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Een diploma werkt!

Uitstroom naar werk van de in januari 2006 nieuw-ingeschreven werkzoekenden

Bron: VDAB

Tweede opvallende vaststelling: het eerste halfjaar werk-
loosheid is cruciaal om de band met de arbeidsmarkt niet 
te verliezen. Het merendeel van de uitstroom naar werk 
gebeurt tijdens de eerste zes maand. Tussen juni 2006 en 
december 2006 is er wel nog extra uitstroom naar werk, 
maar die is al bij al niet erg groot (gemiddeld +2,5 ppn). 

Dit cijfer is het saldo van twee tegenstrijdige bewegingen: 
een bijkomende uitstroom naar werk en een terugval in de 
werkloosheid. De bijkomende uitstroom omvat alle nieuw-
ingeschreven werkzoekenden uit januari 2006 die in juni 
2006 (nog) als werkzoekende geregistreerd staan, maar in 
december 2006 wel aan het werk zijn. Gemiddeld gaat het 
om 13% van de cohorte. Anderzijds maakt zo’n 11% van de 
cohorte de omgekeerde beweging: werkzoekend in januari, 
werkend in juni en opnieuw werkzoekend in december. 
Deze terugval in de werkloosheid is niet te verwaarlo-
zen, is zelfs van dezelfde grootte-orde als de bijkomende 
uitstroom, en ligt mee aan de basis van de per saldo zeer 
beperkte extra uitstroom. Bij jongeren, en zeker bij laagge-
schoolde jongeren, is de terugval in de werkloosheid zelfs 
groter dan de bijkomende uitstroom, en ligt het aandeel 
werkenden in december 2006 bijgevolg lager dan in juni 
2006. Jongeren maken hun intrede op de arbeidsmarkt 

Van de 20.439 werkzoekenden die zich in de loop van 
januari 2006 als werkzoekende (her)inschrijven bij de 
VDAB1  heeft 44% geen diploma secundair onderwijs. Het 
hoeft geen betoog dat de zoektocht naar een job voor 
deze laaggeschoolden vaak moeilijker verloopt dan voor 
werkzoekenden die wel minstens een diploma secundair on-
derwijs hebben behaald. Bijgaande figuur toont het aandeel 
nieuw-ingeschreven werkzoekenden uit januari 2006 dat in 
juni 2006 of december 2006 aan het werk is.2  Bij de laagge-
schoolden is iets meer dan 4 op 10 eind december aan de 
slag. Dat aandeel stijgt naar 5 op 10 bij de middengeschool-
den en bijna 6 op 10 bij de hooggeschoolden. 

Laaggeschoolde werkzoekenden vinden minder 

gemakkelijk een nieuwe job dan hoger ge-

schoolde werkzoekenden. Vooral bij jongeren 

betekent het hebben van een diploma een he-

melsbreed verschil.  Deze VDAB ontcijfert volgt 

alle werkzoekenden die zich in januari 2006 bij 

de VDAB hebben ingeschreven en gaat na of ze 

in juni en december 2006 aan het werk zijn. Dit 

zet de samenhang tussen het initieel opleidings-

niveau en de kansen op de arbeidsmarkt nog-

maals in de verf. Gemiddeld is tegen december 

2006 ongeveer de helft van de groep (opnieuw) 

aan het werk. Bij de hooggeschoolden loopt het 

aandeel werkzoekenden dat in december aan de 

slag is op tot bijna 6 op 10, bij de laaggeschool-

den tellen we amper 4 op 10 uitstromers naar 

werk.

1  Het gaat om alle personen die zich in de loop van januari als werkzoekende inschrijven, langer dan 3 maand niet bij de VDAB waren ingeschreven én op 31 januari 2006 nog steeds werk-
zoekend zijn.
2  Personen die zelfstandig worden zijn voorlopig nog niet opgenomen in het cijfer ‘uitstroom naar werk’.
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vaak via een tijdelijke job of een uitzendopdracht en lopen 
hierdoor meer risico om na afloop van het contract terug in 
de werkloosheid te belanden.3

Uitstroom naar werk in december 2006 van de in januari 2006 nieuw-ingeschreven 
werkzoekenden

Laaggeschoolden
(%)

Niet-laaggeschoolden
(%)

Totaal 43,3 53,3

Vrouwen 39,9 52,3

Mannen 46,3 55,0

< 25-jarigen 42,2 60,2

25-49 jarigen 45,4 52,0

50-plussers 34,0 36,0

Allochtonen 36,3 38,5

Niet-allochtonen 45,0 55,8

Bron: VDAB

Voor veel laaggeschoolden komt het gebrek aan een 
diploma secundair onderwijs bovenop een andere handicap 
in de zoektocht naar werk. In de volgende paragrafen gaan 
we het verschil na tussen laaggeschoolden en niet-laagge-
schoolden voor vrouwen, jongeren, ouderen en allochtonen.

Bijna de helft van de mannelijke laaggeschoolden uit de 
startgroep van januari is eind december aan het werk. Dat 
is beduidend meer dan bij de vrouwen uit de startgroep, 
waarvan er niet meer dan 4 op 10 eind december een job 
heeft. Bij de werkzoekenden met diploma is het verschil 
tussen mannen en vrouwen bijna volledig weggewerkt. Blijk-
baar kan een hoger opleidingsniveau de beperktere kansen 
op werk voor vrouwen compenseren. Opleiding leidt onder 
meer tot een hoger loon zodat de werkloosheidsval waar 
veel laaggeschoolde vrouwen in vastzitten niet langer geldt 
voor vrouwen met diploma.

Jongere en, vooral, oudere laaggeschoolden zijn eind 
december eveneens minder dan gemiddeld aan het werk. 
Bij jongeren is het gebrek aan diploma de doorslaggevende 

factor: de uitstroom naar werk ligt bij hun hoger geschoolde 
leeftijdsgenoten wel beduidend hoger dan gemiddeld. Bij 
de ouderen moeten we de oorzaak eerder bij de leeftijd 
zoeken. Ook bij de vijftigplussers mét diploma is eind de-
cember 2006 slechts iets meer dan een derde aan de slag. 

Allochtonen hebben een uitgesproken beperktere kans 
op uitstroom naar werk. Bovendien is niet het diploma de 
oorzaak. Bij de laaggeschoolde allochtonen in de cohorte 
nieuw-ingeschreven werkzoekenden uit januari 2006 is eind 
december 36,3% aan het werk, maar bij de allochtonen die 
wel een diploma secundair of hoger onderwijs behaalden, 
ligt de uitstroom naar werk nauwelijks twee procentpunten 
hoger.

Bij wijze van conclusie onderstrepen we nogmaals het be-
lang van een diploma. Maar zelfs mét diploma vinden som-
mige werkzoekenden moeilijk een job. Voor kansengroepen 
als allochtonen of ouderen organiseert de VDAB samen met 
diverse partners specifieke begeleidingsacties (Jobcoaching 
tijdens de eerste maanden op de werkvloer, Actief 50+, …), 
om ook voor hen de uitstroom naar werk te vergemakke-
lijken. Ook voor werkgevers is een belangrijke maatschap-
pelijke rol weggelegd. Zo is er bijvoorbeeld Jobkanaal, een 
bemiddelingskanaal in samenwerking met VOKA, UNIZO 
en VCSPO4  dat kansengroepen prioritair behandelt in de 
verspreiding en invulling van vacatures.

3  Volgens cijfers van het Steunpunt WSE (op basis van NIS EAK) heeft 29% van de 
jongeren in een loontrekkende job een tijdelijk contract. Gemiddeld ligt dat aandeel 
niet hoger dan 8%.

3 Vlaams netwerk van Ondernemingen, Unie van Zelfstandige Ondernemingen en 
Vlaamse Confederatie van Social Profit Ondernemingen.


