorme toename van het aantal 

(oudere) invaliden of langdurig zieken10. Langere loopbanen zijn noodzakelijk voor de financiering van de Sociale 

Zekerheid en het op peil houden van de actieve beroepsbevolking, maar het op korte tijd sterk optrekken van de 

uittredingsleeftijd heeft ook onbedoelde gevolgen die het beoogde effect op de werkzaamheid afzwakken. 

Hetzelfde werd eertijds vastgesteld met het nochtans geleidelijk optrekken (vanaf 1997) van de wettelijke 

pensioenleeftijd van de vrouwen van 60 naar 65 jaar. Het voornemen van de federale Regering om de 

leeftijdsgrens voor ‘landingsbanen’ (via tijdskrediet of loopbaanonderbreking met een aanvullende uitkering) te 

verhogen van 55 jaar naar 60 jaar is alleszins niet van aard om langere loopbanen ‘werkbaarder’ te maken. 

10 In 2013 bedraagt het aantal invaliden in België 320.823, een toename met 47,5% sinds 2003. Langdurige ziekte neemt 
zeer sterk toe met de leeftijd. Meer dan 60% zijn 50-plussers die veelal thuis moeten blijven door psychische aandoeningen 
(vooral depressie en burn-out) die sinds 2000 met 88% toegenomen zijn.  
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Vacaturemarkt geeft (nog) geen duidelijke richting aan  

In 2013 werden, in vergelijking met 2012, 3,4% minder jobs ontvangen in het NECzU11.  Vanaf september 2013 

ontvangt VDAB telkens meer jobs per maand dan het jaar voordien en deze tendens zet zich verder in 2014.  De 

maand-op-maand-stijgingen kennen een grillige evolutie, met zowel opvallende toenames in ondermeer juli 

(+22%) als een bijna status quo in maart (+1,9%). In september 2014 zijn er 11% meer jobs ontvangen dan in 

september 2013. Cumulatief gezien, van januari tot en met september 2014, ligt het aantal ontvangen jobs bijna 

13% hoger dan het jaar voordien.  

 

Figuur 2 Evolutie van het aantal vacatures (maandcijfers) binnen het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten 

(Vlaams gewest; 1996- september 2014) 

 
 

In 2009 is het aantal ontvangen vacatures teruggevallen tot onder het niveau van 2006. Vanaf 2010 is er een 

herstel, maar in het najaar van 2011 komt er een kentering en het aantal ontvangen jobs stagneert begin 2012. 

De daling vanaf de tweede helft van 2012 is niet zo sterk als in 2009. Het aantal ontvangen jobs kent terug een 

maand-op-maand stijging vanaf september 2013 met als voorlopig hoogtepunt september 2014, met 23.172 

ontvangen jobs. We moeten teruggaan tot september 2011 om een hoger aantal ontvangen vacatures te 

noteren.  

 

De evolutie van het aantal openstaande vacatures volgt een nog uitgesprokener 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 daalt het aantal weer geleidelijk tot een (voorlopig) dieptepunt in december 2013 (35.546). In 

september 2014 bedraagt het aantal openstaande jobs 41.478. 

Evolutie van de vacatures 

11 Broncijfers uit Arvastat. Studentenjobs behoren niet meer tot het NEC en worden apart geregistreerd. 
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Sectorale evoluties 

Figuur 3 toont de evolutie van het aantal ontvangen vacatures per hoofdsector met de evolutie over 1 jaar en 

september 2013 als referentiepunt. De kleine primaire sector is zeer onvoorspelbaar en sterk onderhevig  aan 

allerhande seizoenseffecten. 

 

Figuur 3 Evolutie (september 2013=100) van de ontvangen vacatures naar hoofdsector (Vlaams gewest; september 2013 - 

september 2014) 

 
 
De evolutie van het aantal ontvangen jobs uit de secundaire sector kent een zeer grillig verloop met als 

dieptepunt december 2013. Het aantal jobs in september 2014 ligt uiteindelijk toch nog iets boven het niveau 

van een jaar geleden.   

De tertiaire sector blijft in de loop van het jaar schommelen rond index 100 maar kent een stijging in september 

2014. De sector ‘uitzendbureau’s en arbeidsbemiddeling’ beïnvloedt hier sterk de cijfers. Het aantal ontvangen 

vacatures vanuit de tertiaire sector ligt in september 2014 boven het niveau van september 2013.   

De quartaire sector is traditioneel het minst conjunctuurgevoelig. Ook hier ligt het aantal ontvangen jobs in 

september 2014 boven het niveau van een jaar geleden. 

 

Over de laatste 12 maanden is er binnen de secundaire sector een zeer diverse evolutie.  Sectoren met dalende 

vacaturecijfers variëren van -10% (vervaardiging van machines en toestellen) tot -3,8% (vervaardiging van 

bouwmaterialen). De evolutie in sectoren met meer jobs  varieert van +0,2% (metaal) tot +30% (textiel, kleding 

en schoeisel).  Binnen de tertiaire sectoren is er alleen een daling bij ‘diensten aan personen’ (-10,9%) en 

‘financiële diensten’ (-7,8%). De toename ligt tussen +37,2% (Uitzendbureau’s en arbeidsbemiddeling) en +2,3% 

(transport, logistiek en post). Binnen de quartaire sector varieert het tussen +8,3% (ontspanning, cultuur en 

sport) en -14,4% (overige dienstverlening).  

De evolutie per hoofdsector over een langere referentieperiode en met als referentiepunt maart 2008 (figuur 4) 

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 quartaire sector noteert nu (lichtjes) onder het niveau van 2008. 

Sinds september 2013 is er terug een sterke toename binnen de tertiaire sector. Dit is voor een groot stuk te 

danken aan de sector ‘Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling’. Deze sector is ondertussen goed voor 37% 

(cijfers over de laatste 12 maanden) van de ontvangen jobs binnen het NECzU.  Van deze vacatures weten we 

echter niet uit welke sectoren ze echt komen. 

11 



 

 

Figuur 4  Evolutie (maart 2008=100) van de ontvangen vacatures, naar hoofdsector (Vlaams gewest; maart 2008 - 

september 2014; voortschrijdende gemiddelden laatste 12 maanden) 

 
 

De grootste secundaire sectoren, volgens het 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 voor de crisis. Vanaf najaar 2011 is er een sterke daling van het aantal ontvangen jobs in 

deze vier secundaire sectoren. De laatste maanden lijkt het zich te stabiliseren op een veel lager niveau. 

 

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 zakt deze sector terug weg. 

Sinds maart 2013 lijkt er ook hier een stabilisatie op een veel lager niveau.  

 

De evolutie van het aantal ontvangen jobs in de quartaire sector (figuur 5) verloopt anders dan bij de secundaire 

of tertiaire sector. Tegenover 2008 blijven de jobs voor ‘openbare besturen’ afnemen.  Het aantal jobs voor’ 

gezondheidszorg’ en ‘ontspanning, cultuur en sport’ lijkt de laatste maanden opnieuw te stabiliseren, zij het ook 

op een lager niveau. Het aantal jobs binnen de ‘maatschappelijke dienstverlening’ neemt gestaag toe tot 2011, 

stabiliseert op dat hogere niveau maar neemt de laatste maanden toch (lichtjes) af.   

 

Figuur 5  Evolutie (maart 2008=100) ontvangen vacatures in de quartaire sector, naar belangrijkste subsector (Vlaams 

gewest; maart 2008-september 2014; voortschrijdende gem. laatste 12 maanden)  
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Ook deze crisis heeft weinig impact op de structurele knelpunten 

De lijst van ‘knelpuntberoepen 2014’ werd voor het eerst gebaseerd op Comeet, de nieuwe beroepenindeling 

die gebaseerd is op de beroepennomenclatuur ‘Competent’12 van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

(SERV). Hierdoor is een vergelijking met de vorige beroepenindeling (gebruikt tot de ‘knelpuntenlijst 2013’) en 

vorige knelpuntberoepenlijsten niet echt mogelijk. 

 

Door de economische crisis, de groeiende tewerkstelling van buitenlandse werknemers en de besparingen in de 

gezondheidssector daalt het aantal knelpuntberoepen. Beroepen zoals boekhouder, opvoeder en bekister-

ijzervlechter zijn van de lijst verdwenen. Daarnaast is er ook soms een verschuiving van een ‘kwantitatief tekort’ 

naar meer ‘kwalitatieve eisen’. Maar toch verandert er weinig aan de structurele, hardnekkige 

knelpuntberoepen. 

 

Eén van de belangrijkste oorzaken in de knelpuntproblematiek blijft het kwantitatief tekort aan technisch 

geschoolden, zowel uit het secundair als het hoger onderwijs. Beroepen zoals technici, verpleegkundigen, 

informatici, onderhoudsmecaniciens, enz. blijven op de lijst staan. Ook de cluster van ingenieur-beroepen blijft 

een kwantitatief knelpunt. Gespecialiseerde bedienden, vertegenwoordigers, schoonmakers, beroepen uit de 

horeca, enz. blijven ook knelpuntberoepen, zij het meer omwille van kwalitatieve oorzaken en/of 

arbeidsomstandigheden. Ook voor verschillende gespecialiseerde bouwberoepen (metselaars, dakdekkers, …) 

blijft het vrij moeilijk om competente kandidaten te vinden.   

 

Werkgevers hebben het bij knelpuntberoepen beduidend moeilijker om een geschikte kandidaat te vinden maar 

niet alle vacatures voor knelpuntberoepen geraken even moeilijk ingevuld. Dit is ook afhankelijk van de sector, 

de regio, de arbeidsvoorwaarden in een specifiek bedrijf, enz. Toch geraakt 77% van de afgehandelde jobs voor 

knelpuntberoepen vervuld, terwijl dit 84,5% is bij de jobs voor niet-knelpuntberoepen. 

 

 

Naar een nieuwe methodologie voor de ‘knelpuntenlijst 2015’ 

Sinds meer dan een jaar is VDAB bezig met het herbekijken van de knelpuntmethodologie. De huidige 

methodologie gaat al decennia mee en heeft haar waarde bewezen. Dat de lijst steeds vaker gebruikt wordt voor 

nieuwe doelstellingen, bewijst haar legitimiteit. Vele instanties, zoals de RVA, de gemeenten en 

provinciebesturen, het onderwijs, de Nationale Bank en de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid gebruiken de 

VDAB-knelpuntenlijst. Desondanks kent de huidige methodologie ook haar problemen door de beperkingen van 

de VDAB-data, maar andere data tot op beroepsniveau zijn er niet. Onder andere de zesde staatshervorming is 

een goede gelegenheid om na te gaan waar verbeteringen mogelijk zijn. 

Het uitwerken van een nieuwe, flexibele methodologie vertrekt van de verschillende beleidsbehoeften ten 

aanzien van een knelpuntberoepenlijst. 

12 Competent is een beroependatabank. Ze bevat fiches met informatie over de inhoud van beroepen, welke activiteiten 
men moet kunnen uitvoeren, wat men hiervoor moet kunnen en kennen, hoe het werk georganiseerd is, enz. Meer 
informatie over het gebruik en de inhoud van Competent vindt men op de website www.serv.be/competentieteam. 
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Het uitgangspunt van de nieuwe methodologie zijn twee beleidsdoelstellingen: 

 aan de ene kant een stabiele en beperkte lijst die de hardnekkige tekorten op de Vlaamse 

arbeidsmarkt weergeeft; deze lijst is nodig om te focussen op onze internationale bemiddelingsacties 

en/of langdurige opleidingsacties, zoals de ‘Onderwijs Kwalificerende Opleidingstrajecten 

Professionele Bachelor’;  

 daarnaast is, om richting te geven aan het sectorale beleid van VDABt, een inventaris nodig van àlle 

rekruteringsproblemen op de arbeidsmarkt, hoe klein, groot of tijdelijk ook.  

 

De eerste lijst is per definitie een deelverzameling van de tweede. Naast het optimaliseren van het bepalen 

welke beroepen op de lijst komen, zal er ook bekeken worden hoe knelpuntberoepen gerichter en beter kunnen 

ingedeeld worden naar oorzaak en remediëringsstrategie. 
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Het stijgingsritme vertraagt 

Eind september 2014 telt Vlaanderen 242.084 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ), 5.409 of 2,3% meer dan 

het jaar voordien. In vergelijking met september 2008 gaapt er zelfs een kloof van 67.754 eenheden. Het 

teruglopend stijgingsritme sinds begin dit jaar is een eerste hoopvol signaal: in januari steeg de Vlaamse 

werkloosheid jaar-op-jaar nog met 11,5%, dat jaarverschil is ondertussen gezakt tot +2,3%.  

 
Tabel 2  Evolutie van de jaarverschillen in het aantal NWWZ (Vlaams gewest; sept. – sept. 2014)  

 
 
De werkloosheidsevolutie zit in de fase van ‘de daling van de stijging’. De kengetallentabel die de evolutie tussen 

september 2013 en september 2014 observeert, wijst op uitschieters naar boven en naar onder: de 

werkzoekende 50-plussers (+9,1%) en de langdurig werkzoekenden (+10,9%) noteren fors hoger terwijl de jonge 

werkzoekenden (-4,1%) en de kortdurig werkzoekenden (-2,6%) een dalend verloop kennen. 

 

 

Kenmerken van de arbeidsreserve 

NWWZ volgens categorie 

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 173.671 de grootste subgroep binnen de NWWZ en stijgen op jaarbasis met 2,4%; 

 bij de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) is er een status quo (+0,1%); na een BIT van 310 

dagen kunnen ze aanspraak maken op inschakelingsuitkeringen en verschuiven ze naar de WZUA’s; 

NWWZ - Jaarverschillen 

Maand Mannen Vrouwen Totaal   

sep 2013 +10,4% +8,5% +9,5%   

okt 2013 +8,9% +8,8% +8,8%   

nov 2013 +8,5% +9,1% +8,8%   

dec 2013 +9,3% +9,4% +9,3%   

jan 2014 +11,3% +11,8% +11,5%   

feb 2014 +9,5% +10,1% +9,8%   

mrt 2014 +8,5% +9,6% +9,0%   

apr 2014 +6,2% +7,9% +7,0%   

mei 2014 +5,4% +6,6% +6,0%   

jun 2014 +5,2% +7,1% +6,1%   

jul 2014 +3,7% +4,4% +4,0%   

aug 2014 +3,0% +3,0% +3,0%   

sep 2014 +2,7% +1,9% +2,3%   

Evoluties in de werkloosheid 
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 de vrij ingeschreven werkzoekenden klimmen met 4,2%; 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, stuwen het aantal vrij ingeschreven werkzoekenden omhoog; 

 de restgroep ‘Andere’ (+1,7%) neemt eveneens toe; deze omvat o.a. de werkzoekenden ten laste van 

het OCMW en de deeltijds lerenden zonder baan. 

 
Tabel 3  Evolutie aantal NWWZ en aandeel (Vlaams gewest; sept. 2013 – sept. 2014)  

 

 
NWWZ volgens geslacht 

Het voorbije jaar steeg de mannelijke werkloosheid met 2,7%, de vrouwelijke met 1,9%. Dat zijn vergelijkbare 

groeiritmes. Dat was anders in het crisisjaar 2009 toen de mannelijke werkloosheid in september met liefst 

33,4% toenam, de vrouwelijke met 13,2%. De meerderheid wisselde daardoor in 2009 van kamp en dat blijft zo 

tot op heden. Deze ommekeer kondigde zich ook al aan vòòr de crisis maar is er wel door versneld. Sectorale 

ontwikkelingen, banengroei in de tertiaire en quartaire sector en het verlies van ‘mannelijke’ jobs in de industrie, 

vormen de voedingsbodem voor de ommekeer. Het stelsel van dienstencheques gaf laaggeschoolde vrouwen er 

bovenop een stevig zetje.  

September 2014   aantal 
verschil op 

jaarbasis 
aandeel   

NWWZ   242.084 +2,3%     

Categorie WZUA 173.671 +2,4% 71,7%   

  BIT 26.334 +0,1% 10,9%   

  Vrij ingeschreven 24.723 +4,2% 10,2%   

  Andere 17.356 +1,7% 7,2%   

Geslacht Mannen 128.649 +2,7% 53,1%   

  Vrouwen 113.435 +1,9% 46,9%   

Leeftijd - 25 jaar 57.374 -4,1% 23,7%   

  25 - 50 jaar 125.608 +2,4% 51,9%   

  + 50 jaar 59.102 +9,1% 24,4%   

Studieniveau Laag 105.756 +0,1% 43,7%   

  Midden 88.868 +3,6% 36,7%   

  Hoog 47.460 +4,9% 19,6%   

Werkl.duur - 1 jaar 137.193 -2,6% 56,7%   

  1 - 2 jaar 42.970 +7,7% 17,8%   

  + 2 jaar 61.921 +10,9% 25,6%   

Allochtonen   58.571 +1,2% 24,2%   

Arbeidsgehandicapten 31.485 +5,2% 13,0%   
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NWWZ volgens leeftijd 

De evolutie is ongelijk: de jeugdwerkloosheid krimpt op jaarbasis met 4,1%, terwijl de middenleeftijdsgroep 

(+2,4%) en de oudste leeftijdsgroep (+9,1%) groeien. Het optrekken van de leeftijdsgrens voor een maxi-

vrijstelling tot 60 jaar sinds 2013, behalve voor werkzoekenden met een lange beroepscarrière, heeft daar debet 

aan. Door de hogere leeftijdsgrens stijgt het aantal NWWZ van 55 tot 59 jaar t.o.v. vorig jaar met 4.848 

eenheden of 17,5%. De leeftijdsgroep 50 tot 54 jaar noteert daarentegen licht lager (-2,1%). 

 

Op iets langere termijn (september 2008-2014) stijgt de werkloosheid bij de drie leeftijdsklassen in een 

vergelijkbare ordegrootte. Met september 2008 als basis 100 komt de index voor de jeugdwerkloosheid zes jaar 

later uit op 138, deze van de 25- tot 49-jarigen op 143,5 en de 50-plussers stranden op index 130,8. 

 

Tabel 4  Evolutie NWWZ volgens leeftijd (Vlaams gewest; sept. 2008 – sept. 2014) 

 
 

Wanneer ingezoomd wordt op de variaties qua veranderingsritme valt op dat: 

 de jeugdwerkloosheid conjunctuurgevoeliger is; de index springt van waarde 100 in 2008 naar 129,4 in 

het crisisjaar 2009, een verschil van 29,4 procentpunten; bij de 25 tot 49-jarigen stijgt de index met 26 

pptn. en bij de 50-plussers met 10,7 pptn (verder wordt de jeugdwerkloosheid in detail bekeken);  

 wijzigingen in de werkloosheidsreglementering tekenen zich af in de evolutie van de 50-plussers: 

tussen september 2011 en 2012 daalde het aantal werkzoekende 50-plussers nog; het optrekken in 

2013 van de leeftijdsgrens voor een maxi-vrijstelling tot 60 jaar doet het aantal geregistreerde 

werkzoekenden stijgen met 10,9 pptn. tussen 2013 en 2014 terwijl de  jongeren-index zakt met 5,8 

pptn. 

 
NWWZ volgens studies 

De laaggeschoolde werkzoekenden staan voor 43,7% van de Vlaamse werkzoekenden. Het hoogste aandeel 

laaggeschoolden wordt genoteerd bij de 50-plussers (52,3%), logisch gezien deze oudste leeftijdsgroep minder 

studiekansen kreeg dan de volgende generaties.  

 
Tabel 5  Aandeel NWWZ volgens studieniveau (Vlaams gewest; sept. 2014) 

 

  Leeftijd   

  < 25 25-50   50 en ouder       Totaal 

2008 100 100 100   100 

2009 129,4 126,0 110,7   122,8 

2010 124,3 123,0 116,0   121,5 

2011 116,5 115,0 112,9   114,8 

2012 134,7 125,5 111,4   124 

2013 143,8 140,1 119,9   135,8 

2014 138,0 143,5 130,8   138,9 

  Leeftijd Studieniveau 

  Laag Midden Hoog   

< 25 39,2% 40,7% 20,1%   

25 tot 50 41,7% 36,8% 21,5%   

50 en ouder 52,3% 32,7% 15,0%   

Totaal 43,7% 36,7% 19,6%   
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NWWZ volgens werkloosheidsduur 

Het vertragen van het groeiritme uit zich in minder kortdurig werkzoekenden (-2,6%). Het cohorte-effect drijft de 

langdurige (+7,7%) en de zeer langdurige (+10,9%) werkloosheid wel nog op omdat werkzoekenden die de 

arbeidsmarkt betreden tijdens een  recessie moeilijker een baan vinden. Ook in het crisisjaar 2009 liep het 

aandeel kortdurig werkzoekenden op. Omdat ze toen met meer waren en ook omdat periodes van werkloosheid 

nefast zijn (men bouwt geen ervaring op), stijgt het volgend jaar het aandeel van de groep die 1 tot 2 jaar 

werkzoekend is en twee jaar later veert de zeer langdurige werkloosheid op. De ‘double dip’ manifesteert zich in 

een groter aandeel kortdurig werkzoekenden in 2012 en 2013, meer langdurige in 2013 en 2014 en nu, met 

twee jaar vertraging, in een groter aandeel zeer langdurig werkzoekenden. De tabel illustreert (cijfers in bold) 

hoe cohorten doorschuiven.  

 
 

Tabel 6  Evolutie NWWZ volgens werkloosheidsduur (Vlaams gewest; sept. 2008 – sept. 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NWWZ volgens origine 

Vlaanderen telt 58.571 werkzoekenden met een migratieachtergrond of 24,2% van de geregistreerde 

arbeidsreserve. Deze allochtone werkloosheid stijgt op jaarbasis met 1,2%, de autochtone met 2,6%. De tragere 

toename komt er door de huidige, kleinere inkomende migratie en een groeiende derde generatie die als Belg 

geboren is. 

 

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 huidige definitie steunt dus enkel op de nationaliteit en de historiek van de nationaliteit van de 

werkzoekende zelf. Minpunt is dat de groeiende, als Belg geboren derde generatie, er niet door wordt gevat 

terwijl de integratie op de arbeidsmarkt van deze groep toch als problematisch wordt ervaren.  

 
NWWZ met een arbeidshandicap 

Het aantal werkzoekenden met een arbeidshandicap bedraagt 31.485, een aandeel van 13%.  De 50-plussers zijn 

oververtegenwoordigd: 36,3% van de arbeidsgehandicapten zijn ouder dan 50, tegenover 24,4% in de totale 

werkzoekendenpopulatie. De inschakeling is een heikel punt: 50,6% van de arbeidsgehandicapte werkzoekenden 

zijn meer dan 2 jaar werkzoekend. Het aandeel van de zeer langdurige werkloosheid in de totale 

werkzoekendenpopulatie is met 25,6% de helft lager. 

  Werkloosheidsduur 

  < 1 jaar 1 tot 2 jaar 2 jaar en langer   

2008 59,5% 13,6% 27,0%   

2009 62,0% 15,4% 22,5%   

2010 57,5% 18,1% 24,4%   

2011 57,6% 16,3% 26,1%   
2012 59,6% 16,0% 24,4%   

2013 59,5% 16,9% 23,6%   

2014 56,7% 17,8% 25,6%   
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Werkloosheidsgraden 

De werkloosheidsgraad drukt de verhouding uit tussen het aantal werkzoekenden en de beroepsbevolking op 

arbeidsleeftijd. Eind september bedraagt de Vlaamse werkloosheidsgraad 8,14%, respectievelijk 8,03% bij de 

mannen en 8,28% bij de vrouwen. Het verschil tussen de mannelijke en vrouwelijke werkloosheidsgraad 

bedraagt nog amper 0,25 ppt. De genderkloof, nog meer dan 3 pptn. een decennium terug, is quasi gedicht. 

 
Tabel 7  Evolutie van de genderkloof in de werkloosheidsgraad (Vlaams gewest; sept. 2002 – sept. 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tussen 2002 en 2008 verkleint de seksekloof door de daling van het aantal werkzoekende vrouwen (teller) en 

een grotere vrouwelijke arbeidsparticipatie (noemer van de breuk). In 2009 smelt de genderkloof verder weg 

maar dan vooral door de stijging van de mannelijke werkloosheidsdruk als gevolg van de crisis. De jaren 2010 en 

2011 zijn atypisch door het terug breder worden van de kloof door de krimpende mannelijke werkloosheidsdruk. 

Het tijdelijk herstel gaf de industrie zuurstof en vooral de mannen deden daar hun voordeel mee. De ‘double dip’ 

doet de mannelijke werkloosheid nadien terug sneller oplopen dan de vrouwelijke waardoor de genderkloof 

nagenoeg verdwenen is. 

 

 

Focus op de jeugdwerkloosheid 

‘Gesettelde’ insiders versus jonge outsiders 

Bij elke economische crisis veert de jeugdwerkloosheid als eerste op. Bedrijven proberen de kernwerknemers 

aan boord te houden. Outsiders daarentegen zoals werkloze jongeren zien bij een economische terugval hun 

arbeidsmarktkansen snel slinken en blijven dus meer werkzoekend. Omdat jongeren ook vaker werken met 

tijdelijke contracten komen ze bij afslankingen als eerste in beeld. De figuur toont dat de nieuwe pieken telkens 

onder de vorige piek blijven, mede door de langere schoolloopbanen en de ontgroening.  

  Werkloosheidsgraad 

  Mannen Vrouwen Totaal Genderkloof   

2002 6,16 9,49 7,59 3,33   

2003 6,90 10,41 8,42 3,51   

2004 7,38 10,99 8,95 3,61   

2005 7,39 11,02 8,99 3,63   

2006 6,84 9,97 8,23 3,13   

2007 5,37 7,72 6,43 2,35   

2008 5,27 7,04 6,07 1,77   

2009 7,01 7,93 7,43 0,92   

2010 6,80 7,82 7,26 1,02   

2011 6,31 7,37 6,80 1,06   

2012 7,05 7,56 7,28 0,51   

2013 7,80 8,15 7,96 0,35   

2014 8,03 8,28 8,14 0,25   
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Figuur 6  Evolutie van de jeugdwerkloosheid (Vlaams gewest; sept. 1989 – sept. 2014) 

 
 
Het ijkpunt in de vorige tabellen was september 2008. De jeugdwerkloosheid bereikte toen het laagste niveau 

uit de voorbije kwarteeuw. De steile klim in 2009 wordt gevolgd door een tijdelijk herstel in 2010 en 2011. Het 

double dip-scenario dat zich vanaf 2012 ontrolt, stuurt de jeugdwerkloosheid hoger. Het is pas het laatste jaar 

dat de evolutie terug neerwaarts is. 

 
Tabel 8  Evolutie van de  jeugdwerkloosheid naar leeftijd (Vlaams gewest; sept. 2013 – sept. 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

De snelste daling is er bij de <20-jarigen, o.a. door de werkinlevingsprojecten (WIJ!) in de Vlaamse 

centrumsteden. De WIJ!-projecten zijn gericht op jongeren zonder diploma en moeten hen via een reeks 

begeleidingsmaatregelen, waaronder korte stages bij verschillende bedrijven, wapenen om hun plaats op de 

arbeidsmarkt in te nemen. 

Het statistisch effect volgt uit de basisregel dat ‘Werkzoekenden die een beroepsopleiding volgen bij VDAB of 

een van zijn partners niet als werkzoekende worden geteld’. Het werkzoekendencijfer van september 2014 is 

exclusief 6.031 jongeren in beroepsopleiding, in september 2013 waren er nog maar 5.277 jongeren die een 

beroepsopleiding volgden. 

 

 

  Jonge NWWZ 

  Leeftijd sep/13 sep/14 Verschil (%)   

  < 18 3.358 2.932 -12,7%   

  18 - 19 11.260 10.679 -5,2%   

  20 - 24 45.191 43.763 -3,2%   

  Totaal 59.809 57.374 -4,1%   
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Leerplicht tot 18 en toch geen diploma secundair onderwijs 

Het aandeel van de mannen bij de jonge werkzoekenden bedraagt 56,7%. Het aandeel laaggeschoolden 

bedraagt 39,2%, in totaal zijn dit er 22.491. 

 

Tabel 9  De laaggeschoolde jeugdwerkloosheid naar geslacht (Vlaams gewest; sept. 2014) 

 

 
Het blijft frappant dat ondanks de leerplicht tot 18 jaar, 39,2% van de werkzoekende jongeren laaggeschoold is. 

Deelverklaringen voor dit hoge aandeel zijn: 

 lage scholing is een ‘discriminerende’ factor op de arbeidsmarkt; de recente studie ‘Werkzoekende 

schoolverlaters 2014’ meldt dat het aandeel van de laaggeschoolde jongeren in de 

schoolverlaterspopulatie 14,8% bedraagt, maar een jaar later is het toegenomen tot 33,3%; 

 laaggeschoolde jongeren lopen ook achteraf een groter risico om werkloos te zijn en te blijven: in de 

kortdurige werkloosheid is het aandeel van laaggeschoolden 32%, maar dit stijgt tot 58,2% bij de 

jongeren die één tot twee jaar werkzoekend zijn en zelfs tot 70% in de langdurige werkloosheid; 

 de leerlingen uit het deeltijds onderwijs zonder baan verschijnen ook in deze cijfers en ze worden 

gerubriceerd bij de laaggeschoolden; onder de 57.374 jonge werkzoekenden zijn er 5.141 leerlingen 

uit het deeltijds onderwijs die op zoek zijn naar een deeltijdse baan. 

 
Ook de  groep midden- en hooggeschoolden is toegenomen 

Twee op vijf (40,7%) van de jonge werkzoekenden zijn middengeschoold. Eén op vijf (20,1%) van de jonge 

werkzoekenden heeft een bachelor- of master-diploma. 

 

Tabel 10  De middengeschoolde jeugdwerkloosheid naar geslacht (Vlaams gewest; sept. 2014) 

 

 

  Studieniveau Jonge NWWZ 

  Mannen Vrouwen Totaal 

Lager onderwijs + 1e graad sec 4.379 2.174 6.553 

Leertijd (Syntra) 243 124 367 

Deeltijds beroepssecundair 1.590 738 2.328 

2e graad sec. algemeen 366 200 566 

2e graad sec. beroeps 6.488 4.198 10.686 

2e graad sec. technisch 1.232 581 1.813 

2e graad sec. kunst 98 80 178 

Totaal 14.396 8.095 22.491 

  Studieniveau Jonge NWWZ   
  Mannen Vrouwen Totaal   

3e graad sec. algemeen 1.709 1.059 2.768   

3e en 4e graad sec. beroeps 7.049 5.520 12.569   

3e graad sec. technisch 4.553 2.685 7.238   

3e graad sec. kunst 245 292 537   

Hoger beroepsonderwijs 80 133 213   

Totaal 13.636 9.689 23.325   
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Sinds de crisis groeide de groep hooggeschoolden met 3.553, o.a. door het haperen van de tewerkstellingsmotor 

van de tertiaire en quartaire sector. Een sterke vacaturegroei de volgende jaren in deze sectoren is twijfelachtig 

gezien de budgettaire context waardoor gemeenten, provincies, de Vlaamse en federale overheid slechts een 

deel van de vertrekkers zullen vervangen. Idem dito voor ziekenhuizen en zorginstellingen. Dat oudere 

werknemers door de pensioenhervorming langer aan de slag blijven drukt bovendien de vervangingsvraag. Ook 

de afbouw van de vervroegde uittrede in het onderwijs (TBS) vertraagt de generatiewissel.  

 

Tabel 11  De hooggeschoolde jeugdwerkloosheid naar geslacht (Vlaams gewest; sept. 2014) 

 

 

 

 

 

 
Hooggeschoolde jongeren staan voor de moeilijke keuze om al dan niet in te gaan op vacatures onder hun 

niveau. Gentse onderzoekers onderzochten de meest lonende strategie voor werkloze schoolverlaters met het 

oog op een snelle transitie naar een job op het niveau van hun kwalificaties. Het dilemma: “Enkel adequate jobs 

aannemen om te vermijden vast te raken in niet-adequate jobs? Of jobs waarvoor ze overgeschoold zijn net wel 

aannemen om zo de transitie naar een adequate job te versnellen?”13 

 

In het onderzoek wordt het causale verband onderzocht tussen het aanvaarden van een job waarvoor men 

overgeschoold is en het vinden van een adequate job nadien. De eenduidige schattingsresultaten signaleren dat 

het aanvaarden van een job met overscholing de duurtijd tot de instroom in een adequate job verlengt. 

De strategische keuze valt weg wanneer jongeren op eigen benen staan en de financiële noodzaak tot werk zich 

opdringt. Het duurt immers een jaar vooraleer jonge schoolverlaters in aanmerking komen voor een 

inschakelingsuitkering. 

 
Werkloosheidsgraden: een alternatieve graadmeter, zelfde vaststellingen 

De evolutie van de jeugdwerkloosheid in absolute cijfers is geschetst onder 3.3.1. De werkloosheidsgraden 

leveren een alternatieve graadmeter, maar tonen dezelfde evoluties: 

 in 2009 is er de forse sprong omhoog, in 2010 en 2011 een tijdelijke daling en in 2012 lopen de 

werkloosheidsgraden terug op; september 2014 is een nieuw kantelpunt; 

 de mannelijke werkloosheidsdruk dook in 2008 nog onder de vrouwelijke; sindsdien zijn de rollen 

omgekeerd. 

 

13 S. Baert, B. Cockx en D. Verhaest (UGent), Overscholing onder Vlaamse schoolverlaters: springplank of valkuil? In: 

Over.Werk, 2012/3, p.91-95 . 

  Studieniveau Jonge NWWZ   
  Mannen Vrouwen Totaal   

Professionele bachelor 2.431 4.161 6.592   

Academische bachelor 216 302 518   

Master 1.830 2.618 4.448   

Totaal 18.193 16.903 35.096   
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Tabel 12  Evolutie jeugdwerkloosheidsgraad naar geslacht (Vlaams gewest; sept. 2008 – sept. 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Geografische verschillen 

De werkloosheidsgraden zijn vooral interessant om geografische verschillen qua werkloosheidsdruk in kaart te 

brengen. De kleurschakeringen wijzen op een meer of minder hoge werkloosheid.  

 

Figuur 7  De jeugdwerkloosheidsgraad per gemeente (Vlaams gewest; sept. 2014) 

 
 

De Top 20 met de hoogste scores omvat zes faciliteitengemeenten. Kenmerkend voor de Waalse en Brusselse 

buren is de enorm hoge jeugdwerkloosheid. Omdat in de aangrenzende Vlaamse faciliteitengemeenten veel 

Franstalige jongeren wonen met vergelijkbare profielen en arbeidsmarktoriëntaties als in Brussel en Wallonië, is 

het niet onverwacht dat de jeugdwerkloosheid er piekt. Hypothetisch kan een zelfde verklaring ingeroepen 

worden voor de hoge werkloosheidsdruk in Landen, Tongeren, Hoegaarden, Tienen en Geraardsbergen die zich 

eveneens situeren op de taalgrens. 

  Geslacht   
  Mannen Vrouwen   

sep/08 12,99 13,87   

sep/09 19,27 17,03   

sep/10 18,16 16,94   

sep/11 16,92 16,32   

sep/12 20,62 18,29   

sep/13 22,39 20,46   

sep/14 21,64 19,57   
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Antwerpen en Gent op plaats 8 en 9 torsen allebei een hoge jeugdwerkloosheidsdruk. Deze steden alsook een 

reeks andere steden en gemeenten als Genk, Oostende, Maasmechelen, Turnhout, Willebroek, Vilvoorde en 

Blankenberge tellen relatief veel jonge werkzoekenden, vaak ook allochtone jongeren, met een zwakke 

arbeidsmarktpositie. De geografische concentratie van laaggeschoolde jongeren die naar dezelfde jobs dingen, 

verhoogt het risico om werkloos te blijven. 

 

De laagste scores worden opgetekend in een reeks West- en Oost-Vlaamse landelijke gemeenten. Kenmerkend 

is er het gediversifieerde KMO-weefsel en jobaanbod met vacatures voor zowel laag-, midden- als 

hooggeschoolde profielen. Ondermeer de landbouwsector en de industrie, en in het bijzonder de agro- en 

voedingsindustrie, bieden er kansen aan laaggeschoolden. 

 
Jongeren met een migratieachtergrond 

Behalve uit faciliteiten- en taalgrensgemeenten bestaat de Top 20 van gemeenten met een hoge 

werkloosheidsdruk uit gemeenten met veel jongeren met een migratieachtergrond. In Antwerpen zijn 44% van 

de werkzoekende jongeren van allochtone origine. Mechelen volgt kort met 42%. Dan volgen Heusden Zolder 

(32,3%), Ronse (31,4%) en Boom (31,3%). 

 

Tabel 13 Jeugdwerkloosheid naar origine in gemeenten met hoogste aandelen allochtonen (Vlaams gewest; sept. 2014)  

 

Gemeente Jonge NWWZ 

  Totaal Autochtonen Allochtonen 
Aandeel 

allochtonen 

ANTWERPEN 6.634 3.715 2.919 44,0% 

MECHELEN 884 513 371 42,0% 

HEUSDEN-ZOLDER 350 237 113 32,3% 

RONSE 347 238 109 31,4% 

BOOM 198 136 62 31,3% 

WILLEBROEK 269 185 84 31,2% 

MACHELEN 154 106 48 31,2% 

VILVOORDE 437 304 133 30,4% 

BERINGEN 488 340 148 30,3% 

SINT-NIKLAAS 809 565 244 30,2% 

LOKEREN 392 277 115 29,3% 

GENT 3.374 2.463 911 27,0% 

TEMSE 296 218 78 26,4% 

GENK 921 683 238 25,8% 

HOUTHALEN-HELCHTEREN 392 292 100 25,5% 

MAASMECHELEN 510 387 123 24,1% 

HEMIKSEM 114 87 27 23,7% 

ZAVENTEM 227 176 51 22,5% 

WEMMEL 103 80 23 22,3% 

ASSE 227 177 50 22,0% 
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Bij de berekening van de allochtone aandelen wordt enkel gekeken naar de huidige of vorige nationaliteit van de 

werkzoekende zelf en niet naar deze van de ouders. De derde generatie die in deze leeftijdstranche ongetwijfeld 

zeer groot is, blijft buiten beeld. Het is bekend dat de arbeidsmarktintrede van jongeren met een 

migratieachtergrond moeilijker verloopt dan deze van hun autochtone leeftijdsgenoten. Eén van de elementen 

die een vlotte inschakeling afremt is de lagere scholing. 

 

Tabel 14 Jeugdwerkloosheid naar origine en studieniveau (Vlaams gewest; sept. 2014) 

 

 

Er zijn zeer grote verschillen tussen autochtone en allochtone jonge werkzoekenden op vlak van studieniveau. 

Bijna 61% van de allochtone, jonge werkzoekenden is kortgeschoold, bij de autochtonen daalt dit tot bijna 35%. 

Nauwelijks 4% bij de allochtonen is hooggeschoold tegenover 23,5% bij de autochtonen. Dit heeft vooral te 

maken met het gemiddeld lagere studieniveau van de allochtone jongeren die een lagere werkzaamheidsgraad 

hebben dan de autochtone jongeren.  

 

Geen of beperkte kennis van het Nederlands is een ander element. Uit de tabel blijkt dat 35% van de allochtone 

jongeren geen of een beperkte kennis van het Nederlands hebben.  Bij de autochtonen is dit slechts 5,2%. De 

autochtone jongeren met taalachterstand Nederlands zijn vaak Franstalige jongeren uit de 

faciliteitengemeenten of taalgrensgemeenten  

 

Tabel 15 Jeugdwerkloosheid naar origine en kennis Nederlands (Vlaams gewest; juni 2014) 

 
 

Daarnaast zijn er ook manifeste obstakels aan werkgeverszijde. Uit een onderzoek14 over de integratie van 

migranten op de Vlaamse arbeidsmarkt is gebleken dat de voornaamste belemmeringen aan de vraagzijde 

negatieve beeldvorming en discriminatie zijn, de mismatch tussen zoek- en wervingskanalen en de negatieve 

organisatiecultuur.  
 

 

Origine Studieniveau     

  Laag Midden Hoog Totaal   

Autochtonen 34,8% 41,7% 23,5% 100%   

Allochtonen 60,8% 35,4% 3,8% 100%   

Totaal 39,2% 40,7% 20,1% 100%   

Origine Kennis van het Nederlands   

  0 - Geen 1 - Beperkt 2 - Goed 3 - Zeer goed   

Allochtonen 8,0% 27,0% 38,0% 27,0%   

Autochtonen 2,0% 3,2% 12,1% 82,7%   

Totaal 2,7% 5,9% 15,0% 76,5%   

14 Faiza Djait, Integratie op de Vlaamse arbeidsmarkt. In: Internationale migraties en migranten in Vlaanderen, Studiedienst 
van de Vlaamse Regering, 2014, p. 85 - 96. 

25 



 

 

De strijd tegen de jeugdwerkloosheid is een prioriteit 

De onzekere conjuncturele omgeving en de hoge jeugdwerkloosheid nopen tot actie. Werkloosheid heeft 

immers een hoge maatschappelijke kost en dat niet enkel in termen van gederfde belastings- en sociale 

zekerheidsontvangsten en meer uitkeringen. 

Er zijn ook ‘bredere’ kosten. Jongeren komen op de arbeidsmarkt met hoge verwachtingen. Wanneer ze geen 

baan vinden en (langdurig) werkloos blijven, krijgen hun zelfbeeld en maatschappelijk aanzien een serieuze 

knauw. Des te meer omdat de omgeving er te gemakkelijk vanuit gaat dat “als je maar voldoende inspanningen 

levert, een job wel volgt”. 

In crisistijden en dan vooral voor groepen met een zwakke arbeidsmarktpositie is een duurzame baan echter niet 

evident. Dat de Vlaamse jeugdwerkloosheidsgraad (bijna 17%) in vergelijking met Wallonië (33%) en Brussel 

(40%) en zeker in vergelijking met Griekenland (58%) en Spanje (55%) relatief laag is, blijft voor werkloze 

Vlaamse jongeren maar een schrale troost.  

 

Gezien de zeer nefaste gevolgen op persoonlijk en maatschappelijk vlak, blijft de strijd tegen de 

jeugdwerkloosheid op verschillende beleidsniveaus terecht prioritair, zowel in Vlaanderen als in Europa. 

Vlaanderen maakt van de overdracht van het doelgroepenbeleid gebruik om het grote aantal doelgroepen te 

beperken maar het blijft de jongeren erkennen als doelgroep. 

Ook in Europa vinden de jongeren een sterke pleitbezorger. Europa lanceerde als coördinator van het 

tewerkstellingsbeleid in 2013 de ‘Jongerengarantie-regeling’. Deze wil een baan of een opleiding garanderen 

binnen de vier maanden nadat jongeren zijn afgestudeerd of werkloos zijn geworden (zie volgend hoofdstuk).  

 

De Europese beleidslijn krijgt zijn vertaling in het Vlaamse activeringsbeleid. In het Regeerakkoord staat de 

volgende passus15: “We garanderen voor alle jonge werkzoekenden binnen de vier maanden een aanbod op 

maat: een persoonlijke ondersteuning bij het zoeken naar een job, een intensieve begeleiding, beroepsopleiding 

of (tijdelijke) werkervaring. We blijven inzetten op individuele beroepsopleiding (IBO) en andere formules van 

werkplekleren zoals de WIJ!-trajecten voor ongekwalificeerde schoolverlaters/jongeren. Ten slotte stimuleren 

we de aanwerving en duurzame inzetbaarheid van laaggeschoolde jongeren door een lastenverlaging en de 

versterking van hun competenties.” 

De Vlaamse Regering oriënteert zijn inspanningen op de meest kwetsbare jongeren zoals de ongekwalificeerde 

schoolverlaters via WIJ! en de laaggeschoolde jongeren via een lastenverlaging. 

15 Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 - 2019, p. 34-35. 
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Met bijna 5 miljoen jonge werklozen en een jaarlijkse kost van 150 miljard euro staat de jeugdwerkloosheid 

bovenaan de Europese agenda. Tussen 2013 en 2014 zijn er drie EU- toppen gewijd aan de ‘Youth Guarantee’. 

De ‘jongerengarantie’ is een aanbeveling van de Raad van de Europese Unie (april 2013) om in elk land werk te 

maken van een systeem dat ervoor zorgt dat jongeren een kwalitatief aanbod naar werk, opleiding of stages 

krijgen, ten laatste vier maanden na de inschrijving bij een bemiddelaar die deze garantie aanbiedt16.  

 

De ‘jongerenstrategie’ is bekrachtigd op de Europese Raad van Berlijn (juli 2013) waar ook beslist is om hiervoor 

6 miljard euro (periode  2014-2016) vrij te maken uit een speciaal fonds (Youth Employment Initiative).  De EU 

wil de jeugdwerkloosheid bestrijden in regio’s met een jeugdwerkloosheid boven de 25% -Vlaanderen komt dus 

met 17% niet in aanmerking voor additionele middelen- en zo de jeugdgarantie extra vorm geven.  Tijdens de 

tweede Europese top (Parijs, november 2013) wordt de implementatie van de jeugdgarantie besproken. Drie 

kernwoorden staan voorop: snelheid, solidariteit met de jonge generatie en kwaliteit van jobs en opleidingen 

met echte perspectieven voor de jongeren. Op de (voorlopig) laatste top in Milaan (oktober 2014) is er het 

voornemen om effectief prioritair werk te maken van de ‘Youth Guarantee Implementation Plans’. 

 

 

Hoe wordt de Youth Guarantee vorm gegeven in België? 

VZW Synerjob (opgericht in 2007 door VDAB, Forem, Actiris, ADG en Bruxelles Formation) is verantwoordelijk 

voor de coördinatie van de Youth Guarantee, momenteel in handen van  de Forem. Het Belgisch plan bestaat uit 

drie gewestplannen en een plan van de Duitstalige gemeenschap met gewestbevoegdheid ‘werk’. De Commissie 

vroeg in ieder plan meer aandacht voor de NEET-problematiek en structurele samenwerking tussen de beleids- 

en bestuursniveau’s. Dit moet toelaten de ongekwalificeerde uitstroom aan te pakken en de Youth Guarantee 

breder vorm te geven: niet enkel focussen op de activering binnen de vier maanden, maar de jongeren ook 

tijdens de onderwijsloopbaan voorbereiden op de arbeidsmarkt. 

 

Op de kritiek dat dit geen geïntegreerd Belgisch plan is, maar vier regionale plannen met een federaal luik (o.a. 

instapstages, wachtuitkeringen, sectorfondsen), wijst Synerjob op de bestuurlijke realiteit van België en de 

gewestbevoegdheden. In maart 2014 wordt een nieuw, sterker ‘gemeenschappelijk’ plan ingediend maar tot op 

heden (oktober 2014) is er geen officiële reactie van de Commissie. Daarnaast heeft Synerjob ook beslist om in 

het voorjaar van 2015 een groot tweetalig seminarie te organiseren over de NEET-problematiek. 

 

 

Europa zet in op de ‘Youth Guarantee’ 

16 De Youth Guarantee in enge zin focust op de activering binnen de vier maanden en het aanbieden van een kwalitatief 
aanbod naar werk, stages en opleiding. De YG in brede zin gaat verder en erkent de samenwerking met diverse actoren 
(waaronder onderwijs) om de jongere zo vroeg mogelijk bewust te maken van de arbeidsmarkt en bepaalde 
‘levensloopbaancompetenties’ vroegtijdig bij te brengen. Uiteraard is de YG in brede zin moeilijker en vraagt het intense 
afstemming met oa. onderwijs, jongerenorganisaties, welzijn e.d.    
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Op Vlaams niveau heeft VDAB de regisseursrol om de Youth Guarantee te realiseren. Dit gebeurt in een 

werkgroep in samenspraak met het departement Onderwijs en Werk. Ook de Ambrassade17 wordt uitgenodigd 

om de implementatie mee vorm te geven. Daarnaast wordt ook gekeken welke relevante actoren (vb. welzijn) 

nog betrokken moeten worden. 

 

Aanpak VDAB: naadloos van Jeugdwerkplan naar Youth Guarantee 

In 2007 voerde de VDAB het ‘Jeugdwerkplan’ (JWP) in om zijn standaarddiensten beter af te stemmen op de 

behoeften van jonge werkzoekenden (18-25 jaar). Zo wil VDAB jongeren aanzetten om zo snel mogelijk een 

(eerste) baan te vinden en hen de nodige opleiding en begeleiding bieden om langdurig aan het werk te blijven. 

Binnen 6 weken na hun inschrijving als werkzoekende worden alle laaggeschoolde en middengeschoolde 

jongeren door VDAB uitgenodigd voor een infosessie en een persoonlijk gesprek met een consulent. Via het 

systeem ‘Mijn Loopbaan’ wordt er voortdurend gezocht naar vacatures die aansluiten bij hun voorkeuren en 

competentieniveau. Als ze binnen 12 weken na hun inschrijving nog geen baan gevonden hebben, worden ze 

uitgenodigd voor een screening die kan leiden tot een adviessessie ‘trajectbegeleiding’. Op die manier zou elke 

jongere binnen 5 maanden na de inschrijving aan het werk moeten zijn of persoonlijke begeleiding krijgen. 

Momenteel wordt dit doel bereikt voor 93 % van de ingeschreven werkzoekende 18-25 jarigen. 

 

In 2002 werd in samenwerking met de universiteit van Leuven een door het ESF gefinancierd project opgestart 

om een praktische oplossing te bedenken voor de trajectbegeleiding van ongekwalificeerde schoolverlaters. Dit 

resulteerde in 2004 in de ‘Find-Bind-Mind’-methode. Zo leerde VDAB dat het, om deze jonge vroegtijdige 

schoolverlaters te bereiken, cruciaal is om lokaal aanwezig te zijn (dit geldt ook voor de partners), om goed 

samen te werken met scholen en om een manier te vinden om in te haken op de interesses en de omgeving van 

deze jonge werkzoekenden. Voor deze specifieke en vaak moeilijke groep wordt de voorkeur gegeven aan een 

projectbenadering gecombineerd met attitude- en sollicitatietrainingen. 

 

Om trajectbegeleiding te bieden aan wie daar de grootste nood aan heeft, stelt VDAB in 2008 een 

tenderopdracht op, specifiek voor 18-25 jarigen, waardoor de capaciteit jaarlijks uitbreidt met 4.050 

trajectbegeleidingen en VDAB tegelijk kan putten uit de ervaring van de partners. In dit project zijn opleidingen, 

attitude- en sollicitatietrainingen verplicht voor alle jongeren. Ondanks de economische crisis slagen onze 

partners er in het algemeen in om het merendeel van de begeleide jongeren aan werk te helpen. In 2012 vindt 

ongeveer 60 % van de jongeren na de trajectbegeleiding een job. 

 

Als een VDAB-consulent vaststelt dat een jongere een heel specifieke, weinig gevraagde voorkeurjob heeft en 

hierdoor (te) weinig kans heeft om werk te vinden, moedigt de consulent de jongere aan om de jobvoorkeuren 

uit te breiden. Om de jongere te helpen deze soms moeilijke stap te zetten en om langdurige werkloosheid te 

vermijden, zal de consulent doorverwijzen naar een oriëntatiecentrum, waar een reeks tests en gesprekken de 

jongeren zal helpen te achterhalen welke jobs ze nog graag zouden uitoefenen.  

 

 

 

17 De Ambrassade is een samensmelting van de voormalige organisaties Steunpunt Jeugd, VIP Jeugd en de Vlaamse 
Jeugdraad die het adviesorgaan blijft en door Ambrassade wordt ondersteund. 
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In het kader van de Youth Guarantee heeft VDAB beslist om geen nieuw plan op te stellen, maar om het 

bestaande Jeugdwerkplan te optimaliseren en te versterken zodat VDAB elke jongere (100 %) een job, stage, 

werkervaring of opleiding kan aanbieden binnen vier maanden na de inschrijving. De VDAB zal, in het kader van 

de NEET-problematiek ook projecten opstarten met partnerorganisaties om jongeren te bereiken die geen 

opleiding volgen of niet begeleid worden. 

 

Een belangrijke rode draad in het VDAB-concept van Youth Guarantee is dat jongeren zelf centraal staan, waarbij 

participatie en transparantie deel uitmaken van een doelbewust gevoerd positief beleid: offensief, proactief en 

categoriaal. Dit betekent dat VDAB jongeren niet gaat behandelen als een problematische doelgroep die zijn weg 

niet vindt op de arbeidsmarkt, maar vanuit een klantgerichte benadering gaat zoeken hoe we obstakels tot de 

arbeidsmarkt kunnen wegwerken. In een dergelijk beleid spreekt men niet over een preventief en remediërend 

luik, maar over één levensloopbaan waarbij VDAB een potentiële partner is, net als onderwijs, welzijn en diverse 

andere publieke of private actoren.   

 

Hier laat VDAB zich tevens leiden door het besef dat er nieuwe generaties van jongeren komen met een andere 

kijk op werk, andere vaardigheden en andere verwachtingen jegens publieke dienstverleners. Ze vragen dan ook 

om meer rekening te houden met deze ‘nieuwe competenties’ (zoals de creatieve omgang met technologie en 

informatie) en de eenzijdige focus op ervaring en diploma’s af te zwakken. VDAB hoort hier rekening mee te 

houden door jongeren een positief traject aan te bieden en hen tevens te betrekken bij de opmaak van nieuwe 

dienstverlening. Vele nieuwe acties willen zo een klankbord bieden aan jongeren18.  

 

 

Vele uitdagingen voor de jongeren 

Ondanks de relatief lage jeugdwerkloosheid in Vlaanderen in vergelijking met de andere gewesten en de meeste 

EU-regio’s, blijven er ook hier zeer belangrijke uitdagingen bestaan op het vlak van onderwijs en arbeidsmarkt.  

 
Het imago van studierichtingen 

Het technisch en beroepsonderwijs kampen in Vlaanderen met een slecht imago. Ouders en CLB’s stimuleren 

jongeren om zeker ‘eerst te proberen’ in het ASO, want in de perceptie biedt dit de beste garantie op een goede 

job. De hervorming van het secundair onderwijs, met het opheffen van de bestaande beschotten, is alvast een 

goede stap in de richting maar de uitvoering ervan vraagt waakzaamheid.   

Het studieniveau is een kritische succesfactor, maar binnen ieder studieniveau zijn er grote verschillen 

naargelang de studierichting. Nog steeds zijn er ‘populaire’ opleidingen die onvoldoende afgestemd zijn op de 

noden van de arbeidsmarkt en voor veel afgestudeerden te weinig jobkansen bieden. Van de recente ‘EU-top 

van Milaan’ krijgen de Belgische bemiddelingsdiensten de aanbeveling om een actieve rol te spelen in de studie-

en beroepskeuzevoorlichting. 

18 Enkele voorbeelden zijn het ‘We for Work’-traject met doe-en denksessies tegen jeugdwerkloosheid (http://
weforwork.be/), de ‘jongerenpanels’ om de noden en wensen van jongeren te leren kennen, chatsessies met e-coaches, en 
de samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en Ambrassade. 
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Bijbrengen van ‘levensloopbaancompetenties’ 

In de huidige context wordt enkel de schoolloopbaan als 'voortraject' beschouwd voor een opstap naar werk. Een 

schoolloopbaan stopt momenteel vaak te abrupt en wordt dan gevolgd door een werkloopbaan. Om dit te 

voorkomen wordt er beter gesproken over een ‘levensloopbaan’ met een vlotte overgang tussen de leerloopbaan 

en een werkloopbaan. Voor jongeren is een eigen keuzeproces tijdens deze levensloopbaan belangrijk. Er is nood 

aan een goed uitgebouwd systeem van leeradvies en leerbegeleiding om de leerloopbaan meer zelf in handen te 

nemen en weloverwogen beslissingen te maken. Hiervoor krijgt België van de EU-top van Milaan ook de 

aanbeveling om jonge lerenden competenties bij te brengen rond de kennis van de arbeidsmarkt en 

sollicitatievaardigheden.   

  

In het verlengde hiervan is er de grote uitdaging om onze verworven vaardigheden te blijven onderhouden, maar in 

Europees verband scoort Vlaanderen hier slecht. De deelname van de volwassen bevolking aan ‘levenslang leren’ 

bedraagt in 2012 slechts 6,8%, een 78ste plaats in de ranglijst van EU-regio’s. Niettemin is er beterschap op vlak van 

de vormingsinspanningen van Vlaamse bedrijven. Zowel de opleidingsparticipatie als het aantal opleidingsuren en 

de gemiddelde opleidingsduur zijn tussen 2010 en 2012 in stijgende lijn19. 

 
Aanpak van vroegtijdig schoolverlaten  

De zwakke positie van de laaggeschoolde jongeren is zorgwekkend (werkzaamheid van slechts 55%  tegenover 85% 

bij de hooggeschoolde jongeren). Ieder onderzoek toont aan dat “hoe hoger het bereikte onderwijsniveau, hoe 

groter de kans op tewerkstelling” en ook “hoe hoger de verloning”. Het tegengaan van ongekwalificeerde 

uitstroom moet dan ook een prioriteit zijn. De EU2020-doelstellingen beogen een percentage voortijdige 

schoolverlaters van <10% en minstens 40% van de jongere generatie met een hoger onderwijsdiploma.  

 

Uit de jongste VDAB-schoolverlatersstudie blijkt alvast dat het aandeel ‘ongekwalificeerde uitstroom’ eindelijk 

beneden 10% gedaald is. Vlaanderen stelt deze doelstelling nog scherper met het engagement het aantal 

kortgeschoolden met de helft te verminderen (rond 5%) tegen 2020. In Milaan krijgt België hiertoe ook de 

aanbeveling verder werk te maken van een systeem van ‘duaal leren’, een intentie die ook  

opgenomen is in het Vlaams regeerakkoord.  

 

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 

De studiekeuze is alleszins van essentieel belang voor de volledige ‘leer-werkloopbaan’. Een positieve ontwikkeling 

is alleszins de toegenomen interesse voor STEM-studierichtingen (Science, Technology, Engineering, Mathematics) 

in het hoger onderwijs. Het aantal studenten aan het hoger onderwijs stijgt jaar na jaar waarbij de STEM- en ICT-

richtingen deze tendens volgen. Het aantal STEM- en ICT-gediplomeerden is sterk toegenomen en ook dit 

academiejaar is er een grotere instroom20. 

19 Steunpunt WSE, Vlaamse bedrijven voeren opleidingsinspanningen op. Arbeidsmarktflits, 30 juni 2014. 
20 Volgens de technologiefederatie Agoria is het aantal gediplomeerden in België op tien jaar tijd toegenomen van 12.000 
naar 15.000 waarvan 10.000 in Vlaanderen (Persbericht Agoria, 29 juni 2014).    
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De NEET-groep is geen ‘verloren generatie’ 

Een relatief nieuwe doelgroep op, maar ook naast de arbeidsmarkt zijn de NEET-jongeren, die noch onderwijs of 

een opleiding volgen, noch aan het werk zijn (‘Not in Education, Employment or Training’). Het betreft hier zeker 

niet enkel 15/18-24 jarigen, want ook bij ‘oudere jongeren’ tussen 25 en 34 jaar ligt het aandeel NEET’s vrij 

hoog21. De oorzaken zijn anders, zoals de keuze van vrouwen voor ‘thuisarbeid’, maar er is ook onvrijwillige, 

langdurige werkloosheid bij mannen. Hier focussen we echter op de 18-24 jarigen. 

 

Sinds enkele jaren krijgt men via de jaarlijkse Eurostat-enquêtes een iets duidelijker zicht op de NEET-jongeren. 

In 2013 bedraagt het aandeel NEET’s bij de 18-24 jarigen in de EU gemiddeld 17%. België zit iets lager (16%), met 

opnieuw verschillen tussen de gewesten: 12,5% in Vlaanderen, tegenover 19,2% in Wallonië en 23,3% in het 

BHG. Deze verschillen zijn wel veel kleiner dan deze tussen de werkloosheidsgraden (respectievelijk 17%, 33% en 

40%). 

Sinds 2008 is er in België een sterk stijgende trend22, die wellicht te maken heeft met de zeer langdurige crisis. 

Door het uitblijven van een jobdynamiek zijn de uitstroomkansen van jongeren gedaald. Niettemin lag het 

aandeel NEET’s in 2004 op een iets hoger niveau23. 

 

Figuur 8  Het aandeel NEET-jongeren (18-24 jaar)  in de EU28, België en de gewesten (2013) 

 
Bron: Eurostat-database   

 

 

21 In de oudere leeftijdsgroep (25-34) ligt het aandeel NEET’s iets hoger (18,3%) dan bij de 18-24 jarigen (16%) door een 

groot aandeel bij de vrouwen (22,1%), waarvan een deel voor thuisarbeid kiest. Maar het aandeel NEET’s bij de 25-34 jarige 
mannen ligt ook nog vrij hoog (14,4%), hetgeen meer op (langdurige) werkloosheid wijst.   

22 In 2009 bedroeg het aandeel NEET’s 9,6% in Vlaanderen en 14,5% in België. In de EU was dit 13,9% in 2008. Maar in 
Duitsland en Frankrijk is er reeds sinds 2009 een daling ingezet, terwijl Nederland nog een beperkte toename kent maar een 
veel lager aandeel NEET’s (6,7%) heeft.  

23 Voor de 18-24 jarigen zijn er pas gewestelijke cijfers vanaf 2009. De cijfers van 2004 tot 2008 hebben betrekking op de 15-
24 jarigen, die lager liggen dan bij de 18-24 jarigen omdat de groep 15-17 jarigen normaal nog onderwijs volgt. Het aandeel 
(15-24 jaar) evolueert van 12,8% in 2004 naar 6,3% in 2008 en 10,5% in 2013.  
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Uit detailinformatie voor België blijkt dat de NEET’s niet enkel laaggeschoolden zijn. De 16% valt uiteen in een 

meerderheid (9,1%) met minstens secundair onderwijs achter de rug en een minderheid (6,9%) die 

laaggeschoold is. De totale groep laaggeschoolde jongeren is uiteraard veel kleiner (dan de groep midden-en 

hooggeschoolden) zodat het aandeel NEET’s bij laaggeschoolden relatief hoger ligt. Ook het veel grotere aandeel 

NEET’s bij allochtonen (29,1% bij ‘niet-EU origine’, oplopend tot 38,6% ingeval van ‘niet-EU nationaliteit’) dan bij 

autochtonen (14,6% ingeval van Belgische origine) wijst erop dat de NEET-problematiek sterk te maken heeft 

met (verschillen in) jobkansen en werkzaamheidsgraad. 

 

Verder blijkt dat een kleine meerderheid (8,4%) werkloos (en al of niet op zoek naar een job) en 7,5% inactief is, 

dus al of niet tijdelijk de arbeidsmarkt heeft verlaten en wellicht niet ingeschreven is bij een 

bemiddelingsinstantie. Dit wil nog niet zeggen dat alle inactieve NEET’s niet willen werken, want de 16% valt 

uiteen in 11,4% die werkwillig is terwijl 4,5% aangeeft niet te willen werken. 

 

Deze gegevens kunnen erop wijzen dat uiteindelijk slechts een kleine groep (definitief) ontmoedigd afgehaakt 

heeft. Het klopt dan ook niet om de volledige NEET-groep als ‘verloren generatie’ te labelen. Men mag 

aannemen dat de meerderheid ingeschreven is maar gedurende een bepaalde tijd geen opleidingstraject volgt, 

hetgeen niet uitsluit dat ze vacatures krijgen en ‘gevolgd’ worden.  

Naast het probleem dat de groep NEET’s (18-24 jaar) de laatste jaren sterk aangroeit, is er ook het probleem van 

de ‘(on)zichtbaarheid’.  Uit recent onderzoek24 blijkt dat sommige jongeren zich nooit inschrijven bij de VDAB, na 

een tijd zonder werk (en eventuele ‘schorsing’) geen werkloosheidsuitkering meer aanvragen of zich voor 

onbepaalde tijd uit de arbeidsmarkt terugtrekken. Het is een complex samenspel van diverse factoren, zowel 

arbeids- als niet-arbeidsgerelateerde, die maken dat deze jongeren minstens een tijdje onder de radar van alle 

bemiddelings- en opleidingsinstanties verdwijnen.  

 

De ‘kwetsbaarheid’ van deze doelgroep, in termen van geringe betrokkenheid op de arbeidsmarkt, heeft diverse 

oorzaken: langdurige ziekte, invaliditeit, moederschap en de bewuste keuze voor ‘thuis- en gezinsarbeid’, 

verhuis naar het buitenland, armoedeproblematiek, ontmoediging, uitval bij oproeping door VDAB, enz. 

Deze risico’s of keuzes belemmeren hen minstens tijdelijk om werk te zoeken, waardoor ze steeds verder van de 

arbeidsmarkt staan tot ze er in sommige gevallen helemaal van verdwijnen. Vele jongeren hebben net extra 

remediërende acties nodig vooraleer ze de arbeidsmarkt kunnen betreden, maar zijn soms niet te bereiken via 

de preventieve aanpak van onder andere het Jeugdwerkplan. 

 

Hiervoor zijn de voortrajecten ‘kwetsbare groepen’ in het leven geroepen, gesubsidieerd vanuit het Europees 

Sociaal Fonds. Vanaf januari 2014 zoeken lokale partners in een aantal Vlaamse steden via ‘vindplaatsgericht 

werken’ de NEET-doelgroep op en werken een actieplan uit waarbij de knelpunten naar werk worden 

weggewerkt. Deze voortrajecten moeten ertoe leiden dat de doelgroep zich in een sterkere positie bevindt om 

toegeleid te worden naar de arbeidsmarkt. Om de NEET-jongeren te vinden zijn het inschakelen van een breed 

lokaal netwerk, het onderhouden van lokale partnerschappen alsook maatwerk absolute vereisten.  

 

 

 

24 S. De Groof en M. Elchardus, Early school leaving & youth unemployment. Lannoo, 2013. 

32 



 

 

 

Er is opnieuw een prognose opgenomen over de te verwachten evolutie van de totale en de jeugdwerkloosheid 

(NWWZ), voor de periode oktober 2014 tot september 2015.  

 

 

Totale werkloosheid zou in 2015 stagneren 

Figuur 9 toont de evolutie van twee tijdreeksen: 

 de waargenomen niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) vanaf januari 2011 tot september 2014 

(rode lijn); 

 een projectie van de maandelijkse NWWZ-cijfers van oktober 2014 tot september 2015 (blauwe lijn) 

met een 95% betrouwbaarheidsinterval. 

De projectie is gemaakt met behulp van een tijdreeksmodel25 gebaseerd op de waargenomen NWWZ van januari 

1982 tot september 2014. De projectie levert een stijging op jaarbasis met 0,6% op, m.a.w. bijna een status quo. 

In het voorjaar zag het federaal Planbureau de werkloosheid verder stijgen in 2014, in de loop van 2015 zou dan 

de daling ingezet worden. Ondertussen heeft het Planbureau echter de groeivooruitzichten voor 2014 en 2015 

naar beneden toe herzien. 

 

Figuur 9  Prognose van de evolutie van het totaal aantal NWWZ (Vlaams gewest; okt. 2014 – sept. 2015) 

 
 

In het tweede kwartaal van 2014 is de Belgische groei abrupt vertraagd, Duitsland kent een negatieve groei (-

0,2%) en Frankrijk een nulgroei. In september groeide de industriële activiteit in de eurozone minder dan 

verwacht. De geopolitieke spanning kan de slabakkende geaggregeerde vraag verder afremmen. Vooralsnog 

heeft de stilvallende groei weinig  impact op de werkloosheidsevolutie. In juli, augustus en september duiken de 

NWWZ-cijfers nog onder de prognose van juni26, maar het verschil neemt af in de laatste maand.  

Prognose van de evolutie van de werkloosheid 

25 Het ‘Unobserved Components Model’ model zoekt naar de karakteristieke kenmerken van een tijdreeks en projecteert 
die naar de toekomst. Het maakt dus gebruik van ‘verborgen’ informatie in de tijdreeks zelf en steunt in hoofdzaak op 
‘signaal-extractie’. Voor korte termijn-prognoses (tot max. 12 maand) presteren dergelijke modellen vaak beter dan 
regressiemodellen. 
26 Er wordt 4 keer per jaar (eind maart, eind juni, eind september, eind december) een prognose van de werkloosheid 
gemaakt. Door de opeenvolgende prognoses onderling te vergelijken en te toetsen met de werkelijke NWWZ-cijfers krijgt 
men een beter zicht op de ontwikkeling van trendomslagen.   
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De trendomslag die zich aankondigde in het tweede kwartaal van 2014 versnelt niet langer maar lijkt te 

stabiliseren. Dit zal wellicht leiden tot een stagnerende werkloosheid in 2015 i.p.v. de daling die men in het 

begin van dit jaar nog kon verwachten. Sinds begin oktober neemt de macro economische onzekerheid nog hand 

over hand toe: lager dan verwachte inflatie in China, dalende olieprijzen met dreigende begrotingsproblemen 

voor een aantal olie-exporteurs, onrust op de financiële markten, enz.   

 

 

Jeugdwerkloosheid kan verder dalen 

Figuur 10 toont de evolutie van twee tijdreeksen: 

 de waargenomen niet-werkende werkzoekende jongeren (NWWZ < 25 jaar) vanaf januari 2011 tot 

september 2014 (rode lijn); 

 een projectie van de maandelijkse NWWZ-cijfers bij de jongeren van oktober 2014 tot september 2015 

(blauwe lijn) met een 95% betrouwbaarheidsinterval. 

De projectie is gemaakt met behulp van een tijdreeksmodel gebaseerd op de waargenomen jonge NWWZ van 

januari 1982 tot september 2014. De projectie levert een daling op jaarbasis van de jeugdwerkloosheid met 3,3% 

op. De jeugdwerkloosheid daalt op jaarbasis sinds april 2014 en deze trend zou zich dus verder zetten in 2015.  

 

Figuur 10  Prognose evolutie van de jeugdwerkloosheid (Vlaams gewest; okt. 2014 – sept. 2015) 

 
 

Ook om administratieve redenen, de beperking in de tijd van de inschakelingsuitkeringen, mag men een daling 

van de jeugdwerkloosheid verwachten. De beperking van het basisrecht voor inschakelingsuitkeringen tot drie 

jaar treft een eerste groep uitkeringstrekkers op 1 januari 2015. De teller voor het berekenen van de periode 

begon immers te lopen op 1 januari 2012. De periode van drie jaar is rekbaar want ze wordt verlengd met 

arbeidsperiodes als loontrekkende of zelfstandige. Er zijn ook uitzonderingsregels voor o.a.  ‘kwetsbare’ 

groepen. De finale impact op de geregistreerde arbeidsreserve van jonge werklozen is nog niet gekend. 

Andere factoren, zoals de lagere groeiverwachtingen en het vertragen van de ‘generatiewissel’ door het langer 

aan de slag blijven van oudere werknemers, hebben dan weer een opwaarts effect op de jeugdwerkloosheid 

waardoor het netto-effect onbekend is. 
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De blijvend lage groei in de eurozone is een rode draad doorheen de ‘Herfstnota’. De recente positieve signalen 

op de arbeidsmarkt, zoals de daling van de jeugdwerkloosheid sinds midden 2014 en de sterke vacaturemarkt, 

worden opnieuw overstemd door tegenvallers. De laatste maanden is er een forse toename van de tijdelijke 

werkloosheid en het aantal aangekondigde collectieve ontslagen. 

De kentering in de opgaande groeicyclus laat zelfs vermoeden dat de werkloosheid in de loop van 2015 eerder 

zal stagneren dan dalen, zoals verwacht kon worden op basis van het sterk vertragen van het stijgingsritme sinds 

begin 2014. De jeugdwerkloosheid kan wel verder dalen maar hiervoor zullen de conjunctuur maar ook de 

‘generatiewissel’, de vervanging van oudere door jongere werknemers, bepalend zijn. 

 

Zowel de werkgelegenheid als de werkzaamheid blijven voorlopig opvallend stabiel. Het aantal loontrekkenden 

is sinds 2011 nauwelijks gewijzigd, de totale werkzaamheid (20-64 jaar) ligt zelfs op het niveau van 2007. Dit 

belet de federale en Vlaamse Regering niet om  ambitieuze doelstellingen in te schrijven in hun regeerakkoord. 

De federale Regering wil tegen 2019 een werkzaamheid van 73,2% bereiken hetgeen ongeveer 400.000 jobs 

extra vergt. Uit de langetermijn-analyse van zowel de werkgelegenheid (1995-2013) als de werkzaamheid (1983-

2013) blijkt wel dat er de laatste decennia nog geen dergelijk sterke groei geweest is. 

De Vlaamse Regering houdt vast aan de 76%-doelstelling, maar volgens projecties van het Steunpunt WSE 

strandt men tegen 2020 in het beste geval op 73,1%. Uiteraard is het nog onmogelijk de effecten van het 

voorgenomen beleid in te schatten, maar de doelstellingen vereisen alleszins een snelle conjunctuuromslag. 

 

Ook de huidige crisis verandert weinig aan de structurele knelpunten op de arbeidsmarkt. Er is wel een daling 

van het aantal knelpuntberoepen, maar het kwantitatief tekort aan zeer diverse profielen technisch geschoolden 

uit secundair en hoger onderwijs blijft een knoop in de personeelsvoorziening. Bedrijven gaan dan ook steeds 

meer op zoek naar buitenlandse werknemers. Niettemin zullen ze niet anders kunnen dan ook de bestaande 

reserve van kansengroepen in te zetten. De analyse van de werkloosheidscijfers toont opnieuw aan hoezeer de 

arbeidsreserve samengesteld is uit jongere, oudere en allochtone werkzoekenden. 

 

Met bijna 5 miljoen jonge werkzoekenden zet ook Europa sterk in op de tewerkstelling van jongeren via de 

‘Youth Guarantee’. Deze garandeert jongeren een kwalitatief aanbod naar werk, een opleiding of stage, ten 

laatste vier maanden na de inschrijving. VDAB zal hiervoor het bestaande Jeugdwerkplan optimaliseren en 

versterken. In het kader van de NEET-problematiek zal VDAB ook projecten opstarten met partnerorganisaties 

om jongeren te bereiken die geen opleiding volgen of niet begeleid worden. Gezien de meerderheid van deze 

jongeren op korte of langere termijn werkwillig is, kan gerichte en volgehouden actie beletten dat deze groep 

alsnog een ‘verloren generatie’ wordt.  

Besluit 
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