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De arbeidsmarkt op een kruispunt 
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Werkgelegenheidsgraad naar gemeente en veranderingen 

tussen 2008 en 2016 
(bevolking van 15 tot 64 jaar) 
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Bron: IWEPS. 



Werkloosheidsgraad naar gemeente en veranderingen 

tussen 2008 en 2016 
(actieve bevolking van 15 tot 64 jaar) 
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Bron: IWEPS. 



Internationale vergelijking van de participatiegraad 
(in % van de bevolking van 15 tot 64 jaar) 
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Bron: Eurostat. 



Werkgelegenheidsgraad naar leeftijdsgroep 
(in %, 2017) 

 

SE DE NL DK FI FR BE 

15-19 24,0 26,9 54,5 47,3 23,7 10,2 6,0 

20-24 62,9 64,6 69,9 64,1 59,3 49,1 38,3 

25-29 79,4 78,3 82,8 72,1 73,6 74,4 75,1 

30-34 85,5 82,6 85,2 80,1 76,2 78,6 79,8 

35-39 87,8 84,2 85,0 82,8 81,2 80,7 82,1 

40-44 89,0 86,1 83,2 85,4 84,4 82,9 82,7 

45-49 88,9 87,7 83,7 86,0 84,9 82,9 80,8 

50-54 88,2 85,7 81,4 83,2 83,8 79,7 76,9 

55-59 84,4 80,1 74,7 80,5 76,0 71,9 66,4 

60-64 68,2 58,4 55,6 56,5 49,2 29,4 27,8 

65-69 23,4 16,1 14,5 18,0 13,5 6,6 5,0 

70-74 10,1 7,1 7,0 7,0 7,0 2,8 2,3 
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Bron: Eurostat.  

In het rood de zwakste resultaten, in het vet de beste. 



Uitdagingen voor de arbeidsmarkt 

 
I. De dynamiek van de werkgelegenheid neemt af  

II. De vergrijzing vermindert de arbeidsreserve 

III. Er ontwikkelen zich spanningen 

IV. De afstemming van het arbeidsaanbod op de 

arbeidsvraag  

V. Onvoldoende inspanningen wat betreft opleiding  

VI. Making work pay and affordable 

 

7 



I. Arbeidsaanbod en –vraag 
(seizoengezuiverde gegevens; veranderingen in duizenden personen, tenzij anders vermeld) 

  2014 2015 2016 2017 2018r 2019r 2020r 

Beroepsbevolking 33 21 32 38 15 24 22 
                

Binnenlandse werkgelegenheid 20 40 58 65 41 30 25 

p.m. Geharmoniseerde 
werkgelegenheidsgraad 1 2  67,3 67,2 67,7 68,5 69,5 69,9 70,2 

      
 Loontrekkenden  14 30 44 54 30 20 16 
  Conjunctuurgevoelige 

bedrijfstakken3 -1 19 29 38 19 10 7 

  Overheid en onderwijs 8 2 2 4 1 0 0 
  Overige diensten4 7 9 13 12 10 10 10 

      
 Zelfstandigen 6 10 13 11 11 10 9 
                

Niet-werkende werkzoekenden  14 -19 -26 -28 -26 -6 -4 

p.m. Geharmoniseerde 
werkloosheidsgraad1 5 8,6 8,6 7,9 7,1 6,7 6,7 6,8 
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Bronnen: ADS, FPB, INR, NBB, RVA.  
1 Op basis van de gegevens van de enquête naar de arbeidskrachten. 
2 Werkenden in % van de bevolking van 20 tot 64 jaar.  
3 Landbouw, industrie, energie en water, bouwnijverheid, handel en horeca, vervoer en communicatie, financiële activiteiten, vastgoed en diensten aan ondernemingen. 
4 Gezondheidszorg, maatschappelijk dienstverlening, gemeenschapsvoorzieningen en sociale, persoonlijke en huishoudelijke diensten. 
5 Werkzoekenden in % van de beroepsbevolking van 15 tot 64 jaar. 



II. De bevolking op arbeidsleeftijd zal het volgende decennium 

afnemen 
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Bronnen: ADS, FPB. 

Voorspelling van de bevolking op arbeidsleeftijd 
(bevolking van 15 tot 64 jaar, verandering in duizenden personen, tenzij anders vermeld, jaargemiddelden) 



III.1 Er ontwikkelen spanningen zich op de arbeidsmarkt  
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Vacaturegraad1 

Internationale vergelijking 
(kwartaalgegevens, in %) 

Naar gewest en type van arbeidsovereenkomst 
(gemiddelde 2017, in %) 

Bronnen: ADS, Eurostat. 
1 De vacaturegraad meet het percentage openstaande vacatures in het totale aantal banen (openstaand of vervuld). 

 2013: eerste jaar waarvoor afzonderlijke gegevens beschikbaar zijn voor vaste arbeidsplaatsen en vacatures. 



III.2 Verloop van de productiebelemmeringen: tekort aan 

geschoolde arbeidskrachten 
(brutogegevens op kwartaalbasis, verwerkende nijverheid, in % van het totaal van de ondernemingen) 
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Bron: NBB. 



III.3 Er ontwikkelen spanningen zich op de arbeidsmarkt  

 

 

  

  Brussel Vlaanderen Wallonië Totaal 

  

Totaal van de knelpuntberoepen 8 385 141 801 50 603 200 789 

waarvan:         

Omkaderings- en communicatiefuncties 517 9 285 8 307 18 109 

Onderwijzend personeel3 1 013 9 179 - 10 192 

Beroepen in de medische en de sociale sector en in de sector van de hulp 
aan personen 

848 17 299 2 717 20 864 

Administratieve functies 1 382 3640 1 863 6 885 

Commerciële functies 1 156 17 303 7 698 26 157 

Informaticaberoepen 1 352 7 951 3 110 12 413 

Technische beroepen 855 19 339 7 287 27 481 

Beroepen in de bouwsector 306 13 075 10 313 23 694 

Beroepen in de transportsector en de logistiek 103 7 495 4 018 11 616 

Beroepen in de horeca en het toerisme 289 5 869 2 452 8 610 

Ambachtelijke beroepen 429 1 632 2 668 4 729 

Schoonmaakpersoneel - 27 331 - 27 331 

Andere 135 2 403 170 2 708 
  

  

Bronnen: Actiris, Forem, RVA, VDAB. 
1 De beroepscategorieën zijn gebaseerd op die welke door Actiris worden gehanteerd. 
2 Laatste beschikbare jaar voor Wallonië: 2016. 
3 Het aantal knelpuntberoepen in het onderwijs in het Waals Gewest wordt niet vermeld. 

Knelpuntberoepen per beroepscategorie1 

(aantal ontvangen vacatures voor knelpuntberoepen, 2017²) 
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IV. Afstemming tussen arbeidsaanbod en –vraag1,2 
(in % van de overeenstemmende bevolking van 15 tot 64 jaar, 2017) 
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Bron: ADS. 
1  Kwalificatieniveau bepaald aan de hand van de Internationale standaard beroepenclassificatie (ISCO): laaggekwalificeerde beroepen stemmen overeen met 

elementaire beroepen zoals huishoudelijke hulp, ongeschoolde arbeiders, enz.; middengekwalificeerde beroepen stemmen overeen met administratief personeel, 

ambachtslieden, enz.; hooggekwalificeerde beroepen stemmen overeen met directeurs, kaderleden, intellectuele en wetenschappelijke beroepen, enz.  
2  Scholingsniveau bepaald aan de hand van de Internationale standaard onderwijsindeling (ISCED): laaggeschoold (L) stemt overeen met ten hoogste lager secundair, 

middengeschoold (M) met ten hoogste hoger secundair en hooggeschoold (H) met hoger onderwijs. 



V. Het leerlingwezen in de Duitstalige Gemeenschap 

 

 In 2017-2018 hebben zich 541 leerlingen ingeschreven in 800 

opleidingsondernemingen, waarvan de helft actief 

 Aandeel van de ingeschrevenen onder de 15-19 jarigen: 

 

 

 

 Voor 80 % praktische kennis verworven in de ondernemingen  

 Risico op afhaken is groot in het 1ste jaar (32%), maar daalt tot 7% in het 3de jaar 

 94 % vindt snel werk aan het einde van de opleiding  

 Uitdagingen: tweede keuze, heterogeniteit van het publiek, digitalisering 

 Sterktes: nauwe samenwerking op verschillende niveaus, individuele begeleiding, 

sensibiliseringscampagnes, engagement van ondernemingen, uitstekende 

vooruitzichten op het vinden van werk 

 

14 

Duitstalige 

gemeenschap 

Wallonië Brussel Vlaanderen 

13% 2,5% 1,5% 0,7% 



VI.1 Werkgelegenheidsstimuli in België  
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Bron: EC. 

Belastingwig  

(in % van de loonkost) 

Werkloosheidsval 

(in %, voor een alleenstaande zonder 

kinderen, 67% van het gemiddelde loon) 



Bron: Eurostat. 
1 Benadering aan de hand van het aggregaat van de bedrijfstakken industrie, bouwnijverheid en diensten. 

VI.2 Arbeidskosten per gewerkt uur: internationale 

vergelijking  
(voor de gehele economie¹, in euro, 2017) 
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Aanbevelingen van de HRW 

17 



Drie krachtlijnen van het werkgelegenheidsbeleid 

Opdat de beschikbare middelen efficiënter zouden worden aangewend, 

moeten de procedures voor beleidsevaluatie gesystematiseerd worden. 

Het werkgelegenheidsbeleid moet de strategie ter ondersteuning van het 

groeipotentieel van onze economie bevorderen via een kwantitatieve en 

kwalitatieve verbetering van het arbeidsaanbod en door ervoor te zorgen dat 

dit aanbod gemakkelijker kan worden afgestemd op de vraag naar 

arbeidskrachten. 

 

In het kader hiervan heeft de HRW drie pijlers bepaald waarrond het 

werkgelegenheidsbeleid moet worden opgebouwd. 

  

 

 

• ACTIVERING en INTEGRATIE van de werkzoekenden en inactief 

• OPLEIDING, voor iedereen en op elke leeftijd  

• Beroeps- en geografische MOBILITEIT 
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1) ACTIVERING en INTEGRATIE van werkzoekenden en 

inactieven 

Activering moet worden begrepen als elke maatregel waarmee beoogd wordt 

de stimuli tot werken aan te scherpen. Het betreft niet enkel administratieve 

maatregelen met betrekking tot de criteria inzake het zoeken naar werk voor 

werklozen, maar ook algemeen financiële aspecten door een herwaardering 

van het nettoloon zonder verhoging van de loonkosten en kwalitatieve 

aspecten van het werk teneinde een kader van flexibiliteit en zekerheid voor 

de werknemers te creëren.  
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1. De effectieve follow-up van de beschikbaarheid van de 

werkzoekenden moet worden versterkt 

2. De aantrekkelijkheid van werken voor de lage lonen moet nog 

worden verbeterd zonder de arbeidskosten voor de werkgevers 

daarbij te verhogen. Algemeen moet worden nagegaan of fiscale 

maatregelen geen ontradend effect op het arbeidsaanbod sorteren 

3. Tijdens de loononderhandelingen moet beter rekening worden gehouden 

met de specifieke sectorale kenmerken 

4. De werkgevers moeten een inclusief beleid inzake human resources 

voeren 

5. Er is een gelijkekansenbeleid ter bestrijding van elke vorm van 

discriminatie nodig 



2) OPLEIDING voor allen en voor alle leeftijden 

 

In een kenniseconomie is opleiding de essentiële voorwaarde om zich  

duurzaam op de arbeidsmarkt in te schakelen. Initieel onderwijs is een sleutel 

die toegang geeft tot werkgelegenheid, maar die initiële bagage moet worden 

uitgebreid om bij te blijven met de ontwikkeling van de kennis. 
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1. Stages en werkervaring moeten meer deel uitmaken van de opleiding 

voor elke vorm van onderwijs 

2. In het kader van het programma ‘Skills Agenda’ van de EU moet de 

gehele volwassen bevolking een bijwerking van de minimale 

vaardigheden worden geboden 

3. Er moeten instrumenten worden ingesteld om veelbelovende opleidingen 

die bijdragen aan innovatie te kunnen opsporen en ondersteunen 

4. Voor werkenden moet het verwerven van nieuwe vaardigheden teneinde 

een omscholing in hun onderneming of bij een andere werkgever mogelijk 

te maken, worden bevorderd 

5. Voor  werkzoekenden moet het aanbod inzake kwalificerende opleidingen 

die beantwoorden aan de noden van de arbeidsmarkt en stages in de 

ondernemingen worden opgetrokken 



3) Geografische – en beroepsMOBILITEIT 

Opleiding is ook een essentieel instrument om functionele – en 

beroepsmobiliteit mogelijk te maken, maar andere arbeidsmarktinstituties 

kunnen de mobiliteit beïnvloeden. Het vrijwaren van de trajecten naar werk 

impliceert niet enkel de mogelijkheid om van beroep te veranderen, maar ook 

het faciliteren van de transities van werknemer naar zelfstandige en 

omgekeerd. 
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1. De maatregelen (taalopleiding, opleidingen in knelpuntberoepen, 

uitwisseling van werkaanbiedingen tussen overheidsdiensten voor 

arbeidsbemiddeling) ter bevordering van de intergewestelijke 

mobliteit van de werkzoekenden moeten worden voortgezet 

2. De coördinatie van de gerichte werkgelegenheidssteun en van de 

arbeidsmarktinstituties moet worden verbeterd via meer overleg 

tussen de diverse betrokken partijen 

3. De procedures inzake collectief ontslag moeten sneller verlopen om een 

vlottere herinschakeling op de arbeidsmarkt mogelijk te maken 

4. De relevantie van de outplacementprocedures moet worden geëvalueerd 

5. De inbreng van de ervaringen met virtuele platformen vanuit het oogpunt 

van een duurzame inschakeling in de werkgelegenheid moet worden 

onderzocht 



Het DASHBOARD VAN DE 

ARBEIDSMARKT van de HRW stelt 

een geactualiseerd overzicht voor 

van recente statistieken die kunnen 

geraadpleegd worden via 

onderstaande link: 

 

 

https://www.nbb.be/nl/publicaties-en-

onderzoek/statistische-

ontwikkelingen-inzake-

werkgelegenheid 
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