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Kerncijfers werkloosheid januari 2011 

Vlaanderen telt eind januari 2011 203.089 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er -11.231 of -5,2% 

minder dan het jaar voordien. 6,99% van de beroepsbevolking is werkloos....    

jan 2011 jaarversch.    aandeel

NWWZNWWZNWWZNWWZ 203.089203.089203.089203.089 -5,2%-5,2%-5,2%-5,2%

Categorie WZUA 154.003 -7,5% 75,8%

Jong. in wachttijd 13.345 -7,6% 6,6%

Vrij ingeschreven 19.181 +5,1% 9,4%

Andere 16.560 +9,6% 8,2%

Geslacht Mannen 105.732 -6,6% 52,1%

Vrouwen 97.357 -3,8% 47,9%

Leeftijd - 25 jaar 41.484 -9,0% 20,4%

25 - 50 jaar 108.291 -7,1% 53,3%

+ 50 jaar 53.314 +2,3% 26,3%

Studieniveau Laag 104.254 -5,1% 51,3%

Midden 68.387 -5,9% 33,7%

Hoog 30.448 -4,1% 15,0%

Werkl.duur - 1 jaar 113.521 -9,4% 55,9%

1 - 2 jaar 35.952 -7,1% 17,7%

+ 2 jaar 53.616 +6,7% 26,4%

Origine Alllochtonen 48.761 +1,6% 24,0%

29.504 -4,4% 14,5%

WerkloosheidsgraadWerkloosheidsgraadWerkloosheidsgraadWerkloosheidsgraad 6,99%6,99%6,99%6,99% -0,48-0,48-0,48-0,48

Geslacht Mannen 6,65% -0,52

Vrouwen 7,40% -0,43

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    
Eind januari 2011 telt Vlaanderen  5,2% minder werkzoekenden dan een jaar eerder. 
In december bedroeg het verschil nog  9,3%. Deze afname van het dalingsritme is 
echter niet alarmerend: in december vergeleken we met de gitzwarte maand 
december 2009.  
 
52,1% van de werkzoekenden zijn mannen. Voor de crisis waren de vrouwelijke 
werkzoekenden steevast in de meerderheid. De crisis deed de situatie kantelen. Het 
is echter niet alleen de conjunctuur die zorgde voor deze ommekeer. De evolutie 
naar een diensteneconomie en de betere schoolse prestaties van meisjes gaven al 
voor de crisis de tendens aan.  

De verbetering van het economische klimaat tekent zich af in de evolutie van de 
WZUA’s (-7,5%) en de jongeren in wachttijd (-7,6%). De atypische samenstelling en 
de historisch hoge migratie verhinderen de vrij ingeschreven werkzoekenden (+5,1%) 
en de restgroep ‘Andere’ (+9,6%) om de algemene dalende trend te volgen.  

De heropleving vertaalt zich in een teruglopende jeugdwerkloosheid (-9,0%). De 
middenleeftijdsgroep krimpt met 7,1%. Enkel de 50-plussers (+2,3%) profiteren niet 
van het betere economische klimaat. Een andere groep die de dalende trend niet 
volgt zijn de langdurig werkzoekenden (+6,7%) . 

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

MaandMaandMaandMaand    MannMannMannMannenenenen    VrouwenVrouwenVrouwenVrouwen    TotaalTotaalTotaalTotaal    

jan/10 +18,6% +11,1% +15,0% 

feb/10 +15,2% +9,3% +12,3% 

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%   
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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 154.003 de grootste subgroep. 
Zowel de WZUA’s (-7,5%) als de jongeren in wachttijd (-7,6%) dalen. De toename bij de vrij ingeschreven werkzoekenden 
(+5,1%) en de restgroep ‘Andere’ (+9,6%) 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 

Voor de crisis waren de mannelijke werkzoekenden in de minderheid. De crisis lag aan de basis van een omslag: eind januari 
zijn  52,1% van de NWWZ mannen. Het schuchtere herstel doet de mannelijke werkloosheid nu terug sneller krimpen dan de 
vrouwelijke, zonder echter terug te keren naar de situatie van voor de crisis. Het tanende belang van de industrie en het 
groeiende aandeel van de diensten drukken de arbeidsmarktkansen van mannen.  

De vrouwelijke werkloosheidsgraad stijgt voorlopig nog uit boven de mannelijke (7,40% versus 6,65%) omwille van de lagere 
vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie in de oudste leeftijdsgroepen. Ook hier kondigt een ommekeer zich aan. De ventilering 
naar leeftijd (cijfers van december 2010) reveleert dat de vrouwelijke werkloosheidsgraad bij de min-25-jarigen zich al onder 
de mannelijke positioneert (12, 83% versus 15,06%). In de leeftijdsgroep 25 tot 50 jaar beloopt de mannelijke 
werkloosheidsgraad 5,44%, de vrouwelijke is met 5,71% nog licht hoger. Het is enkel bij de 50-plussers dat de vrouwelijke 
werkloosheidsdruk (9,83%) nog fors uitstijgt boven de mannelijke (6,27%). Iedere cohortewissel dempt ook hier de seksekloof. 

Leeftijd 

Het is niet ongewoon dat in de huidige stand van de conjunctuur de jeugdwerkloosheid stevig afneemt (-9,0%). De jongeren 
in wachttijd laten eveneens een afname zien (-7,6%) . Beide cijfers wijzen erop dat de arbeidsmarktperspectieven voor 
jongeren snel verbeteren. 

De middenleeftijdsgroep loopt in lijn met de conjunctuur terug met 7,1% .  

De werkzoekende 50-plussers blijven tegen de algemene trend in stijgen (+2,3%). Het aandeel van de 50-plussers komt uit 
op 26,3%. Het aandeel van de 50-plussers is het voorbije decennium omhoog geschoten door de heikele uitstroom, de 
voortschrijdende vergrijzing, de stijgende vrouwelijke arbeidsmarktdeelname en de uitbreiding van de registratiebasis. 

Studieniveau 

Op jaarbasis daalde de laaggeschoolde werkzoekenden met 5,1% en de middengeschoolden met 5,9%. De 
hooggeschoolden krimpen met 4,1%. 

Werkloosheidsduur 

Het ingezette herstel uit zich in dalende aantallen kortdurige werkzoekenden (-9,4%). De vertraging van de economie in 2008 
zorgt door het cohorte-effect voor een toename bij de werkzoekenden die 2 tot 3 jaar (+21,5%) en 3 tot 4 jaar werkzoekend 
(+24,3%) zijn. Werkzoekenden die net voor of juist tijdens de crisis werkloos werden stromen moeizaam uit. 

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 
154.328 autochtone en 48.761 allochtone werkzoekenden. De allochtone werkloosheid stijgt met +1,6%.  

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 4,4%. 



Meer  informatie:Meer  informatie:Meer  informatie:Meer  informatie: 
VDAB Studiedienst 

Keizerslaan 11, 1000  

Brussel 02 506 15 88 

studiedienst@vdab.be 

www.vwww.vwww.vwww.vdab.be/trendsdab.be/trendsdab.be/trendsdab.be/trends    

Regio 

Alle subregio’s noteren een daling. De snelste dalers zijn Kortrijk-Roeselare (-11,4%) en Hasselt (-9,6%). Dit zijn 
subregio’s die veel industriële banen verloren door de crisis en nu het meest profiteren van het conjuncturele herstel. 
Antwerpen (-0,5%) zet de zwakste prestatie neer.  

.

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

Antwerpen 45.303 45.539 -236 -0,5%

Mechelen 10.210 10.858 -648 -6,0%

Turnhout 14.150 14.860 -710 -4,8%

Prov. AntwerpenProv. AntwerpenProv. AntwerpenProv. Antwerpen 69.66369.66369.66369.663 71.25771.25771.25771.257 -1.594-1.594-1.594-1.594 -2,2%-2,2%-2,2%-2,2%

Leuven 11.826 12.670 -844 -6,7%

Vilvoorde 15.814 15.975 -161 -1,0%

Prov. Vlaams-BrabantProv. Vlaams-BrabantProv. Vlaams-BrabantProv. Vlaams-Brabant 27.64027.64027.64027.640 28.64528.64528.64528.645 -1.005-1.005-1.005-1.005 -3,5%-3,5%-3,5%-3,5%

Brugge 7.295 7.809 -514 -6,6%

Kortrijk 12.244 13.818 -1.574 -11,4%

Oostende 11.442 12.108 -666 -5,5%

Prov. W est-VlaanderenProv. W est-VlaanderenProv. W est-VlaanderenProv. W est-Vlaanderen 30.98130.98130.98130.981 33.73533.73533.73533.735 -2.754-2.754-2.754-2.754 -8,2%-8,2%-8,2%-8,2%

Aalst 11.654 12.636 -982 -7,8%

Gent 21.418 23.001 -1.583 -6,9%

Sint-Niklaas 12.599 13.058 -459 -3,5%

Prov. Oost-VlaanderenProv. Oost-VlaanderenProv. Oost-VlaanderenProv. Oost-Vlaanderen 45.67145.67145.67145.671 48.69548.69548.69548.695 -3.024-3.024-3.024-3.024 -6,2%-6,2%-6,2%-6,2%

Hasselt 22.213 24.577 -2.364 -9,6%

Tongeren 6.921 7.411 -490 -6,6%

Prov. LimburgProv. LimburgProv. LimburgProv. Limburg 29.13429.13429.13429.134 31.98831.98831.98831.988 -2.854-2.854-2.854-2.854 -8,9%-8,9%-8,9%-8,9%

NWWZ TotaalNWWZ TotaalNWWZ TotaalNWWZ Totaal 203.089203.089203.089203.089 214.320214.320214.320214.320 -11.231-11.231-11.231-11.231 -5,2%-5,2%-5,2%-5,2%

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). 

 


