
 

 

  

Kerncijfers werkloosheid  

jan 2015 jaarverschil aandeel

NWWZ 239.567 -0,2%

Categorie WZUA 177.055 -1,7% 73,9%

BIT 16.407 -5,2% 6,8%

Vrij ingeschreven 28.885 +10,7% 12,1%

Andere 17.220 +4,1% 7,2%

Geslacht Mannen 130.606 +0,0% 54,5%

Vrouwen 108.961 -0,4% 45,5%

Leeftijd - 25 jaar 46.353 -6,8% 19,3%

25 - 50 jaar 129.481 -1,8% 54,0%

+ 50 jaar 63.733 +9,2% 26,6%

Studieniveau Laag 110.087 -1,5% 46,0%

Midden 89.332 +0,4% 37,3%

Hoog 40.148 +2,2% 16,8%

Werkl.duur - 1 jaar 130.374 -6,0% 54,4%

1 - 2 jaar 43.968 +3,2% 18,4%

+ 2 jaar 65.225 +11,2% 27,2%

Origine Allochtonen 60.931 +0,2% 25,4%

32.339 +2,6% 13,5%

Werkloosheidsgraad 8,09% -0,01

Geslacht Mannen 8,20% +0,01

Vrouwen 7,97% -0,03

Arbeidsgehandicapten

 

Rood: meer dan 5 procentpunt boven gemiddelde 

Groen: meer dan 5 procentpunt onder gemiddelde 
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Evolutie Werkloosheid 
Vlaanderen telt eind januari 239.567 niet-werkende werkzoekenden 
(NWWZ). Dat zijn er 406 of 0,2% minder dan vorig jaar. Dat is tevens 
de eerste afname op jaarbasis sinds december 2011. 

De NWWZ omvatten o.a. de werkzoekenden met een werkloosheids-
uitkering (WZUA). Deze uitkering wordt toegekend op basis van studies 
of werk. De inschakelingsuitkering op basis van studies is in principe 
beperkt tot 36 maanden. Deze periode verstreek ten vroegste op 31 
december 2014 en daardoor kunnen vanaf januari 2015 de werklozen 
die niet voldoende lang gewerkt hadden om een uitkering te krijgen op 
basis van werk, hun werkloosheidsuitkering verliezen. In een eerste 
fase treft deze maatregel vooral WZUA’s uit de middenleeftijdsgroep. 

De recente maatregelen waardoor werkzoekenden langer beschikbaar 
moeten blijven tekent zich af bij de 55-plussers. Het aantal NWWZ in de 
leeftijdsgroep 55 en 60 jaar groeit met 4.728 eenheden of 15,6% en de 
60- tot 65-jarigen klimmen met 1.344 of 44,3%.  

De sluiting van Ford Genk ten slotte drijft de Limburgse werkloosheid 
(+3,4%) op. In december was er nog een daling op jaarbasis (-3,6%).  

Maand Mannen Vrouwen Totaal

jan 2014 +11,3% +11,8% +11,5%

feb 2014 +9,5% +10,1% +9,8%

mrt 2014 +8,5% +9,6% +9,0%

apr 2014 +6,2% +7,9% +7,0%

mei 2014 +5,4% +6,6% +6,0%

jun 2014 +5,2% +7,1% +6,1%

jul 2014 +3,7% +4,4% +4,0%

aug 2014 +3,0% +3,0% +3,0%

sep 2014 +2,7% +1,9% +2,3%

okt 2014 +3,0% +2,6% +2,8%

nov 2014 +2,1% +1,8% +1,9%

dec 2014 +0,0% +0,1% +0,1%

jan 2015 +0,0% -0,4% -0,2%

NWWZ - Jaarverschillen
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Kenmerken Niet-Werkende Werkzoekenden 

Categorie 

Vlaanderen telt eind december 239.567 NWWZ, dit zijn er 406 of 0,2% minder dan vorig jaar. De NWWZ omvatten de 
werkzoekenden met werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA), de werkzoekenden tijdens hun beroepsinschakelingstijd, de 
vrij ingeschrevenen en een reeks andere niet-werkende werkzoekenden: 

- De WZUA’s zijn met 177.055 de grootste subgroep binnen de NWWZ en dalen op jaarbasis met 1,7%.  

Een werkloosheidsuitkering kan worden toegekend op basis van studies of werk. De uitkering op basis van studies - de 
zogenaamde inschakelingsuitkering - is beperkt tot 36 maanden. Deze periode verstreek ten vroegste op 31 december 
2014. Vanaf januari 2015 kunnen werklozen die niet voldoende lang gewerkt hadden om een uitkering te verkrijgen op 
basis van werk, hun werkloosheidsuitkering verliezen. In een eerste fase treft die maatregel vooral WZUA’s uit de 
middenleeftijdsgroep. Eens de beperking in de tijd op kruissnelheid zal zijn, daalt de leeftijdssamenstelling snel.  

Vanaf 1 januari 2015 moet de eerste aanvraag om inschakelingsuitkeringen worden ingediend vóór de 25ste verjaardag 
(vroeger was dat de 30ste verjaardag). Het cijfermatige effect van deze wijziging zal beperkt zijn.  

Vanaf 1 september 2015 moet de jongere onder de 21 jaar die een inschakelingsuitkering aanvraagt, in het bezit zijn 
van een diploma hoger secundair onderwijs of een alternerende opleiding met succes hebben afgerond. De persoon die 
niet voldoet aan die voorwaarde, maar die studies heeft beëindigd die het recht openen, kan een nieuwe aanvraag 
indienen eens hij de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.  

Het effect in min op de NWWZ van de hierboven opgesomde maatregelen zal in de praktijk gedrukt worden doordat 
werkzoekenden die hun inschakelingsuitkering verliezen of niet langer kunnen aanvragen zich wel nog kunnen 
inschrijven als vrije werkzoekende of als werkzoekende OCMW-steuntrekker. 

Een effect in plus op de WZUA’s ouder dan 50 ten slotte, volgt uit de maatregelen die ervoor zorgen dat werklozen 
langer beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt;  

- Het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) daalt met 5,2%. Dat ligt in de lijn van de vorige maanden.  

- De vrij ingeschreven werkzoekenden klimmen met 10,7%. De ‘vrije werkzoekenden’ groeperen de herintreders, de 
werknemers in vooropzeg die tijdens de opzeg niet moeten werken en migranten die niet in aanmerking komen voor 
een werkloosheidsuitkering of leefloon.  

De snelle activering van ontslagen werknemers en de instroom van nieuwkomers die in trajectbegeleiding zitten of zich 
registreren als werkzoekende stuwt het aantal vrij ingeschreven werkzoekenden omhoog. Ook de werkzoekende ex-
Ford werknemers die begeleidt worden in de tewerkstellingscellen worden gerubriceerd bij de vrij ingeschreven 
werkzoekenden; 

- Bij de restgroep ‘Andere’ (+4,1%) is er een eveneens een stijging. Deze groep omvat o.a. de werkzoekenden ten laste 
van het OCMW maar ook de deeltijds lerenden zonder baan. 

Geslacht 

Vlaanderen telt meer mannelijke (130.606) dan vrouwelijke werkzoekenden (108.961). Mannen staan nu voor 54,5% van de 
Vlaamse werkzoekenden.  

Voor de crisis waren de mannen nog in de minderheid. Het banenverlies in de industrie trof vooral mannen. Vrouwen hadden 
minder last van de crisis doordat ze vaker werken in de dienstensector die beter weerstand bood aan de crisis. De groei van 
de dienstencheques schraagde eveneens de arbeidsmarktpositie van vrouwen. Ook de betere schoolse prestaties van 
meisjes en hun keuze voor opleidingen die aansluiten op de vraag vanuit de tertiaire en quartaire sector spelen een rol. Het 
voorbij jaar was de evolutie van de mannelijke en vrouwelijke werkloosheid terug vergelijkbaar.  

Leeftijd 

De groeiritmes variëren: 

- De jeugdwerkloosheid daalt met 6,8%; 

- De middenleeftijdsgroep krimpt met 1,8%; 

- Het aantal werkzoekende 50-plussers groeit met 9,2%. Dat werkzoekenden langer beschikbaar moeten blijven voor de 
arbeidsmarkt tekent zich af in de oudste leeftijdscategorieën: het aantal NWWZ in de leeftijdsgroep 55 en 60 jaar groeit 
met 4.728 eenheden of 15,6% en de 60- tot 65-jarigen klimmen met 1.344 of 44,3%. De leeftijdsgroep 50 tot 55 jaar 
daarentegen noteert lager (-2,8%). 
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Studieniveau 

De laaggeschoolde werkzoekenden staan voor 46% van de Vlaamse werkzoekenden. Op jaarbasis krimpt de laaggeschoolde 
werkloosheid met 1,5%. De midden- (+0,4%) en de hooggeschoolden (+2,2%) klokken hoger af.  

De afname van de laaggeschoolde werkzoekenden volgt vooral uit de wisseling van de generaties - oudere leeftijdsgroepen 
die de arbeidsmarkt verlaten hadden minder studiekansen dan de generaties die hun volgden - en niet uit de verbetering van 
de arbeidsmarktkansen voor laaggeschoolde werkzoekenden.  

Het aantal hooggeschoolde werkzoekenden groeit door de hogere scholarisatie en ook doordat de tewerkstellingsmotor van 
de tertiaire en quartaire sector hapert. De budgettaire context dwingt gemeenten, provincies en ook de Vlaamse overheid om 
zuinig aan te werven. Idem dito voor ziekenhuizen en zorginstellingen. Dat werknemers door de pensioenhervorming langer 
aan de slag blijven vertraagt bovendien de generatiewissel. 

Werkloosheidsduur 

54,4% van de Vlaamse werkzoekenden is kortdurig (minder dan 1 jaar), 18,4% is langdurig (tussen 1 en 2 jaar) werkzoekend, 
en 27,2% is zeer langdurig (meer dan 2 jaar) werkzoekend. De langdurige werkloosheid groeit, mede doordat er meer oudere 
werkzoekenden zijn.  

Origine 

Vlaanderen telt 60.931 werkzoekenden met een migratieachtergrond of 25,4% van de geregistreerde arbeidsreserve. De 
allochtone werkloosheid stabiliseert op hetzelfde niveau als vorig jaar. Allochtone werkzoekenden worden door VDAB 
statistisch gedefinieerd als werkzoekenden die een huidige of vorige nationaliteit hebben van buiten de EU-28 of EVA-landen. 
De VDAB krijgt deze gegevens uit het Rijksregister. De als Belg geboren derde generatie wordt niet gevat door deze definitie. 

Arbeidsgehandicapten 

13,5% of 32.339 van de Vlaamse werkzoekenden zijn arbeidsgehandicapt.  

Regio 

De Vlaamse werkloosheid daalde het voorbije jaar met 0,2%. 
De sluiting van Ford Genk drijft de Limburgse werkloosheid 
(+3,4 %) op. In december was er nog een daling op jaarbasis 
(-3,6%).  

De gedetailleerde werkzoekendencijfers en werkloosheids-
graden naar gemeenten (zie Arvastat) vestigen de aandacht op 
de grote intergemeentelijke verschillen qua werkloosheidsdruk. 

Regio jan 2015 jan 2014 Absoluut Procent

Prov. Antwerpen 81.539 82.167 -628 -0,8%

Prov. Vlaams-Brabant 31.971 32.596 -625 -1,9%

Prov. West-Vlaanderen 35.916 36.484 -568 -1,6%

Prov. Oost-Vlaanderen 53.977 53.738 +239 +0,4%

Prov. Limburg 36.164 34.988 +1.176 +3,4%

NWWZ Totaal 239.567 239.973 -406 -0,2%

Jaarverschil

 

Toelichting 

De Arvastat-toepassing biedt u snel en eenvoudig statistieken over de werkloosheid en het werkaanbod in Vlaanderen. 
Arvastat kan u raadplegen via volgende link: http://arvastat.vdab.be/arvastat/index.html. Er is ook een gedetailleerde 
toelichting bij de tabellen (definities, indelingen, waarnemingsveld, …) beschikbaar op 
http://arvastat.vdab.be/arvastat/admin/help.html. 
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Meer  informatie:

VDAB, Studiedienst,

Keizerslaan 11, 1000 Brussel

Tel. 02 506 15 88

E-mail: studiedienst@vdab.be

www.vdab.be/trends/
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