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Kerncijfers werkloosheid februari 2012 

Vlaanderen telt eind februari 2012 201.920 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 3.440 of 1,7% meer 

dan het jaar voordien. 6,84% van de beroepsbevolking is werkloos....    

feb 2012 jaarversch.    aandeel

NWWZNWWZNWWZNWWZ 201.920201.920201.920201.920 +1,7%+1,7%+1,7%+1,7%

Categorie WZUA 151.768 +1,0% 75,2%

Beroeps -

ins chakelings tijd
14.323 +11,8% 7,1%

V rij ingeschreven 20.009 +6,3% 9,9%

Andere 15.820 -4,1% 7,8%

Ges lacht Mannen 106.782 +3,3% 52,9%

V rouw en 95.138 +0,1% 47,1%

Leeftijd - 25 jaar 42.023 +5,8% 20,8%

25 - 50 jaar 108.082 +2,2% 53,5%

+ 50 jaar 51.815 -2,1% 25,7%

Studieniveau Laag 101.831 -0,7% 50,4%

Midden 69.999 +5,0% 34,7%

Hoog 30.090 +2,8% 14,9%

Werkl.duur - 1 jaar 115.208 +4,5% 57,1%

1 - 2 jaar 33.575 -3,8% 16,6%

+ 2 jaar 53.137 -0,5% 26,3%

Origine Allochtonen 51.956 +7,5% 25,7%

26.320 -9,4% 13,0%

Wer k loos heids graadWer k loos heids graadWer k loos heids graadWer k loos heids graad 6,84%6,84%6,84%6,84% -0,15-0,15-0,15-0,15

Ges lacht Mannen 6,68% +0,03

V rouw en 7,03% -0,37

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    
Vlaanderen telt 201.920 werkzoekenden, dit zijn er 1,7% meer dan vorig jaar. De 
recente bijstelling van de wijze waarop startende uitzendkrachten worden 
uitgeschreven stuurt het Vlaamse werkzoekendencijfer met een extra 2 à 3 
procentpunten hoger. Tot vorig jaar werden werkzoekenden die als uitzendkracht aan 
de slag gingen onmiddellijk uitgeschreven, sinds 2012 verdwijnen ze pas uit de 
werkzoekendencijfers wanneer ze op de laatste dag van de maand minstens 10 dagen 
als uitzendkracht gewerkt hebben. Deze wijziging stuwt het Vlaamse 
werkzoekendencijfer met een 5.000 à 7.000 eenheden hoger. In juli (+1.000) en 
december (+3.000) is de toename beperkter. Het effect van deze wijziging 
manifesteert zich uitgesproken bij de ‘Jongeren in ‘Beroepsinschakelingstijd’ (+11,8% 
op jaarbasis). De jonge schoolverlaters zijn immers oververtegenwoordigd bij de 
uitzendkrachten. De toename is nog groter dan vorige maand: door de vertragende 
economie valt de uitzendactiviteit terug en zijn er minder jongeren die een 
uitzendbaan vinden. 
De overzichtstabel signaleert dat 25,7% van de werkzoekenden ouder is dan 50 jaar; 
50,4% is laaggeschoold, 26,3% is langer dan 2 jaar werkloos en 25,7% van de 
geregistreerde arbeidsreserve is van allochtone origine.  

 

MaandMaandMaandMaand    MannenMannenMannenMannen    VrouwenVrouwenVrouwenVrouwen    TotaalTotaalTotaalTotaal    

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

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

apr/11 -9,0% -5,0% -7,1% 

mei/11 -8,3% -5,1% -6,8% 

jun/11 -9,5% -6,6% -8,1% 

jul/11 -9,4% -5,9% -7,7% 

aug/11 -9,7% -6,0% -7,9% 

sep/11 -6,7% -4,3% -5,5% 

okt/11 -6,6% -5,1% -5,9% 

nov/11 -5,2% -4,3% -4,8% 

dec/11 -4,6% -3,2% -3,9% 

jan/12 +1,0% -0,6% +0,2% 

feb/12 +3,3% -0,1% +1,7% 
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Kenmerken Niet-Werkende Werkzoekenden 

Categorie 

De NWWZ omvatten de ‘werkzoekenden met werkloosheidsuitkeringsaanvraag’ (WZUA), de werkzoekenden tijdens 
beroepsinschakelingstijd, de vrij ingeschrevenen en een reeks andere niet-werkende werkzoekenden.  

Vlaanderen telt eind januari 201.920 NWWZ, dit zijn er 3.440 of 1,7% meer dan vorig jaar. In januari was er een toename 
jaar-op-jaar van 0,2% en in december was er nog een daling van -3,9%. De sprong van -3,9% in december 2011 naar 
+0,2% in januari 2012 is niet enkel het gevolg van de vertragende economie. De tragere uitschrijving van startende 
uitzendkrachten sinds begin dit jaar stuurt het Vlaamse werkzoekendencijfer met een extra 2 à 3 procentpunten hoger. Tot 
vorig jaar werden werkzoekenden die als uitzendkracht aan de slag gingen onmiddellijk uitgeschreven, nu verdwijnen ze 
pas uit de werkzoekendencijfers wanneer ze op de laatste dag van de maand minstens 10 dagen als uitzendkracht gewerkt 
hebben. De vroegere beslissingsregel focuste op de start als uitzendkracht (één dag), de nieuwe regel benadrukt meer de 
tewerkstelling als uitzendkracht door het opleggen van een minimale duur (tien dagen). Onvermijdelijk tekent deze 
strengere definitie zich af in het Vlaamse werkzoekendencijfer: het  wordt daardoor met een 5.000 à 7.000 eenheden 
omhoog gestuurd. In juli (+1.000) en december (+3.000) is de toename beperkter. 

 
Het effect van deze wijziging manifesteert zich uitgesproken bij de ‘Jongeren in ‘Beroepsinschakelingstijd’ (+11,8 % op 
jaarbasis). Dat komt doordat de jonge schoolverlaters oververtegenwoordigd zijn bij de uitzendkrachten. Bovendien valt  
de uitzendactiviteit onder druk van de slabakkende economie terug. 

De WZUA’s zijn met 151.768 de grootste subgroep binnen de NWWZ en stijgen op jaarbasis met 1%. 

De toename van de vrij ingeschreven (+6,3%) schiet deze maand omhoog. 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. Door de economische terugval zijn er meer ‘werknemers in 
vooropzeg’ en de migratie is historisch hoog. 

De restgroep ‘Andere’ noteert  4,1% lager. Deze groep omvat o.a. de werkzoekenden ten laste van het OCMW maar ook 
de deeltijds lerenden zonder baan.  

Geslacht 

Vlaanderen telt terug meer mannelijke (106.782) dan vrouwelijke werkzoekenden (95.138). Voor de crisis waren er steevast 
meer vrouwen dan mannen werkzoekend. De crisis zorgde voor een snelle ommekeer doordat mannen vaker werken in de 
conjunctuurgevoelige industrie. Deze ommekeer kondigde zich evenwel al vroeger aan: veel ‘mannelijke’ banen gingen 
verloren door de desindustrialisering terwijl vooral vrouwen profiteerden van de groei van de dienstensector en het succes 
van de dienstencheques. 

De versnelling van het stijgingsritme van de mannelijke werkloosheid weerspiegelt terug de grotere 
conjunctuurgevoeligheid van de mannelijke werkloosheid. 

Leeftijd 

De evolutie verschilt naar leeftijd: 

- De jeugdwerkloosheid stijgt met 5,8%. Vorige maand was dat nog maar met 2,1%. De jongeren die op zoek zijn naar 
een (eerste) baan voelen als eerste de effecten van een economische terugval; 

- De middenleeftijdsgroep noteert eveneens hoger (+2,2%); 

- De werkzoekende 50-plussers daarentegen registreren nog steeds lager dan een jaar geleden ( -2,1%). Opvallend is 
dat de leeftijdstranche 50 tot 55 het goed doet met een daling op jaarbasis van -6,9%. De oudste leeftijdsgroepen 
noteren daarentegen hoger (55 tot 60 jaar +1,1%, zestig-plussers +23,3%). 

Het aandeel van de 50-plussers komt uit op 25,7%. 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 dalen de laaggeschoolden met 0,7%, de middengeschoolde werkzoekenden stijgen met  5% en de 
hooggeschoolde werkzoekenden groeien met 2,8%. 
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Meer  informatie:Meer  informatie:Meer  informatie:Meer  informatie: 
VDAB Studiedienst 

Keizerslaan 11, 1000  

 

 Werkloosheidsduur 
 
De kortdurige werkloosheid (+4,5%) reageert uitgesproken op de conjunctuur en verdisconteert ook de wijziging in de 
uitschrijving van startende uitzendkrachten. De groep die één tot twee jaar werkzoekend krimpt met 3,8% en de zeer 
langdurig werkzoekenden – langer dan twee jaar werkloos – zakt met 0,5%.  

De conjunctuuromslag in 2008 leidt tot een toename van de werkzoekenden die 3 tot 4 jaar (+16,8%) en 4 tot 5 jaar 
werkzoekend (+30,9%) zijn. 

Origine 

Vlaanderen telt 51.956 allochtone werkzoekenden. Dit is één op vier (25,7%) van de geregistreerde arbeidsreserve. De 
allochtone werkloosheid stijgt op jaarbasis (+7,5%) in tegenstelling tot de autochtone werkloosheid die stabiliseert (-0,1%). 
De zwakke arbeidsmarktpositie en demografie en migratie verklaren mee de toename van de allochtone werkloosheid. 

Arbeidsgehandicapten 

13% of 26.320 van de Vlaamse werkzoekenden zijn arbeidsgehandicapt. 

Sinds oktober wordt de definitie uit februari 2009 integraal toegepast: sindsdien is een attest of verslag betreffende de 
arbeidshandicap absoluut noodzakelijk terwijl in de overgangsperiode een vermoeden volstond.  

Regio 

De Provincie Limburg noteert de grootste stijging op jaarbasis (+3,3%), West-Vlaanderen de laagste (+0,1%). De Brugse 
regio is de enige subregio met minder werkzoekenden dan een jaar geleden. 

RegioRegioRegioRegio feb 2012feb 2012feb 2012feb 2012 feb 2011feb 2011feb 2011feb 2011 Abs oluutAbs oluutAbs oluutAbs oluut ProcentProcentProcentProcent

Antw erpen 46.035 44.919 +1.116 +2,5%

Mechelen 10.008 9.934 +74 +0,7%

Turnhout 14.106 13.711 +395 +2,9%

Prov. Antw erpenProv. Antw erpenProv. Antw erpenProv. Antw erpen 70.14970.14970.14970.149 68.56468.56468.56468.564 +1.585+1.585+1.585+1.585 +2,3%+2,3%+2,3%+2,3%

Leuven 11.840 11.659 +181 +1,6%

V ilvoorde 15.691 15.447 +244 +1,6%

Prov. V laam s -Br abantProv. V laam s -Br abantProv. V laam s -Br abantProv. V laam s -Br abant 27.53127.53127.53127.531 27.10627.10627.10627.106 +425+425+425+425 +1,6%+1,6%+1,6%+1,6%

Brugge 6.849 7.056 -207 -2,9%

Kortrijk 12.095 11.947 +148 +1,2%

Oos tende 11.111 11.007 +104 +0,9%

Prov. Wes t-V laanderenProv. Wes t-V laanderenProv. Wes t-V laanderenProv. Wes t-V laanderen 30.05530.05530.05530.055 30.01030.01030.01030.010 +45+45+45+45 +0,1%+0,1%+0,1%+0,1%

Aals t 11.576 11.375 +201 +1,8%

Gent 21.151 20.993 +158 +0,8%

S int-Niklaas 12.352 12.252 +100 +0,8%

Prov. Oos t-V laanderenProv. Oos t-V laanderenProv. Oos t-V laanderenProv. Oos t-V laanderen 45.07945.07945.07945.079 44.62044.62044.62044.620 +459+459+459+459 +1,0%+1,0%+1,0%+1,0%

Limburg-Oos t 12.880 12.467 +413 +3,3%

Limburg-Wes t 16.226 15.713 +513 +3,3%

Prov. L im burgProv. L im burgProv. L im burgProv. L im burg 29.10629.10629.10629.106 28.18028.18028.18028.180 +926+926+926+926 +3,3%+3,3%+3,3%+3,3%

NWWZ TotaalNWWZ TotaalNWWZ TotaalNWWZ Totaal 201.920201.920201.920201.920 198.480198.480198.480198.480 +3.440+3.440+3.440+3.440 +1,7%+1,7%+1,7%+1,7%

Jaar ve r s ch ilJaar ve r s ch ilJaar ve r s ch ilJaar ve r s ch il

 

Toelichting 

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


