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Kerncijfers werkloosheid februari 2011 

Vlaanderen telt eind februari 2011 198.480 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er -14.108 of -6,6% 

minder dan het jaar voordien. 6,83% van de beroepsbevolking is werkloos....    

feb 2011 jaarversch.    aandeel

NWWZNWWZNWWZNWWZ 198.480198.480198.480198.480 -6,6%-6,6%-6,6%-6,6%

Categorie WZUA 150.333 -9,2% 75,7%

Jong. in wachttijd 12.817 -9,9% 6,5%

Vrij ingeschreven 18.829 +8,5% 9,5%

Andere 16.501 +6,9% 8,3%

Geslacht Mannen 103.409 -8,1% 52,1%

Vrouwen 95.071 -5,0% 47,9%

Leeftijd - 25 jaar 39.738 -11,9% 20,0%

25 - 50 jaar 105.792 -8,2% 53,3%

+ 50 jaar 52.950 +1,5% 26,7%

Studieniveau Laag 102.519 -6,2% 51,7%

Midden 66.681 -7,3% 33,6%

Hoog 29.280 -6,4% 14,8%

Werkl.duur - 1 jaar 110.204 -10,3% 55,5%

1 - 2 jaar 34.889 -11,0% 17,6%

+ 2 jaar 53.387 +5,8% 26,9%

Origine Alllochtonen 48.309 +0,8% 24,3%

29.060 -5,5% 14,6%

WerkloosheidsgraadWerkloosheidsgraadWerkloosheidsgraadWerkloosheidsgraad 6,83%6,83%6,83%6,83% -0,58-0,58-0,58-0,58

Geslacht Mannen 6,51% -0,62

Vrouwen 7,23% -0,52

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

130.000

150.000

170.000

190.000

210.000

230.000

250.000

(dec) jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Evolutie Werkloosheid    
 
Het herstel van de economie straalt af op de werkzoekendencijfers: 
- December 2009 afficheerde nog een werkloosheidsgroei op jaarbasis van 

23,8%; 
- In 2010 krimpt het stijgingsritme en september 2010 signaleert een eerste 

schuchtere daling; 
- Februari 2011 is ondertussen de zesde maand op rij met een daling. 
 
Het betere economische klimaat vertaalt zich in dalende aantallen WZUA’s (-9,2%) en 
jongeren in wachttijd (-9,9%). De vrij ingeschreven werkzoekenden (+8,5%) en de 
restgroep ‘Andere’ (+6,9%)  daarentegen noteren hoger. De historisch hoge migratie 
heeft een opdrijvend effect. 

De heropleving uit zich in een teruglopende jeugdwerkloosheid (-11,9%). De 
middenleeftijdsgroep krimpt met 8,2%. Enkel de 50-plussers (+1,5%) profiteren nog 
niet van het economische herstel. Andere subgroepen die de dalende trend niet 
volgen zijn de zeer langdurig werkzoekenden (+5,8%)  en de allochtone 
arbeidsreserve (+0,8%). 

 

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

MaandMaandMaandMaand    MannenMannenMannenMannen    VrouwenVrouwenVrouwenVrouwen    TotaalTotaalTotaalTotaal    

maa/10 +8,5% +6,3% +7,4% 

apr/10 +7,5% +6,5% +7,0% 

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%   
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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 150.333 de grootste subgroep. 
Zowel de WZUA’s (-9,2%) als de jongeren in wachttijd (-9,9%) dalen. De toename bij de vrij ingeschreven werkzoekenden 
(+8,5%) en de restgroep ‘Andere’ (+6,9%) volgt 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 mannelijke werkzoekenden zijn licht in de meerderheid (52,1%). De crisis deed vooral de mannelijke werkloosheid 
opveren. Het betere economische klimaat vertaalt zich nu in een snellere daling ervan. Deze grotere golfbeweging wijst op 
het conjunctuurgevoelige karakter van de mannelijke werkloosheid. 

De vrouwelijke werkloosheidsgraad stijgt voorlopig nog uit boven de mannelijke (7,23% versus 6,51%) omwille van de lagere 
vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie bij de oudste leeftijdsgroepen. Ook hier kondigt een ommekeer zich aan: bij iedere 
cohortewissel wordt het verschil kleiner. Cruciaal daarbij zijn de betere schoolse prestaties van meisjes en hun studiekeuzes 
die aansluiten op de groei van de dienstensectoren enerzijds en het banenverlies in typisch mannelijke sectoren anderzijds.  

Leeftijd 

De crisis was zeer nefast voor de jeugdwerkloosheid. Nu de economie terug aantrekt verbeteren de arbeidsmarktkansen van 
jongeren en krimpt de jeugdwerkloosheid (-11,9%). De jongeren in wachttijd laten eveneens een afname zien (-9,9%).  

De middenleeftijdsgroep loopt in lijn met de conjunctuur terug met 8,2%.  

De werkzoekende 50-plussers blijven tegen de algemene trend in stijgen (+1,5%). Het aandeel van de 50-plussers komt uit 
op 26,7%. Het aandeel van de 50-plussers is het voorbije decennium omhoog geschoten door de zwakke uitstroom, de 
voortschrijdende vergrijzing, de stijgende vrouwelijke arbeidsmarktdeelname en de uitbreiding van de registratiebasis. 

Studieniveau 

Op jaarbasis daalden de laaggeschoolde werkzoekenden met 6,2% en de middengeschoolden met 7,3%. De 
hooggeschoolden krimpen met 6,4%. De perspectieven van hooggeschoolde werkzoekenden verbeteren, nu sectoren als de 
banken en verzekeringen aankondigen terug tegen een hoger ritme te zullen aanwerven 

Werkloosheidsduur 

Het ingezette herstel uit zich in dalende aantallen kortdurige werkzoekenden (-10,3%). De vertraging van de economie in 
2008 zorgt door het cohorteeffect voor een toename bij de werkzoekenden die 2 tot 3 jaar (+18,1%) en 3 tot 4 jaar 
werkzoekend (+27,1%) zijn. Werkzoekenden die net voor of juist tijdens de crisis werkloos werden stromen moeizaam uit want 
werkloosheidsduur is een discriminerende factor op de arbeidsmarkt. De competenties eroderen, er kan geen ervaring noch 
netwerk worden opgebouwd en het wordt lastiger om weer werk te vinden.  

Origine 

Allochtone werkzoekenden worden statistisch gedefinieerd als werkzoekenden die een huidige of vorige nationaliteit hebben 
van buiten de EU-27 of EVA-landen. De VDAB krijgt deze gegevens uit het Rijksregister. Hierdoor kunnen nieuwe Belgen met 
een vorige nationaliteit uit een niet EU-land als "allochtoon" gedetecteerd worden. Vlaanderen telt volgens deze definitie 
150.171 autochtone en 48.309 allochtone werkzoekenden. De allochtone werkloosheid stijgt met +0,8% wat contrasteert met 
de afname van de autochtone werkloosheid (-8,8%). Een eenduidige interpretatie van deze tegengestelde evolutie wordt 
bemoeilijkt omdat de allochtone werkzoekendencijfers ook de effecten van migratie en de jonge leeftijdsstructuur 
verdisconteren.  

Arbeidsgehandicapten 

Een werkzoekende wordt als arbeidsgehandicapt geregistreerd indien de werkzoekende ingeschreven is bij het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap, buitengewoon onderwijs volgde of recht heeft op een inkomensvervangende- 
of een integratietegemoetkoming  of recht heeft op verhoogde kinderbijslag (als ouder met een handicap) of recht heeft op 
een invaliditeitsuitkering in het kader van de ziekteverzekering. Deze definitie vond ingang in februari 2009 en steunt meer 
dan vroeger op attesten. Het voorbije jaar daalde het aantal arbeidsgehandicapte werkzoekenden met 5,5%. 



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    
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Regio 

Alle subregio’s noteren een daling, wel zijn er aanzienlijke onderlinge verschillen. De snelste dalers zijn  
Kortrijk-Roeselare (-12,9%) en Hasselt (-12,1%)  die tijdens de crisis veel industriële banen verloren en nu het meest profiteren 
van het conjuncturele herstel. Antwerpen (-1,3%) zet de zwakste prestatie neer. De werkloosheid concentreert zich in stad 
Antwerpen zelf met een grote populatie allochtone werkzoekenden. 

 

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

Antwerpen 44.919 45.496 -577 -1,3%

Mechelen 9.934 10.701 -767 -7,2%

Turnhout 13.711 14.546 -835 -5,7%

Prov. AntwerpenProv. AntwerpenProv. AntwerpenProv. Antwerpen 68.56468.56468.56468.564 70.74370.74370.74370.743 -2.179-2.179-2.179-2.179 -3,1%-3,1%-3,1%-3,1%

Leuven 11.659 12.677 -1.018 -8,0%

Vilvoorde 15.447 15.795 -348 -2,2%

Prov. Vlaams-BrabantProv. Vlaams-BrabantProv. Vlaams-BrabantProv. Vlaams-Brabant 27.10627.10627.10627.106 28.47228.47228.47228.472 -1.366-1.366-1.366-1.366 -4,8%-4,8%-4,8%-4,8%

Brugge 7.056 7.557 -501 -6,6%

Kortrijk 11.947 13.715 -1.768 -12,9%

Oostende 11.007 11.871 -864 -7,3%

Prov. W est-VlaanderenProv. W est-VlaanderenProv. W est-VlaanderenProv. W est-Vlaanderen 30.01030.01030.01030.010 33.14333.14333.14333.143 -3.133-3.133-3.133-3.133 -9,5%-9,5%-9,5%-9,5%

Aalst 11.375 12.697 -1.322 -10,4%

Gent 20.993 22.809 -1.816 -8,0%

Sint-Niklaas 12.252 12.933 -681 -5,3%

Prov. Oost-VlaanderenProv. Oost-VlaanderenProv. Oost-VlaanderenProv. Oost-Vlaanderen 44.62044.62044.62044.620 48.43948.43948.43948.439 -3.819-3.819-3.819-3.819 -7,9%-7,9%-7,9%-7,9%

Hasselt 21.438 24.398 -2.960 -12,1%

Tongeren 6.742 7.393 -651 -8,8%

Prov. LimburgProv. LimburgProv. LimburgProv. Limburg 28.18028.18028.18028.180 31.79131.79131.79131.791 -3.611-3.611-3.611-3.611 -11,4%-11,4%-11,4%-11,4%

NWWZ TotaalNWWZ TotaalNWWZ TotaalNWWZ Totaal 198.480198.480198.480198.480 212.588212.588212.588212.588 -14.108-14.108-14.108-14.108 -6,6%-6,6%-6,6%-6,6%

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). 

 


