
 

 

 

Leidt de hoge vervangingsvraag van 50-plussers  

tot een structurele krapte op de arbeidsmarkt? 
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1 maart 2018 

De Vlaamse arbeidsmarkt werd de afgelopen jaren geleidelijk krapper. Het aantal vacatures steeg, on-

der meer onder impuls van een aantrekkende economie. Het aantal werkzoekenden om deze posities in 

te vullen nam stelselmatig af. In deze Werk.Focus staan we stil bij enkele sociodemografische ontwikke-

lingen die bijdragen tot de voelbare krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt. Aan de hand van een projectie 

van de vervangingsvraag verduidelijken we dat de ‘war for talent’ nog een hele tijd op de agenda zal 

blijven staan. 

 

De mate van krapte op de arbeidsmarkt kan opgevolgd 

worden met behulp van de spanningsratio, een indicator 

die het aantal niet-werkende werkzoekenden (nwwz) uit-

drukt ten opzichte van het aantal openstaande vacatures 

die bij VDAB werden gemeld. Een lage ratio wijst op een 

krappe arbeidsmarkt: voor elke vacante positie zijn er 

relatief weinig potentiële kandidaten. De spanningsratio 

kent sinds drie jaar een dalend verloop (Figuur 1). In 2014 

waren er nog gemiddeld 9,3 nwwz per openstaande   

VDAB-vacature; in 2017 was deze ratio gedaald naar 5,6. 

De toenemende krapte wordt aangedreven door een da-

ling in de teller en een stijging in de noemer van de span-

ningsratio: het jaargemiddelde van het aantal nwwz nam 

in december 2017 voor de 29ste keer af, terwijl de trend-

index van het aantal ontvangen VDAB-vacatures al sinds 

begin 2014 in de lift zit. 

Figuur 1. Evolutie van de spanningsratio (aantal nwwz 
per openstaande VDAB-vacature) (Vlaams Gewest, 2008-
2017)

 

Bron:  VDAB (Bewerking Steunpunt Werk) 

Arbeidsaanbod onder druk  

Of een arbeidsmarkt krap of ontspannen is, wordt be-

paald door evoluties in de vraag naar arbeid en in het aan-

bod van arbeid. Als het aantal (ingevulde of in te vullen) 

jobs stijgt en het aantal beroepsactieve personen daalt, 

stabiel blijft of niet in hetzelfde tempo toeneemt, zal de 

arbeidsmarkt krapper worden. 

We stelden in Figuur 1 vast dat de spanningsratio recent 

een dalend verloop kent. We zullen de huidige arbeids-

marktkrapte in deze Werk.Focus duiden aan de hand van 

enkele demografische en maatschappelijke evoluties. Op 

basis van deze trends, die zich aan de aanbodzijde van de 

arbeidsmarkt situeren, kunnen we ook verwachten dat 

deze krapte nog een tijd zal aanhouden. Tenzij een nieu-

we economische crisis de vraag naar arbeid zou doen kel-

deren.   

Nooit eerder waren zulke grote aantallen 50-plussers op 

onze arbeidsmarkt actief. In 1996 waren er 330 800 wer-

kende 50-plussers, in 2016 was dit aantal ruim verdubbeld 

tot 798 000. Deze opmerkelijke stijging is het product van 

een demografische en een maatschappelijke evolutie. 

Omvangrijke cohortes van de zogenaamde babyboomge-

neratie zijn doorgestroomd tot de leeftijdsklasse 50 tot 64 

jaar (1 351 100 personen tussen 50 en 64 jaar in 2016, 

tegenover 990 600 in 1996). Bovendien was de werkzaam-

heidsgraad van 50-plussers nooit eerder zo hoog (59,1% in 

2016, tegenover 33,4% in 1996). Het gevolg is dat we van-

daag met een grotere vervangingsvraag worden gecon-

fronteerd dan in het verleden, en dat deze vervangings-

vraag in het komende decennium zal pieken (Figuur 2). 



 

 

Figuur 2. Evolutie van de vervangingsvraag 50+ (Vlaams 
Gewest, 1996-2001 t/m 2021-2026) 

Bron:  Projectiemodel werkzaamheid (Steunpunt Werk, okto-
ber 2017) 
 

De vervangingsvraag is een concept dat op verschillende 

manieren ingevuld kan worden. Hier doelen we op de 

netto-uitstroom van 50-plussers uit de werkende bevol-

king, berekend als het aantal werkende 50-plussers in jaar 

X min het aantal werkende 45-plussers in jaar X−5. De 

‘vervangingsvraag 50+’ biedt een indicatie van het aantal 

arbeidsplaatsen dat bij een niet-dalend werkgelegen-

heidsniveau opnieuw ingevuld moet worden doordat ou-

dere generaties de arbeidsmarkt definitief verlaten. Het 

grootste deel treedt uit via al dan niet voortijdige pensio-

nering, maar het kan ook gaan om uitstroom van werk 

naar werkloosheid of naar een andere vorm van inactivi-

teit dan pensionering (bv. invaliditeit). Ook overlijdens en 

immigratie spelen een (beperkte) rol. 

De uittrede van 50-plussers uit de werkende bevolking 

creëert jobopportuniteiten voor andere personen op ar-

beidsleeftijd. Traditioneel wordt bij de invulling van ver-

vangingsvacatures vooral gedacht aan de jongere genera-

ties die de arbeidsmarkt voor het eerst betreden, een 

proces dat wordt aangeduid als de ‘demografische wissel’ 

of de ‘generationele vernieuwing’. Voor de vervanging van 

uitgetreden 50-plussers kunnen we niet enkel terecht bij 

de nog niet werkenden, maar ook bij zij die niet meer en 

zij die elders werken.  

De evolutie van de vervangingsvraag toont duidelijk een 

stijgende trend. Rond de eeuwwisseling (1996-2001) be-

droeg de vervangingsvraag ten gevolge van definitieve 

arbeidsmarktuittrede van 50-plussers in Vlaanderen het 

equivalent van 201 000 vacatures. Dit aantal zal volgens 

onze IMPACT-projectie verdubbelen naar 405 400 vervan-

gingsvacatures in de periode 2021-2026. Het IMPACT-

scenario verrekent cohorte-effecten en verwachte demo-

grafische ontwikkelingen, maar neemt ook de geraamde 

impact van eindeloopbaanmaatregelen van de federale 

regeringen Di Rupo I en Michel I op de activiteitsgraden 

van 55-plussers mee.  

Grote cohortes van uittredende babyboomers creëren dus 

een sterke vraag naar vervangers. Deze sterke uitstroom 

zorgt zelfs voor een lichte daling van de bevolking op ar-

beidsleeftijd. Volgens de raming van het Federaal Planbu-

reau zal Vlaanderen in 2030 4,087 miljoen 15- tot 64-

jarigen tellen, een daling van −1,8 procent of −74 200 per-

sonen ten opzichte van 2016 (4,161 miljoen 15- tot 64-

jarigen). De lichte stijging van het aantal 15- tot 29-jarigen 

(+ 31 400) kan de dalingen in het aantal 30- tot 49-jarigen 

(−18 400) en het aantal 50-plussers (−87 200) in de be-

schouwde periode (2016-2030) onvoldoende compense-

ren. Deze daling in het arbeidsaanbod, die zich gelijktijdig 

met een piek in de vervangingsvraag voordoet, zet de 

arbeidsmarkt nog meer onder druk. 

Vervangers gezocht 

Zoals eerder gesteld ligt het, numeriek gezien, voor de 

hand om de vervangers voor de (massaal) uitstromende 

50-plussers in eerste instantie bij de jongeren te zoeken. 

Elk jaar vervoegt immers een nieuwe geboortejaarcohorte 

de bevolking op arbeidsleeftijd. In de leeftijdsgroep van 15 

tot 24 jaar worden we echter geconfronteerd met een 

dalende activiteitsgraad (van 45,8% in 1986 tot 31,4% in 

2016). Lange tijd werd deze achteruitgang in beroepsacti-

viteit aangedreven door een voor de arbeidsmarkt als 

gunstig te bestempelen tendens, namelijk een toenemen-

de scholarisatie. De leeftijd van intrede op de arbeids-

markt verhoogde onder impuls van de democratisering 

van de toegang tot het hoger onderwijs. De deelname aan 

hoger onderwijs stijgt echter niet meer, waardoor we een 

verklaring voor de aanhoudende daling in de beroepsacti-

viteit van jongeren vooral in een toename van de studie-

duur moeten zoeken. Minder dan de helft van de Vlaamse 

studenten behaalt het bachelorsdiploma binnen de be-

oogde termijn. 

Is het een optie om, in het licht van de lage activiteits-

graad en late intrede van jongeren, de vervangers voor de 

uittredende 50-plussers in de daaropvolgende leeftijds-

groep te gaan zoeken? Is er nog voldoende arbeidsreserve 

in de ruime groep van late twintigers, dertigers en veerti-

gers? De marge lijkt hier op het eerste gezicht eerder be-

perkt: een ruime meerderheid van de personen tussen 25 

en 49 jaar is al aan het werk. Met een werkzaamheids-

graad van 85,2% in 2016 scoort het Vlaams Gewest ruim 

zes procentpunten beter dan het Europees gemiddelde 

(78,9%) en moet het enkel Zweden (85,8%) voor zich dul-

den. Een belangrijke kanttekening is dat de marge procen-

tueel dan wel beperkt is (ongeveer 15%), maar dat het in 

absolute aantallen om een ruime potentiële arbeidsreser-

ve gaat, aangezien het Vlaams Gewest ruim twee miljoen 

personen tussen 25 en 49 jaar telt. Bovendien zijn er  



 

 

groepen met een veel lagere werkzaamheidsgraad dan 

het globaal gemiddelde, bij wie er dus nog veel winst te 

boeken is. We komen hier in een latere Werk.Focus in 

detail op terug.  

Besluit 

Het aanbod van arbeidskrachten staat in Vlaanderen in 

verschillende opzichten onder druk. Vijftigplussers treden 

massaal uit, wat in het volgend decennium voor een grote 

stroom aan vervangingsvacatures zal zorgen en tegelijker-

tijd de belangrijkste oorzaak vormt voor een (bescheiden) 

daling van het totale arbeidsaanbod. Jongeren studeren 

langer en vervoegen de werkende bevolking bijgevolg pas 

op latere leeftijd. Van de ‘middengroep’ (25 tot 49 jaar) is 

al 85% aan het werk. Zeker in de groepen met een gunstig 

arbeidsmarktprofiel (zoals hooggeschoolden in deze 

leeftijdsklasse), die traditioneel de prime targets zijn van 

rekruteerders, is de arbeidsreserve beperkt. De huidige 

krapte op de arbeidsmarkt lijkt dus minstens voor een 

deel structureel van aard te zijn. De sociodemografische 

trends die het arbeidsaanbod onder druk zetten, zijn ook 

heel wat standvastiger dan de economische conjunctuur, 

die andere vaak besproken drijfkracht van arbeidsmarkt-

krapte (aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt). Over de 

evoluties in de arbeidsvraag in verschillende economische 

sectoren berichten we in de volgende Werk.Focus.  

Meer cijfers 

Voor een driemaandelijkse update van het aantal nwwz, 

het aantal ontvangen en openstaande VDAB-vacatures en 

de spanningsratio kan u terecht in het Kwartaalbericht 

Vlaamse arbeidsmarkt. 

In de interactieve toepassing Werkzaamheidsprojectie kan 

u historische cijfers en projecties raadplegen over de evo-

lutie van onder andere de bevolking, de vervangingsvraag 

en activiteits-, werkloosheids- en werkzaamheidsgraden. 

U kan voor al deze indicatoren zelf een leeftijdsbereik 

afbakenen.   
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