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Evolutie
jeugdwerkloosheid

Samengevat

Tussen juni 1983 en juni 2019 daalde het aantal 
niet-werkende werkzoekenden jonger dan 25 
jaar in Vlaanderen van 109.874 naar 30.432. De 
evolutie kende een grillig verloop, met verschillende 
tussentijdse pieken en dalen. Er worden zeven 
perioden onderscheiden, waarbij telkens opvalt dat 
jeugdwerkloosheid sterk wordt beïnvloed door zes 
factoren. Door de sterke vertegenwoordiging van 
jongeren in tijdelijke arbeid is hun tewerkstelling 
in de eerste plaats zeer gevoelig aan een 
veranderende economische conjunctuur. 

Daarnaast is er een invloed van overheidsmaatre-
gelen (bv. tewerkstellingsprogramma’s), evoluties in 
werkzoekendenbegeleiding, wereldgebeurtenissen 
(bv. terreuraanslagen), evoluties in het onderwijs 
(bv. verlenging van de leerplicht), en demografie 
(bv. de vervangingsvraag naar aanleiding van het 
verlaten van de arbeidsmarkt door de babyboom-
generatie).

DEMOGRAFIE
Vergrijzing, 
ontgroening, 
babyboom...

OVERHEID
Maatregelen, 
wetgeving, 
afschaffen 
dienstplicht...

CONJUNCTUUR
Financiële crisis, 
budgettaire 
problemen...

WERKZOEKENDEN-
BEGELEIDING
Jobaanbod, opleiding, 
sollicitatietips...

WERELD-
GEBEURTENISSEN
Conflicten, migratie, 
9/11, globalisering...

ONDERWIJS
Democratisering, 
scholingsniveau...
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Inleiding

In 1989 zag VDAB het daglicht. De aanzet voor de 
oprichting van VDAB was de staatshervorming 
van 1980 die arbeidsbemiddeling en 
beroepsopleiding definieerden als gewest- en 
gemeenschapsbevoegdheden. In de volgende jaren 
werden deze nieuwe Vlaamse bevoegdheden 
stapsgewijs verzelfstandigd binnen de RVA.

De ‘embryonale VDAB’, geconfronteerd met 
een piekende jeugdwerkloosheid, gaf in deze 
pioniersjaren prioritaire aandacht aan de 
inschakeling van jongeren op de arbeidsmarkt.

Onderstaande grafiek, die start in 1983, wijst op het 
in die tijd dramatisch hoog niveau van de Vlaamse 
jeugdwerkloosheid.

Opmerkelijk is de steile terugloop in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw. Sindsdien beweegt het 
aantal Vlaamse werkzoekenden jonger dan 25 jaar 
binnen een nauwere bandbreedte.

De langetermijnevolutie wordt hierna ingedeeld 
in zeven perioden en gekaderd in de toenmalige 
context. Als ijkpunt is gekozen voor juni, de 
jeugdwerkloosheid is dan seizoensmatig laag.
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Figuur 1 - Evolutie van de jeugdwerkloosheid in Vlaanderen, juni 1983 - juni 2019
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Juni 1983 — juni 1990

1 HIVA Stuurgroep, Met een stempel door het leven? Werkloosheid en tewerkstelling van jongeren: beschrijving, gevolgen en perspectieven, 1986.

De interactie tussen conjunctuur en de 
jeugdwerkloosheid is over alle conjunctuurgolven 
groot. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig 
presteerde de economie slecht. De zware 
economische crisis zette een carrousel in gang van 
bedrijfsherstructureringen en sluitingen. Bovendien 
dreef de globalisering en het verschuiven van 
economische activiteiten naar lageloonlanden 
het banenverlies verder op. Daarenboven werden 
de tewerkstellingskansen van jongeren gefnuikt 
doordat een kleine groep werknemers die op 
pensioen gingen - geboren tijdens en kort na 
de eerste wereldoorlog - afgelost werd door de 
brede groep babyboomers. Deze cocktail, een 
zware economische crisis en een zeer ongunstige 
demografische context, stuwde de Vlaamse 
jeugdwerkloosheid naar recordhoogten: Vlaanderen 
telde in 1983 109.874 werkzoekende jongeren. Liefst 
35% van de Vlaamse werkzoekenden was jonger 
dan 25.

De uitzichtloosheid van de ‘No Future-generatie’
was groot. De vrees leefde dat velen blijvend ‘Met 
een stempel door het leven’1 zouden gaan. De 
wanhoop en het ongenoegen van de jongeren 
kristalliseerde in de Jongerenmars voor Werk in 
1982.

Brugpensioenstelsels en tewerkstellingsprogram-
ma’s zoals het Bijzonder Tijdelijk Kader (BTK), het 
Derde Arbeidscircuit (DAC), de Tewerkstelling van 
Werklozen (TWW) en vooral de stages voor jongeren 
haalden de druk van de ketel. Alle bedrijven en 

overheidsinstellingen met meer dan 50 werknemers 
werden vanaf 1976 verplicht om 1% stagiairs 
in dienst te nemen. Per 1 januari 1978 werd 
het percentage opgetrokken tot 2% om finaal 
vastgelegd te worden op 3% vanaf 1 april 1982. Deze 
maatregel had als doel de integratie van jongeren 
in de arbeidsmarkt te bevorderen, de overstap 
onderwijs-arbeidsmarkt te vergemakkelijken en 
extra arbeidsplaatsen te creëren.

Het aantrekken van de economie en de krimpende 
jongerencohorten medio jaren tachtig deden de 
situatie verrassend snel keren. Het aantal jonge 
werkzoekenden viel terug tot 31.457 in 1990 en hun 
aandeel zakte van één op drie naar één op vijf. De 
trend naar langere studieloopbanen ondersteunde 
deze daling, o.a. doordat in 1983 de leerplicht tot 18 
jaar werd verlengd en de democratisering van het 
hoger onderwijs op kruissnelheid kwam.

mannen vrouwen totaal

1983 40.728 69.146 109.874

1984 31.768 54.408 86.176

1985 29.723 54.167 83.890

1986 23.431 47.061 70.492

1987 21.351 43.903 65.254

1988 15.141 34.254 49.395

1989 11.559 26.462 38.021

1990 10.212 21.245 31.457

Van 109.874 naar 31.457 
jonge werkzoekenden
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Juni 1990 — juni 1994

De hoogconjunctuur en de krappere arbeidsmarkt 
boden aan de schoolverlaters van het uitgangsjaar 
1989 maximale tewerkstellingskansen. De 
conjunctuuromslag in 1990, versterkt door het 
uitbreken van de Golfoorlog, deed de kansen 
terug slinken. Van de weeromstuit steeg de 
jeugdwerkloosheid tot meer dan 51.000 in 1994. 

Het jongerenbanenplan (JBP) uit 1993 was het 
beleidsantwoord op de verslechterende situatie. De 
opzet van dit plan was tweeledig: via het drukken 
van de loonkosten wilde men de drempel voor 
bedrijven om bijkomend personeel aan te werven 
verlagen, anderzijds wou men via het concentreren 
van de inspanningen op jonge werkzoekenden 
de effecten van de afschaffing van de legerdienst 
verzachten. Verder werd geopteerd om de 
maatregel zo eenvoudig mogelijk te houden. 

Het JBP gold voor jongeren onder de 26 jaar 
die minstens zes maanden werkzoekend waren 
en een uitkering ontvingen. Voor deze jongeren 
kreeg de werkgever een degressieve vrijstelling 
van werkgeversbijdragen gedurende drie jaar. 
Het financieel voordeel voor de werkgever en 
de eenvoudige procedure leidden vrij snel tot 
resultaten: in de periode augustus 1993 - juni 1994 
vonden 40.846 jonge werklozen een baan dankzij 
de voordelen uit het JBP, 67% in Vlaanderen, 29% in 
Wallonië en 4% in Brussel. Het betreft hier uiteraard 
een bruto-effect: dergelijke tewerkstellingsstelsels 
krijgen vanuit academische hoek vaak kritische 
bedenkingen over perverse effecten. Andere 
doelgroepen dan de beoogde worden ‘vergeten’ 

2 De zevende maand werkloosheid valt vijf maanden voor twaalf maanden werkloosheid, vandaar de term 5 voor 12.

en sommige werkzoekenden zouden ook zonder 
stimuli aangeworven worden, het zogenaamde 
‘dead weight’ effect.

Vlaanderen zette in die periode ook sterker in op 
het Doelgroepenbeleid. Naast de Weer-Werk-actie 
die afgestemd was op langdurig werklozen focuste 
de nieuwe ‘5 voor 12 actie’ op de jongeren die 
dreigden langdurig werkloos te worden. Vanaf de 
zevende maand werkloosheid werd voor hen een 
intensieve begeleiding opgestart.2 

Van 31.457 naar 51.506
jonge werkzoekenden

mannen vrouwen totaal

1990 10.212 21.245 31.457

1991 13.261 21.829 35.090

1992 16.350 23.571 39.921

1993 21.286 27.370 48.656

1994 22.717 28.789 51.506
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Juni 1994 — juni 2000

Begin 1995 signaleerde de Nationale Bank een 
pril conjunctureel herstel. De herneming bleek 
weinig robuust en de kwakkelende conjunctuur 
vertaalde zich in een stilstand tussen 1995 en 1997. 
Medeoorzaak van deze ‘ter plaatse, rust’ was het 
einde van de dienstplicht met een laatste lichting 
miliciens die afzwaaiden in februari 1995.

In 1996 sleutelde men terug aan de stagewetgeving. 
De helft van de stageplaatsen, de zogenaamde 
‘Eerste Werkervaringscontracten’, werden 
gereserveerd voor werkzoekenden, jonger dan 30, 
die nog geen beroepsarbeid hadden verricht en 
die bovendien sedert minstens negen maanden 
ingeschreven waren als werkzoekende. In 1998 
werden de ‘Eerste Werkervaringscontracten’ reeds 
afgevoerd, o.a. omdat er in Vlaanderen te weinig 
kandidaten waren om deze banen in te vullen.

In juni 2000 was het aantal jonge werkzoekenden 
teruggevallen tot 30.491 en het aandeel geslonken 
tot 20%. De focus verschoof terug naar de 
krappe arbeidsmarkt. Het HIVA-rapport ‘Masseur, 
VW Beetle of gewoon een goede job?’3 bracht 
de strategieën in kaart die bedrijven hanteren 
om de knelpuntvacatures op te lossen. Meerdere 
wervingskanalen inschakelen, sleutelen aan de 
kwalificatievereisten, meer wervingsgroepen 
aanboren, meer opleiding geven aan eigen 
personeel of aan (potentieel) nieuwe werkkrachten 
en een arbeidsmarktbewust personeels- en 
organisatiebeleid voeren: het klinkt actueel. 

3 HIVA Stuurgroep Strategisch Arbeidsmarkt Onderzoek, Masseur, VW Beetle of gewoon een goede job? Welke strategieën hanteren 
bedrijven om knelpuntvacatures op te lossen?, 2000.

mannen vrouwen totaal

1994 22.717 28.789 51.506

1995 19.805 26.248 46.053

1996 21.554 27.208 48.762

1997 20.694 25.593 46.287

1998 16.439 20.589 37.028

1999 16.853 19.365 36.218

2000 14.286 16.205 30.491

Van 51.506 naar 30.491
jonge werkzoekenden
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Juni 2000 — juni 2004

De conjuncturele ommekeer in 2000, nog versterkt 
door de schrikreactie na de terreuraanslagen van 
11 september 2001, dreef de jeugdwerkloosheid 
opnieuw op. In 2004 waren er al 47.029 
jonge werkzoekenden of 23% van de totale 
arbeidsreserve. Zelfs de hooggeschoolden zagen 
hun arbeidsmarktkansen keren. De banken en 
verzekeringen zweetten de effecten van de fusies 
uit en de ICT-bedrijven kenden een terugval 
na de ‘year 2000’-hype. Om problemen met de 
millenniumbug – om geheugenruimte te besparen 
werd een jaartal opgeslagen via twee cijfers – te 
voorkomen moesten alle softwareprogramma’s 
millenniumproof worden. De terugval werd 
nog versterkt door het uiteenspatten van de 
dotcombubble. Tussen 1997 en 2000 waren de 
waarden van aandelen van internetbedrijven snel 
gestegen omdat men een sterke groei verwachte, 
maar in 2000 knapte de zeepbel en gingen veel van 
deze bedrijven failliet. De Vlaamse industrie ten 
slotte verloor marktaandeel in een globaliserende 
wereld.

Waar de toename van de jeugdwerkloosheid in 
Vlaanderen beheersbaar leek, was dat niet het 
geval in Wallonië. Het federale startbanenplan, 
ook Rosettaplan genoemd naar de bekroonde 
film van de gebroeders Dardenne, mikte net 
zoals zijn voorganger ‘het stage-systeem voor 
jongeren’ op de aanwerving van jongeren. Private 
ondernemingen met meer dan 50 werknemers 
werden verplicht om voor een aandeel van 3% van 
hun personeelsbestand nieuwe jonge werknemers 
in dienst te nemen. Openbare werkgevers en de 
private werkgevers in de non-profitsector dienden 
een aandeel van 1,5% te realiseren. Vernieuwend 

was dat het startbanenplan rekening hield 
met de sterk verschillende realiteit in Wallonië 
en Vlaanderen. Afhankelijk van het aantal 
werkzoekende jongeren in de (sub-)regio, kon 
geput worden uit drie doelgroepen: ofwel alle 
schoolverlaters, ofwel alle werkzoekenden jonger 
dan 25 jaar, ofwel alle werkzoekenden jonger dan 
30 jaar. Via het cascadesysteem - de keuze al dan 
niet voor een ruimere doelgroep - kon ingespeeld 
worden op de (sub-)regionale arbeidsmarktrealiteit. 
Dat maakte de maatregel beter aanvaardbaar in de 
drie gewesten.

De doelgroepen werden in 2003 uitgebreid met de 
aanwervingen van jongeren in een knelpuntberoep 
en alle werklozen ouder dan 45 jaar die minstens één 
jaar werkloos waren. De jongeren van minder dan 30 
jaar van vreemde afkomst werden dubbel geteld voor 
het naleven van de startbaanquota, idem dito voor 
de jongeren met een arbeidshandicap. 

mannen vrouwen totaal

2000 14.286 16.205 30.491

2001 15.615 16.880 32.495

2002 19.036 18.614 37.650

2003 23.411 21.769 45.180

2004 24.138 22.891 47.029

Van 30.491 naar 47.029
jonge werkzoekenden
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Juni 2004 — juni 2008

De alarmerende stijging van 30.491 jonge 
werkzoekenden in 2000 naar 47.029 in 2004 noopte 
tot actie. In 2004 werd in Vlaanderen gestart met 
de ‘Sluitende Aanpak’. Iedere jongere die instroomde 
in de werkloosheid of al geruime tijd werkloos was, 
werd begeleid. Al snel bleek dat de probleemgroep 
de laaggeschoolde jongeren betrof en dat een 
intensievere aanpak zich opdrong. Deze versterkte 
begeleiding werd het eerst uitgerold in 13 steden 
en gemeenten die met een hoge en hardnekkige 
jeugdwerkloosheid kampten en later veralgemeend 
naar alle Vlaamse steden en gemeenten.

Tussen 2004 en 2008 kromp de jeugdwerkloosheid. 
Het aandeel van de jongeren viel terug van 
23% naar 19%, geholpen ook door de langere 
beschikbaarheid van 50-plussers sinds 2002. 
De krappe arbeidsmarkt gaf vleugels aan de 
campusrekrutering van zowel hooggeschoolde 
jongeren als van scholieren met goed in de markt 
liggende technische diploma’s. 

mannen vrouwen totaal

2004 24.138 22.891 47.029

2005 23.765 21.877 45.642

2006 21.479 19.902 41.381

2007 15.357 15.218 30.575

2008 14.926 14.602 29.528

Van 47.029 naar 29.528
jonge werkzoekenden
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Juni 2008 — juni 2013

De Nederlandse Sociaal-Economische Raad (SER) 
en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 
(SERV) kozen als thema voor hun gezamenlijke 
studiedag in 2008 ‘Krapte op de arbeidsmarkt’. 
Achteraf bleek de timing - dinsdag 7 oktober 2008 -
ongelukkig. De bankencrisis woedde immers in 
alle hevigheid met desastreuze gevolgen voor de 
wereldeconomie.

De economie versomberde ook in een snel tempo in 
België door de financieel-economische kredietcrisis. 
In maart 2009 kleurden de arbeidsmarktindicatoren 
felrood. De uitzendactiviteit liep in België terug 
met 29,6% en de RVA registreerde 313.200 tijdelijke 
werklozen. De tijdelijke werkloosheid explodeerde 
vooral in Vlaanderen met een toename van 96.767 
tijdelijke werklozen.

De diepe crisis, met voor het eerst sinds 1993 
opnieuw een jaar met negatieve economische 
groei (-2,8% in 2009), tekende zich ook af in de 
werkzoekendencijfers. In juni 2009 waren er ruim 
tienduizend jonge werkzoekenden meer dan een 
jaar eerder. Vooral de mannelijke werkloosheid 
schoot omhoog doordat mannen vaker werken 
in de conjunctuurgevoelige industrie. De 
tertiaire en quartaire sectoren waarin relatief 
veel vrouwen werken bleken in eerste instantie 
conjunctuurbestendiger.

Als antwoord op de oplopende jeugdwerkloosheid 
werd het federale Win-Win Activaplan gelanceerd 
voor aanwervingen tussen 1 januari 2010 en 31 
december 2011. Het plan voorzag o.a. in forse 
activeringsuitkeringen indien laaggeschoolde 
jongeren werden aangeworven.

Op het Vlaamse niveau bleef het Jeugdwerkplan 
richtinggevend. VDAB nodigde in het kader van 
het Jeugdwerkplan alle laag- en middengeschoolde 
jongeren binnen de 6 weken na hun inschrijving 
uit voor een infosessie en een gesprek. De 
hooggeschoolde jongeren werden 4 weken na hun 
inschrijving per e-mail geïnformeerd over wat 
VDAB specifiek voor jongeren te bieden heeft. De 
jongeren die 12 weken na hun inschrijving nog 
werkzoekend waren, werden uitgenodigd voor een 
‘knipperlichtscreening’ waaruit dan mogelijk een 
bemiddelings- en/of een begeleidingstraject volgde.

Het jaar 2011 wekte even de hoop op een herstel 
wanneer de jeugdwerkloosheid terugviel (34.079). 
De herneming bleek van korte duur als gevolg 
van de financiële problemen in Zuid-Europa 
die zowel de euro als de overheidsfinanciën 
onder druk zetten. De double dip stuurde de 
jeugdwerkloosheid in 2013 terug naar het niveau 
van het crisisjaar 2009.

In de laatste maanden van 2013 steeg ook het 
groeiritme van de vrouwelijke werkloosheid. De 
tertiaire en quartaire sectoren bleken niet langer 
immuun te zijn voor de crisis door respectievelijk 
kosten- en budgettaire besparingen. De banksector 
wierf zuinig aan, gemeenten, provincies en het 

mannen vrouwen totaal

2008 14.926 14.602 29.528

2009 23.093 17.003 40.096

2010 22.293 16.913 39.206

2011 18.921 15.158 34.079

2012 21.031 15.506 36.537

2013 23.840 17.101 40.941

Van 29.528 naar 40.941
jonge werkzoekenden
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Vlaamse Gewest vervingen niet alle vertrekkers, 
vele ziekenhuizen dienden te besparen, via online 
toepassingen werden productiviteitswinsten 
gerealiseerd en werknemers - ook in het 
onderwijs - bleven langer aan de slag zodat de 
vervangingsvraag werd uitgesteld.

Op 1 februari 2013 gingen de ‘Werkinlevingsprojec-
ten’ (WIJ!) in de Vlaamse centrumsteden van start. 
Deze projecten zijn gericht op jongeren zonder 
diploma en moeten hen via een reeks begeleidings-
maatregelen, waaronder korte stages bij verschil-
lende bedrijven, wapenen om hun plaats op de 
arbeidsmarkt in te nemen.

Op het federale front zagen de instapstages het 
licht waarbij de stagiair kennis maakt met de 
arbeidsmarkt. De instapstage duurt minstens 3 en 
hoogstens 6 maanden.
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Juni 2013 — juni 2019

Door de financiële en de euro-crisis nam de 
jeugdwerkloosheid in 2013 een ongezien hoge 
vlucht in een aantal Zuid-Europese landen, tot 
zelfs 58% in Griekenland tegenover 24% als EU-
gemiddelde. Europa als coördinator van het 
tewerkstellingsbeleid lanceerde mede daarom in 
2013 de ‘Jeugdgarantieregeling’. Deze wilde voor 
iedere jongere een baan, werkervaring of een 
opleiding garanderen binnen de vier maanden 
nadat jongeren zijn afgestudeerd of werkloos zijn 
geworden.

De Europese beleidslijn kreeg haar vertaling 
in het Vlaams activeringsbeleid. In het Vlaams 
Regeerakkoord werd dit als volgt neergeschreven: 
“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 inschatting van de jongeren door de VDAB-
servicelijn laat toe om de dienstverlening te 
differentiëren: laaggeschoolde jongeren worden in 
een vroege fase persoonlijk begeleid, zelfredzame 
jongeren iets later. In combinatie met het Vlaamse 
Jeugdwerkplan dat knipperlichten uitstuurt om 
specifieke acties en dienstverlening op te starten, 
krijgen alle jongeren een begeleiding op maat. Dat 

laaggeschoolde jongeren sneller intensief begeleid 
worden is een terechte keuze. Ook de Vlaamse 
Regering oriënteert haar inspanningen op de meest 
kwetsbare jongeren zoals de ongekwalificeerde 
schoolverlaters via WIJ! en de laaggeschoolde 
jongeren via een lastenverlaging. Deze focus spoort 
met de jaarlijkse VDAB-schoolverlatersstudie: hoe 
lager de scholingsgraad, hoe groter de kans om na 
één jaar werkzoekend te zijn.

mannen vrouwen totaal

2013 23.840 17.101 40.941

2014 23.028 16.676 39.704

2015 21.742 15.762 37.504

2016 22.302 15.807 38.109

2017 20.885 14.315 35.200

2018 19.092 12.673 31.765

2019 18.682 11.750 30.432

Van 40.941 naar 30.432
jonge werkzoekenden
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2019 en de toekomst

In 2019 benadert de Vlaamse jeugdwerkloosheid 
dankzij de aantrekkende economie, de 
generatiewissel en de latere arbeidsmarktintrede 
van jongeren, terug het zeer lage niveau van 
2008. De conjunctuur creëerde de voorbije jaren 
een gunstige startbasis voor jongeren. Daarnaast 
zorgt de uittrede van de babyboomgeneratie voor 
een grote vervangingsvraag die bovendien botst 
op dun bezette instromende leeftijdscohorten. 
De latere arbeidsmarktintrede door een stijgende 
onderwijsparticipatie maar ook doordat jongeren 
langer doen over hun studies, draagt eveneens 
bij tot een afname van de jeugdwerkloosheid. De 
vergrijzing en ontgroening in combinatie met de 
florerende economie leidt onvermijdelijk tot een 
‘War on Talent!’, roepen de arbeidsmarktwatchers 
in koor.

In welke richting zal de jeugdwerkloosheid 
evolueren? De belangrijke ongekwalificeerde 
instroom en ook de moeilijke integratie van 
jongeren met een migratieachtergrond blijft nog 
lang voor een stevige bodem zorgen. Wel dient zich 
een demografische wissel aan - tegen 2020 staan er 
voor elke 100 55-64-jarigen slechts 79 15-25-jarigen 
klaar op de arbeidsmarkt - die een krappere 
arbeidsmarkt suggereert. Het demografisch 
spiegelbeeld van eind de jaren zeventig als het 
ware. Stevenen we daardoor af op een structureel 
krappe arbeidsmarkt? Of doorkruist een volgende 
economische malaise zoals zo vaak dit scenario?

Het blijft alleszins een arbeidsmarktwet dat 
de jeugdwerkloosheid veel sterker evolueert 
(zowel in plus als in min) met de conjunctuur 
dan de totale werkloosheid omdat jongeren 
een structureel ander arbeidsmarktprofiel 
vertonen. Ze worden veel sterker aangeworven bij 
hoogconjunctuur, maar door het grote aandeel 
aan tijdelijke arbeid worden ze eveneens veel 
sneller afgedankt bij laagconjunctuur.
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jonger dan 25 jaar totaal NWWZ aandeel jeugdwerkloosheid

mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal

juni 1983 40.728 69.146 109.874 132.697 181.116 313.813 31% 38% 35%

juni 1984 31.768 54.408 86.176 123.783 162.843 286.626 26% 33% 30%

juni 1985 29.723 54.167 83.890 100.652 158.452 259.134 30% 34% 32%

juni 1986 23.431 47.061 70.492 84.365 151.146 235.511 28% 31% 30%

juni 1987 21.351 43.903 65.254 81.196 149.851 231.047 26% 29% 28%

juni 1988 15.141 34.254 49.395 69.065 133.681 202.746 22% 26% 24%

juni 1989 11.559 26.462 38.021 57.352 115.408 172.760 20% 23% 22%

juni 1990 10.212 21.245 31.457 53.951 103.281 157.232 19% 21% 20%

juni 1991 13.261 21.829 35.090 61.092 105.022 166.114 22% 21% 21%

juni 1992 16.350 23.571 39.921 70.502 116.501 187.003 23% 20% 21%

juni 1993 21.286 27.370 48.656 87.938 139.218 227.156 24% 20% 21%

juni 1994 22.717 28.789 51.506 98.769 151.750 250.519 23% 19% 21%

juni 1995 19.805 26.248 46.053 94.300 148.887 243.187 21% 18% 19%

juni 1996 21.554 27.208 48.762 90.068 143.621 233.689 24% 19% 21%

juni 1997 20.694 25.593 46.287 87.407 135.855 223.262 24% 19% 21%

juni 1998 16.439 20.589 37.028 75.774 117.415 193.189 22% 18% 19%

juni 1999 16.853 19.365 36.218 71.553 104.588 176.141 24% 19% 21%

juni 2000 14.286 16.205 30.491 63.421 90.309 153.730 23% 18% 20%

juni 2001 15.615 16.880 32.495 65.133 85.472 150.605 24% 20% 22%

juni 2002 19.036 18.614 37.650 76.068 90.904 166.972 25% 20% 23%

juni 2003 23.411 21.769 45.180 88.689 102.842 191.531 26% 21% 24%

juni 2004 24.138 22.891 47.029 95.093 108.573 203.666 25% 21% 23%

juni 2005 23.765 21.877 45.642 100.228 119.224 219.452 24% 18% 21%

juni 2006 21.479 19.902 41.381 98.305 113.152 211.457 22% 18% 20%

juni 2007 15.357 15.218 30.575 77.443 90.610 168.053 20% 17% 18%

juni 2008 14.926 14.602 29.528 73.899 84.215 158.114 20% 17% 19%

juni 2009 23.093 17.003 40.096 101.628 93.681 195.309 23% 18% 21%

juni 2010 22.293 16.913 39.206 102.191 96.372 198.563 22% 18% 20%

juni 2011 18.921 15.158 34.079 92.523 89.987 182.510 20% 17% 19%

juni 2012 21.031 15.506 36.537 98.923 90.499 189.422 21% 17% 19%

juni 2013 23.840 17.101 40.941 111.098 95.898 206.996 21% 18% 20%

juni 2014 23.028 16.676 39.704 116.905 102.671 219.576 20% 16% 18%

juni 2015 21.742 15.762 37.504 118.750 102.520 221.270 18% 15% 17%

juni 2016 22.302 15.807 38.109 114.389 100.331 214.720 19% 16% 18%

juni 2017 20.885 14.315 35.200 106.844 94.187 201.031 20% 15% 18%

juni 2018 19.092 12.673 31.765 97.704 86.048 183.752 20% 15% 17%

juni 2019 18.682 11.750 30.432 94.571 80.497 175.068 20% 15% 17%

De cijfers
Tabel 1 - NWWZ (Niet-Werkende Werkzoekenden) min 25-jaar, juni 1983 - juni 2019, naar geslacht


