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De Vlaamse arbeidsmarkt anno 2000

Steunpunt WAV en VIONA SSA – De arbeidsmarkt in Vlaanderen Jaarreeks 2000
Deel V: Jaarboek.

SONAR – De arbeidsmarkt in Vlaanderen Jaarreeks 2000 Deel IV: Jongeren in Tran-
sitie.

Aantal werkenden blijft sterk groeien

Op het vlak van de werkzaamheid legt Vlaanderen
zeer gunstige cijfers voor. Het aantal werkende Vla-
mingen nam tussen 1996 en 1999 onafgebroken
toe. Tussen ’98 en ’99 groeide dit aantal nogmaals
met 36 500 personen. In 1999 telde Vlaanderen
hierdoor 2 476 000 werkenden tussen 15 en 64 jaar,
en klokte de werkzaamheidsgraad – het aandeel
werkenden binnen de bevolking – af op 62,6%, 1,8

procentpunt hoger dan in 1996.
Naar Belgische normen is deze
prestatie uitzonderlijk, want de
twee andere gewesten hebben op
deze indicator een achterstand van
acht procentpunten. Het internati-
onaal perspectief noopt dan weer
tot bescheidenheid: Frankrijk
scoort met 60,4% lager, terwijl
Duitsland (64,8%) en vooral Ne-
derland (70,9%) het beter doen. De
laatste twee landen scoren niet be-
ter bij de bevolking tussen 25 en 49
jaar, maar er blijven veel meer ou-
deren actief op de arbeidsmarkt,
en systemen waarbij werken en le-
ren gecombineerd worden zorgen
voor een groter aandeel werkende
jongeren. De ontwikkeling van

deeltijdarbeid in Nederland biedt een verklaring
voor de resterende voorsprong op het gebied van
het aandeel werkenden aldaar.

In de afgelopen maanden werden enkele gegevens
uit de NIS Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK)
m.b.t. 2000 beschikbaar. Hieruit blijkt dat het aantal
werkenden ook in 2000 sterk blijft toenemen: het
aantal werkende Vlamingen ligt voor het eerst ho-
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Voor de zesde maal werden een beleidsoverzicht en kernindica-

toren over de Vlaamse arbeidsmarkt samengebracht en gedocu-

menteerd in een Jaarboek. Bij deze editie (2000) werd extra

aandacht besteed aan de presentatie van de aangeboden analy-

ses uit het statistisch jaarverslag: in de 19 opgenomen korte

hoofdstukken zou de gebruiker gemakkelijker dan voorheen

moeten terugvinden wat hij zoekt. Wie nog niet vertrouwd is

met dit Jaarboek, kan op de website www.steunpuntwav.be een

overzicht raadplegen van de 19 uitgewerkte thema’s. In dit arti-

kel weerhouden we enkele analyses, die – waar mogelijk – reeds

worden aangevuld met recent cijfermateriaal. We sluiten af met

enkele bevindingen uit het SONAR-onderzoek over de aanslui-

ting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.



ger dan 2,5 miljoen en de werkzaamheidsgraad
stijgt tot 64% (zie figuur 1).

Deze nieuwe gegevens brengen enkele belangrijke
aanvullingen op de bevindingen uit het Jaarboek.
De groei van de werkzaamheidsgraad tussen 1996
en 1999 kan nagenoeg integraal verklaard worden
doordat de werkzaamheid bij vrouwen onafgebro-
ken toeneemt. In 2000 zet deze evolutie zich ver-
der, maar neemt ook bij mannen de werkzaamheid
voor het eerst sinds enkele jaren opnieuw toe.

Naar leeftijd opgesplitst, tonen de recentste gege-
vens een groei van de werkzaamheid in alle cate-
gorieën. Niettemin blijft de werkzaamheid bij jon-
geren op een bescheiden niveau hangen, en stellen
we vooral bij de middengroep en bij de ouderen
een belangrijke groei van het aandeel werkenden
vast. De bevolking tussen 25 en 49 jaar bereikt met
een aandeel van 85% langzaam maar zeker zijn
maximale waarde, maar bij de 50-plussers is dat
nog lang niet het geval. De beleidsintenties om de
arbeidsmarktuittrede opnieuw langer uit te stellen,
blijken evenwel realiteit te worden: in 1996 werkte
nog 35% van de Vlamingen tussen 50 en 64 jaar, in
2000 is dit aandeel gestegen tot boven de 40%.
Waar in het Jaarboek nog werd vastgesteld dat
deze werkzaamheidsgroei bij 50-plussers vooral
gedragen werd door een toename van het aandeel
werkenden binnen de leeftijdscategorie 55-59 jaar,

zou in 2000 ook de groep tussen 50 en 54 jaar een
significante groei van het aandeel werkenden reali-
seren. Enkel bij de groep tussen 60 en 64 jaar,
waarin nog nauwelijks één op tien werkt, is van
deze cultuurbreuk nog geen aanduiding.

Toekomstprognoses

Globaal genomen hebben twee effecten een be-
langrijke impact op de omvang van het aanbod van
arbeidskrachten in de toekomst: enerzijds is er de
omvang van de bevolking tussen 15 en 64 jaar (het
demografisch effect), anderzijds de mate waarin
deze bevolking participeert op de arbeidsmarkt
(het participatie-effect). In de recentste periode
bleef de omvang van de bevolking tussen 15 en 64
jaar zowat stabiel en speelde het demografisch ef-
fect bijgevolg geen belangrijke rol. Tegelijkertijd
verminderde het belang van het kostwinnersmodel
ten voordele van het tweeverdienersmodel, met
een (nog steeds) voortdurende sterke groei van de
participatie van de vrouwen op de arbeidsmarkt.
Dit zal ook het komende decennium nog zorgen
voor een beperkte uitbreiding van het arbeidsaan-
bod, maar langzaam maar zeker zal Vlaanderen
een punt bereiken waar beide mechanismen zullen
keren: ten gevolge van het pensioneren van de ba-
byboomgeneratie en het benaderen van een maxi-
male vrouwelijke participatie zal tussen 2010 en
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Figuur 1.
Evolutie van de werkzaamheidsgraad (Vlaams Gewest; 1996-2000)

Bron: NIS EAK (Bewerking Steunpunt WAV)



2030 het demografisch effect een sterk negatieve
invloed, en het participatie-effect een beperkt posi-
tief effect hebben.

Het scenario voorspelt een vermindering van het
arbeidsaanbod in Vlaanderen met 250 000 arbeids-
krachten tussen 2010 en 2030. De mogelijkheden
om deze inkrimping op te vangen zijn beperkt. Bij
jongeren blijft de participatie in dit scenario laag,
maar bij deze groep lijkt een blijvend hoge scola-
risatie belangrijker dan een vervroegde arbeids-
marktintrede. Bij de middengroep is de niet-
beroepsbevolking gereduceerd tot een bijzonder
kleine groep; er genieten in dit scenario dus weinig
Vlamingen van het tijdskrediet. Enkel bij de oudere

bevolking blijven nog mogelijkheden tot het uit-
breiden van het aanbod van arbeidskrachten. De
activiteitsgraad moet evenwel opgetrokken wor-
den tot 70% bij de groep tussen 50 en 64 jaar om de
inkrimping op te vangen.

Hoogconjunctuur en sociaal-
economische kloof

Een periode van hoogconjunctuur vergelijkbaar
met die van vandaag zal na 2010 dan ook een span-
ning op de arbeidsmarkt van ongekende omvang
met zich meebrengen. Deze spanning, gemeten
aan de hand van het aantal werklozen per vacature
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Tabel 1
Prognose van de evolutie van de beroepsbevolking (Vlaams Gewest; 2000-2030)

Activiteitsgraad Bevolking
(nx1 000)

Niet-beroepsbevolking
(nx1 000)

Beroepsbevolking
(nx1 000)

Evolutie
beroepsbevolking

(nx1 000)

Totale bevolking (15-64 jaar)

2000 66,5 3 933 1 317 2 616 –

2010 67,5 3 964 1 288 2 676 +60

2020 67,5 3 819 1 242 2 576 -100

2030 68,3 3 555 1 125 2 429 -147

15-24 jaar

2000 38,8 716 439 277 –

2010 38,3 710 438 272 -6

2020 39,0 668 408 260 -12

2030 38,8 638 391 247 -13

25-49 jaar

2000 87,7 2 184 269 1 915 –

2010 90,2 2 035 200 1 835 -80

2020 91,3 1 856 162 1 694 -141

2030 91,8 1 783 146 1 636 -57

50-64 jaar

2000 41,0 1 033 610 423 –

2010 46,7 1 219 650 569 +146

2020 48,1 1 295 673 622 +53

2030 48,1 1 134 588 545 -77

Bron: Steunpunt WAV (op basis van Planbureau en NIS EAK)



(bij de VDAB geregistreerd), is recent toegenomen
tot een behoorlijk krap niveau: de geciteerde ver-
houding zakte van 18 in 1996 naar 4 in 2000.

Het aantal banen nam in Vlaamse bedrijven tussen
1996 en 1999 immers toe met iets minder dan
100 000 jobs (in hoofdzakelijk dienstensectoren) en
er bleven jaar op jaar steeds meer vacatures open-
staan. In het verlengde hiervan ligt de sterke groei
van het aantal werkende Vlamingen (zie hoger) en
de vaststelling dat de werkloosheid jaar na jaar met
meer dan 10% verminderde. In deze hoogconjunc-
tuur is de sterke concentratie van het werkloos-
heidsrisico bij een select aantal groepen in de maat-
schappij overigens een van de meest opvallende
vaststellingen. Hoewel 1999 een trendbreuk liet
noteren op dit vlak, absorbeert de markt nog steeds
te weinig laaggeschoolden. ‘Nieuwe’ huishoudty-
pes als alleenstaande moeders of alleenstaanden
zonder kinderen blijken de slechtste arbeidsmarkt-
positie te hebben. En de werkloosheidsgraad bij
niet-Europese Vlamingen ligt nog steeds op een
schrikwekkend hoog niveau. Het wegwerken van
deze sociaal-economische kloof blijft een van de
meest dwingende beleidsaanbevelingen na de ana-
lyse van het cijfermateriaal uit dit Jaarboek.

Ook binnen de bedrijfswereld moet het mogelijk
zijn de inspanningen naar deze doelgroepen ver-
der uit te bouwen. Blijkens onderzoek reageren be-
drijven op knelpunten in de personeelsvoorziening
door het aantal wervingskanalen uit te breiden en
door de opleidingsinspanningen op te drijven. De
knelpunten leiden vooralsnog niet tot een bedui-
dende toename van aanwervingen uit de ‘risico-
groepen’ op de arbeidsmarkt. En evenmin worden
er grote inspanningen gedaan om de arbeidsorga-
nisatie te herbekijken of de kwaliteit van de arbeid
te verbeteren.

Tekenend in dit verband zijn de blijvende indica-
ties van verdringing op de arbeidsmarkt. Uit het
onderzoek van SONAR bij 23-jarige jongeren blijkt
dat jobs waarvoor een diploma hoger onderwijs
werd gevraagd meestal ook worden ingenomen
door jongeren met dit diploma. Dit geldt echter niet
voor jobs waar weinig diplomavereisten zijn. Zo
worden jobs waar minder dan een diploma secun-
dair onderwijs vereist is, in meer dan de helft van
de gevallen ingenomen door jongeren met een ho-
ger diploma.

De aansluiting tussen onderwijs en
arbeidsmarkt

Via het geciteerde SONAR-onderzoek krijgen we
eindelijk een goed beeld op de overgang tussen
school en werk bij Vlaamse jongeren. In deel V van
de Jaarreeks 2000 (‘Jaarboek’) werd hiervan een
korte schets opgenomen, deel IV van deze Jaar-
reeks (‘Jongeren in transitie’) is integraal gewijd
aan de resultaten van dit onderzoek.

Wanneer jongeren beslissen om te starten in het
hoger onderwijs, zijn de motieven hiervoor zowel
intrinsiek, m.n. interesse in de studies en de wens
tot persoonlijke ontplooiing, als extrinsiek, m.n.
het beogen van gunstige jobkenmerken, te zijn.
Wie beslist niet verder te studeren, doet dit omdat
de voorkeur wordt gegeven aan het onmiddellijk
aan de slag gaan of omwille van faalangst.

Het onderzoek beklemtoont het belang van infor-
mele netwerken voor het vinden van een eerste
job. Bij mannen blijken naast deze persoonlijke re-
laties ook interimkantoren succesvol op dit vlak; bij
vrouwen scoort de vrije sollicitatie goed. Zoekpo-
gingen aan de kant van de werkgever (bv. via cam-
pus recruitment) leiden voor jongeren met een di-
ploma hoger onderwijs regelmatig tot de eerste job.

De eerste intredejobs zijn vooral voor hoger opgelei-
den (56%) en voor vrouwen (64%) vaak tijdelijk.
Vrouwen zijn vaker (onvrijwillig) deeltijds tewerkge-
steld, zeker als ze laaggeschoold zijn. Over het alge-
meen zitten mannen in een hogere loonschaal dan
vrouwen, ook als we rekening houden met scholing
en arbeidsduur.

In de job blijken vooral sociale vaardigheden be-
langrijk. Het gebruik van een computer wordt over-
wegend verwacht van hooggeschoolden. Hoewel
de jongeren het arbeidstempo en de tijdsdruk hoog
vinden, is men tevreden over het werk. Men is eer-
der pessimistisch wat de kans op promotiemogelijk-
heden betreft, en zowat een derde van de respon-
denten is op zoek naar ander werk tijdens de eerste
job: mannen vooral vanwege de jobinhoud, vrou-
wen eerder omdat zij een vast contract willen.

Tom Vandenbrande
Steunpunt WAV
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