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Kerncijfers werkloosheid juni 2011 

Vlaanderen telt eind juni 2011 182.510 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er -16.053 of -8,1% minder 

dan het jaar voordien. 6,23% van de beroepsbevolking is werkloos....    

juni 2011 jaarversch.    aandeel

NWWZNWWZNWWZNWWZ 182.510182.510182.510182.510 -8,1%-8,1%-8,1%-8,1%

Categorie WZUA 140.896 -9,2% 77,2%

Jong. in wachttijd 9.040 -11,4% 5,0%

Vrij ingeschreven 17.280 -2,0% 9,5%

Andere 15.294 -1,9% 8,4%

Geslacht Mannen 92.523 -9,5% 50,7%

Vrouwen 89.987 -6,6% 49,3%

Leeftijd - 25 jaar 34.079 -13,1% 18,7%

25 - 50 jaar 97.113 -9,6% 53,2%

+ 50 jaar 51.318 -1,1% 28,1%

Studieniveau Laag 93.831 -8,3% 51,4%

Midden 60.663 -8,3% 33,2%

Hoog 28.016 -7,0% 15,4%

Werkl.duur - 1 jaar 99.128 -9,9% 54,3%

1 - 2 jaar 31.580 -16,8% 17,3%

+ 2 jaar 51.802 +2,4% 28,4%

Origine Allochtonen 45.493 -2,0% 24,9%

27.980 -4,8% 15,3%

WerkloosheidsgraadWerkloosheidsgraadWerkloosheidsgraadWerkloosheidsgraad 6,23%6,23%6,23%6,23% -0,61-0,61-0,61-0,61

Geslacht Mannen 5,80% -0,63

Vrouwen 6,74% -0,59

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 juni 2011 telt Vlaanderen 8,1% minder werkzoekenden dan een jaar eerder. In 
mei beliep het verschil op jaarbasis 6,8%. 
 
De crisis deed de werkloosheid snel oplopen in 2009. De ommekeer in 2010 uitte 
zich eerst via een terugval van het stijgingsritme en in september 2010 via een eerste 
daling op jaarbasis van de werkloosheid. Juni 2011 is ondertussen de tiende maand 
op rij met minder werkzoekenden dan een jaar eerder. 

Het betere economische klimaat tekent zich af in de evolutie van de WZUA’s (-9,2%), 
de jongeren in wachttijd (-11,4%), de vrij ingeschreven werkzoekenden (-2%) en de 
restgroep ‘Andere’ (-1,9 %).  
 
De heropleving vertaalt zich in een teruglopende jeugdwerkloosheid (-13,1%). De 
middenleeftijdsgroep krimpt met 9,6%. Enkel de 50-plussers (-1,2%) profiteren maar 
matig van het betere economische klimaat.  
 
De groep zeer langdurig werkzoekenden – langer dan twee jaar werkloos - groeit 
met 2,4% terwijl de groep die minder dan één jaar en één tot twee jaar werkzoekend 
is met respectievelijk 9,9% en 16,8% krimpt. 

 

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

MaandMaandMaandMaand    MannenMannenMannenMannen    VrouwenVrouwenVrouwenVrouwen    TotaalTotaalTotaalTotaal    

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% 

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

jun/11 -9,5% -6,6% -8,1% 
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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 140.896 de grootste subgroep. 
Zowel de WZUA’s (-9,2%) als de jongeren in wachttijd (-11,4%) dalen. De beperkte daling bij zowel de vrij ingeschreven 
werkzoekenden (-2%) als bij restgroep ‘Andere’ (-1,9%) 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 

Vlaanderen telt meer mannelijke (92.523) dan vrouwelijke werkzoekenden (89.987). De vrouwelijke werkloosheidsgraad 
stijgt wel nog uit boven de mannelijke (6,74% versus 5,80%).  

Leeftijd 

De crisis was zeer nefast voor de jeugdwerkloosheid. Nu de economie terug aantrekt verbeteren de arbeidsmarktkansen 
van jongeren en krimpt de jeugdwerkloosheid (-13,1%). De middenleeftijdsgroep profiteren ook van de betere conjunctuur 
en lopen met 9,6% terug. 

De werkzoekende 50-plussers dalen slechts licht (-1,1%). Het aandeel van de 50-plussers komt uit op 28,1%. 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 zowel de laaggeschoolde als de middengeschoolde werkzoekenden met 8,3%. De hooggeschoolden 
krimpen met 7%.  

Werkloosheidsduur 

De groep zeer langdurig werkzoekenden – langer dan twee jaar werkloos - groeit met 2,4% terwijl de groep die minder dan 
één jaar en één tot twee jaar werkzoekend is, met respectievelijk 9,9%  en 16,8% krimpt. Deze tegengestelde ontwikkeling 
wordt mee verklaard door het cohorteffect: De crisis deed aanvankelijk het aantal kortdurige werkzoekenden opveren. Het 
herstel nadien vertaalde zich in een snel teruglopende kortdurige werkloosheid terwijl terzelfdertijd de werkzoekenden met 
een werkloosheidsduur van één tot twee jaar nog steeg. Een jaar later dikte de groep aan die twee tot drie jaar 
werkzoekend waren, en zo verder.  

Wanneer we de werkloosheidsduren in detail observeren dan blijkt dat de vertraging van de economie in 2008 nu leidt tot 
een toename van de werkzoekenden die 2 tot 3 jaar (+7,4%) en 3 tot 4 jaar werkzoekend (+31,5%) zijn.  

Langdurige werkloosheid is nefast voor de toekomstige inschakelingskansen van de werkzoekende: lange perioden van 
inactiviteit eroderen de arbeidsmarktcompetenties van de werkzoekende en vergroten de afstand tot de arbeidsmarkt. 

Origine 

Vlaanderen telt 45.493 allochtone werkzoekenden. Dit is bijna één op vier (24,9%) van de geregistreerde arbeidsreserve. 
De allochtone werkloosheid daalt op jaarbasis met 2% terwijl de autochtone werkloosheid krimpt met 9,9%.  

Arbeidsgehandicapten 

15,3% van de Vlaamse werkzoekenden zijn arbeidsgehandicapt. 
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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    

Regio 

Alle subregio’s noteren een daling, wel zijn er aanzienlijke onderlinge verschillen.  

De snelste dalers zijn Kortrijk-Roeselare (-14,7%) en Hasselt (-12,3%). Beide subregio’s zagen door de crisis veel industriële 
banen verloren gaan en profiteren nu het meest van het conjuncturele herstel.  

Antwerpen (-3,4%) en Vilvoorde (-3,9%) zetten de zwakste prestaties neer. De werkloosheid in Antwerpse subregio 
concentreert zich in stad Antwerpen zelf, die een groeiende populatie van vaak laaggeschoolde allochtone werkzoekenden 
telt. De Vilvoordse subregio zweet het banenverlies in en om de luchthaven uit. De detailcijfers van mei jl. signaleerden een 
toename van de werkloosheid in Machelen, Vilvoorde, Grimbergen en Zaventem.  

AMB-regioAMB-regioAMB-regioAMB-regio juni 2011juni 2011juni 2011juni 2011 jun 2010jun 2010jun 2010jun 2010 AbsoluutAbsoluutAbsoluutAbsoluut ProcentProcentProcentProcent

Antwerpen 42.194 43.684 -1.490 -3,4%

Mechelen 9.073 10.035 -962 -9,6%

Turnhout 12.643 13.620 -977 -7,2%

Prov. AntwerpenProv. AntwerpenProv. AntwerpenProv. Antwerpen 63.91063.91063.91063.910 67.33967.33967.33967.339 -3.429-3.429-3.429-3.429 -5,1%-5,1%-5,1%-5,1%

Leuven 10.748 11.821 -1.073 -9,1%

Vilvoorde 14.657 15.257 -600 -3,9%

Prov. Vlaams-BrabantProv. Vlaams-BrabantProv. Vlaams-BrabantProv. Vlaams-Brabant 25.40525.40525.40525.405 27.07827.07827.07827.078 -1.673-1.673-1.673-1.673 -6,2%-6,2%-6,2%-6,2%

Brugge 5.827 6.498 -671 -10,3%

Kortrijk 10.728 12.577 -1.849 -14,7%

Oostende 9.338 10.514 -1.176 -11,2%

Prov. West-VlaanderenProv. West-VlaanderenProv. West-VlaanderenProv. West-Vlaanderen 25.89325.89325.89325.893 29.58929.58929.58929.589 -3.696-3.696-3.696-3.696 -12,5%-12,5%-12,5%-12,5%

Aalst 10.660 11.891 -1.231 -10,4%

Gent 19.481 21.196 -1.715 -8,1%

Sint-Niklaas 11.266 12.226 -960 -7,9%

Prov. Oost-VlaanderenProv. Oost-VlaanderenProv. Oost-VlaanderenProv. Oost-Vlaanderen 41.40741.40741.40741.407 45.31345.31345.31345.313 -3.906-3.906-3.906-3.906 -8,6%-8,6%-8,6%-8,6%

Hasselt 19.705 22.481 -2.776 -12,3%

Tongeren 6.190 6.763 -573 -8,5%

Prov. LimburgProv. LimburgProv. LimburgProv. Limburg 25.89525.89525.89525.895 29.24429.24429.24429.244 -3.349-3.349-3.349-3.349 -11,5%-11,5%-11,5%-11,5%

NWWZ TotaalNWWZ TotaalNWWZ TotaalNWWZ Totaal 182.510182.510182.510182.510 198.563198.563198.563198.563 -16.053-16.053-16.053-16.053 -8,1%-8,1%-8,1%-8,1%

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). 

 


