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verwachtingen van (intensief) tijdelijk werklozen ten aanzien van VDAB. Brussel: VDAB.

In 2020 kent België een ongeziene piek van tijdelijke werkloosheid. De COVID-19-pandemie en de daarmee 

gepaard gaande coronamaatregelen hebben een ongeziene impact op onze arbeidsmarkt. In het voorjaar 

van 2020 werden er in België meer dan één miljoen tijdelijk werklozen geteld. Bijna een jaar later noteren 

we in Vlaanderen nog steeds 287 197 tijdelijk werklozen, een veelvoud van het aantal tijdelijk werklozen 

tijdens de laatste economische crisis in 2008-2009. Eén op zeven van de Vlaamse tijdelijk werklozen was 

begin 2021 intensief tijdelijk werkloos. Intensief tijdelijk werklozen zijn gedurende drie maanden of meer 

minstens tien dagen per maand tijdelijk werkloos. We bespreken in dit artikel de online bevraging die 

VDAB organiseerde bij meer dan vijfduizend tijdelijk werklozen. 

Het stelsel van tijdelijke werkloosheid maakt het mogelijk om in een periode van minder werk door overmacht, 

zoals de COVID-19-pandemie of andere redenen, werknemers in dienst te houden. De uitvoering 

van de arbeidsovereenkomst wordt in dit geval opgeschort en de werknemer kan aanspraak maken 

op een werkloosheidsuitkering voor de dagen waarop er niet gewerkt kan worden (Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening, 2021). Zo gaan er niet meteen jobs verloren en kan het stelsel van tijdelijke 

werkloosheid ervoor zorgen dat ondernemingen na een crisis met voldoende personeel kunnen inspelen 

op een nieuwe stijging in de vraag naar producten en diensten. 

België kent sinds de start van de COVID-19-pandemie een ongeziene piek van tijdelijke 

werkloosheid. De Vlaamse overheid besloot om tijdelijk werklozen tijdens deze pandemie toe 

te leiden naar tijdelijke andere jobs, opleidingen en loopbaanbegeleiding. Vanaf september 

2020 krijgen tijdelijk werklozen daarom van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 

en Beroepsopleiding (VDAB) een e-mail of brief met een opleidingsaanbod en informatie 

over tijdelijke andere jobs en loopbaanbegeleiding. Een online bevraging van VDAB bij 

meer dan vijfduizend tijdelijk werklozen toont aan dat de meerderheid het goed vindt dat 

VDAB vrijblijvend tijdelijk werklozen informeert over opleidingsmogelijkheden en tijdelijke 

jobs. Ruim de helft vindt dat de informatie die VDAB aanbiedt voldoende is, maar men is 

minder tevreden over de relevantie van het opleidingsaanbod en het moment waarop de 

communicatie gebeurde. Tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid engageerden vier 

op tien van de intensief en een kwart van de niet-intensief tijdelijk werklozen zich voor een 

opleiding, een andere job of vrijwilligerswerk. Belangrijke drempels voor een opleiding of 

een andere job blijken gebrek aan flexibiliteit, gebrek aan duidelijkheid over de impact van 

een tijdelijke job op de uitkering, het willen genieten van de vrije tijd en de zorg voor kinderen 

te zijn. Hoewel meer dan een derde van de tijdelijk werklozen blij is met de vrijgekomen tijd 

door tijdelijke werkloosheid, voelt (meer dan) een derde van de tijdelijk werklozen zich 

eenzamer en onzeker over de eigen financiële situatie. De impact van tijdelijke werkloosheid 

blijkt dus te verschillen van persoon tot persoon. Deze diversiteit aan ervaringen en noden 

onder tijdelijk werklozen vraagt om een gediversifieerde aanpak.
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Tijdelijke werkloosheid kan op deze manier bescherming bieden voor zowel de individuele werknemer als 

de onderneming (Struyven & Vandekerckhove, 2017).

Hoewel het stelsel van tijdelijke werkloosheid enige bescherming biedt, gaat de COVID-19-pandemie 

gepaard met veel onzekerheid en onvoorspelbaarheid. De Vlaamse overheid moedigde tijdelijk werklozen 

aan om in afwachting van het einde van de pandemie tijdelijk een andere job op te nemen in onder 

andere de zorg of de landbouw om zo de druk op deze sectoren te verlagen. In de zomer van 2020 

besloot de Vlaamse overheid om tijdelijk werklozen niet enkel toe te leiden naar tijdelijke andere jobs, 

maar ook naar opleidingen en  loopbaanbegeleiding. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en 

Beroepsopleiding (VDAB), zou hierbij een belangrijke rol gaan spelen. Vanaf september ontvangen tijdelijk 

werklozen een vrijblijvend opleidingsaanbod van VDAB en informatie over de mogelijkheid om een andere 

job of loopbaanbegeleiding te starten. Tijdelijk werklozen die tien dagen of meer tijdelijk werkloos zijn 

ontvangen daarnaast ook een opleidingsaanbod specifiek gericht op de sector van hun werkgever.1 

Om een beter zicht te krijgen op de noden en verwachtingen van tijdelijk werklozen, heeft VDAB een 

online bevraging georganiseerd in februari 2021. 217 315 tijdelijk werklozen werden via e-mail uitgenodigd 

om deel te nemen.2 Een tienduizendtal tijdelijk werklozen openden de vragenlijst en de helft ervan 

beantwoordde de volledige vragenlijst. In totaal werden 5103 respondenten meegenomen in de analyses. 

Het aantal intensief tijdelijk werklozen tussen september 2020 en februari 2021 in de bereikte steekproef 

bedraagt 2044 personen (40%). Intensief tijdelijk werklozen uit deze studie blijken vooral  werkzaam 

te zijn in de horeca- en toerismesector, de niet-intensief tijdelijk werklozen vooral in de industrie, 

schoonmaak en detail- en groothandel. Intensief tijdelijk werklozen zijn oververtegenwoordigd in de 

studie.3 De percentages voor intensief en niet-intensief tijdelijk werklozen worden daarom afzonderlijk 

gerapporteerd. We bespreken de volgende thema’s: het welzijn van tijdelijk werklozen, de acties die men 

van VDAB verwacht en de tevredenheid met de communicatie, deelname aan opleidingen, tijdelijke jobs 

en vrijwilligerswerk en de drempels tot deelname. We gebruiken daarbij zowel kwantitatieve data als 

kwalitatieve data, verzameld via open vragen in de vragenlijst.

Welzijn van tijdelijk werklozen
Zowel werkloosheid als jobonzekerheid kunnen een nadelig effect hebben op het welzijn en de gezondheid 

van mensen (Schropf & De Witte, 2019). Ook tijdelijke werkloosheid lijkt een negatief effect te hebben op 

het welzijn voor een niet verwaarloosbaar deel van de respondenten. Zij voelen zich eenzamer en onzeker 

over de eigen job en financiële situatie. Dit negatieve effect lijkt zich vaker voor te doen bij intensief 

tijdelijk werklozen. 

1 Dit geldt voor werknemers in de sectoren detail- en groothandel, horeca, industrie, luchtvaart, schoonmaak en toerisme. 
Werknemers uit andere sectoren die tien dagen of langer tijdelijk werkloos zijn, krijgen een tweede generieke mail of brief 
met aandacht voor de versterking van 21e-eeuwse vaardigheden en andere opleidingsmogelijkheden.

2 Het gaat om mensen die minstens één dag tijdelijk werkloos waren in de periode van september tot en met december 2020. 
Negen op de tien respondenten waren echter in 2020 ook voor september tijdelijk werkloos.

3 We hanteren een operationalisering voor intensief tijdelijk werklozen die in beperkte mate afwijkt van de beleidsdefinitie. 
We kijken namelijk niet enkel naar de afgelopen drie maanden, maar naar de periode van september 2020 tot en met februari 
2021. Tijdelijk werklozen zijn volgens onze operationalisering intensief tijdelijk werkloos wanneer zij tijdens deze periode 
minstens drie maanden aaneensluitend, gemiddeld minstens tien dagen per maand tijdelijk werkloos waren. In de populatie 
van tijdelijk werklozen waarvan VDAB e-mailgegevens heeft ontvangen ligt volgens deze operationalisering het percentage 
intensief tijdelijk werklozen in de periode van september 2020 tot en met januari 2021 op 27%. Het verschil tussen 27% 
en 40% geeft aan dat intensief tijdelijk werklozen oververtegenwoordigd zijn in deze studie. Daarnaast is er ook een lichte 
oververtegenwoordiging van mensen die 55 jaar of ouder zijn en van vrouwen.
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Respondenten die intensief tijdelijk werkloos waren tijdens de periode van september 2020 tot en met 

februari 2021, geven vaker aan dat ze zich eenzamer voelen (51%), dat ze denken hun job te zullen 

verliezen (33%) en dat ze in financiële problemen zullen komen (40%) door tijdelijke werkloosheid 

(TABEL 1) dan respondenten die niet intensief tijdelijk werkloos waren (respectievelijk 36%, 21%, en 

31%).4 Bijna de helft van de niet-intensief tijdelijk werklozen gaat akkoord met de stelling dat ze blij zijn 

met de extra vrije tijd. Bij de intensief tijdelijk werklozen gaat het om een derde. Er blijkt dus een verband 

te bestaan tussen de intensiteit van tijdelijke werkloosheid en welzijn. 

TABEL 1 \ Welzijn van intensief tijdelijk werklozen  (ITW) en niet-intensief tijdelijk werklozen (niet-ITW)

 Niet-ITW ITW 

 NIET   NIET
 AKKOORD NEUTRAAL AKKOORD AKKOORD NEUTRAAL AKKOORD

Ik ben blij met de extra vrije tijd 

nu ik tijdelijk werkloos ben. 24% 32% 44% 31% 32% 36%

Ik voel me eenzamer 

nu ik tijdelijk werkloos ben. 42% 22% 36% 30% 19% 51%

Ik denk dat ik door de coronacrisis 

mijn huidige job zal verliezen. 53% 27% 21% 36% 31% 33%

Ik vrees financieel in de problemen 

te komen door de tijdelijke werkloosheid. 41% 28% 31% 29% 31% 40%

Op het einde van de vragenlijst konden de respondenten suggesties meegeven voor VDAB om de 

dienstverlening voor tijdelijk werklozen te optimaliseren. Meer dan duizend respondenten grepen deze 

mogelijkheid aan om hun suggesties maar ook hun ervaringen met betrekking tot tijdelijke werkloosheid 

te delen. Een groep respondenten beschreef hoe ze het mentaal moeilijk hebben en vraagt aandacht voor 

de financiële moeilijkheden en om empathie. Onderstaande quotes illustreren dit:

“Ik ben zelf jong en maakte voor de coronacrisis dagen van 14 uur. Nu werk ik een paar uur per dag en vind 

ik ook de motivatie niet meer om nog iets anders te doen. Ik vind het echt heel jammer dat ik zo negatief 

ben geworden. Ik vind het ook echt spijtig dat er zo weinig naar mentale gezondheid wordt gekeken.” 

“Af en toe een uitnodiging om eens een babbel te doen, zodat de emotionele kant eens kan ontladen. 

Het moeilijkste is dat er eigenlijk geen vooruitzicht in de toekomst is.”.

Acties die men van VDAB verwacht
Vrijblijvend contacteren versus verplichten

Ruim driekwart van de niet-intensief en intensief tijdelijk werklozen gaat akkoord met de stelling dat het 

goed is dat VDAB (tijdelijke) jobs en haar opleidingen vrijblijvend bekend maakt bij tijdelijk werklozen. 

Slechts weinigen gaan expliciet niet akkoord (TABEL 2).5 Er heerst met andere woorden weinig weerstand 

onder de respondenten tegen de vrijblijvende communicatie vanuit VDAB. De nadruk ligt hier op het 

vrijblijvende karakter van het aanbod. Wanneer we het vrijblijvende karakter wegdenken en vragen 

of tijdelijk werklozen verplicht moeten worden een tijdelijke job te zoeken of een opleiding te volgen, 

dan merken we bij de meeste respondenten terughoudendheid. 

4 13% van de respondenten was niet meer tijdelijk werkloos op het moment van de bevraging. Zij kregen dezelfde items als de 
andere respondenten, maar deze items werden in de verleden tijd geformuleerd. De gerapporteerde verschillen in deze tabel 
zijn statistisch significant (p < ,01).

5 De gerapporteerde verschillen in deze tabel zijn statistisch significant (p < ,01).
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Twee op tien intensief en drie op tien niet-intensief tijdelijk werklozen gaan akkoord met de stelling om 

tijdelijk werklozen een verplichting op te leggen. Met andere woorden, wanneer de intensiteit van tijdelijke 

werkloosheid toeneemt, lijkt men minder streng te zijn voor andere (langdurige) tijdelijk werklozen. 

Tijdens de COVID-19-pandemie worden tijdelijk werklozen, ook wanneer ze langer dan drie maanden 

tijdelijk werkloos zijn, voorlopig niet verplicht om zich in te schrijven bij VDAB.

TABEL 2 \ De wenselijkheid van vrijblijvende contactname door VDAB en verplichting tot 

opleidingsdeelname of zoektocht naar ander werk volgens intensief tijdelijk werklozen (ITW) en niet-

intensief tijdelijk werklozen (niet-ITW)

 Niet-ITW ITW 

 NIET   NIET
 AKKOORD NEUTRAAL AKKOORD AKKOORD NEUTRAAL AKKOORD

Het is goed dat VDAB haar opleidingen 

vrijblijvend bekend maakt bij 

tijdelijke werklozen. 3% 21% 76% 3% 16% 81%

Het is goed dat VDAB (tijdelijke) jobs 

bekend maakt bij tijdelijke werklozen. 4% 21% 75% 3% 18% 80%

Mensen die een langere tijd tijdelijk 

werkloos zijn moeten verplicht worden 

een tijdelijke job te zoeken of 

een opleiding te volgen. 38% 32% 30% 53% 27% 20%

Ook in de reacties lezen we een interessante tegenstelling tussen responsabiliseren en verplichten. 

Een groep tijdelijk werklozen vraagt om met rust gelaten te worden, maar velen van hen vragen 

tegelijkertijd om een strengere aanpak bij langdurige werklozen, jongeren en arbeidsongeschikten die 

meer baat zouden hebben bij een begeleiding door VDAB dan tijdelijk werklozen die nog een contract bij 

een werkgever hebben. Dit wordt geïllustreerd in het onderstaande citaat:

“Ik ken mensen die al een jaar of langer thuis zitten, ook nog 23 jaar. Neem hun eerst maar in begeleiding. 

Na 31 jaar werk, zaterdagwerk, overuren, was deze tijdelijke werkloosheid een godsgeschenk om terug 

wat op m’n plooien te geraken.”

Andere respondenten zijn milder van oordeel en betwijfelen of verplichten motiverend genoeg zal 

werken voor (tijdelijk) werklozen. Ze stellen voor om (tijdelijk) werklozen te activeren door het bieden 

van vrijblijvende informatie, door te investeren en te geloven in de personen:

“Het feit dat het over tijdelijk werklozen gaat, wil zeggen dat het over mensen gaat die wel degelijk (willen) 

werken. Maar het idee dat je verplicht wordt een werk uit te voeren dat je eigenlijk niet wil doen, draagt 

mijns inziens niet bij tot een ‘gezonde geest in een gezond lichaam’. Een interessant opleidingsaanbod 

wel zodat je, indien gewenst, kan bijleren tijdens het verplichte thuiszitten. Dat aanbod is niet gekend 

bij mensen die al jaren werken, en die plots geconfronteerd worden met een tijdelijke werkloosheid, 

en daarop kan misschien nog meer gefocust worden.”

Behoefte aan ondersteuning en informatie

Tijdelijk werklozen staan over het algemeen open voor vrijblijvende communicatie omtrent het 

opleidingsaanbod en informatie over tijdelijke jobs. Maar welke informatie wensen ze zelf te ontvangen 

van VDAB en welke ondersteuning zouden ze graag willen krijgen? In FIGUUR 1 stellen we vast dat 

intensief en niet-intensief tijdelijk werklozen over dezelfde thema´s informatie wensen. 
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De top drie voor beide groepen tijdelijk werklozen is hetzelfde: opleidingen en cursussen op de eerste 

plaats, gevolgd door de gevolgen van een tijdelijke andere job voor hun uitkering en informatie over 

andere type jobs die bij hen passen. Echter, voor alle thema´s blijken intensief tijdelijk werklozen duidelijk 

vaker vragende partij te zijn dan niet-intensief tijdelijk werklozen.6 Eén op tien intensief en twee op tien 

niet-intensief tijdelijk werklozen geven expliciet aan geen informatie te willen krijgen van VDAB.

FIGUUR 1 \ Informatie die intensief tijdelijk werklozen  (ITW) en niet-intensief tijdelijk werklozen (niet-

ITW) willen ontvangen van VDAB

Ook in de ondersteuningsnoden zien we hetzelfde patroon: de vraag is het grootst naar ondersteuning 

bij het zoeken naar een opleiding en bij het zoeken naar een andere type job. De helft van de niet-

intensief en ruim zes op tien intensief tijdelijk werklozen willen hierbij ondersteuning. De respondenten 

konden voor elke ondersteuningsnood aangeven of ze die via persoonlijke begeleiding wensen of digitaal. 

Voor de meeste ondersteuningsnoden kiezen de respondenten iets vaker voor begeleiding via een digitaal 

platform dan voor persoonlijke begeleiding. De groep tijdelijk werklozen die nood heeft aan persoonlijke 

begeleiding, vermeldt dit expliciet in hun reacties op de open vraag naar suggesties. Ze vragen om 

persoonlijk contact (al dan niet via de telefoon) met VDAB en stellen voor dat VDAB informeert naar de 

situatie en de noden van de tijdelijk werkloze. Persoonlijke begeleiding blijft voor een deel van de tijdelijk 

werklozen, vooral in een periode waarin het digitale de overhand neemt van fysieke contacten, dan ook 

belangrijk. Deze quotes van respondenten illustreren dat:
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6 De gerapporteerde verschillen in deze tabel zijn statistisch significant (p < ,01).
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“Ik heb nood aan persoonlijk contact. Ik vind het jammer dat dit volledig is weggevallen. Dit zou perfect 

coronaproof kunnen verlopen, eventueel buiten. Ik krijg steeds meer het gevoel dat men de coronacrisis 

als uitvlucht gebruikt om enkel nog digitaal te werken. Op de duur ben je de hele dag ‘online’ bezig om 

alles zelf uit te zoeken en te lezen.”

“Ik heb enorm veel gehad aan de persoonlijke VDAB coaching voor het opmaken van een goede 

sollicitatiebrief en het oefenen van een sollicitatiegesprek. Persoonlijke coaching helpt veel meer dan 

een zoveelste e-mail in je inbox, denk ik.”

Tevredenheid met de communicatie

Tijdelijk werklozen in deze studie staan open voor vrijblijvende communicatie vanuit VDAB en wensen 

informatie over onder andere opleidingen, tijdelijke jobs of andere aspecten van de arbeidsmarkt. 

De generieke en sector-specifieke communicatie van VDAB met informatie over opleidingen, tijdelijke jobs 

en loopbaanbegeleiding lijkt aan deze vraag tegemoet te komen, maar zijn tijdelijk werklozen tevreden 

met de communicatie die ze ontvangen?

De meerderheid van de respondenten gaat akkoord met de stelling dat de communicatie voldoende 

informatie bevat. Wanneer we inzoomen op het opleidingsaanbod en de informatie over tijdelijke jobs, 

dan stellen we vast dat de respondenten minder snel tevreden zijn. Ruim vier op tien van de tijdelijk 

werklozen gaan akkoord dat er voldoende informatie aanwezig is voor op zoek te gaan naar een andere 

job, en drie op tien gaan akkoord dat de aangeboden opleidingen relevant zijn. Voor de relevantie van de 

opleidingen is men dus streng. Intensief en niet-intensief tijdelijk werklozen verschillen daaromtrent niet 

van mening.7 Gebrek aan relevantie kan deels verklaard worden door het feit dat het opleidingsaanbod 

gebaseerd wordt op informatie die VDAB heeft verkregen over de sector van de werkgever. De sector van 

de werkgever hoeft echter niet een juiste voorspeller te zijn van het jobdomein of de interesse van de 

tijdelijk werkloze. Tot slot, niet meer dan vier op tien respondenten gaan akkoord met de stelling dat de 

communicatie op het juiste moment kwam.

TABEL 3 \ Tevredenheid van intensief tijdelijk werklozen (ITW) en niet-intensief tijdelijk werklozen (niet-

ITW) met het aanbod van VDAB per brief of email

 Niet-ITW ITW 

 NIET   NIET
 AKKOORD NEUTRAAL AKKOORD AKKOORD NEUTRAAL AKKOORD

De e-mails/brieven van VDAB voor tijdelijke werklozen ...

bieden voldoende informatie 

voor tijdelijk werklozen. 7% 28% 65% 11% 35% 54%

bevatten opleidingen die 

voor mij relevant zijn. 27% 42% 31% 31% 39% 31%

bieden voldoende informatie wanneer 

men op zoek wil gaan naar (tijdelijk) 

andere job. 16% 39% 45% 23% 35% 41%

komen op het juiste moment. 16% 42% 42% 18% 47% 35%

In de reacties op de open vraag in de vragenlijst lezen we dat respondenten de communicatie te laat 

vinden. Vaak is dit zo omdat ze reeds voor september tijdelijk werkloos waren. Anderen hebben de 

informatie reeds in september gehad, terwijl de bevraging vijf maanden later plaatsvond, waardoor ze 

zich niet meer goed herinneren informatie te hebben ontvangen of wat de informatie concreet inhield: 

“Ik ben nu bijna 1 jaar tijdelijk werkloos en ik denk dat ik slechts 1 brief heb ontvangen van VDAB. Ik zou 

zelfs niet meer weten waarover die brief ging.”

7 De overige gerapporteerde verschillen in deze tabel zijn statistisch significant (p < ,01).
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Respondenten vragen niet alleen informatie op tijd maar ook om informatie op maat te ontvangen, 

rekening houdend met het profiel van de tijdelijk werkloze. Het gaat dan niet enkel om informatie over 

opleidingsmogelijkheden en concrete tijdelijke jobs, maar ook over informatie over tijdelijke werkloosheid 

in het algemeen en de financiële consequenties ervan in het bijzonder op vlak van belastingen, pensioen 

en vakantie. Tijdelijk werklozen zijn na jaren te hebben gewerkt, niet altijd vertrouwd met werkloosheid 

en tasten in het duister over wat zij als tijdelijk werkloze mogen en moeten: “Voor de meesten onder ons 

was dit helemaal nieuw. Het zou fijn zijn geweest hadden we de basic info gekregen. Wat kan je nu doen? 

Waar kan je terecht? Wat kan je verwachten in de toekomst?”.

Deelname aan opleidingen, tijdelijke jobs of vrijwilligerswerk
Aan de respondenten werd gevraagd welke activiteiten ze op zich hebben genomen tijdens de periode van 

tijdelijke werkloosheid. Een nieuwe hobby werd relatief het vaakst door zowel intensief als niet-intensief 

tijdelijk werklozen gekozen (FIGUUR 2). Verder stellen we vast dat intensief tijdelijk werklozen vaker 

hebben deelgenomen aan opleidingen, vrijwilligerswerk of een tijdelijke job hebben uitgeoefend dan niet-

intensief tijdelijk werklozen.8 Drie op tien intensief tijdelijk werklozen volgden een opleiding, één op tien 

deed vrijwilligerswerk en bijna één op tien oefende een tijdelijke job uit. Ruim een kwart tijdelijk werklozen 

geeft ook aan andere activiteiten te doen, zoals werken aan en in het huis, tijd spenderen met het gezin en 

sporten. Wanneer we naar de antwoordcategorieën tijdelijke job, vrijwilligerswerk en opleiding tezamen 

kijken, dan stellen we vast dat 42% van de intensief en 26% van de niet-intensief tijdelijk werklozen 

minstens een van deze activiteiten op zich heeft genomen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid. 

Ruim vier op tien van de respondenten die een opleiding of een cursus hebben gevolgd gaven aan dat de 

opleiding relevant was voor de huidige job of voor het vinden van een nieuwe job, een derde gaf aan dat 

de opleiding niet gerelateerd was aan werk. Tijd nuttig besteden en financiële overwegingen zijn de twee 

vaakst gekozen redenen door zowel intensief als niet-intensief tijdelijk werklozen om een tijdelijk andere 

job te starten.

FIGUUR 2 \ Activiteiten die intensief tijdelijk werklozen  (ITW) en niet-intensief tijdelijk werklozen (niet-

ITW) hebben opgenomen tijdens hun periode van tijdelijke werkloosheid

8 De gerapporteerde verschillen in deze tabel zijn statistisch significant (p < ,01).
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Drempels tot deelname
Hoewel financiële overwegingen een belangrijke reden waren voor meer dan de helft van de tijdelijk 

werklozen om tijdelijk een andere job te nemen, was onduidelijkheid over de invloed van een tijdelijke job 

op de uitkering een belangrijke reden voor een andere groep tijdelijk werklozen om zich niet te engageren 

voor een tijdelijke andere job. Met name voor intensief tijdelijk werklozen bleek dit de belangrijkste reden 

te zijn om af te haken (TABEL 4). Nog deeltijds aan het werk zijn is de tweede belangrijkste reden 

voor zowel intensief als niet-intensief tijdelijk werklozen. Daarnaast speelt voor niet-intensief tijdelijk 

werklozen ook het feit dat men niet lang genoeg tijdelijk werkloos is om ermee te starten, een belangrijke 

rol. Genieten van vrije tijd en de zorg voor kinderen vinden we als reden terug bij minstens één op zes 

tijdelijk werklozen om zich niet te engageren voor opleiding of een tijdelijke job.

TABEL 4 \ Top drie redenen om geen tijdelijke job of opleiding op zich te nemen volgens intensief tijdelijk 

werklozen  (ITW) en niet-intensief tijdelijk werklozen (niet-ITW)

 Niet-ITW  ITW 

TOP DRIE TIJDELIJKE JOB

Niet lang genoeg tijdelijk werkloos 42% Onduidelijkheid over invloed tijdelijk job op uitkering 31%

Nog deeltijds aan het werk 26% Nog deeltijds aan het werk 23%

Wou genieten van vrije tijd & zorg 

voor kinderen 16% Wou genieten van vrije tijd 20%

TOP DRIE OPLEIDING

Niet lang genoeg tijdelijk werkloos 44% Nog deeltijds aan het werk 21%

Nog deeltijds aan het werk 25% Wou genieten van vrije tijd 19%

Wou genieten van vrije tijd 18% Zorg voor kinderen 16%

Ook in de reacties vinden we gelijkaardige drempels terug, met name het gebrek aan flexibiliteit en de 

onduidelijkheid over financiële gevolgen van het opnemen van een andere job. Met deze onduidelijkheid 

worstelen tijdelijk werklozen wanneer ze een sterke wens hebben om nuttig bezig te zijn en om aan de 

slag te gaan. Tijdelijk werklozen benadrukken ook dat het uitvoeren van een tijdelijk andere job meer moet 

opleveren dan een uitkering. Anderen blijven dan weer deeltijds werken of moeten oproepbaar blijven 

waardoor het extra moeilijk wordt om een opleiding te volgen of tijdelijk een andere job uit te oefenen. 

Dit wordt geïllustreerd in onderstaande quotes:

“Het is quasi onmogelijk een opleiding te volgen in technische werkloosheid gezien de relatief lange duur 

van de opleidingen. Ik kan hier niet aan beginnen aangezien ik, wanneer de regering versoepelingen 

aankondigt, terug zal moeten beginnen werken en hierdoor de potentiële opleiding niet zal kunnen 

afmaken.”

“Duidelijke richtlijnen over wat de invloed is van een tijdelijke job op de werkloosheidsuitkering ... Zolang 

de regels hierover niet duidelijk zijn, lijkt het mij verstandiger om niet op zoek te gaan naar een flexi- of 

tijdelijke job, gewoon om mezelf de mogelijke ‘miserie’ die ermee gepaard gaat te besparen. Ik vind het 

wel enorm spijtig dat dit zo ingewikkeld moet zijn allemaal, want ik zou niets liever doen dan terug gaan 

werken - ofwel een flexi- of tijdelijke job, ofwel mijn vaste job.”
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Conclusie
Zowel de cijfers als de reacties weerspiegelen een diversiteit aan ervaringen onder tijdelijk werklozen. 

Tijdelijke werkloosheid, bedoeld als bescherming voor de werknemer, valt hard voor sommigen en kan het 

welzijn negatief beïnvloeden. Voor anderen is het een welgekomen adempauze en wordt de vrijgekomen 

tijd geapprecieerd en benut voor (zelf-)zorg en familie. Vier op tien intensief tijdelijk werklozen engageren 

zich voor een opleiding, een tijdelijk andere job of vrijwilligerswerk. De meerderheid van de respondenten 

vindt het bovendien goed dat VDAB vrijblijvend contact opneemt met tijdelijk werklozen om informatie 

te geven over opleidingsmogelijkheden en andere tijdelijke jobs. Meer nog, er wordt voorgesteld om de 

communicatie en ondersteuning vaker, sneller en op maat aan te bieden. Niettemin blijkt meer dan de helft 

van de tijdelijk werklozen die gecontacteerd worden met een aanbod door VDAB, de ontvangen e-mail 

niet te openen. Ook in deze studie lijken sommige respondenten zich de communicatie niet te herinneren. 

Velerlei redenen kunnen hier spelen, waaronder het feit dat we vandaag de dag met een overaanbod 

aan informatie te maken hebben waardoor een e-mail minder snel de aandacht trekt. Een andere 

belangrijke reden kan te maken hebben met het gebrek aan nood om te worden ondersteund door VDAB. 

Mogelijk is de groep die geen begeleiding nodig heeft of met rust gelaten wil worden groter dan deze 

studie doet vermoeden. Met andere woorden, er bestaat een grote diversiteit aan ervaringen en noden 

onder tijdelijk werklozen en deze diversiteit vraagt om een gediversifieerde aanpak, met geen of weinig 

ondersteuning en informatievoorziening tot een uitgebreider pakket van informatie en begeleiding.  

De vraag naar een gepersonaliseerde aanpak impliceert echter dat VDAB beschikt over de nodige gegevens 

om het profiel, de interesses en noden van tijdelijk werklozen te bepalen. Wanneer tijdelijk werklozen 

zich niet inschrijven, heeft VDAB weinig informatie over tijdelijk werklozen waardoor doorgedreven 

gepersonaliseerde communicatie geen evidentie is. Er zal dus een moeilijke evenwichtsoefening gemaakt 

moeten worden tussen het belang van privacy en het belang van een gepersonaliseerde aanpak. 

(Tijdelijke) werkloosheid bleek bovendien nieuw te zijn voor velen, waardoor tijdelijke werklozen met veel 

vragen zitten die niet door VDAB alleen moeten of kunnen beantwoord worden. Een samenwerking met 

uitkeringsinstellingen, RVA, werkgevers en sectoren is daarom aangewezen om tijdelijk werklozen op een 

snelle en efficiënte manier correct te informeren, het belang van competentieversterking te benadrukken 

en de mogelijke voordelen van het opnemen van een tijdelijk andere job toe te lichten. VDAB gaat alvast 

aan de slag met de resultaten van deze studie en past momenteel haar communicatiestrategie naar 

tijdelijk werklozen aan.
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