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Kerncijfers werkloosheid april 2011 

Vlaanderen telt eind april 2011 187.827 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er -14.369 of -7,1% minder 

dan het jaar voordien. 6,41% van de beroepsbevolking is werkloos....    

apr 2011 jaarversch.    aandeel

NWWZNWWZNWWZNWWZ 187.827187.827187.827187.827 -7,1%-7,1%-7,1%-7,1%

Categorie WZUA 143.888 -9,1% 76,6%

Jong. in wachttijd 10.074 -7,9% 5,4%

Vrij ingeschreven 18.071 +4,9% 9,6%

Andere 15.794 +0,0% 8,4%

Geslacht Mannen 97.036 -9,0% 51,7%

Vrouwen 90.791 -5,0% 48,3%

Leeftijd - 25 jaar 35.177 -12,4% 18,7%

25 - 50 jaar 100.531 -8,7% 53,5%

+ 50 jaar 52.119 +0,3% 27,7%

Studieniveau Laag 97.562 -7,7% 51,9%

Midden 62.526 -7,7% 33,3%

Hoog 27.739 -3,6% 14,8%

Werkl.duur - 1 jaar 101.784 -9,6% 54,2%

1 - 2 jaar 33.139 -15,2% 17,6%

+ 2 jaar 52.904 +4,6% 28,2%

Origine Alllochtonen 46.554 -1,2% 24,8%

28.437 -5,2% 15,1%

WerkloosheidsgraadWerkloosheidsgraadWerkloosheidsgraadWerkloosheidsgraad 6,41%6,41%6,41%6,41% -0,56-0,56-0,56-0,56

Geslacht Mannen 6,08% -0,64

Vrouwen 6,80% -0,47

Arbeidsgehandicapten

 

Rood = > 5 ppt.  boven gemiddelde / Groen = > 5 ppt. onder gemiddelde 

 

NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallenNWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallenNWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallenNWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen
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Evolutie Werkloosheid    
 
De werkloosheidsevolutie is vooral conjunctuurgedreven. De economische crisis 
leidde tot een forse stijging van de werkloosheid in 2009: eind december 2009 telde 
Vlaanderen 23,8% werkzoekenden meer dan een jaar eerder. Het herstel van de 
economie manifesteerde zich vanaf 2010, eerst via een daling van het groeitempo 
en sinds september 2010 via een heuse daling. Ondertussen is april 2011 de achtste 
maand in de rij die lagere aantallen werkzoekenden signaleert dan een jaar eerder. 
 
Opmerkelijk is dat de daling zich enkel manifesteert bij de werkzoekenden met een 
uitkeringsaanvraag (WZUA) en de jongeren in wachttijd die met respectievelijk 9,1 en 
7,9% krimpen. De vrij ingeschrevenen werkzoekenden stijgen met 4,9% en de 
restgroep ‘Andere’ stabiliseert. Beide groepen volgen vooralsnog nog niet de 
algemene dalende trend, hun atypische samenstelling en de historisch hoge migratie 
beletten dat. 
 
Het economische herstel doet de jeugdwerkloosheid (-12,4%) teruglopen. Een zelfde 
gunstige ontwikkeling is er bij de middenleeftijdsgroep (-8,7%). Het aantal 
werkzoekenden 50-plussers groeit licht (+0,2%). Een andere subgroep die de 
dalende trend niet volgt zijn de zeer langdurig werkzoekenden (+4,6%). 

 

NWWZ NWWZ NWWZ NWWZ ---- Jaarverschillen Jaarverschillen Jaarverschillen Jaarverschillen    

MaandMaandMaandMaand    MannenMannenMannenMannen    VrouwenVrouwenVrouwenVrouwen    TotaalTotaalTotaalTotaal    

mei/10 +5,3% +5,2% +5,3% 

jun/10 +0,6% +2,9% +1,7% 

jul/10 +2,4% +2,6% +2,5% 

aug/10 +0,4% +2,0% +1,2% 

sep/10 -2,4% +0,4% -1,1% 

okt/10 -3,4% +0,4% -1,6% 

nov/10 -6,2% -2,1% -4,2% 

dec/10 -11,3% -7,1% -9,3% 

jan/11 -6,6% -3,8% -5,2% 

feb/11 -8,1% -5,0% -6,6% 

maa/11 -7,8% -4,7% -6,4% 

apr/11 -9,0% -5,0% -7,1% 
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Kenmerken Niet-Werkende Werkzoekenden 

Categorie 

De NWWZ omvatten de ‘werkzoekenden met werkloosheidsuitkeringsaanvraag’ (WZUA), de jongeren in wachttijd, de vrij 
ingeschrevenen en een reeks andere niet-werkende werkzoekenden. De WZUA’s zijn met 143.888 de grootste subgroep. 
Zowel de WZUA’s (-9,1%) als de jongeren in wachttijd (-7,9%) dalen. De toename bij de vrij ingeschreven werkzoekenden 
(+4,9%) en de status quo van de restgroep ‘Andere’ volgen uit hun atypische samenstelling en de piekende migratie: 

- De ‘vrije werkzoekenden’ groeperen de herintreders, de werknemers in vooropzeg die tijdens de opzeg niet 
moeten werken en de migranten die niet in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering of leefloon. Er zijn 
door de crisis meer ‘werknemers in vooropzeg’ en de migratie is historisch hoog; 

- De restgroep ‘Andere’ verzamelt o.a. de werkzoekenden ten laste van het OCMW. Door de crisis en de migratie 
stijgt het aantal leefloners. 

Geslacht 

De werkloosheidsgraad naar geslacht laat een interessante evolutie zien. In maart 1999 kwam de mannelijke 
werkloosheidsgraad uit op 5,4%, de vrouwelijke torende er toen met 10,1% nog hoog bovenuit. In de volgende jaren 
vernauwde de seksekloof: in 2011 stijgt de vrouwelijke werkloosheidsgraad nog amper uit boven de mannelijke (6,8% 
versus 6,1%).  

In absolute cijfers is de ommekeer al een feit: 52% van de Vlaamse werkzoekenden zijn mannen. Een decennium terug – 
eind maart 1999 - beliep het aandeel van de mannen amper 41,9%. In maart 2008 - net voor de crisis – steeg het naar 
47,5% en sinds de crisis zijn de mannen in de meerderheid. Omwille van de lagere vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie bij 
de oudste leeftijdsgroepen vertaalt zich dat nog niet in een lagere vrouwelijke dan mannelijke werkloosheidsgraad. Wel 
wordt bij iedere generatiewissel het verschil kleiner. Sectorale evoluties hebben daar debet aan: het voorbije decennium 
gingen veel industriële banen verloren en was er een flinke banengroei in de tertiaire en quartaire sector. Meisjes konden 
door hun keuzes voor studies met tewerkstellingskansen in de dienstensectoren vlotter inpikken op deze evolutie. 
Bovendien studeren meisjes vlijtiger. De achterop hinkende schoolresultaten van jongens situeren zich niet enkel bovenaan 
de studiepiramide – minder hooggeschoolde jongens – maar ook aan de onderkant: te veel jongens verlaten de school 
zonder diploma. Deze ongekwalificeerde uitstroom vormt veelal het startpunt van een latere problematische 
arbeidsloopbaan. De betere vrouwelijke arbeidsmarktprestatie steunt ook op het succes van de poets- en strijkdiensten 
(dienstencheques!) en het succes van het deeltijds werken. 

Leeftijd 

De crisis was zeer nefast voor de jeugdwerkloosheid. Nu de economie terug aantrekt verbeteren de arbeidsmarktkansen 
van jongeren en krimpt de jeugdwerkloosheid (-12,4%). De jongeren in wachttijd laten eveneens een afname zien (-7,9%).  

De middenleeftijdsgroep loopt in lijn met de conjunctuur met 8,7% terug. 

De groep werkzoekende 50-plussers blijft tegen de algemene trend in stijgen (+0,2%). Het aandeel van de 50-plussers 
komt uit op 27,7%. Het aandeel van de 50-plussers schoot de voorbije jaren omhoog door de zwakke uitstroom, de 
voortschrijdende vergrijzing, de stijgende vrouwelijke arbeidsmarktdeelname en de uitbreiding van de registratiebasis. 
Oudere werkzoekenden moeten langer beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt: een maxi-vrijstelling aanvragen kan nu, 
behalve schaarse uitzonderingen, pas vanaf 58 jaar en in uitvoering van het generatiepact moeten bruggepensioneerden, 
die voor de wettelijke leeftijd van 58 jaar op brugpensioen gaan, beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt.  

Kenmerkend voor de 50-plussers zijn het hoge aandeel laag geschoolden, langdurig werkzoekenden en 
arbeidsgehandicapten 

Studieniveau 

Op jaarbasis daalden de laaggeschoolde werkzoekenden met 7,7% en de middengeschoolden met 7,7%. De 
hooggeschoolden krimpen met 3,6%.  

Werkloosheidsduur 

Het ingezette herstel uit zich in dalende aantallen kortdurige werkzoekenden (-9,6%). De vertraging van de economie in 
2008 zorgt door het cohorteeffect voor een toename bij de werkzoekenden die 2 tot 3 jaar (+12,9%) en 3 tot 4 jaar 
werkzoekend (+33,0%) zijn. Werkzoekenden die net voor of juist tijdens de crisis werkloos werden stromen moeizaam uit.  

Origine 

Vlaanderen telt 24,8% of 46.554 allochtone werkzoekenden. De allochtone werkloosheid daalt met -1,2%. De voorbije 
maanden was er telkens nog een toename.  
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Meer  informatie:Meer  informatie:Meer  informatie:Meer  informatie: 
VDAB Studiedienst 

Keizerslaan 11, 1000  

Brussel 02 506 15 88 

studiedienst@vdab.be 

www.vdab.be/trendswww.vdab.be/trendswww.vdab.be/trendswww.vdab.be/trends    

Arbeidsgehandicapten 

Het voorbije jaar daalde het aantal arbeidsgehandicapte werkzoekenden met 5,2%. 

Regio 

Alle subregio’s noteren een daling, wel zijn er aanzienlijke onderlinge verschillen. De snelste dalers zijn  
Kortrijk-Roeselare (-14,0%) en Hasselt (-11,9%) die tijdens de crisis veel industriële banen verloren en nu het meest 
profiteren van het conjuncturele herstel. Antwerpen (-2,0%) zet de zwakste prestatie neer. De werkloosheid concentreert 
zich in stad Antwerpen zelf, met een grote populatie allochtone werkzoekenden. 

AMB-regioAMB-regioAMB-regioAMB-regio apr 2011apr 2011apr 2011apr 2011 apr 2010apr 2010apr 2010apr 2010 AbsoluutAbsoluutAbsoluutAbsoluut ProcentProcentProcentProcent

Antwerpen 43.227 44.111 -884 -2,0%

Mechelen 9.465 10.250 -785 -7,7%

Turnhout 12.964 13.684 -720 -5,3%

Prov. AntwerpenProv. AntwerpenProv. AntwerpenProv. Antwerpen 65.65665.65665.65665.656 68.04568.04568.04568.045 -2.389-2.389-2.389-2.389 -3,5%-3,5%-3,5%-3,5%

Leuven 11.121 11.898 -777 -6,5%

Vilvoorde 14.776 15.180 -404 -2,7%

Prov. Vlaams-BrabantProv. Vlaams-BrabantProv. Vlaams-BrabantProv. Vlaams-Brabant 25.89725.89725.89725.897 27.07827.07827.07827.078 -1.181-1.181-1.181-1.181 -4,4%-4,4%-4,4%-4,4%

Brugge 6.117 6.820 -703 -10,3%

Kortrijk 11.002 12.789 -1.787 -14,0%

Oostende 9.869 10.874 -1.005 -9,2%

Prov. West-VlaanderenProv. West-VlaanderenProv. West-VlaanderenProv. West-Vlaanderen 26.98826.98826.98826.988 30.48330.48330.48330.483 -3.495-3.495-3.495-3.495 -11,5%-11,5%-11,5%-11,5%

Aalst 10.841 12.223 -1.382 -11,3%

Gent 20.108 21.748 -1.640 -7,5%

Sint-Niklaas 11.593 12.483 -890 -7,1%

Prov. Oost-VlaanderenProv. Oost-VlaanderenProv. Oost-VlaanderenProv. Oost-Vlaanderen 42.54242.54242.54242.542 46.45446.45446.45446.454 -3.912-3.912-3.912-3.912 -8,4%-8,4%-8,4%-8,4%

Hasselt 20.363 23.115 -2.752 -11,9%

Tongeren 6.381 7.021 -640 -9,1%

Prov. LimburgProv. LimburgProv. LimburgProv. Limburg 26.74426.74426.74426.744 30.13630.13630.13630.136 -3.392-3.392-3.392-3.392 -11,3%-11,3%-11,3%-11,3%

NWWZ TotaalNWWZ TotaalNWWZ TotaalNWWZ Totaal 187.827187.827187.827187.827 202.196202.196202.196202.196 -14.369-14.369-14.369-14.369 -7,1%-7,1%-7,1%-7,1%

JaarverschilJaarverschilJaarverschilJaarverschil

 

Toelichting 

Een gedetailleerde toelichting bij de tabellen (definities, indelingen, waarnemingsveld, …) wordt verspreid via de VDAB-
website (zie http://arvastat.vdab.be/arvastat/indexhelp.htm). 

 


