
VERGELIJKING 
GEWESTEN

Sterke stijging van de werkloosheid in de maand

april in Vlaanderen en Wallonië. Vanaf de maand

april, relatief stabiel

Aanzienlijke jaarlijkse groei vanaf april. Eerste piek 

eind mei met een stijging van 38.000 mensen

In juli, vertraging van de groei van de werkloosheid in 

VL en WA (+23.420 eenheden, +4,7%)

De regionale verschillen zijn in juli en in augustus

kleiner geworden

Vanaf augustus, jaarlijkse stijging in BHG (+2,1% in 

augustus en +2,9% in september) 

Jaarlijkse variatie in het aantal NWWZ’n per gewest

Bron : Actiris, VDAB, Forem, berekeningen view.brussels
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Weinig inschrijvingen in het BHG door: 

▪ de belangrijkste sectoren van Brussel werden minder 

getroffen door de crisis (openbare sector, zorgsector, 

onderwijs, non-profit, enz.)

▪ interim minder belangrijk in het Brussels Gewest

▪ digitale kloof

▪ NWWZ’n die geen Nederlands noch Frans machtig zijn

▪ beperkte motivatie van sommige NWWZ’n om zich (her) in 

te schrijven

▪ beperkte eerstelijns dienstverlening (Actiris en partners)

▪ afname van migratiestromen



NWWZ’n geen OCMW gebruikers (+6,1%)

Jongeren BIT (+41,6%) et NWWZ’n met 

uitkering (+2,0%)

Jonge NWWZ’n (+18,9% voor -25 jaar)

Mannen (+3,9%)

Vrouwen (+0,2%)

Hoog en gemiddeld opgeleid (+10,2%)

NWWZ’n korte duur (+12,3%)

NWWZ’n Belgische nationaliteit en EU (+3,8%)

NWWZ’n gebruikers OCMW (-16,5%)

Andere NWWZ’n (-5,0%)

Buitenlandse studies zonder gelijkschakeling

(-5,0%)

NWWZ’n lange duur (-5,7%)

NWWZ’n buitenland niet-EU (-5,2%)

EVOLUTIE NWWZ’N PER 
CATEGORIE EN KENMERKEN

+2,1% in augustus



PremiesSelectie Opleidingen



Handel, Horeca

& Toerisme

Diensten aan 

bedrijven, 

Financiën & IT 

Industrie, Bouw, 

Transport en Logistiek 

Openbare instellingen

& Onderwijs

Diensten aan

personen

thuis in jouw sector



Info Tewerkstellingsmaatregelen

Preselectie van kandidaten

Verspreiding van 

werkaanbiedingen

Trajecten op maat

Gratis



Premies



activa.brussels

Tot €15.900 aan premies dankzij 
uitkering ‘activa.brussels’

• 350€/maand de eerste 6 maand

• 800€/maand de volgende 12 maand 

• 350€/maand de 12 volgende maanden 

Aanmoedigingsteun voor opleiding

Cumuleerbaar met verminderde 
RSZ-bijdrage in Vlaanderen 



First Stage



Taalcheques Matching
20 of 40 uur individuele taalopleiding 
FR, NL of ENG in het kader van een 
nieuwe aanwerving

• Rekrutering via Select Actiris
• Taaltest in Taalhoek Actiris
• Minstens halftijdse 

arbeidsovereenkomst van 3 maanden
• Start lessen binnen de 60 dagen 

Actiris financiert 100% (€2.240)



ICT-cheques
Collectieve informaticaopleidingen 

Geen voorwaarden m.b.t. de 
arbeidsovereenkomst

3 opties:
• Microsoft Office-pakket
• Specifieke opleidingen
• Beroepsgerichte opleidingen

Actiris financiert 100% (€2.240)



Opleidingen

Premies



• Gezamenlijke arbeidsmarktstudie

• Monitoring en analyse

• Vrij verkeer van vacatures en 

werkzoekenden

• Competentieversterking

• Kennis van het Nederlands

versterken

• Gezamenlijke dienstverlening: 

• NL beroepsproject

• Validering van competenties

• Interregionale mobiliteit

• Aviato

• Werkwinkels in Brussel

• Beroepenpunt

• Polen Opleiding Werk

• Lokale initiatieven

• Duaal leren

AKKOORD VLAAMS GEWEST EN BHG

Doelstellingen: 

• Streven naar vlottere werking van de arbeidsmarkt

• Competenties van de Brusselse werkzoekenden verhogen

• Grotere pendelstroom  



• Uitwisseling vacatures

2021: competent, vertaling, geo

• Communicatie naar werkzoekenden

• ‘Mandatering’

• Competentieversterking (taal en 

technisch)

• Werkgevers in Vlaanderen

kunnen een beroep doen op 

Actiris, al dan niet via VDAB

• Opleidingen (IBO) en trajecten

op maat

• Jobdatings, jobdagen en 

beurzen

SAMWERKING VDAB - ACTIRIS



ACTIRIS.BRUSSELS

WERKGEVERSLIJN: 02 505 79 15


