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Werkzoekendengraad per gemeente 

 
 

Na een periode van bijna vijf jaar, stijgt de Vlaamse werkloosheid 
deze maand voor het eerst op jaarbasis sinds augustus 2015. De 
coronacrisis, die in de eerste plaats een gezondheidscrisis is, oefent 
dus ook een duidelijk negatieve impact uit op de 
werkloosheidscijfers. Eind maart 2020 telt Vlaanderen 186.265 niet-
werkende werkzoekenden (NWWZ). Op jaarbasis betekent dit een 
stijging met 2.437 eenheden of 1,3%. Vorige maand noteerden we 
nog een dalingsritme van 3,4%. Let wel, alle cijfers in dit bericht 
gaan over niet-werkende werkzoekenden en daardoor uitdrukkelijk 
niet over tijdelijke werkloosheid. De getoonde stijging in het aantal 
werkzoekenden komt dus bovenop het grote aantal tijdelijk 
werklozen (zie daarvoor cijfers van RVA). 
 
De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag 
(WZUA) staan voor 67,1% van de Vlaamse geregistreerde 
arbeidsreserve, de jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) voor 
4,7%, de vrij ingeschreven werkzoekenden voor 14,7% en de groep 
‘Andere’ voor 13,5%. ‘Andere’ omvat de deeltijds lerenden zonder 
baan1 maar ook de werkzoekenden met een leefloon. Erkende 
vluchtelingen met een leefloon die zich registreren als werkzoekende 
worden ook bij ‘Andere’ geteld.  
 
De WZUA’s stijgen met 2,1%, de vrij ingeschreven werkzoekenden met 
0,7%. Bij de groep ‘andere’ noteren we al verschillende maanden op 
rij een stijging, voor de maand maart bedraagt de toename 3,7%. 
Enkel bij de BIT-jongeren noteren we nog steeds een daling (-11,9%), 
al ligt deze wel duidelijk lager dan de vorige maanden (bv. -19,0% in 
februari 2020).   
 
De werkloosheid stijgt op jaarbasis in alle provincies, met 
uitzondering van Vlaams-Brabant (-0,7%). Vorige maand noteerden 
we hier nog een daling van 6,2%. De sterkste stijging wordt 
genoteerd in West-Vlaanderen (+4,7%).  
 
Het bovenstaande kaartje met de werkzoekendengraden per 
gemeente toont aan dat er belangrijke verschillen zijn tussen de 
Vlaamse gemeenten, zelfs binnen eenzelfde provincie. De 
werkzoekendengraad voor Vlaanderen in zijn geheel bedraagt eind 
maart 6,0%. Voor gedetailleerde werkzoekendencijfers en 
werkzoekendengraden per gemeente verwijzen we naar de 
webtoepassing Arvastat. 

Lange-termijnevolutie van het aantal NWWZ 

 
 
NWWZ - Jaarverschillen 

 

1 Vanaf deze maand worden jongeren die deelnemen aan één van de drie nieuwe onderwijsprojecten ’leren en werken’ van het schooljaar 2019-2020 (Intensieve 
begeleiding alternerend leren, aanloopfase-focus vorming en aanloopfase-focus werkervaring) geweerd uit de telling van de NWWZ. Ten opzichte van de voorbije 
maanden, zorgt dit ervoor dat ongeveer een 2.000 deelnemers niet langer tot de categorie ‘andere’ worden geteld als deeltijds lerende.  
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NWWZ 186.265

Categorie
WZUA 124.918
BIT 8.805
Vrij ingeschreven 27.436

Andere 25.106

Geslacht
Mannen 102.632
Vrouwen 83.633

Leeftijd
< 25 jaar 33.824
25 t/m 39 jaar 63.448
40 t/m 54 jaar 46.641
>= 55 jaar 42.352

Studieniveau
Laaggeschoold 87.148
Middengeschoold 64.126
Hooggeschoold 34.991

Werkloosheidsduur
< 1 jaar 95.664
1 tot 2 jaar 30.513
>= 2 jaar 60.088

Nationaliteit
EU 160.453
Niet-EU 25.812

Origine
Autochtonen 129.361
Allochtonen 56.904

Arbeidsgehandicapten
Ja 32.205

Werkzoekendengraad 6,0% +0,1
Mannen 6,2% +0,1
Vrouwen 5,8% +0,0

Verschil met vorig jaarMaart 2020

+1,3%

+2,1%
-11,9%

+0,7%
+3,7%

+2,3%
+0,2%

-0,1%
+3,0%

-0,0%
+1,5%

-0,3%
+1,7%

+5,0%

+3,0%
-1,8%

+0,4%

+1,0%
+3,3%

-0,1%
+4,7%

+0,5%

Maand Mannen Vrouwen Totaal

mrt/19 -6,4% -8,4% -7,3%

apr/19 -5,1% -8,0% -6,4%

mei/19 -4,6% -7,2% -5,8%

jun/19 -3,2% -6,5% -4,7%

jul/19 -3,3% -6,9% -5,0%

aug/19 -3,5% -7,1% -5,2%

sep/19 -2,8% -5,9% -4,2%

okt/19 -2,9% -5,8% -4,2%

nov/19 -3,4% -6,0% -4,6%

dec/19 -2,7% -5,9% -4,2%

jan/20 -3,1% -5,9% -4,4%

feb/20 -2,4% -4,5% -3,4%

mrt/20 2,3% 0,2% 1,3%



 
Kenmerken van de NWWZ 

 
 

 

 
Vlaanderen telt meer mannelijke (102.632 of 55,1%) dan vrouwelijke werkzoekenden (83.633). De stijging 
op jaarbasis van het aantal mannelijke werkzoekenden (+2,3%) is hoger dan deze bij de vrouwen (+0,2%). 
Ten opzichte van vorige maand is het aantal vrouwelijke werkzoekenden (+2,5%) echter sterker 
toegenomen dan het aantal mannelijke werkzoekenden (+1,8%).  
 

 

 
Het aantal werkzoekenden stijgt op jaarbasis het sterkst in de leeftijdsgroep van 25- tot 40-jarigen 
(+3,0%). Bij de 55-plussers noteren we eveneens een toename op jaarbasis (+1,5%). Ten opzichte van 
vorige maand stijgt het aantal werkzoekenden in alle leeftijdsgroepen, met uitzondering van de jongste 
groep wat te wijten is aan een overschatting van deze groep de voorbije maanden (zie voetnoot 1).  
 

 

 
De werkloosheid stijgt op jaarbasis voor de middengeschoolden (+1,7%) en hooggeschoolden (+5,0%). Ten 
opzichte van vorige maand noteren we ook voor de laaggeschoolden een lichte stijging, maar deze is 
nog niet merkbaar op jaarbasis (-0,3%).  
 

 

 
Meer dan de helft (51,4%) van de Vlaamse werkzoekenden is kortdurig werkzoekend (minder dan 1 jaar), 
en logischerwijs heeft de coronacrisis vooral een sterke impact op hun werkzoekendenaantal. We 
noteren een stijging van 3,0% op jaarbasis, en een stijging van 2,8% t.o.v. het cijfer van februari.  
 

 

 
Vlaanderen telt 56.904 allochtone werkzoekenden of 30,6% van de geregistreerde arbeidsreserve. De 
allochtone werkloosheid kent op jaarbasis een stijging van 4,7%, terwijl we voor de autochtonen bijna 
een status quo noteren (-0,1%). Ten opzichte van vorige maand is de toename bij beide groepen wel 
ongeveer gelijk: +2,0% bij de allochtonen en +2,1% bij de autochtonen.  
Allochtone werkzoekenden worden statistisch gedefinieerd als werkzoekenden die een huidige of vorige 
nationaliteit hebben van buiten de EU-28 of de EVA-landen. VDAB krijgt deze gegevens uit het 
Rijksregister. Hierdoor kunnen nieuwe Belgen met een vorige nationaliteit uit een niet EU-land als 
‘allochtoon’ gedetecteerd worden. De groeiende groep migranten van de tweede en derde generatie die 
als Belg geboren zijn, worden daarentegen niet gevat door deze definitie. 
Wanneer we naar nationaliteit kijken, observeren we dat het aantal werkzoekenden met een nationaliteit 
van buiten de EU stijgt met 3,3% op jaarbasis, en het aantal werkzoekenden met een EU-nationaliteit 
met 1,0%. 
 

 

 
17,3% of 32.205 van de Vlaamse werkzoekenden is bij VDAB gekend als ‘arbeidsgehandicapt’. De stijging 
op jaarbasis bedraagt 0,5% voor deze groep, wat lager is dan de stijging bij de personen zonder 
arbeidshandicap (+1,5%). Ten opzichte van vorige maand is de stijging voor beide groepen gelijkaardig: 
+2,3% voor de personen met en +2,1% voor de personen zonder arbeidshandicap.  
 

  
 
 
De werkzoekendengraad bedraagt eind maart 2020 6,0%, en is hoger voor mannen (6,2%) dan voor 
vrouwen (5,8%). Ter vergelijking: een jaar geleden, in maart 2019, bedroeg de werkzoekendengraad 
5,9%. VDAB definieert de werkzoekendengraad als het aantal NWWZ in de teller en de op dat moment 
meest recente beroepsbevolking (het aantal werkenden + het aantal NWWZ) in de noemer. Door het 
gebruik van administratieve gegevens over werkzoekenden wijkt de werkzoekendengraad onder andere 
af van de werkloosheidsgraad gebaseerd op de Enquête van de Arbeidskrachten (EAK) die 
zelfgerapporteerde informatie als basis neemt. De EAK hanteert ook een strengere definitie om als 
werkzoekende te worden geteld, zo moet men bijvoorbeeld binnen de twee weken met een nieuwe job 
kunnen starten.  
West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant kennen met 4,9% de laagste werkzoekendengraad, de provincie 
Antwerpen de hoogste (7,6%).  
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Toelichting De interactieve toepassing Arvastat biedt je snel en 
eenvoudig statistieken over de werkloosheid en de 
ontvangen en openstaande vacatures in Vlaanderen.  
 
Arvastat kan je raadplegen via arvastat.vdab.be.  
 
Er is ook een gedetailleerde toelichting bij de tabellen 
(definities, indelingen, waarnemingsveld …) beschikbaar op 
https://arvastat.vdab.be/arvastat_help.html. 

  
  
  
 Meer info 

 
VDAB Studiedienst 
Keizerslaan 11 — 1000 Brussel  
 
02 506 15 88  
studiedienst@vdab.be  
 
vdab.be/trends 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Werkzoekendenbericht maart 2020 

 
 

https://arvastat.vdab.be/
https://arvastat.vdab.be/arvastat_help.html
mailto:studiedienst@vdab.be
http://www.vdab.be/trends

