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Kerncijfers werkloosheid maart 2011 

Vlaanderen telt eind maart 2011 192.684 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er -13.132 of -6,4% minder 

dan het jaar voordien. 6,57% van de beroepsbevolking is werkloos....    

maa 2011 jaarversch.    aandeel

NWWZNWWZNWWZNWWZ 192.684192.684192.684192.684 -6,4%-6,4%-6,4%-6,4%

Categorie WZUA 146.506 -8,5% 76,0%

Jong. in wachttijd 11.562 -7,6% 6,0%

Vrij ingeschreven 18.606 +6,0% 9,7%

Andere 16.010 +2,7% 8,3%

Geslacht Mannen 100.255 -7,8% 52,0%

Vrouwen 92.429 -4,7% 48,0%

Leeftijd - 25 jaar 37.254 -11,1% 19,3%

25 - 50 jaar 102.972 -7,9% 53,4%

+ 50 jaar 52.458 +0,6% 27,2%

Studieniveau Laag 100.001 -6,7% 51,9%

Midden 64.507 -6,8% 33,5%

Hoog 28.176 -4,0% 14,6%

Werkl.duur - 1 jaar 105.486 -9,4% 54,7%

1 - 2 jaar 33.971 -13,6% 17,6%

+ 2 jaar 53.227 +6,4% 27,6%

Origine Alllochtonen 47.668 +0,3% 24,7%

28.632 -5,3% 14,9%

WerkloosheidsgraadWerkloosheidsgraadWerkloosheidsgraadWerkloosheidsgraad 6,57%6,57%6,57%6,57% -0,52-0,52-0,52-0,52

Geslacht Mannen 6,28% -0,57

Vrouwen 6,92% -0,46

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    
 
In maart 2011 krimpt de werkloosheid met 6,4%. Deze daling contrasteert met de 
forse stijging in 2009 door de crisis. In 2010 herstelde de arbeidsmarkt zich 
verrassend vlug en sinds september 2010 registreert Vlaanderen een daling op 
jaarbasis. 
 
Opmerkelijk is dat de afname zich enkel manifesteert bij de klassieke 
werkzoekendengroepen. De werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag (WZUA) en 
de jongeren in wachttijd krimpen met 8,5 en 7,6%. De vrij ingeschrevenen (+6%) en 
de restgroep ‘Andere’ (+2,7%) noteren hoger. Hun atypische samenstelling en de 
historisch hoge migratie hebben een opdrijvend effect. 

 
Het economische herstel doet de jeugdwerkloosheid (- 11,1%) teruglopen. Een 
zelfde gunstige ontwikkeling is er bij de middenleeftijdsgroep (-7,9%). Het aantal 
werkzoekenden 50-plussers groeit licht (+0,6%). Het aandeel van de 50-plussers 
komt ondertussen uit op 27,2%.  
  
Andere subgroepen die de dalende trend niet volgen zijn de zeer langdurig 
werkzoekenden (+6,4%) en de werkzoekenden van allochtone origine (+0,3%). 

 

 

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

MaandMaandMaandMaand    MannenMannenMannenMannen    VrouwenVrouwenVrouwenVrouwen    TotaalTotaalTotaalTotaal    

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% 

maa/11 -7,8% -4,7% -6,4% 
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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 146.506 de grootste subgroep. 
Zowel de WZUA’s (-8,5%) als de jongeren in wachttijd (-7,6%) dalen. De toename bij de vrij ingeschreven werkzoekenden 
(+6,0%) en de restgroep ‘Andere’ (+2,7%) 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 

52% van de Vlaamse werkzoekenden zijn mannen. Een decennium terug – eind maart 2001 - beliep het aandeel van de 
mannen amper 43,3%. In maart 2008 - net voor de crisis – was het aandeel van de mannen gestegen tot 47,5%. Het verlies 
van industriële banen en de groei van de tertiaire en quartaire sector was daar niet vreemd aan. De crisis versnelde deze 
trendmatige evolutie en in maart 2009 tekenden de mannen al voor 52,3% van de werkzoekenden. De sectorale impact van 
de crisis lag aan de basis van deze snelle omslag: mannen werken meer dan vrouwen in de conjunctuurgevoelige sectoren als 
de industrie en de bouw- en transportsector. Vrouwen zijn vaker actief in de dienstensector die minder uitgesproken reageert 
op een conjuncturele terugval.  

Aan deze ommekeer hebben de vrouwen ook zelf verdienste: ze kozen slim voor opleidingen die aansluiten op de groei van 
de dienstensector en ze studeren 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 deeltijds werken. 

De vrouwelijke werkloosheidsgraad stijgt voorlopig nog uit boven de mannelijke (6,92% versus 6,28%) omwille van de lagere 
vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie bij de oudste leeftijdsgroepen. Ook hier kondigt een ommekeer zich aan: bij iedere 
cohortewissel wordt het verschil kleiner.  

Leeftijd 

De crisis was zeer nefast voor de jeugdwerkloosheid. Nu de economie terug aantrekt verbeteren de arbeidsmarktkansen van 
jongeren en krimpt de jeugdwerkloosheid (-11,1%). De jongeren in wachttijd laten eveneens een afname zien (-7,6%).  

De middenleeftijdsgroep loopt in lijn met de conjunctuur met 7,9% terug. 

De groep werkzoekende 50-plussers blijft tegen de algemene trend in stijgen (+0,6%). Het aandeel van de 50-plussers komt 
uit op 27,2%. 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 6,7% en de middengeschoolden met 6,8%. De 
hooggeschoolden krimpen met 4,0%.  

Werkloosheidsduur 

Het ingezette herstel uit zich in dalende aantallen kortdurige werkzoekenden (-9,4%). De vertraging van de economie in 2008 
zorgt door het cohorteeffect voor een toename bij de werkzoekenden die 2 tot 3 jaar (+18,7%) en 3 tot 4 jaar werkzoekend 
(+31,1%) zijn. Werkzoekenden die net voor of juist tijdens de crisis werkloos werden stromen moeizaam uit.  
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Origine 

Vlaanderen telt 24,7% of 47.668 allochtone werkzoekenden. De allochtone werkloosheid stijgt met +0,3% wat contrasteert 
met de afname van de autochtone werkloosheid (-8,4%). Een eenduidige interpretatie van deze tegengestelde evolutie wordt 
bemoeilijkt door dat de allochtone werkzoekendencijfers de effecten van migratie en de jonge leeftijdsstructuur ondergaan.  

Arbeidsgehandicapten 

Het voorbije jaar daalde het aantal arbeidsgehandicapte werkzoekenden met 5,3%. 

Regio 

Alle subregio’s noteren een daling, wel zijn er aanzienlijke onderlinge verschillen. De snelste dalers zijn  
Kortrijk-Roeselare (-12,5%) en Hasselt (-12,2%) die tijdens de crisis veel industriële banen verloren en nu het meest profiteren 
van het conjuncturele herstel. Antwerpen (-0,6%) zet de zwakste prestatie neer. De werkloosheid concentreert zich in stad 
Antwerpen zelf, met een grote populatie allochtone werkzoekenden. 

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

Antwerpen 44.198 44.446 -248 -0,6%

Mechelen 9.664 10.443 -779 -7,5%

Turnhout 13.287 14.043 -756 -5,4%

Prov. AntwerpenProv. AntwerpenProv. AntwerpenProv. Antwerpen 67.14967.14967.14967.149 68.93268.93268.93268.932 -1.783-1.783-1.783-1.783 -2,6%-2,6%-2,6%-2,6%

Leuven 11.324 12.174 -850 -7,0%

Vilvoorde 15.133 15.439 -306 -2,0%

Prov. Vlaams-BrabantProv. Vlaams-BrabantProv. Vlaams-BrabantProv. Vlaams-Brabant 26.45726.45726.45726.457 27.61327.61327.61327.613 -1.156-1.156-1.156-1.156 -4,2%-4,2%-4,2%-4,2%

Brugge 6.499 7.181 -682 -9,5%

Kortrijk 11.446 13.075 -1.629 -12,5%

Oostende 10.458 11.426 -968 -8,5%

Prov. W est-VlaanderenProv. W est-VlaanderenProv. W est-VlaanderenProv. W est-Vlaanderen 28.40328.40328.40328.403 31.68231.68231.68231.682 -3.279-3.279-3.279-3.279 -10,3%-10,3%-10,3%-10,3%

Aalst 11.033 12.380 -1.347 -10,9%

Gent 20.509 22.085 -1.576 -7,1%

Sint-Niklaas 11.925 12.528 -603 -4,8%

Prov. Oost-VlaanderenProv. Oost-VlaanderenProv. Oost-VlaanderenProv. Oost-Vlaanderen 43.46743.46743.46743.467 46.99346.99346.99346.993 -3.526-3.526-3.526-3.526 -7,5%-7,5%-7,5%-7,5%

Hasselt 20.625 23.503 -2.878 -12,2%

Tongeren 6.583 7.093 -510 -7,2%

Prov. LimburgProv. LimburgProv. LimburgProv. Limburg 27.20827.20827.20827.208 30.59630.59630.59630.596 -3.388-3.388-3.388-3.388 -11,1%-11,1%-11,1%-11,1%

NWWZ TotaalNWWZ TotaalNWWZ TotaalNWWZ Totaal 192.684192.684192.684192.684 205.816205.816205.816205.816 -13.132-13.132-13.132-13.132 -6,4%-6,4%-6,4%-6,4%

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). 

 


