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De arbeidsmarkt van 
morgen? 
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1964 1978 2017



De werkgelegenheid groeit verder
Digitalisering, energietransitie, circulaire economie, Green deal enz. zorgen voor meer jobs

Bron: NBB , juni 2022
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https://www.nbb.be/nl/publicaties-en-onderzoek/economische-en-financiele-publicaties/economische-projecties-voor-belgie


Sectorprojectie 
aanwervings-
behoeften 

Totale 
aanwervings-
behoefte 
uitgedrukt in 
aantallen per 
sector (Vlaams 
Gewest, 2015-
2021 en 2022-
2030 

Bron: Sectorprojectiemodel Steunpunt Werk versie april 2022, op basis van RSZ, HERMREG en Dynam-dataset
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https://www.steunpuntwerk.be/files/OverWerk_2022_1_03.pdf


Sectorprojectie 
aanwervings-
behoeften 

Totale 
aanwervingsbehoefte 
uitgedrukt als 
percentages van 
tewerkstelling per 
sector (Vlaams 
Gewest, 2022-2030 

Bron: Sectorprojectiemodel Steunpunt Werk versie april 2022, op basis van RSZ, HERMREG en Dynam-dataset
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Ten opzichte van de huidige tewerkstelling is er een aanwervingsbehoefte van X%

https://www.steunpuntwerk.be/files/OverWerk_2022_1_03.pdf
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Complementariteit

Bron: socialeeconomie.be

https://www.socialeeconomie.be/case/waak-en-mariasteen-zetten-veranderende-industri%C3%ABle-noden-naar-hun-hand
https://www.socialeeconomie.be/case/waak-en-mariasteen-zetten-veranderende-industri%C3%ABle-noden-naar-hun-hand
https://bettermindsatwork.com/authentieke-intelligentie-elke-geraerts/
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Belang jobs 
sociale vaardigheden 

1980-2012  +12%  in VS

Bron: J. Demming, 2017 Quarterly 
Journal of Economics

https://www.socialeeconomie.be/case/waak-en-mariasteen-zetten-veranderende-industri%C3%ABle-noden-naar-hun-hand
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Jobs van morgen of competenties van morgen? 

Zie meer: IMF jobs of tommorrow

https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2021/01/07/the-jobs-of-tomorrow
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“Hard skills worden enorm beïnvloed door evoluties in 
business en technologie, het is moeilijk te voorspellen 

wat belangrijk wordt of blijft. Dit maakt 
leervermogen zo belangrijk.”

Bron: De Vos, Bastiansens (2018) Wijzigende competentienoden, wijzigende vacatures

https://www.vlaanderen.be/publicaties/wijzigingen-in-jobs-vacatures-en-vaardigheden
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Tip: benadruk dus leerbereidheid in CV’s

Toon die aan met recente (online) opleidingen, 
workshops etc.  -> Je vindt er meer dan 300 via

vdab.be/opleidingen

https://www.vdab.be/opleidingen
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De arbeidsmarkt 
vandaag
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Krapte!
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Spanningsindicator Vlaanderen
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Vacatures



Knelpunteconomie

Knelpuntberoepen zijn kansenberoepen
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Top 10 
knelpuntberoepen 
2022
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Top 10 voor 2021Top 10 voor 2022
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Meest gevraagde 
vacatures met 
knelpuntaanduiding
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Sectoren 
(Arvastat) met 
meeste ontvangen 
vacatures
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Binnen top 5 
sectoren telkens 
een top 5 
beroepen

Ontvangen 
Zakelijke dienstverlening : 83.919
Groot- en kleinhandel : 53.783
Maatschl dienstverlening : 43.928
Onderwijs : 38.691
Bouw : 24.782
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Arbeidsplaatsen

Er zijn 2.824.573 arbeidsplaatsen in het Vlaamse Gewest 
(2.352.571 loontrekkenden en 472.002 zelfstandigen in hoofdberoep)

47,7% commerciële diensten

29,6% niet-commerciële diensten

13,2% industrie

6,7% bouw

1,9% land- en mijnbouw

Bron: Provincies In Cijfers

https://provincies.incijfers.be/databank?workspace_guid=b0bc4107-dbf1-4675-bea1-73b85ff78c19


Provincies In Cijfers -

evolutie in groei van 

sectoren 

tewerkstelling 
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Bron: Provincies In Cijfers

https://provincies.incijfers.be/databank?workspace_guid=b0bc4107-dbf1-4675-bea1-73b85ff78c19
https://provincies.incijfers.be/databank?workspace_guid=b0bc4107-dbf1-4675-bea1-73b85ff78c19
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Zien jullie bij 
werkgevers meer vraag 
naar kort- of 
middengeschoolden?

=> Evoluties vacatures 
volgens studieniveau 

Gn +5,6%

Het aandeel ten opzichte van het geheel van vacatures : oktober 2022 ten opzichte van oktober 2019
● het aandeel vacatures die geen specifieke studievereisten (Gn) opgaven is redelijk stabiel gebleven (36,3% in 

2019, 36,2% in 2022).  
● het aandeel vacatures voor kortgeschoolden (KS) is gedaald met 14,9% (4,4% in 2019; 3,7% in 2022).  
● het aandeel vacatures voor middengeschoolden (MS) is gedaald met 6,7% (20,7% in 2019; 19,3 % in 2022). 
● het aandeel vacatures voor hooggeschoolden (HS) is gestegen met 5,4% (38,2% in 2019; 40,7% in 2022). 

=> aandeel “geen spec. vereisten + kortgeschoolden” was in 2019 40,7% en in 2022 39,9%.

Meer dan 78,2% van onze wzw is kort- (geen spec. + kort) of middengeschoold. Dit aandeel blijft tussen oktober 2019 en 
oktober 2022 schommelden tussen 78,2% en 79,2%.

HS +11,6%

MS -1,3%

KS -10%
Het aantal vacatures zonder 
specifieke studievereisten is op 
3 jaar tijd gestegen met 5,6% en 
deze die vragen naar 
hooggeschoolden met 11,6%. 

Het aantal vacatures dat vraagt 
naar kortgeschoolden (-10%) en 
middengeschoolden (-1,3%) is 
gedaald.   
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Werkzoekenden



Wie zijn de 
werkzoekenden 
ingeschreven bij 
VDAB (eind 
september 2022)?
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67,5% is werkzoekend zonder 
werk (wzw), 26,9% is werkend en 
5,6% is student e.a.

76,3% (n=136.823) van de wzw is 
in bemiddeling, 12,2% is in 
opleiding of voortraject.

Van alle wzw in bemiddeling :
7,4% is >=60jr (7,4% is 50-54jr en 7,5% is 55-59jr) => 22,3% is 50+

42,2% is kortgeschoold, 35,7% is middengeschoold. (77,9% kort- of middengeschoold)
50,5% is langer dan 1jr werkloos (35,2% is >2jr werkloos en 15,3% 1-2jr werkloos).

16,8% heeft een niet-EU nationaliteit (dit ligt 14,7% hoger dan september 2021).
19,3% heeft een arbeidsbeperking.

21% heeft weinig kennis Nederlands.
28,8% (n= 40.441) heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt (IDV) die eerst moet aangepakt worden.
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Kenmerken wzw in bemiddeling - eind september 2022

Kansengroepen oververtegenwoordigd :
7,4% 60+ (wzhgr 37,1%) 12,3% arbeidsbeperking

24,1% weinig kennis NL
49,1% geen rijbewijs B 34% geen ervaring

42,6% werkloosheidsduur >= 1jr
34,8% origine buiten EU (wzhgr 59,8%) 40,6% kortgeschoold (51,2% wzhgr)
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Waar liggen de 
beroepsvoorkeuren 
van de wzw in 
bemiddeling ten 
opzichte van de 
ontvangen 
vacatures in 
Vlaanderen?

Beroepsvoorkeur 
wzw in 

bemiddeling

Ontvangen 
vacatures 
(NECzUR)
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Waar liggen de 
beroepsvoorkeuren 
van de wzw in 
bemiddeling ten 
opzichte van de 
openstaande 
vacatures in 
Vlaanderen?

Beroepsvoorkeur 
wzw in 

bemiddeling

Openstaande 
vacatures 
(NECzUR)

screeningsberoepen

https://docs.google.com/presentation/d/1qX5CN6ihu_lMxyA2XhVyguYGYSuLSFSJ/edit#slide=id.p6
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Hoe gaan bedrijven om 

met ‘war for talent’? 

Hoe kan je jezelf dan 

verkopen als je niet 

volledig matcht met 

vacature?

Wat kan een 

werkzoekende nu meer 

verwachten?  

=> enkele bedenkingen 

o.b.v. recente artikels en 

studies

❖ Rekruteren op jobtitel is voorbijgestreefd. Durf solliciteren op een vacature waarvoor je klant niet 100% 

in aanmerking komt.  Lijst de competenties van je klant op, bij voorkeur inclusief de competentie 

‘leervermogen’. 

Focus op de vaak grote overlap tussen de aanwezige competenties en de gevraagde 

competenties en toon de competentie/bereidheid om de eventuele kloof te dichten a.h.v. 

opleidingen. (Hierbij kan “jobbereik” (VDAB) je helpen, maar ook competent.)

❖ Bij kansengroepen (met migratieachtergrond, 55+, kortgeschoolden, …) leg je nadruk op extra 
motivatie en loyaliteit.

❖ Wat kan een werkzoekende verwachten? 

Vele (grote) werkgevers zetten in op ‘het nieuwe kantoor’ : hybride werken, ontmoetingsplekken, 
fitnessruimte, samenwerkruimtes, stilteruimtes, resultaatgericht i.p.v. aanwezigheids- of 
controlegericht (vertrouwen), duidelijke communicatie. Doel : werknemers duurzaam binden aan hun 
bedrijf en uitval door burn-outs vermijden; een sterke bedrijfscultuur creëren.

❖ Steunpunt Werk maakt een Arbeidsmarktprojectiemodel, waarmee ze de toekomstige vraag naar en 

het aanbod van arbeidskrachten in beeld willen helpen brengen op het niveau van sectoren, beroepen 

en competenties.

https://jobbereik.vdab.be/
https://extranet.vdab.be/competent
https://www.steunpuntwerk.be/cijfers
https://www.steunpuntwerk.be/onderzoeksthemas/trends-en-toekomstbeeld/ge%C3%AFntegreerd-arbeidsmarktprojectiemodel
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Vragen? 



Aan de slag!
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arbeidsmarktinformatie op het extranet

https://extranet.vdab.be/voor-jou-als-partner/opleiding-en-tools/arbeidsmarktinformatie
https://extranet.vdab.be/voor-jou-als-partner/opleiding-en-tools/arbeidsmarktinformatie
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https://www.vdab.be/welke-job-past-bij-me
https://www.vdab.be/welke-job-past-bij-me
https://www.vdab.be/trends
https://www.vdab.be/trends


37 arbeidsmarktverkenner

https://extranet.vdab.be/arbeidsmarktinformatie/arbeidsmarktverkenner
https://extranet.vdab.be/arbeidsmarktinformatie/arbeidsmarktverkenner
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Arbeidsmarkttools 
zijn gelinkt aan 
elkaar

vb. vanuit de 
Beroepenkaarten kan je 
naar de 
screeningsberoepenlijst, 
beroepen in cijfers, 
beroepenfiches.

Beroepen-
kaartenBeroepen in 

Cijfers (BIC)

Knelpunt-
beroepenlijst

Screenings-
beroepen

Screenings-
beroepenlijst

Arvastat

Wzw in 
bemiddeling

Evolutie 
wzw/vac

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/64095141-b8b8-4266-8fb0-69dc4553341f/page/p_sdez38zwmc
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/64095141-b8b8-4266-8fb0-69dc4553341f/page/p_sdez38zwmc
https://www.vdab.be/trendsdoc/beroepen/index.html
https://www.vdab.be/sites/default/files/media/files/Knelpuntberoepen%202022.pdf
https://www.vdab.be/sites/default/files/media/files/Knelpuntberoepen%202022.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1qX5CN6ihu_lMxyA2XhVyguYGYSuLSFSJ/edit#slide=id.p28
https://docs.google.com/presentation/d/1qX5CN6ihu_lMxyA2XhVyguYGYSuLSFSJ/edit#slide=id.p28
https://arvastat.vdab.be/index.html
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Is expediteur een 
goede keuze?  

Beroepenkaarten

➢ Je klikt op “beroep expediteur” => beroepenfiche met ‘werknemer aan het woord’, belangrijkste 
vaardigheden, aanvullende vaardigheden, persoonlijke vaardigheden, vacatures voor expediteur, 
opleidingen voor expediteur.

➢ Je klikt op “knelpuntberoep” => beroepen in cijfers : zie volgende slide
➢ Je klikt op “vacatures gemiddeld” => beroepen in cijfers : zie volgende slide

➢ Bij beroep “koerier besteller”, klik je op “screeningsberoep” => screeningsberoepenlijst met tips waar je 
tijdens het gesprek met je klant extra aandacht voor kan hebben

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/64095141-b8b8-4266-8fb0-69dc4553341f/page/AshIC
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Is expediteur een 
goede keuze?  

beroepen in cijfers 

https://www.vdab.be/trendsdoc/beroepen/index.html
https://www.vdab.be/trendsdoc/beroepen/index.html
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En nu jullie 
voor een beroep naar keuze

VDAB werkt met de competent beroepenindeling

Wat houdt een beroep in? zie beroepenpagina’s 
onderaan de pagina via ‘over welk beroep wil je meer 
weten?’ daar vind je ook een link naar beroepen in cijfers, opleidingen en huidige 

vacatures

https://competent.vdab.be/competent/competent
https://www.vdab.be/welke-job-past-bij-me


42

Wat neem je mee van 
deze pitstop?



PITSTOP Loopbaanbegeleiding

43
22/11/2022
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Bijlagen
Enkele vragen en antwoorden
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Zien jullie bij werkgevers 
reeds meer openheid 
tegenover deeltijds 
werken ?

=> Evoluties vacatures 
vol- en deeltijds 

+25,8%

+12,2%

We merken op dat het aantal vacatures voor een voltijdse job sneller stijgen dan het 
aantal vacatures voor een deeltijdse job.

Als we kijken naar het aandeel deeltijds ten opzichte van het geheel van vacatures, zien 
we hier geen grote verschuivingen, wel een lichte daling. In oktober 2019 waren er 29,8% 
deeltijdse jobs, in oktober 2020 was dat 29%, in oktober 2021 was dat 26,6% en in 
september 2022 is dit 27,4%. 
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Welke soft skills 
worden het vaakst 
gevraagd door 
werkgevers?

Soft skills onderzoek 
vdab

Op basis van analyse van vacatures met geregistreerde soft skills

● werkgevers zijn doorgaans relatief veeleisend (7,5 soft skills gemiddeld/vacature)

● ‘zelfstandig werken’ is vaakst gevraagde soft skill

❖ voor kortgeschoolden : + regels en afspraken nakomen, zin voor 

nauwkeurigheid

❖ voor hooggeschoolden : + samenwerken als hecht team, contactvaardig

❖ primaire sector : + regels en afspraken nakomen op één, zelfstandig werken, zin 

voor nauwkeurigheid

❖ secundaire sector : + zelfstandig werken en zin voor nauwkeurigheid

❖ tertiaire sector : + klantgerichtheid

❖ quartaire sector : + samenwerken als hecht team en contactvaardig

● lager op verlanglijstje : commercieel zijn, creatief denken, leervermogen hebben

=> beperkte vraag naar leervermogen ><  omgaan met arbeidsmarkt in verandering

=> VDAB zet in op duidelijker definiëren + betrouwbaar inschatten + ruim opleidingsaanbod 

voor soft skills, kwaliteiten en waarden. 

https://www.vdab.be/sites/default/files/media/files/ontcijfert2020nr42.pdf
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Wat kunnen 

hooggeschoolde 

afstudeerders vandaag 

verwachten van de 

arbeidsmarkt? 

Moet je bij studiekeuze 

rekening houden met wat 

de arbeidsmarkt vraagt)

=> Schoolverlatersstudie 

Deel 1

Hoe hoger geschoold, des te lager de kans dat je 
na één jaar nog werkloos bent.

Een professionele bachelor (2,4% wz-graad na één 
jaar) biedt meer kans op werk dan een academische 
bachelor (5,5% wz-graad na één jaar).

https://www.vdab.be/trends/schoolverlatersrapport
https://www.vdab.be/trends/schoolverlatersrapport
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Wat kunnen 

hooggeschoolde 

afstudeerders vandaag 

verwachten van de 

arbeidsmarkt? 

Moet je bij studiekeuze 

rekening houden met wat 

de arbeidsmarkt vraagt)

=> Schoolverlatersstudie 

Deel 2

Binnen HBO5 Binnen ABA

Binnen PBA

https://www.vdab.be/trends/schoolverlatersrapport
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Wat kunnen 

hooggeschoolde 

afstudeerders vandaag 

verwachten van de 

arbeidsmarkt? 

Moet je bij studiekeuze 

rekening houden met wat 

de arbeidsmarkt vraagt)

=> Schoolverlatersstudie 

Deel 3

Binnen Master

https://www.vdab.be/trends/schoolverlatersrapport
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Wat kunnen afstudeerders 

vandaag verwachten van de 

arbeidsmarkt? 

Moet je bij studiekeuze 

rekening houden met wat 

de arbeidsmarkt vraagt)

=> Schoolverlatersstudie 
Deel 4

Binnen ASO3

https://www.vdab.be/trends/schoolverlatersrapport
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Wat kunnen afstudeerders 

vandaag verwachten van 

de arbeidsmarkt? 

Moet je bij studiekeuze 

rekening houden met wat 

de arbeidsmarkt vraagt)

=> Schoolverlatersstudie 

Deel 5

Binnen BSO3 Binnen TSO3

https://www.vdab.be/trends/schoolverlatersrapport
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Wat kunnen afstudeerders 

vandaag verwachten van 

de arbeidsmarkt? 

Moet je bij studiekeuze 

rekening houden met wat 

de arbeidsmarkt vraagt)

=> Schoolverlatersstudie 

Deel 6

Binnen KSO3

https://www.vdab.be/trends/schoolverlatersrapport
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Wat kunnen afstudeerders 
vandaag verwachten van 
de arbeidsmarkt? 

Moet je bij studiekeuze 

rekening houden met wat 

de arbeidsmarkt vraagt)

=> Schoolverlatersstudie 

Deel 7

Binnen Leren en Werken Binnen Buitengewoon secundair onderwijs (OV3)

https://www.vdab.be/trends/schoolverlatersrapport
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Wat kunnen afstudeerders 

vandaag verwachten van 

de arbeidsmarkt? 

Moet je bij studiekeuze 

rekening houden met wat 

de arbeidsmarkt vraagt)

=> Schoolverlatersstudie 

Deel 8

Ongekwalificeerde schoolverlaters

Binnen BSO2

Binnen TSO2

Binnen KSO2

https://www.vdab.be/trends/schoolverlatersrapport
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Hoe ziet de 
arbeidsmarkt er voor 
50+ uit?

=> Kenmerken wzw in 
bemiddeling 
(Vlaanderen) 
50+ (n=30.503)

September 2022

➢ 46,7% is langer dan 2jr werkloos (n=14.235) (7,6% zelfs >10jr)(15,2% ts 5-

10jr)

➢ 16,9% heeft een arbeidsbeperking

➢ 20,6% heeft weinig kennis NL

➢ 37,6% heeft grote afstand tot arbeidsmarkt (IDV)

➢ 28,8% heeft geen rijbewijs (B)

➢ 39% is kortgeschoold, 34% is middengeschoold

➢ 10% is ten laste van OCMW (krijgt leefloon)

➢ 4,2% is ten laste van RIZIV voorber. tewerkstelling

➢ 74,5% is wz met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag
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Hoe ziet de arbeidsmarkt 
er voor 50+ uit?

=> Beroepsvoorkeur van 
55+ (excl IDV, personen 
in Intensieve 
dienstverlening)
september 2022

(n=30.503)

1 wzw kan meer dan één 
beroepsvoorkeur 
opgeven

September 2022

Top 10 hoofdberoepsgroep (+ top 3 beroepen)

1. algemeen administratief medewerkers 
(adm mdw, alg bediende, receptionist)

1. diverse productiemedewerkers 
(productiemdw, verpakker, operator verpakkingsinstallaties)

1. verkopers 
(winkelmdw, verkoper kleding en accessoires, kassier)

1. gespecialiseerde administratief medewerkers 
(commercieel mdw, mdw boekhouding, mgt assistent)

1. goederenbehandelaars 
(mgz mdw, heftruckchauffeur, lader-losser)

1. leidinggevenden 
(verantwle verkoop, commercieel verantwle, directeur ve kleine of middelgrote organisatie)

1. schoonmaak- en onderhoudspersoneel (schoonmaker ruimten en lokalen, 
schoonmaker bij mensen thuis, industrieel reiniger)

2. horecapersoneel 
(keukenmdw, afwasser, hulpkok)

1. chauffeurs 
(koerier besteller, chauffeur part. pers. vervoer, vrachtwgn vaste wagen)

Beroepsvoorkeur 55+ (excl IDV) Beroepsvoorkeur 55+ (IDV)

Top 10 hoofdberoepsgroep

1. diverse productiemedewerkers
2. verkopers
3. algemeen administratief medewerkers
4. schoonmaak- en 

onderhoudspersoneel
5. goederenbehandelaars
6. horecapersoneel
7. chauffeurs
8. land-, tuin- en bosbouwers en vissers
9. bouwvakkers en -technici
10. persoonlijke dienstverleners

IDV = afdeling binnen VDAB die wzw bemiddelt met een grote afstand tot de arbeidsmarkt; hierbij wordt eerst gewerkt 
aan het verkleinen van de afstand vooraleer wzw klaar is voor de arbeidsmarkt.


