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Inleiding
De krapte op de arbeidsmarkt neemt al enkele jaren toe. De vraag naar werknemers groeit, terwijl het
aanbod van werkzoekenden afneemt. De oplopende spanning lijkt niet langer louter de conjunctuurschommelingen te volgen, maar kent een meer structureel karakter omwille van een oplopende vervangingsvraag (Theunissen, Vansteenkiste, & Sels, 2018). Het wordt daarom alsmaar belangrijker om
na te gaan waar we nog potentiële arbeidskrachten kunnen vinden om zo de oplopende vraag naar
werkenden te kunnen tegemoetkomen (Vansteenkiste et al., 2019). Om het arbeidspotentieel in kaart
te brengen wordt er traditioneel naar de actieve werklozen gekeken. Een persoon is volgens de internationaal gehanteerde ILO-definitie een actieve werkloze indien hij of zij geen werk heeft, de afgelopen
vier weken actief gezocht heeft naar werk en binnen de twee weken aan een nieuwe job kan beginnen.
Ondanks dat bepaalde groepen in de bevolking niet beantwoorden aan het vooropgestelde profiel van
een werkloze, hebben ze vaak toch veel karakteristieken gemeenschappelijk. Binnen de groep van nietwerkenden voldoen in 2020 maar liefst 869 800 individuen (22,7% van de beroepsbevolking) niet aan
deze strenge definitie. Ze worden als niet-beroepsactieven beschouwd. Een deel van deze groep is potentieel wel als arbeidsreserve te bekijken en kan mits extra inspanningen de toenemende arbeidsvraag
helpen invullen. Het gaat in eerste instantie om de ‘zoekende of beschikbare niet-beroepsactieven’ en
de ‘inzetbare niet-beroepsactieven’. Anderzijds zijn er ook een deel werkenden die mits een efficiëntere benutting van de arbeidsuren ruimer ingezet kunnen worden. Om die reden kunnen zij ook tot de
potentiële arbeidsreserve gerekend worden.

1. De bron Enquête naar de Arbeidskrachten
Om de potentiële arbeidsreserve in kaart te brengen, maken we gebruik van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK), uitgevoerd door Statbel. De EAK is een sociaal-economische steekproefenquête
bij huishoudens. Haar voornaamste doelstelling is de populatie op actieve leeftijd (vanaf 15 jaar) op te
delen in drie groepen (namelijk werkende personen, werklozen en niet-beroepsactieve personen), en
over elk van deze categorieën beschrijvende en verklarende gegevens te verstrekken. In 2017 werd de
Enquête naar de Arbeidskrachten grondig hervormd. Zo wordt vanaf 2017 met een roterend panel gewerkt, worden verschillende dataverzamelingsmodi gebruikt en werd de weegmethode herzien (Termote & Depickere, 2018). Dit zorgt voor een breuk in de resultaten, waardoor de cijfers volgens de
oude methode niet meer vergelijkbaar zijn met deze volgens de nieuwe methode.

2. Waar vinden we nog potentiële arbeidsreserve?
We vertrekken van de bevolking op arbeidsleeftijd, meer bepaald de personen tussen 20 en 64 jaar. De
indeling naar arbeidsmarktpositie is gebaseerd op de definitie van het Internationaal Arbeidsbureau
(ILO). Op die manier wordt de bevolking op arbeidsleeftijd ingedeeld in drie socio-economische posities:
- De ILO-werkenden zijn personen die in de referentieweek minstens één uur betaalde arbeid
hebben verricht.
- De ILO-werklozen zijn de niet-werkenden die afgelopen vier weken actief naar werk gezocht
hebben en onmiddellijk beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt (=binnen de twee weken een
nieuwe job kunnen beginnen), samen met de niet-werkenden die een job hebben gevonden
die binnen de drie maanden begint.
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- De ILO-niet-beroepsactieven zijn personen die niet tot de ILO-werkenden noch tot de ILOwerklozen behoren.
Een veel gebruikte indicator om de arbeidsreserve in kaart te brengen is de werkloosheidsgraad. Deze
indicator geeft aan hoeveel procent van de beroepsbevolking zich aanbiedt op de arbeidsmarkt, maar
geen werk vindt. Het gaat hierbij om de werklozen volgens de hogervermelde ILO-definities. De werkloosheid(sgraad) geeft echter maar een deel van de ‘potentiële’ arbeidsreserve weer. Er wordt nog heel
wat potentiële arbeid en beschikbaar arbeidsvolume niet opgenomen bij de werkloosheidscijfers. Dit
komt onder meer door de strenge ILO-definitie van werkloosheid. In wat volgt, bespreken we de afbakening van de verschillende groepen van de potentiële arbeidsreserve. Enerzijds gaat het om werkenden die mits een efficiëntere benutting van de arbeidsuren ruimer ingezet kunnen worden (tijdsgerelateerde ondertewerkgestelden), en anderzijds om niet-beroepsactieven die potentieel toch inzetbaar
zijn (zoekende of beschikbare niet-beroepsactieven en inzetbare niet-beroepsactieven). Ten slotte gaan
we ook in op de restcategorie (niet-beroepsactieven die niet direct inzetbaar of helemaal niet inzetbaar
zijn). In figuur 1 geven we een overzicht van waar deze groepen zich juist bevinden in de bevolking op
arbeidsleeftijd.
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Figuur 1. Waar situeert zich de potentiële arbeidsreserve in de bevolking op arbeidsleeftijd
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2.1 Tijdsgerelateerde ondertewerkstelling
Bij de werkenden vinden we een aantal personen terug die niet volledig ingezet worden op de arbeidsmarkt. Om deze groep in kaart te brengen heeft de ILO het concept ‘underemployment’ of ondertewerkstelling ingevoerd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee vormen van ondertewerkstelling: een misfit (‘inadequate employment situations’) en een tekort aan arbeidsuren (‘time-related underemployment’) (ILO, 1998). De eerste vorm van underemployment wijst op een misfit of een onevenwicht in de job. De werknemer wenst de huidige werksituatie te veranderen om redenen zoals onderbenutting van de vaardigheden, een laag inkomen of te veel arbeidsuren. De tweede vorm heeft betrekking op een tekort in het volume van de tewerkstelling. Het gaat over werkenden die minder uren
arbeid verrichten dan gewenst. Het is enkel deze ‘tijdsgerelateerde ondertewerkstelling’ die we opnemen als onderdeel van de potentiële arbeidsreserve.
Drie verschillende groepen behoren tot de tijdsgerelateerde ondertewerkstelling in Vlaanderen:

2.1.1. Ondertewerkgestelde deeltijds werkenden
De eerste groep stemt overeen met de ‘underemployed parttime workers’ zoals gedefinieerd door Eurostat (De la Fuente, 2011). Het gaat over de deeltijdswerkende personen die meer uren per week willen werken in het kader van de huidige betrekking, door het vinden van een bijkomende betrekking,
door een andere betrekking te vinden met meer arbeidsuren of om het even welke manier. Volgens de
definitie van Eurostat moeten deze werkenden beschikbaar zijn om binnen de twee weken te beginnen
werken, indien er een andere betrekking wordt aangeboden of indien ze meer uren kunnen presteren.

2.1.2. Ondertewerkgestelde voltijds werkenden
Ten tweede zijn er ook voltijdse werknemers die gedurende een bepaalde periode niet volledig ingezet
worden op de arbeidsmarkt. Hiervoor kijken we naar de voltijdswerkende personen die tijdens de referentieweek minder uren werkten dan gewoonlijk omwille van economische redenen zoals een flexibel
uurrooster dat opgelegd is door de werkgever, technische of economische redenen (tijdelijke werkloosheid), arbeidsconflict, einde van een betrekking gedurende de referentieweek, niet-gepresteerde vooropzegperiode, begin of verandering van een betrekking gedurende de referentieweek of weersomstandigheden.

2.1.3. Andere ondertewerkgestelden
Als derde groep zijn er de deeltijdswerkende personen die meer uren per week willen werken in het
kader van de huidige betrekking, door het vinden van een bijkomende betrekking, door een andere
betrekking te vinden met meer arbeidsuren of om het even welke manier. In tegenstelling tot de groep
van ondertewerkgestelde deeltijds werkenden zijn deze personen niet beschikbaar om binnen de twee
weken een andere betrekking te starten of om binnen de twee weken meer uren te presteren of er is
niets bekend over de beschikbaarheid. Deze groep beantwoordt niet aan de beschikbaarheidsvereisten
die de Europese definitie aan de ondertewerkgestelde deeltijds werkenden oplegt, maar is desondanks
wel bereid om meer uren te presteren.
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2.2.

Zoekende of beschikbare niet-beroepsactieven

Naast het onderbenut arbeidspotentieel bij de werkende beroepsbevolking kunnen we ook kijken naar
de niet-beroepsactieven. Een deel van de niet-beroepsactieve bevolking voldoet niet aan alle criteria
om onder de officiële werkloosheidsdefinitie geplaatst te worden, met name geen job uitoefenen, de
voorbije vier weken actief gezocht hebben naar werk en binnen de twee weken beschikbaar zijn om te
werken. Hoewel deze groep niet beantwoordt aan het vooropgestelde profiel van een actieve werkloze,
zijn er veel karakteristieken gemeenschappelijk en is deze groep niet volledig losgekoppeld van de arbeidsmarkt. In dat geval spreken we over de ‘zoekende of beschikbare niet-beroepsactieven’. Hierbij
kunnen we een onderscheid maken tussen twee groepen (tabel 1).

Tabel 1. Mate waarin groepen beantwoorden aan ILO-criteria over werkloosheid
Geen job uitoefenen
Actieve werklozen (ILO)
Niet zoekend, wel beschikbaar
Niet beschikbaar, wel zoekend

X
X
X

Afgelopen vier weken
actief naar werk gezocht
X

Beschikbaar binnen twee
weken
X
X

X

2.2.1. Niet zoekend, wel beschikbaar
De niet zoekende maar wel beschikbare niet-beroepsactieven zijn de personen die geen werk hebben,
willen werken en beschikbaar zijn om binnen de twee weken te werken, maar desondanks niet op zoek
zijn naar een job. Dit komt overeen met de groep ‘Persons available to work but not seeking’ bij Eurostat
(De la Fuente, 2011). Sommige werkzoekenden hebben de hoop opgegeven om een job te vinden omdat ze bijvoorbeeld niet over de juiste kwalificaties beschikken, geen werk in de nabije omgeving vinden, moeilijkheden hebben met de taal, of denken dat ze te jong of te oud zijn voor een bepaalde job.
We kunnen hier spreken over ontmoedigde werklozen of discouraged jobseekers. Naast de ontmoedigde werklozen kan het ook gaan om personen die geen werk zoeken omwille van persoonlijke of
familiale redenen. Hierbij kan de zorg voor eigen kinderen of andere afhankelijke personen een rol spelen.
De categorie niet zoekend maar wel beschikbaar is opgebouwd op basis van drie groepen:
o

De niet-beroepsactieven die aangeven dat ze willen werken, beschikbaar zijn om te werken
binnen de twee weken volgend op de referentieweek maar desondanks niet op zoek zijn naar
een job en geen nieuwe job hebben gevonden die later start.

o

De niet-beroepsactieven die tijdens de referentiemaand geen betrekking of betaalde activiteit
zochten omdat ze een job hebben gevonden die over meer dan drie maanden start. Ze zijn
beschikbaar om binnen de twee weken te beginnen werken.

o

De niet-beroepsactieven die gedurende de referentiemaand enkel passief naar werk zochten
en beschikbaar zijn om binnen de twee weken volgend op de referentieweek te beginnen werken.

9

POTENTIËLE ARBEIDSRESERVE – METHODOLOGIE

2.2.2. Niet beschikbaar, wel zoekend
De niet beschikbare maar wel zoekende niet-beroepsactieven hebben evenmin een job. In tegenstelling
tot de voorgaande groep hebben zij echter wel de vier weken voorafgaand aan de referentieperiode
gezocht naar werk, maar zijn ze niet binnen de twee weken beschikbaar om te starten met een job.
Studies dienen nog afgerond te worden, men neemt de zorg van de kinderen op zich, men is (tijdelijk)
arbeidsongeschikt, enzovoort. De definiëring van deze groep stemt overeen met deze van ‘Persons seeking work but not immediately available’ bij Eurostat (De la Fuente, 2011). De categorie niet beschikbaar, wel zoekend is opgebouwd op basis van drie groepen. De eerste groep is de grootste en belangrijkste groep. De andere twee groepen zijn eveneens opgenomen aangezien deze personen niet voldoen aan de definitie van een actieve werkloze en veel kenmerken van de eerste groep gemeenschappelijk hebben.
o

De niet-beroepsactieven die gedurende de referentiemaand actief naar werk zochten maar
niet beschikbaar zijn om binnen de twee weken te starten. Actief zoekgedrag stemt overeen
met een van volgende vormen: men heeft een PWA of erkende onderneming in het kader van
het dienstenchequestelsel gecontacteerd; men heeft contact opgenomen met de VDAB, ACTIRIS (of FOREM of ADG) of de lokale werkwinkel om werk te vinden; men heeft contact opgenomen met een uitzend-, wervings- of selectiebureau; men heeft zelf contact opgenomen met
werkgevers of heeft een jobbeurs bezocht; men heeft gezocht via persoonlijke relaties zoals
vrienden, familie; men heeft een advertentie laten plaatsen of beantwoord; men heeft deelgenomen aan een test, wervingsexamen of sollicitatiegesprek; men heeft personeelsadvertenties geraadpleegd via de krant of internet; men heeft gezocht naar grond, gebouwen of apparatuur; men heeft financiële middelen gezocht; men heeft gezocht naar vergunningen, licenties; andere methodes.

o

De niet-beroepsactieven die tijdens de referentiemaand geen betrekking of betaalde activiteit
zochten omdat ze een job gevonden hebben die binnen de drie maanden begint. Hierbij kan
het gaan om een nieuwe job die binnen de drie maanden start, een voltijdse herneming van
de onderbroken baan binnen de drie maanden of een deeltijdse herneming van de onderbroken baan binnen de drie maanden. Ze zijn daarenboven niet beschikbaar om binnen de twee
weken te beginnen werken.

o

De niet-beroepsactieven die tijdens de referentiemaand geen betrekking of betaalde activiteit
zochten omdat ze een job gevonden hebben die over meer dan drie maanden begint. Hierbij
kan het gaan om een nieuwe job die over meer dan drie maanden start, een voltijdse herneming van de onderbroken baan over meer dan drie maanden of een deeltijdse herneming van
de onderbroken baan over meer dan drie maanden . Ze zijn daarenboven niet beschikbaar om
binnen de twee weken te beginnen werken.
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2.3.

Niet zoekende én niet beschikbare niet-beroepsactieven

De zoekende of beschikbare niet-beroepsactieven omvat een beperkt deel van de niet-beroepsactieve
bevolking (anno 2020 gaat het om 8,2%). Het is daarnaast interessant om na te gaan wie de andere
niet-beroepsactieven juist zijn en of deze eveneens inzetbaar kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Het gaat
om personen die niet actief gezocht hebben naar werk de vier weken voorafgaand aan de EAK-bevraging én zich niet beschikbaar stellen voor werk binnen de twee weken. We onderscheiden drie groepen
die variëren naar (directe) inzetbaarheid: de inzetbaren, de niet direct inzetbaren en de niet inzetbaren.

2.3.1. Inzetbaren
De groep van inzetbaren voldoen weliswaar niet aan de strenge ILO-criteria om als werkend of werkloos
beschouwd te worden, maar percipiëren zichzelf wel zo. Deze categorie omvat ook huismoeders of vaders die de zorg voor de eigen kinderen of andere afhankelijke personen op zich nemen omwille van
een gebrek aan (betaalbare) opvang. Wanneer zij hier wel beroep op zouden kunnen doen, zijn zij wellicht meer bereid om zich aan te bieden op de arbeidsmarkt.
o

o

Enerzijds zijn er de inzetbare niet-beroepsactieven die gedurende de referentiemaand enkel
passief naar werk zochten en niet beschikbaar zijn om binnen de twee weken te starten. Passief zoekgedrag stemt overeen met een van volgende vormen: men heeft gewacht op een aanbieding van de VDAB, ACTRIRIS (of FOREM) of de lokale werkwinkel; men heeft gewacht op
een aanbieding van een kantoor voor uitzendarbeid, werving en selectie, van een PWA; men
heeft de resultaten afgewacht van een wervingsexamen; men heeft geen enkel initiatief genomen.
Anderzijds zijn er de inzetbare niet-beroepsactieven waarbij we kijken naar de subjectieve invulling van hun sociaal-economisch statuut. Zij worden tot de inzetbaren gerekend indien zij
zelf aangeven dat hun sociaal-economisch statuut tijdens de referentieweek het best overeenkomt met het hebben van een betrekking, het hebben van een betrekking die nog niet begonnen is of werkloos zijn. Indien zij aangeven huisvrouw of -man te zijn, dan nemen we enkel de
personen op die aangeven dat ze de zorg voor eigen kinderen of andere afhankelijk personen
op zich nemen omdat gepaste kinderopvang ontbreekt of te duur is, gepaste opvang voor andere afhankelijke personen ontbreekt of te duur is of gepaste kinderopvang en gepaste opvang
voor andere afhankelijke personen ontbreekt of te duur is.

2.3.2. Niet direct inzetbaren
Vervolgens zijn er de niet direct inzetbaren van wie een gedeelte in de toekomst inzetbaar zou kunnen
worden na afronding studies of mits de nodige ondersteuning (aanpassing werk, hulp bij verplaatsingen
van en naar het werk, aangepaste uitrusting enzovoort). Voor de invulling van deze indicator kijken we
naar de subjectieve invulling van hun sociaal-economisch statuut gedurende de referentieweek. Hieronder vallen de niet-beroepsactieven die niet konden worden ondergebracht in een van de voorgaande
groepen en zichzelf percipiëren als arbeidsongeschikt, student, vervulling van huishoudelijke taken omwille van andere redenen dan gebrek aan of te dure opvang, ter beschikking gesteld voorafgaand aan
pensioen/brugpensioen en een statuut dat niet gedefinieerd is in de EAK.
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2.3.3. Niet inzetbaren
Als laatste groep zijn er de niet inzetbaren. Het gaat hierbij over niet-beroepsactieven die zichzelf percipiëren als (vervroegd) gepensioneerd. Zij kunnen niet meer ingezet worden om toekomstige vacatures in te vullen.
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