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UITDAGINGEN VOOR DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT IN
CI JFERS

1 .

Deze stijging van het aantal vacatures onder impuls van een aantrekkende economie gaat samen met een
hoge algemene werkzaamheidsgraad en een daling van de werkloosheid. In Vlaanderen bedroeg de globale
werkzaamheidsgraad 74,6% in 2018 [9].  Hiermee scoren we iets hoger dan het Europees gemiddelde
(73,2%) maar lager dan Duitsland, Nederland, Zweden en Denemarken (zie Figuur 2).
 

Structurele krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt

[9] Op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) en met als leeftijdsafbakening 20 t.e.m.64 jaar. Dit cijfer is inclusief studenten.
De werkzaamheidsgraad exclusief studenten bedraagt 77,9% (Steunpunt Werk, Werk.Focus, 1 april 2019).

Vlaanderen kent een gestage economische groei (1,9% in 2017). Om aan de vraag naar goederen en
diensten in dit economisch gunstig klimaat te voldoen, stijgt de vraag naar arbeidskrachten. Het aantal
vacatures dat aan VDAB wordt gemeld, is dan ook ongezien hoog en gaat in stijgende lijn (zie Figuur 1). In
2018 ontving VDAB 287.188 vacatures. Dat is 11,3% meer dan het jaar daarvoor en meer dan een
verdubbeling ten opzichte van het jaar 2000. De trend die werd ingezet in 2014 zet zich dus verder.
 
 

https://www.vdab.be/werkinzicht/50plus
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Het aantal niet-werkende werkzoekende (NWWZ) [10] daalt. In 2018 telt Vlaanderen gemiddeld 195.989
NWWZ (zie Figuur 3). Dat zijn 16.688 NWWZ minder dan in 2017 (of een daling van 7,8%). De stijging van het
aantal vacatures en de daling van het aantal werkzoekenden, leiden tot krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt.
Sinds 2014 neemt deze krapte (terug) toe. Waar er in 2014 nog gemiddeld 9,3 NWWZ per openstaande
VDAB-vacature werden geteld, gaat het in 2018 nog maar om 4,1 NWWZ [11].  Achter dit cijfer schuilen wel
verschillen naar regio, sector, functie en scholingsniveau.
 

[10] De groep van NWWZ omvat: (1) de werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag, (2) de werkzoekenden tijdens hun
beroepsinschakelingstijd, (3) de vrij ingeschrevenen en (4) de groep “andere” niet-werkende werkzoekenden, zoals deeltijds lerenden zonder
baan en werkzoekenden met een leefloon. Erkende vluchtelingen met een leefloon die zich registreren als werkzoekende worden bij deze
groep geteld.
[11] Dit is de spanningsratio-indicator: het aantal NWWZ per openstaande vacature gemeld bij VDAB.

https://www.vdab.be/werkinzicht/50plus
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Naast de economische groei spelen ook demografische en maatschappelijke ontwikkelingen een rol. De
vergrijzing en de verzilvering zorgen ervoor dat de groep die de arbeidsmarkt verlaat jaar na jaar groeit. In
2018 (t.o.v. 1991) steeg het aantal 65+’ers met 57% en het aantal 80+’ers met 104%, terwijl het aantal
jongeren maar met 2% steeg (zie Figuur 4). Deze jongeren studeren ook langer waardoor zij later de
arbeidsmarkt betreden. De oplopende vervangingsvraag gaat dus gepaard met een afname van de
bevolking op arbeidsleeftijd. Het is deze combinatie van factoren die ervoor zorgt dat de krapte op de
Vlaamse arbeidsmarkt niet langer conjunctureel blijft, maar eerder structureel van aard lijkt te zijn.

[12] VDAB, Arvastat eind april 2019. 44.687 vacatures werden rechtstreeks aan de VDAB gemeld en 28.450 via werving- en selectiekantoren.
[13] https://www.vdab.be/trends/vacatureanalyse.shtml

Positie van kansengroepen op de arbeidsmarkt
Ondanks deze krapte, is er een blijvende werkloosheidsreserve met een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt. Zo is maar liefst 48% van de NWWZ kortgeschoold en 50% langdurig werkzoekend (minstens
een jaar). Verder heeft 30% van de NWWZ een herkomst van buiten de EU28, is 23% 55+’er en heeft 19%
een arbeidshandicap. 87,6% van de Vlaamse NWWZ behoort tot minstens één van de (klassieke)
kansengroepen. Deze kansengroepen hebben het veel moeilijker in hun zoektocht naar werk (zie Figuur 5).

Een (klassiek) gevolg zijn vacatures die moeilijk of zelfs niet worden ingevuld. Eind april 2019 telde de VDAB
73.137 openstaande vacatures (voor het normaal economisch circuit zonder uitzendarbeid) [12]. Bepaalde
werkaanbiedingen blijven bovengemiddeld lang open staan, en wel o.w.v. een kwantitatief tekort (een te
lage uitstroom uit het onderwijs) of/en een kwalitatief tekort (de kandidaten beschikken niet over de
gevraagde bekwaamheden) of/en specifieke arbeidsomstandigheden (weekendwerk, laag loon, zwaar werk,
stress...). Onder andere verpleegkundigen, technisch leidinggevenden, technici proces en productie,
werfleiders of calculatoren bouw, vrachtwagenbestuurders, netwerkbeheerders, analyst-ontwikkelaars ICT,
slagers en schoonmakers prijken aan de top van de VDAB-knelpuntenberoepenlijst 2019 [13].

https://www.vdab.be/trends/vacatureanalyse.shtml
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De werkzaamheidsgraad in Vlaanderen kent een ongeziene hoogte (74,6% in 2018), in het bijzonder bij
groepen met een gunstig arbeidsmarktprofiel zoals hooggeschoolden of 25- tot 49-jarigen (85,9% en 86,2%
in 2018) [14]. Bij de kansengroepen ligt de werkzaamheidsgraad beduidend lager: 45,8% van de personen
met een arbeidshandicap, 50,4% van de personen met een migratieachtergrond, 52,4% van de
kortgeschoolden en 52,5% van de 55+’ers zijn aan het werk (zie Tabel 1). In het Pact 2020 werd dan ook
vastgelegd dat de werkzaamheidsgraad van de kansengroepen met minstens één procentpunt per jaar
moet stijgen.

https://www.steunpuntwerk.be/cijfers
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1[15] Het gaat hier om het % 25- tot en met 64-jarigen die in de referentieperiode van vier weken deelnam aan opleiding (in het reguliere of
buiten het reguliere onderwijs) (Cijfers EAK, 2016).

Door de snelheid van technologische en andere innovaties neemt de houdbaarheidsdatum van
vaardigheden en diploma’s sterk af. Kwalificatieveroudering wordt een steeds groter risico op de
arbeidsmarkt. Dit verplicht alle burgers ertoe om permanent aan om-, bij- en herscholing te doen.
Vlaanderen is niet de beste leerling op dit vlak. In 2017 bedroeg de Vlaamse deelname aan levenslang leren
in de voorbije vier weken 8,7% [15], terwijl in het Pact 2020 15% deelname als doelstelling naar voor werd
geschoven. Indien we het afgelopen jaar als referentieperiode nemen, stijgt de opleidingsparticipatie van
Vlaamse volwassenen tot 23% (zie Figuur 7 en Figuur 8).

Lage participatie aan levenslang leren

Bovendien hebben de kansengroepen een lagere kans op werk (zie Figuur 6). De kans op werk bedraagt 3%
voor zeer langdurig werkzoekenden (> 2 jaar) en 55+’ers, 4% voor personen met een arbeidshandicap, 8%
voor kortgeschoolden en 9% voor personen met een migratieachtergrond.

https://www.steunpuntwerk.be/cijfers
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De participatie aan levenslang leren is een belangrijk aandachtspunt. Zo nemen niet alle Vlamingen even
actief deel aan levenslang leren. De opleidingsparticipatie is leeftijdsgebonden en kortgeschoolden en
personen met een arbeidshandicap of een migratieachtergrond participeren minder.
Daarbij komt nog dat de leermotivatie bijzonder laag is: acht op tien volwassenen is niet bereid om in de
toekomst (nog een) opleiding te volgen. Bij kortgeschoolden is dit percentage nog hoger (zie Figuur 9).
Tijdsgebrek o.w.v. drukte op het werk of taken in het gezin is de belangrijkste drempel. Maar ook een
onaangepast opleidingsaanbod speelt een rol (zie Figuur 10).
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Het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaten is één van de vijf Europese kerndoelstellingen van de
EU2020-strategie. Deze doelstelling staat ook hoog op de Vlaamse beleidsagenda. Vlaanderen streeft
binnen het Pact 2020 naar een halvering tegen 2020 ten opzichte van de nulmeting in 2007-2008.
Vroegtijdige schoolverlaters hebben immers een grotere kans op (jeugd)werkloosheid, op sociale uitsluiting
en op een slechte levensstandaard. Uit de VDAB-schoolverlatersstudie (editie 2018 met cijfers van 2017)
blijkt dat 7,8% van alle schoolverlaters ongekwalificeerd op de arbeidsmarkt komt. Bijna 1 op 3 vroegtijdig
schoolverlaters (of 31,9%) is een jaar na het verlaten van de school als werkzoekend ingeschreven bij VDAB
(ten opzichte van 4,1% hoogopgeleide jongeren). Tot 2015 daalde de ongekwalificeerde uitstroom, maar
sinds 2016 is er terug een toename. Deze trendbreuk wordt (mee) verklaard door de krapte en dus de
aantrekkingskracht van de arbeidsmarkt. Een economisch gunstige conjunctuur gaat samen met een
stijging van het vroegtijdig schoolverlaten (zie Figuur 11).

Toegenomen ongekwalificeerde uitstroom

Daling van de werkbaarheidsgraad

Werkbaar werk is belangrijk om de medewerkers aan boord te houden en dus cruciaal voor het goed
functioneren van de arbeidsmarkt. In het Pact 2020 formuleerden de Vlaamse Regering en de Vlaamse
sociale partners de doelstelling om het aandeel werkenden met een kwaliteitsvolle, werkbare job jaarlijks
met minstens 0,5 procentpunt te laten stijgen. Rekening houdend met een uiteenlopende beginsituatie is
het de ambitie om tegen 2020 een werkbaarheidsgraad van minstens 60% te bereiken voor werknemers en
een werkbaarheidsgraad zo dicht mogelijk bij 55% voor zelfstandige ondernemers.
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1[16] Om deze ambities te kunnen opvolgen, meet de SERV sinds 2004 driejaarlijks de werkbaarheidsgraad aan de hand van de
werkbaarheidsmonitor.

Digitalisering hertekent onze arbeidsmarkt. Het biedt heel wat opportuniteiten, maar veroorzaakt ook grote
wijzigingen zowel op vlak van dienstverlening als op vlak van vereiste competenties en vaardigheden. Op
het vlak van digitale vaardigheden behoren we tot de middenmoot. Ruim een kwart van de Belgische
bevolking bezit weinig digitale vaardigheden en minder dan één op drie heeft meer dan basisvaardigheden
(zie Figuur 12). Bovendien is er nood aan een nieuwe mix van (toekomstgerichte) vaardigheden met naast
technische en digitale competenties ook hieraan complementaire vaardigheden (zoals de vaardigheid om
een probleem zodanig te formuleren dat een computer deze kan oplossen – ‘computational thinking’) en
meer algemene loopbaanvaardigheden of zogenoemde ‘soft skills’ (zoals creativiteit en probleemoplossend
gedrag).

Digitale competenties en vaardigheden

Uit de meting van de werkbaarheidsmonitor [16] 2016 blijkt dat ongeveer de helft van de Vlaamse
werknemers én zelfstandige ondernemers een werkbare job heeft. Omgekeerd betekent dit dat één op
twee werkenden te kampen heeft met één of meerdere werkbaarheidsproblemen. Bij werknemers is
werkstress of psychische vermoeidheid het grootste aandachtspunt; 34% van de werknemers kampt met
werkstressproblemen. Bij zelfstandige ondernemers zijn werkstress en werk-privébalans de belangrijkste
knelpunten: 33% van de zelfstandige ondernemers heeft het moeilijk om evenwicht in de werk-privébalans
te vinden; 36,2% van de zelfstandige ondernemers rapporteert werkstressklachten.
 
Vier op tien werknemers ouder dan 40 jaar en bijna drie op tien zelfstandige ondernemers uit dezelfde
leeftijdscategorie geven aan dat doorwerken tot aan de pensioenleeftijd in de huidige job een onhaalbare
opdracht is. Bovendien neemt het percentage werknemers dat dit als onhaalbaar inschat, toe (28,5% in
2010, 32,8% in 2013 en 40,4% in 2016). Voor negen op tien werknemers en zelfstandige ondernemers zou
een aanpassing van de arbeidssituatie (fysiek minder belastend werk, reductie van de arbeidstijd…) wel een
oplossing kunnen zijn.

https://www.steunpuntwerk.be/cijfers
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Hoewel België over een hoog aantal hooggekwalificeerde arbeidskrachten beschikt en de participatiegraad
aan het hoger onderwijs hoog is, studeren er relatief weinig mensen af in wetenschap, technologie en
wiskunde (’STEM’) (zie Figuur 13). De tekorten op deze terreinen kunnen een belangrijke belemmering
vormen voor groei en innovatie. In feite is er al schaarste voor functies waarvoor bepaalde digitale
vaardigheden nodig zijn. In 2015 meldde 46% van de ondernemingen met vacatures waarvoor
gespecialiseerde ICT-vaardigheden vereist waren, problemen met het invullen van deze vacatures. Er is dus
een tekort aan gekwalificeerde ICT-deskundigen, dat naar schatting zal toenemen van zo’n 8.000 personen
in 2012 naar 30.000 in 2020.

Skills mismatches
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2.  MEERVOUDIG EN BREED ACTIVERINGSBELEID GEDUID

Doelgroepenbeleid

[17] Zie Tabel 8 op p.18 van het Jaarrapport Vlaams Doelgroepenbeleid 2017 (Departement WSE).
[18] Met name in de periode 1 juli 2016 – 30 juni 2017.
[19] Met uitzondering van middengeschoolde jongeren die langdurig werkzoekend zijn.

Met de staatshervorming werd Vlaanderen bevoegd voor het doelgroepenbeleid. Vlaanderen greep deze
kans aan om het doelgroepenbeleid te wijzigen: een aantal RSZ-kortingen werd afgeschaft (vb. voor
mentoren), andere werden aangepast (uitbreiding RSZ-korting naar middengeschoolde jongeren) en nog
andere werden vervangen (ACTIVA langdurig werkzoekenden werd een aanwervingspremie).
 
Werkgevers krijgen een RSZ-bijdragevermindering bij aanwerving van een laag- of middengeschoolde
jongere of een 55+’er of een premie voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap. Uit
Tabel 2 blijkt dat midden 2017 – een jaar na de invoering – al 198.397 werknemers in het Vlaams Gewest
een doelgroepenkorting kregen. Dat zijn er 17% meer dan een jaar voordien. 73% van de werknemers in het
doelgroepensysteem is ouder dan 55: de overgrote meerderheid is tussen de 55 en 59 jaar oud [17]; 488
begunstigden zijn aangeworven niet-werkende werkzoekenden van 60+.
 
Op jaarbasis [18] maken 41.730 jongeren (leerlingen, middengeschoold, kortgeschoold) gebruik van een
RSZ-korting. Er is een duidelijke toename van het aantal aanwervingen van kortgeschoolde jongeren met
een RSZ-bijdragevermindering: in het oude systeem werden elk kwartaal 5.000 à 5.500 (kortgeschoolde)
jongeren aangeworven met een doelgroepenkorting, in het tweede kwartaal van 2017 was dat aantal bijna
verdubbeld (ondanks verstrenging van de leeftijds- en loongrenzen, een lager bedrag van RSZ-vermindering
en een kortere duurtijd). In totaliteit is het merendeel van de jongeren aangeworven met een RSZ-korting
evenwel middengeschoold. In het oude (federale) systeem kwamen zij niet in aanmerking voor een RSZ-
korting [19].
 
Van de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) wordt maar in beperkte mate gebruik gemaakt, nl. 12.484
opnamen in juni 2017 (zie Tabel 2). Dit is een kleine stijging van 213 (of 1,7%) ten opzichte van juli 2016.
 

https://www.vdab.be/werkinzicht/50plus
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Potentiële arbeidsreserve

[20] We verwijzen naar de definitie van het Internationaal Arbeidsbureau (ILO). De bevolking op arbeidsleeftijd (de 15- tot en met 64-jarigen)
wordt 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.
De ILO-niet-beroepsactieven zijn personen die niet tot de ILO-werkenden noch tot de ILO-werklozen behoren.

De uitgaven in het Vlaams doelgroepenbeleid zijn zeer uiteenlopend (zie Tabel 3). Zo wordt in juli 2017
€81.566.366 geïnvesteerd in oudere ‘zittende’ werknemers, terwijl er €2.362.157 vloeit naar nieuw
aangeworven 55+’ers. De uitgaven voor oudere werknemers zijn hoger dan deze voor jongeren en VOP
samen.
 

Het Vlaamse activeringsbeleid focust nu op de groep van actief werkzoekenden. Dit is evenwel slechts een
deel van de potentiële arbeidsreserve. Er is daarnaast nog de groep van niet-beroepsactieven: de latente
arbeidsreserve en de andere niet-beroepsactieven waaronder de inzetbaren en de niet-direct inzetbaren
[20]. Steunpunt WSE berekende dat het in 2016 ging om maar liefst 931.787 personen, goed voor 24,4% van
de Vlaams bevolking tussen 20 en 64 jaar (zie Figuur 14).
 
Er is bovendien ook nog sprake van ondertewerkstelling (weliswaar beperkt): 3,1% van de 20 tot 64-jarigen
(118.700 personen) oefent een job uit waarbij het aantal gepresteerde arbeidsuren niet beantwoordt aan
de gewenste of gewoonlijke arbeidsduur (deeltijdswerkenden die meer uren willen werken of
voltijdswerkenden die niet of minder uren werken dan gewoonlijk) (zie  Figuur 14).

https://www.vdab.be/werkinzicht/50plus
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[21] Zie de jaarverslagen van vzw Synerjob.

De vzw Synerjob probeert een antwoord te bieden op de (soms uiteenlopende) gewestelijke
arbeidsmarktuitdagingen, o.a. door versterking van de interregionale mobiliteit van werkzoekenden. Sinds
juni 2006 spelen VDAB, Forem en ACTIRIS automatisch vacatures aan elkaar door (zie Figuur 15) [21]. In
2017 werden er in het totaal automatisch 219.200 vacatures uitgewisseld van VDAB naar Forem en ACTIRIS
en omgekeerd.

Interregionale mobiliteit

https://www.vdab.be/werkinzicht/50plus
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Het aantal Waalse werkzoekenden dat werk vindt in Vlaanderen stijgt. In 2016 gaat het om 23.844
toegeleide Waalse werkzoekenden (zie Figuur 16).
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[22] Departement Werk & Sociale economie, De Vlaamse sociale economie in 2017.

In 2017 werden 26.118 doelgroepwerknemers tewerkgesteld binnen de Sociale economie, onder één van
de vier maatregelen (beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen, lokale diensteneconomie en
arbeidszorg (zie Tabel 4). Dit komt overeen met net iets minder dan 1% (0,9%) van de totale werkende
bevolking in 2017 [22]. Meer dan 68% van de tewerkstelling binnen de sociale economie situeert zich binnen
de beschutte werkplaatsen, nl. 17.816 werknemers (zie Tabel 4). De sociale werkplaatsen
vertegenwoordigen ongeveer 18% van de tewerkstelling (4.668), gevolgd door de lokale diensteneconomie
met 8,4% (2.198) en arbeidszorg met 5,5% (1.436).

Sociale economie

Vooral voor personen met een arbeidshandicap en kortgeschoolden heeft de sociale economie een
belangrijke tewerkstellingsfunctie (zie Tabel 5).

De samenwerking op het vlak van interregionale mobiliteit betreft niet alleen vacature-uitwisseling, maar
ook opleiding van werkzoekenden (zie Figuur 17).

https://www.vdab.be/werkinzicht/50plus
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VDAB zet sterk in op werkplekleren. Werkplekleren is een generieke term die een waaier van
competentieversterkende instrumenten en stages omvat. Het gaat om beroepsgerichte instrumenten die
gericht zijn op het versterken van beroepsspecifieke vaardigheden en competenties. Hierbij onderscheiden
we:

Werkplekleren

een Individuele Beroepsopleiding (IBO): gericht op het verhogen van de competenties door leren en
werken op de werkvloer in het bedrijf waar een vacature is (en steeds gekoppeld aan die vacature) en
met aanwervingsverplichting door de werkgever; 
een instapstage (ISS): vooral gericht op werkervaring voor kortgeschoolde jongeren; tot 31/08/2018 was
het mogelijk om een dergelijke stage op te starten;
een Beroepsinlevingsstage (BIS): het (her)starten op de arbeidsmarkt in een job die de kandidaat-stagiair
nog niet heeft uitgevoerd of aangeleerd;
een opleidingsstage: steeds gekaderd binnen een opleidingsactie, waarbij leren (opleidingsvloer) en
werken (werkvloer) in één traject worden gecombineerd;
een werkervaringsstage (WES): een stage voor werkzoekenden die een grote afstand tot de arbeidsmarkt
hebben. Deze stage werd ingevoerd vanaf januari 2017 en kon in 2018 worden ingezet door de VDAB-
partners in het kader van de Tenders Intensief werkplekleren (TIW) en Tijdelijke werkervaring
werkzoekenden (TWE) en door de OCMW’s in het kader van tijdelijke werkervaring (TWE, nl. het traject
waarin art.60’ers voortaan zijn ingebed).

Sinds 1 januari 2019 is de regelgeving rond collectief maatwerk in voege (het maatwerkdecreet). Deze
regelgeving beoogt naast werk en ondersteuning op maat, het verhogen van (zowel interne als externe)
doorstroom. Om deze doorstroom te realiseren, wordt er (meer) ingezet op een ontwikkelingsgericht
competentiebeleid.

Het gaat ook om oriënterende instrumenten die gericht zijn op oriëntatie van de cursist. Hierbij
onderscheiden we:

een Individuele Beroepsopleiding (IBO): gericht op het verhogen van de competenties door leren en een
beroepsverkennende stage: gericht op het oriënteren op de werkvloer in functie van het bepalen van de
jobdoelwit, het inschatten van de competentiekloof en het opmaken van de leerweg;
een activeringsstage: een stage voor werkzoekenden met een (vermoeden) van arbeidsbeperking die nog
niet toeleidbaar zijn naar betaald werk in het NEC of SEC. Er moet worden ingeschat wat de precieze
impact is van de problemen op de werksituatie en welke tewerkstelling nog mogelijk is.
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Voor kansengroepen kunnen deze competentieversterkende trajecten zeer nuttig zijn om de grote afstand
tot de arbeidsmarkt te (helpen) overbruggen. Het bereik van deze kansengroepen is blijvend een
aandachtspunt. Van de drie prioritaire doelgroepen zijn de kort- en middengeschoolde jongeren het best
vertegenwoordigd in de beroepsgerichte instrumenten met werkplekleren (IBO, BIS, WES, ISS,
opleidingsstage). Personen met een arbeidshandicap zijn het best vertegenwoordigd in de oriënterende
werkplekleerinstrumenten (beroepsverkennende stage en activeringsstage). Het aandeel 55+'ers stijgt in
bepaalde werkplekinstrumenten, maar blijft in globo veeleer laag (zie Tabel 7).

Sociale economie

In 2018 telde VDAB 50.023 unieke klanten in een actie van contactleren waarvan 34.137 een actie inzake
werkplekleren volgden. Een klant kan in de loop van één kalenderjaar meer dan één actie inzake
werkplekleren volgen. In 2018 gaat het in totaal om 44.887 werkplekleeracties, hetgeen een daling is t.o.v.
2017 (46.366 werkplekleeracties) (zie Tabel 6).
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Bemiddeling is de kern van de VDAB-dienstverlening: voor elke werkzoekende een geschikte vacature
vinden en voor elke vacature een geschikte kandidaat. Het uitgangspunt is een aanpak op maat, afhankelijk
van de individuele noden. Het snel inschatten van de ingeschreven NWWZ is een must. Zo wordt snel
bepaald of persoonlijke dienstverlening nodig is en zo ja, welke (zie Tabel 8).

VDAB

Het VDAB-dienstverleningsmodel 2020 omvat een nieuwe contactstrategie. Er worden drie stappen in de
contactname onderscheiden: digital first, human digital en face to face. Met deze nieuwe contactstrategie
wil VDAB sneller de minder zelfredzame werkzoekenden kunnen opvolgen en contacteren, dit liefst al bij
inschrijving. Er is één vacaturedashboard waarbij alle kanalen van vacaturezending en –matching
(waaronder ook de automatische matching) op het Mijn Loopbaanportaal worden gecentraliseerd.
Interessante jobs (ook uit andere zoekportalen) kan een werkzoekende bijhouden en opvolgen in een
sollicitatiewerkmap. 
 
De VDAB-dienstverlening kent dus een continue evolutie, zowel in het algemeen naar de totale groep van
werkzoekenden als meer specifiek naar werkzoekende 55+’ers. VDAB heeft de vernieuwde aanpak 55+
ingebed in de nieuwe contactstrategie en de clusterwerking. Dit houdt in dat de doelgroepbenadering
wordt verlaten en er wordt uitgegaan van de afstand tot de arbeidsmarkt van de oudere werkzoekenden,
evenwel gecombineerd met de types 'beschikbaarheid' zoals vastgelegd in het federaal normatief kader. Dit
betekent dat de aangepast beschikbaren allemaal een persoonlijke dienstverlening krijgen in functie van
een maatgericht actieplan, zonder prioriteit of verschil in intensiteit tussen de categorieën aangepast
beschikbaren. Elke 55+’er wordt bemiddeld, sectoraal waar mogelijk, intensief waar nodig. De Actief+
begeleiding is ingebed in de sectorale werking. De infosessies 50+ zijn geschrapt en de "dedicated"
bemiddelaars 55+ zijn er niet meer. Er is geen specifiek digitaal startpakket meer. Net zoals voor andere
klanten worden de digitale noden bepaald en wordt er een aanbod gedaan waar nodig. De netwerkevents
bestaan wel nog, maar zijn in een ander kleedje gestoken. 
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In 2018 werd binnen VDAB en de VDAB-partners ook het VDAB-versnellingsplan uitgerold om de stock van
langdurig werkzoekenden (waaronder een groot aandeel 50+’ers) versneld te (her)screenen en door te
verwijzen naar de gepaste dienstverlening. 
 
Daarnaast wil VDAB het matchingmechanisme (waarbij een vacature aan een werkzoekende wordt
gematcht) optimaliseren via het gebruik van big data en technieken als profiling. VDAB wil niet langer
uitgaan van een categoriaal beleid, maar prioriteren aan de hand van een inschatting van de ‘kans op werk’
van de werkzoekende op basis van een reeks variabelen (zoals demografische elementen, klikgedrag op
vacatures, …).
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3.  ADVIES  ACT IEL I JST  VOOR PERSONEN MET EEN
MIGRATIEACHTERGROND
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