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Transities

In welke sectoren kunnen we de 
komende jaren extra vraag naar arbeid 
verwachten?

De laatste jaren, maar zeker de laatste maanden, zijn de be-

richten die aangeven dat Vlaanderen evolueert naar een knel-

punteconomie legio. Daarbij gaat men niet louter uit van een 

arbeidsmarkt waar bepaalde functies of zogenaamde knelpunt-

beroepen moeilijk ingevuld geraken, maar een waar in quasi alle 

bedrijfstakken en sectoren structurele problemen ontstaan om 

openstaande vacatures ingevuld te krijgen. De massale uittrede 

van werkenden van de babyboomgeneratie, in combinatie met 

een gestage tewerkstellingsgroei, zijn hiervoor belangrijke kwan-

titatieve oorzaken. In deze bijdrage gaan we na in welke mate 

deze evoluties inderdaad spelen in de verschillende sectoren op 

de Vlaamse arbeidsmarkt en schatten we in hoe beide parameters 

de vraag naar arbeid de komende jaren zullen beïnvloeden. De 

vraag of er in een sector effectief sprake van schaarste zal zijn, 

kunnen we hier evenwel niet beantwoorden. Dit hangt immers 

ook af van zaken waar we in onze analyse abstractie van maken, 

zoals evoluties aan de instroomzijde (jongeren) en kwalitatieve 

mismatches (bijvoorbeeld op vlak van gevraagde competenties).

er ook een ‘vervangingsvraag’ zijn 
doordat 55-plussers uitstromen uit 
de arbeidsmarkt en dienen te wor-
den vervangen.1 We zoomen in op 
beide componenten alvorens ze 
samen te leggen.

Eerst hanteren we de prognoses 
van het HERMREG-model om zicht 
te krijgen op de globale toekom-
stige tewerkstellingsevoluties in de 
verschillende sectoren. Vervolgens 
bekijken we het veranderde demo-
grafische profiel van de verschil-
lende sectoren. De sterke vergrij-
zing van de werknemerspopulatie 
heeft immers tot gevolg dat de 
komende jaren veel 55-plussers uit 
de arbeidsmarkt zullen stromen. In 
het derde hoofdstuk brengen we 
deze elementen samen om voor 
de respectievelijke sectoren in te 
schatten waar de arbeidsvraag de 
komende jaren het sterkst zal zijn.

Globale sectorale 
tewerkstellingsprognoses

Voor de tewerkstellingsprognoses maken we ge-
bruik van de regionale economische vooruitzich-
ten die in het kader van het HERMREG-project 
worden opgesteld. HERMREG is een multiregionaal 

In welke sectoren kunnen we de komende jaren 
extra vraag naar arbeid verwachten als gevolg van 
demografische en globale tewerkstellingsevoluties? 
Dat is de centrale vraag die we in deze bijdrage 
trachten te beantwoorden. Naast de evidente aan-
wervingsbehoefte die ontstaat als een sector een te-
werkstellingsgroei kent, de ‘uitbreidingsvraag’, kan 
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en multisectoraal econometrisch model dat het re-
sultaat is van een samenwerking tussen het Fe-
deraal Planbureau en de studiediensten van de 
drie Belgische gewesten (BISA, IWEPS en SVR). 
Het HERMREG-model is volledig gebaseerd op 
het nationale HERMES-model van het Federaal 
Planbureau. Dat betekent dat de nationale voor-
uitzichten van HERMES op een coherente wijze 
opgesplitst worden naar de gewestelijke niveaus. 
Zowel HERMES als HERMREG zijn middellange-
termijnmodellen, wat betekent dat ze een econo-
misch toekomstbeeld schetsen voor een periode 
van zes tot zeven jaar bij ongewijzigd beleid (Fe-
deraal Planbureau, 2017).2

In tabel 1 aanschouwen we de evolutie van de 
loontrekkende tewerkstelling in de verschillende 
sectoren. De gehele Vlaamse arbeidsmarkt wordt 
in de HERMREG-data opgedeeld in twaalf secto-
ren. Deze zijn elk samengesteld op basis van de 
NACE-nomenclatuur, een door de Europese Unie 
geüniformiseerde codering voor economische acti-
viteiten. Naast de historische evolutie (1995-2016) 
geeft HERMREG ook een tewerkstellingsprognose 
voor de periode 2016-2022. In wat volgt overlo-
pen we de prognoses voor elk van de HERMREG-
sectoren.

Landbouw en energie

Van al de sectoren zou de landbouw (inclusief 
bosbouw en visserij) de sterkste groei kennen, 
met een jaarlijkse aanwas van 3,5%, al gaat het 
door de bescheiden omvang van de sector slechts 
om 4200 extra werknemers tegen 2022. Daaren-
boven moeten we aangeven dat de stijging van 
de loontrekkende tewerkstelling bijna volledig 
wordt teniet gedaan door een daling onder de 
zelfstandigen in de landbouw. De binnenlandse 
werkgelegenheid in de landbouw zou zo jaarlijks 
slechts met 0,2% toenemen. Dat zou een verder-
zetting zijn van een jarenlange tendens naar min-
der zelfstandigen en meer loontrekkenden in de 
landbouw.

Onder energie valt de productie en distributie van 
energie, evenals het water- en afvalbeheer. De 
loontrekkende tewerkstelling in het Vlaams Gewest 
blijft er de komende jaren rond de 30 000 hangen. 
Deze status quo betekent daarom niet dat de out-
put, of toegevoegde waarde, constant blijft. Volgens 
de prognose neemt deze jaarlijks toe met 1,6%. De 
combinatie met een arbeidsproductiviteit die in de-
zelfde mate toeneemt, maakt echter dat dit zich niet 
in extra tewerkstelling vertaalt.

Tabel 1.
Loontrekkende tewerkstelling per sector (Vlaams Gewest; 1995, 2016, 2022)

Loontrekkende tewerkstelling Gemiddelde jaarlijkse groei

1995 2016 2022 
(prognose)

1995-2016 2016-2022 
(prognose)

Landbouw 12 700 18 200 22 400 +1,8% +3,5%

Energie 24 300 30 100 30 000 +1,1% +0,0%

Industrie: Intermediaire goederen 154 600 133 200 126 000 -0,7% -0,9%

Industrie: Uitrustingsgoederen 112 900 68 200 63 800 -2,3% -1,1%

Industrie: Verbruiksgoederen 184 100 133 000 134 000 -1,5% +0,1%

Bouw 118 800 126 900 139 200 +0,3% +1,6%

Vervoer & communicatie 143 400 152 400 154 500 +0,3% +0,2%

Handel & horeca 282 100 370 200 388 400 +1,3% +0,8%

Krediet & verzekeringen 46 100 45 000 44 700 -0,1% -0,1%

Overige marktdiensten 231 200 471 000 529 300 +3,9% +2,0%

Gezondheidszorg & maatsch. dienstverlening 157 200 310 800 364 300 +3,3% +2,7%

Overheid & onderwijs 325 300 384 800 387 400 +0,8% +0,1%

Totaal 1 792 700 2 244 000 2 383 800 +1,1% +1,0%

Noot: Onder ‘Overige marktdiensten’ vallen ook de huishoudelijke diensten. Deze worden in de HERMREG-databanken als aparte 
sector opgenomen.
Bron: HERMREG (Bewerking Steunpunt Werk)
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Industrie

In het HERMREG-model wordt de verwerkende nij-
verheid of industrie opgesplitst in drie deelsectoren. 
Onder de intermediaire goederen vallen de delf-
stoffenwinning, de vervaardiging van chemische en 
farmaceutische producten en metalen in primaire 
vorm. De uitrustingsgoederen omvat de fabricatie 
van informaticaproducten, elektrische apparatuur, 
machines en transportmiddelen. Bij de verbruiks-
goederen groeperen we de productie van voedings-
middelen, textiel, papier en meubelen. Voor deze 
drie industriële sectoren wordt een gelijkaardige, 
toenemende output voorspeld, telkens een jaar-
lijkse toename van om en bij 1,3% in reële termen. 
Toch laat enkel de groep van de verbruiksgoederen 
een licht positieve tewerkstellingsprognose opte-
kenen (+0,1%). Het verschil zit hem onder andere 
in de arbeidsproductiviteit. Deze stijgt bij de ver-
bruiksgoederen verhoudingsgewijs minder sterk 
dan bij de intermediaire en uitrustingsgoederen. Zo 
wordt er minder arbeid door kapitaal vervangen en 
is er nog ruimte voor een lichte stijging van de te-
werkstelling.

De sterk divergerende evolutie van de industri-
ele output enerzijds en tewerkstelling anderzijds 
is geen nieuw gegeven (zie Neefs & Herremans, 
2013). Het is een proces dat al decennia gaande 
is, al liggen de verwachte tewerkstellingsverlie-
zen iets lager dan in het verleden. Terwijl over de 
periode 1995-2016 elk jaar gemiddeld 1,4% van 
de industriële tewerkstelling verloren ging, zou 
de daling de komende jaren beperkt blijven tot 
0,5%.

Bouw

De bouw zou, in tegenstelling tot de laatste vijf-
tal jaren die gekenmerkt werden door een dalende 
tewerkstelling, de komende jaren gemiddeld 1,6% 
extra werknemers aanwerven. Dit vooral als gevolg 
van de aanzienlijke herneming van de investerin-
gen van gezinnen in woongebouwen, in combina-
tie met de bijkomende socialebijdrageverminderin-
gen die vanaf 2020 in de sector zijn gepland (Fede-
raal Planbureau, 2017).

Commerciële diensten

De commerciële diensten zijn samen met de ge-
zondheidszorg en maatschappelijke dienstverle-
ning (zie infra) de motor achter de Vlaamse tewerk-
stellingsgroei. De tertiarisering van de arbeidsmarkt 
lijkt zich ook op de middellange termijn voort te 
zetten.

Vooral de rubriek overige marktdiensten, die on-
der andere de dienstenchequewerknemers be-
vat, kende de laatste twintig jaar een spectacu-
laire toename, waardoor ze anno 2016 met zo’n 
440 000 loontrekkenden de grootste tewerksteller 
is van al de opgenomen sectoren. De HERMREG-
prognose gaat uit van een verdere jaarlijkse toe-
name van 2,0%, zelfs onder de assumptie dat het 
aantal dienstenchequejobs veel minder sterk zal 
toenemen dan de voorbije tien jaar. Hierdoor zal 
de sector tegen 2022 in Vlaanderen de kaap van 
500 000 werknemers bereiken. Dit is mogelijk om-
dat deze sector naast de dienstenchequetewerk-
stelling, ook andere snelgroeiende sectoren omvat 
zoals de informaticadiensten en zakelijke dienst-
verlening.

Bij de andere marktsectoren is de toename be-
perkter – vervoer & communicatie (+0,2%), han-
del & horeca (+0,8%) – of zelfs afwezig, zie krediet 
& verzekeringen (-0,1%). De lichte daling in deze 
laatste sector is allicht tekenend voor het feit dat 
ook de dienstensectoren meer en meer vatbaar zijn 
voor innovaties die een remmend effect hebben op 
de tewerkstelling, zoals automatisering en digita-
lisering. De groei van de toegevoegde waarde in 
de financiële dienstverlening blijft immers op een 
gelijkaardig niveau als bij de andere commerciële 
diensten, maar door de sterk stijgende arbeidspro-
ductiviteit uit dit zich niet in een groei van de te-
werkstelling.

Gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening

In de gezondheidszorg en maatschappelijke dienst-
verlening steeg de loontrekkende tewerkstelling 
tussen 1995 en 2016 met gemiddeld 3,3% per jaar. 
Daarmee verdubbelde het aantal werknemers van 
ongeveer 157 000 werknemers in 1995 naar zo’n 
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310 000 in 2016. De HERMREG-prognoses gaan uit 
van een verderzetting van deze groei in de peri-
ode 2017-2022, zij het met ‘slechts’ 2,7% op jaar-
basis. De elementen voor een stevige tewerkstel-
lingsgroei blijken immers nog steeds aanwezig. De 
vraag naar zorgdiensten zal alleen maar toenemen, 
zowel door de vergrijzing als door de stijgende 
zorgconsumptie per inwoner. Daarnaast kenmerkt 
de sector zich door een beperkte groei van de ar-
beidsproductiviteit, waardoor vooral de tewerkstel-
lingsgroei de toenemende (zorg)vraag zal moeten 
opvangen.

Overheid en onderwijs

De tewerkstelling in de openbare besturen en het 
onderwijs wordt in sterke mate door het beleid 
bepaald. In het HERMREG-model gaat men uit 
van “een matige groei van de werkgelegenheid 
door de bezuinigingsmaatregelen in de admi-
nistratie en de stabiele omkaderingsgraad in het 
Vlaamse onderwijs” (Federaal Planbureau, 2017). 
Met een verwachte jaarlijkse groei van 0,1% zou-
den er de komende jaren een 2000-tal werkne-
mers bijkomen.

Vergrijzing en ontgroening in (quasi) 
alle sectoren

In dit hoofdstuk gaan we in op de tweede belang-
rijke determinant van de toekomstige aanwervings-
behoeften, namelijk de vervangingsvraag die gecre-
eerd wordt door de uitstroom van oudere genera-
ties werknemers uit de arbeidsmarkt. We schetsen 
daarom het veranderde demografisch profiel van 
de verschillende sectoren. Voorlopig bevindt een 
groot deel van de babyboomers zich nog bij de 
werkende bevolking, maar hun uittrede kondigt 
zich aan. De hervormingen van de uittredestelsels 
die de regeringen Di Rupo en Michel doorvoerden, 
zullen de uitstroom van veel 55-plussers weliswaar 
een aantal jaren uitstellen, maar uiteindelijk zullen 
ook zij, op de middellange termijn (vijf à tien jaar) 
die we hier als perspectief nemen, de arbeidsmarkt 
verlaten. Een hoog aandeel 55-plussers in een sec-
tor kan dus een indicatie zijn van een verhoogde 
vraag naar arbeid de komende jaren.

Om de vergrijzingstrend in de verschillende sec-
toren te schetsen, maken we gebruik van de ad-
ministratieve databestanden van de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Dienst voor de 

Tabel 2.
Aandeel jongere (15-29 jaar) en oudere (55+) werknemers per sector & jong/oud-ratio (Vlaams Gewest; 2007 & 
2016)

15-29 jaar 55+ Jong/oud-ratio

2007 
(%)

2016 
(%)

‘07-‘16 
(ppt)

2007 
(%)

2016 
(%)

‘07-‘16 
(ppt)

2007 2016

Landbouw 33,5 35,2 +1,7 8,8 9,2 +0,4 3,8 3,8

Energie 18,8 11,6 -7,3 11,0 15,9 +5,0 1,7 0,7

Industrie: Intermediaire goederen 19,4 14,6 -4,8 8,2 14,4 +6,2 2,4 1,0

Industrie: Uitrustingsgoederen 21,5 16,1 -5,4 6,1 12,3 +6,2 3,5 1,3

Industrie: Verbruiksgoederen 20,3 16,0 -4,2 8,1 14,7 +6,5 2,5 1,1

Bouw 28,9 24,3 -4,5 7,9 12,3 +4,4 3,7 2,0

Vervoer & communicatie 17,6 14,7 -2,9 11,8 18,7 +6,9 1,5 0,8

Handel & horeca 29,7 24,9 -4,7 7,7 12,8 +5,1 3,9 1,9

Krediet & verzekeringen 16,9 14,8 -2,0 10,9 16,8 +5,9 1,5 0,9

Overige marktdiensten 32,4 26,7 -5,7 7,2 11,7 +4,5 4,5 2,3

Gezondheidszorg & maatsch. dienst-
verlening

20,3 19,0 -1,2 8,1 17,5 +9,4 2,5 1,1

Overheid & onderwijs 17,0 15,1 -1,9 12,4 17,6 +5,1 1,4 0,9

Totaal 23,6 20,4 -3,3 8,9 14,7 +5,9 2,7 1,4

Bron: RSZ & DIBISS (Bewerking Steunpunt Werk)
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Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS, het 
vroegere RSZPPO), waarbij we per sector en leef-
tijdsgroep kijken naar de loontrekkenden die in het 
Vlaams Gewest werken.

In tabel 2 plaatsen we voor elke sector het tewerk-
stellingsaandeel van de jongeren (15-29 jaar) naast 
dat van de 55-plussers, waarbij ook de respectie-
velijke evoluties over de periode 2007-2016 bere-
kend werden. We merken vooreerst op dat in alle 
sectoren, behalve de landbouw, het aandeel van 
de jongeren gedaald is, terwijl het aandeel van de 
55-plussers telkens sterk toegenomen is. Uiteraard 
is er enigszins sprake van communicerende vaten: 
indien het aandeel van de 55-plussers toeneemt, zal 
dit bij een andere leeftijdsgroep tot een daling lei-
den. Dit hoeft niet per se te betekenen dat het aan-
tal jongeren ook daadwerkelijk daalde. Al leert een 
blik op de achterliggende absolute aantallen (niet 
in tabel) dat, naast de landbouw, enkel de overige 
marktdiensten en de gezondheidszorg en maat-
schappelijke dienstverlening voldoende tewerkstel-
lingsgroei kenden om bovenop de grotere cohorten 
van 55-plussers ook extra jongeren tewerk te stellen.

De sterkste stijging in het percentage 55-plussers 
vinden we in de gezondheidszorg en maatschap-
pelijke dienstverlening (+9,4 procentpunten). Anno 
2016 is 17,5% van de werknemerspopulatie er ou-
der dan 55 jaar. Het hoogste aandeel 55-plussers 
vinden we dat jaar echter in de sector vervoer en 
communicatie (18,7%). Ook de overheidssector 
(17,6%) en de financiële dienstverlening (16,8%) 
zijn sterk vergrijsd. In de landbouw (9,2%) vinden 
we het laagste aandeel 55-plussers terug. De bouw 
(12,3%), handel en horeca (12,8%) en de overige 
marktdiensten (11,7%) laten eveneens lage niveaus 
optekenen, al kennen deze steeds een duidelijke 
toename ten opzichte van 2007.

We merken hierbij op dat de vergrijzingstrend nog 
niet zijn hoogtepunt heeft bereikt. In Neefs (2017) 
gaven we al aan dat het percentage 55-plussers in 
de meeste sectoren tussen 2020 en 2025 zijn piek 
zal kennen. De aanwervingsbehoefte gegenereerd 
door uitstromende 55-plussers zal dus eerst nog 
een tijdje stijgen vooraleer deze stabiliseert of weer 
afneemt.

Uit de aandelen van de jongeren en ouderen heb-
ben we in tabel 1 ook de jong/oud-ratio’s afgeleid. 

Deze drukken het aantal werknemers van 15 tot en 
met 29 jaar uit ten opzichte van het aantal werk-
nemers van 55 jaar of ouder. Een ratio van 1 geeft 
weer dat tegenover elke ‘oudere’ werknemer een 
‘jongere’ werknemer staat. In 2007 was de ratio 
voor de gehele Vlaamse arbeidsmarkt nog 2,7, wat 
betekende dat er per 55-plusser 2,7 jongeren actief 
waren als werknemer. In 2016 was de ratio gezakt 
tot 1,4. Deze daling komt in alle sectoren terug, zij 
het in verschillende mate. In een aantal sectoren 
zoals energie, vervoer en communicatie, krediet en 
verzekeringen, en overheid en onderwijs daalt de 
ratio zelfs onder de 1, wat betekent dat er meer 
ouderen dan jongeren aan de slag zijn.

Waar kunnen we op middellange 
termijn de sterkste vraag naar arbeid 
verwachten?

Nu we voor elke sector de tewerkstellingsprogno-
ses en de demografische transitie overlopen heb-
ben, maken we hier een synthese en bekijken we in 
welke sectoren de komende jaren de sterkste vraag 
naar arbeid kan verwacht worden. De tewerkstel-
lingsprognoses vatten de uitbreidingsvraag van de 
sector, terwijl het percentage 55-plussers een indi-
catie is van de te verwachten vervangingsvraag.

De twee vorige hoofdstukken laten zich samenvat-
ten in figuur 1. Daar plaatsen we de verschillende 
sectoren volgens hun percentage 55-plussers in 
2016 (horizontale as) en de tewerkstellingsprog-
nose voor de periode 2016-2022 (verticale as). 
De grootte van de bellen wordt bepaald door het 
aantal loontrekkenden in de sector anno 2016. We 
verdelen de figuur in vier kwadranten door de as-
sen gelijk te stellen aan de respectievelijke gemid-
delden voor het Vlaamse Gewest. Door de figuur 
op te delen, wordt het duidelijker hoe de sectoren 
zich positioneren ten opzichte van elkaar. Hierbij 
moeten we wel aangeven dat er in alle sectoren 
sprake is van een systematische veroudering van 
de werknemerspopulatie, dus het is niet omdat een 
sector links van de verticale as staat dat er geen 
extra vervangingsvraag wordt verwacht. Het ge-
middelde aandeel 55-plussers is immers in alle sec-
toren gestegen ten opzichte van 2007 (8,9%), wat 
meteen ook aangeeft dat er in quasi alle sectoren 
een hogere vervangingsvraag zal zijn dan in het 
verleden.
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We stellen vast dat enkel de gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening zich rechtsboven 
in de figuur situeert. Dit betekent dat zowel het 
aandeel 55-plussers als de verwachte groei hoger 
is dan het Vlaams gemiddelde. Vanuit deze twee 
indicatoren verwachten we dus op de middellange 
termijn een sterke vraag naar arbeid. In welke mate 
dit tot schaarste of knelpunten zal leiden, kunnen 
we hier niet uit afleiden, maar het is wel duide-
lijk dat er in de toekomst meer jongeren nodig zijn 
dan in het verleden om aan deze verhoogde vraag 
tegemoet te komen. Dit blijkt ook aan het feit dat 
de verpleegkundigen en verzorgenden jaar na jaar 
prominent aanwezig zijn op de lijst van knelpunt-
beroepen bij de VDAB.

De overige marktdiensten is een andere grote 
sector waar we de komende jaren veel extra 

aanwervingen kunnen verwachten, zij het vooral 
door de uitbreidingsvraag. De vervangingsvraag 
zal er immers redelijk beperkt zijn door het relatief 
lage percentage 55-plussers. De bouw heeft een ge-
lijkaardig profiel al ligt de verwachte groeiprognose 
van de tewerkstelling ietwat lager (+1,6%) dan bij 
de overige marktdiensten (+2,0%).

Een heel ander profiel vinden we dan weer terug 
bij vervoer en communicatie. Deze combineert een 
bescheiden groeiverwachting met een zeer hoog 
percentage 55-plussers. Dit laatste zal een hoge 
vervangingsvraag creëren waardoor we ook hier 
een hoge vraag naar arbeid verwachten in de ko-
mende jaren. Ook bij overheid en onderwijs vinden 
we een redelijk stabiel aantal jobs (+0,1%) in com-
binatie met een sterk vergrijsde werknemerspopu-
latie. Dit laatste zal normaal gezien tot een sterke 

Figuur 1.
Verdeling van de sectoren volgens tewerkstellingsprognose (2017-2022) en percentage 55-plussers (2016) 
(Vlaams Gewest)
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Noten: De grootte van de bellen wordt bepaald door het totaal aantal werknemers in de sector anno 2016.
Bron: RSZ & DIBISS, HERMREG (Bewerking Steunpunt Werk)
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vervangingsvraag leiden. Al kan het, gezien de te-
werkstelling in deze sector in sterke mate door het 
beleid wordt gestuurd, ook een beleidskeuze zijn 
om via een selectieve vervanging van uittredende 
55-plussers het overheidsapparaat op een pijnloze 
wijze af te slanken.

Voor de sector krediet en verzekeringen kan het-
zelfde idee spelen. De uitstroom van (het hoge 
aantal) 55-plussers zou bij krimpende takken uit 
de financiële dienstverlening kunnen leiden tot een 
tewerkstellingsafname zonder naakte ontslagen of 
tot een ‘natuurlijke’ transitie naar een jonger leef-
tijdsprofiel van de sector, met werknemers die met 
bijvoorbeeld meer digitale vaardigheden nauwer 
aansluiten bij de verwachte competentieprofielen 
die in de sector nodig zullen zijn.

De geringste vraag naar arbeid verwachten we bij 
de industriële sectoren, vooral bij de industriële tak-
ken die uitrustingsgoederen produceren. Met een 
verwachte jaarlijkse daling van de tewerkstelling 
(-1,1%), plus een relatief laag percentage 55-plus-
sers, zal zowel de uitbreidings- als vervangingsvraag 
beperkt zijn. Maar ook hier kunnen we stellen dat de 
vraag hoger zal liggen dan in het verleden doordat 
enerzijds de verwachte krimp lager is dan voorheen 
en anderzijds het aantal 55-plussers is toegenomen. 
Bij de industriële productie van intermediaire goe-
deren en verbruiksgoederen zal de vraagbehoefte 
enigszins hoger zijn dan bij de uitrustingsgoederen 
doordat de tewerkstellingskrimp er beperkter is en 
het percentage 55-plussers er hoger ligt.

Een grote sector met een tussenpositie is de handel 
en horeca. Deze zal niet zo’n hoge vraagbehoefte 
kennen door het relatief lage percentage 55-plussers 
en de gematigde groeiverwachting. Al kunnen we 
hier wel aangeven dat het een sector is met een zeer 
hoge jobmobiliteit (zeker in de horeca), wat toch 
maakt dat er veel aanwervingen zullen nodig zijn.

Ook de energiesector heeft geen duidelijk uitgespro-
ken profiel. Door de verwachte stabilisatie van de 
tewerkstelling kent deze sector geen uitbreidings-
vraag. Het relatief hoge aandeel 55-plussers zal daar-
entegen wel tot een zekere vervangingsvraag leiden.

Bij de sector landbouw tot slot moet de geschetste 
tewerkstellingsprognose (+3,5%) enigszins genuan-
ceerd worden (zie supra). Mogelijk gaat het vaak 

om een verschuiving van statuten, en genereert de 
sterke groei van de loontrekkenden dus eerder een 
beperkte aanwervingsbehoefte. Het is wel duide-
lijk dat het een zeer ‘jonge’ sector is waar we de 
komende jaren dan ook slechts een beperkte uit-
stroom van 55-plussers kunnen verwachten.

Besluit

We zien dat de vergrijzing van de werknemerspo-
pulatie een fenomeen is waar alle sectoren in meer 
of mindere mate mee te maken krijgen. De hier-
aan gerelateerde uitstroom van 55-plussers zal een 
vervangingsvraag creëren. In de meeste sectoren 
wordt deze vervangingsvraag aangevuld met een 
aanwervingsbehoefte omwille van een verwachte 
tewerkstellingsgroei, de uitbreidingsvraag. Dit 
maakt dat we de komende jaren in zowat alle sec-
toren een toename van de vraag naar arbeid kun-
nen verwachten. Eén sector springt er bovenuit, de 
gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverle-
ning. Deze zal in de toekomst zowel een hoge ver-
vangings- als uitbreidingsvraag kennen, die voor-
namelijk bij jongeren zal gezocht moeten worden.

We laten het hier open in hoeverre de toenemende 
vraag in verschillende sectoren tot problemen zal 
leiden om de openstaande betrekkingen ingevuld 
te krijgen. Daarvoor ontbreken ons gegevens over 
studerende jongeren en instroompatronen. In toe-
komstig onderzoek gaan we hier meer zicht op krij-
gen door te werken op gekoppelde administratieve 
databanken, die moeten toelaten om de overgang 
van onderwijs naar arbeidsmarkt en de professio-
nele inschakeling van schoolverlaters in kaart te 
brengen. Zo zullen we beter kunnen inschatten of 
een sector in de toekomst met schaarste zal gecon-
fronteerd worden. Die schaarste kan overigens ook 
een kwalitatieve oorzaak hebben. Het zal niet lou-
ter gaan om een arbeidsvraag die structureel hoger 
ligt dan het arbeidsaanbod, maar ook om een aan-
bod dat kwalitatief niet is afgestemd op de vraag.

Boie Neefs 
Wouter Vanderbiesen 
Sarah Vansteenkiste 
Steunpunt Werk
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Noten
1. Meer duiding over deze twee concepten is te vinden op 

http://www.steunpuntwerk.be/sectorprojecties 
2. Rapporten en statistische bijlagen omtrent HERMREG zijn 

beschikbaar op http://regionalestatistieken.vlaanderen.
be/regionale-economische-vooruitzichten
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