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Inleiding

Introductie

De Vlaamse arbeidsmarkt staat onder druk. We scheren hoge toppen, want de vacaturegraad 
kent zijn hoogste pijl in meer dan 15 jaar. Het aantal werkzoekenden daarentegen staat op 
hetzelfde niveau als in 2008. 

Grafiek 1: De situatie op de Vlaamse arbeidsmarkt 2008-2018.
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In 2016 doken de eerste tekenen van de krapte op de arbeidsmarkt op, zoals de eerste grafiek 
ook duidelijk aangeeft. 2016 was het jaar waarbij sinds lange tijd opnieuw meer vacatures 
(226.671) werden gepubliceerd bij VDAB dan dat er werkzoekenden beschikbaar waren. 
Vandaag is de kloof tussen het aantal werkzoekenden (215.562) en het aantal vacatures 
bijzonder groot. Zo kennen we eind december 2018 186.807 werkzoekenden (een daling van 
28.755 personen ten opzichte van 2016), maar steeg het aantal vacatures dat rechtstreeks aan 
VDAB werd gemeld tot 287.188 (stijging van 60.517 vacatures). Ook het aantal openstaande 
vacatures op het einde van de maand stijgt enorm van 34.528 in 2016 tot 48.020 in 2018. 
We kunnen er vanuit gaan dat deze krapte op de arbeidsmarkt nog enige tijd zal aanhouden. 
Onder andere volgende factoren zullen dit ongetwijfeld versterken: 

• De babyboomgeneratie treedt uit;
• Jongeren studeren langer;
• De economie groeit en het aantal jobs stijgt.

Dit blijkt ook uit een projectie van het Steunpunt Werk1. In de periode 2021-2026 zullen in 
Vlaanderen meer dan 405.000 werknemers vervangen moeten worden. Dit zal dan ook een 
serieuze uitdaging bieden voor de Vlaamse arbeidsmarkt. 

1 Steunpunt Werk (2017): Leidt de hoge vervangingsvraag van 50-plussers tot een structurele krapte op de arbeidsmarkt?
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Grafiek 2: Evolutie van de vervangingsvraag 50+ in Vlaanderen.
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Bron: Steunpunt Werk (2017)2: Leidt de hoge vervangingsvraag van 50-plussers tot een structurele krapte op 

de arbeidsmarkt? * Donkere balken zijn de historische cijfers uit EAK. **Lichte balken staan voor de projectie van IMPACT.

Ook in Brussel zijn er een groeiend aantal vacatures, die rechtstreeks aan Actiris worden 
gemeld. Sinds 2014 daalt bovendien de populatie werkzoekenden in dit gewest. De evolutie 
in Brussel gaat dus in dezelfde richting, maar in de vergelijking met Vlaanderen valt op dat 
er nog steeds veel minder vacatures zijn dan het aantal werkzoekenden. Dit duidt vooral 
op een kwalitatieve mismatch, waar Vlaanderen zowel een kwalitatieve als kwantitatieve 
mismatch kent.

Grafiek 3: De situatie op de Brusselse arbeidsmarkt 2008-2018.
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Omdat in Vlaanderen het merendeel (65%3) van de vacatures op de arbeidsmarkt bij KMO’s 
wordt gecreëerd, wil UNIZO onderzoeken 1) in welke mate zij specifiek problemen ervaren 
met het invullen van hun vacatures en 2) hoe ze hier mee omgaan. 

2 https://www.steunpuntwerk.be/system/files/werk.focus_2018_03.pdf
3 Bron: Arvastat (2019)
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Profiel respondenten

UNIZO organiseerde in de periode tussen 10 en 24 januari 2019 een enquête via CheckMarket 
bij 673 ondernemers. De enquête kende respondenten uit verschillende sectoren. Bouw (28%), 
diensten (19%) en detailhandel (16%) stonden voor meer dan de helft van de antwoorden. De 
vrije en intellectuele beroepen staan voor 8% van de respondenten. De overige sectoren, 
zoals vervoer & logistiek, automobiel, groothandel en horeca kenden elk 3% respondenten. 

Grafiek 4: Verdeling naar sector.
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We stellen vast dat de enquête ook een goede regionale spreiding kent. Zo reageerden vooral 
ondernemers uit Antwerpen (25%), West-Vlaanderen (23%) en Oost-Vlaanderen (22%). Limburg 
en Vlaams-Brabant zijn elk goed voor 14%. Tot slot was 1% van de respondenten gelegen 
in Brussel. 

Grafiek 5: Verdeling naar provincie.
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94% van de respondenten kent een personeelsbestand tot 50 werknemers. 18% van de 
respondenten kent geen personeel. Iets meer dan de helft van alle respondenten kent een 
personeelsklasse tussen 1-4 werknemers (35%) en 5-9 werknemers (19%). KMO’s met meer dan 
50 werknemers maakten voor 6% deel uit van de respondenten. 
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Grafiek 6: Verdeling naar personeelsklasse.
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Om de enquête te kunnen doorlopen, dienden de respondenten eerst twee vragen te 
beantwoorden. Een eerste vraag luidde: “Stelde u het afgelopen jaar (2018) minstens 
één vacature open?”. De tweede: “Heeft u het afgelopen jaar minstens één medewerker 
aangeworven?” Indien het antwoord op één van beide vragen “ja” was, kon verdergegaan 
worden met de enquête. De reden is dat het aanwervingsproces nog redelijk fris in het 
geheugen moet zitten om representatieve reacties te ontvangen. 

Uit de enquête bleek dat 73% van de respondenten het afgelopen jaar (2018) minimaal 
één vacature openstelde. Van de overige 27% heeft 4% het afgelopen jaar ook minstens 
één medewerker aangeworven. Met andere woorden, van de 673 respondenten hebben 
503 ondernemers de enquête volledig doorlopen en stopten 170 ondernemers na de eerste 
twee vragen. 
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De start van een (lange) zoektocht

Waarom zoeken?

Gemiddeld gezien, stelden de respondenten uit de enquête, één voltijdse functie vacant. De 
aanleiding voor deze vacature is divers en er kunnen meerdere redenen aan de basis liggen. 
Dat blijkt ook uit de antwoorden in de enquête. De belangrijkste redenen aangegeven door 
ondernemers zijn te reduceren tot 1) het vertrek van een medewerker (54%), 2) het uitbreiden 
van activiteiten (44%) en 3) tijdelijk meer activiteiten (34%). De vermeerdering van werk leidt 
dus opvallend vaak tot een aanwerving. Hoewel onderzoek stelt dat de vergrijzing een grote 
impact heeft, stellen we vast dat in deze enquête de pensionering van een medewerker slechts 
op een vijfde plaats terug te vinden is als reden voor het openstellen van een vacature. 

Grafiek 7: Redenen voor het openstellen van een vacature.

34%

44%

54%

13%

22%

8%

1%

Tijdelijk meer opdrachten/werk

Uitbreiden van activiteiten

Vertrek van een medewerker

Pensionering van een medewerker

Betere dienstverlening aan klanten

Andere

Niet van toepassing

0 10 20 30 40 50 60

Bron: UNIZO (2019)

Waar zoeken?

De manier waarop een vacature kenbaar kan worden gemaakt, wordt stilaan eindeloos, al 
zijn er drie hoofdcategorieën: 1) kanalen waarover een onderneming zelf beschikt, zoals een 
bedrijfswebsite, sociale media en het eigen netwerk, 2) externe dienstverleners (zowel gratis 
als betalend) die worden ingeschakeld, zoals VDAB, uitzend- en interimkantoren en jobsites en 
3) bekendmaking bij de jeugd via scholen in het secundair en hoger onderwijs. 
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Grafiek 8: Gebruikte kanalen om werkzoekenden te vinden 2017-2019.
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Het was mogelijk om in de enquête meerdere antwoorden te formuleren. De grafiek hierboven 
leidt alvast tot de conclusie dat ondernemers verschillende kanalen gebruiken om personeel 
te vinden. Ondernemers doen bij voorkeur beroep op externe dienstverleners. Hoewel VDAB 
een vaak gebruikt kanaal is, valt het wel op dat het gebruik van VDAB (56%) lichtjes (én als 
enige) daalt tov 2017 (60%). Tegelijkertijd zien we de omgekeerde beweging voor wat betreft 
de uitzend- of interimkantoren respectievelijk 57% in 2018 tegenover 52% in 2017. Dat hier 
een switch gebeurt, is mogelijk te herleiden tot het motief om een vacature open te stellen 
(cfr. tijdelijk meer opdrachten). Tot slot kan worden opgemerkt dat er een sterke toename 
plaatsvindt bij de zoekkanalen “eigen netwerk” (65% versus 42%) en sociale media (49% 
versus 41%). De verklaring kan eenvoudig liggen in de mond aan mond reclame en de snelle 
verspreiding via sociale media. 

Moeilijkheden bij aanwerving

Een ondernemer heeft niet liever dan dat een vacature zo snel als mogelijk ingevuld wordt 
met een geschikte medewerker, zodat de normale gang van zaken binnen de onderneming 
opnieuw kan worden aangevat. Toch stellen ondernemers meer dan ooit vast dat het steeds 
moeilijker wordt om geschikte kandidaten voor een vacature te vinden. Dit heeft uiteraard 
verschillende redenen. Zoals een dalende populatie werkzoekenden (en deze groep kent steeds 
grotere skills mismatch), de vergrijzing (waardoor meer en meer werknemers op pensioen 
gaan) en de ontgroening (jongeren studeren langer en komen steeds later op de arbeidsmarkt). 

Ten eerste is er een probleem van kwaliteit. Liefst 84% van de ondernemers geeft aan dat zij 
problemen ervaren bij hun zoektocht naar geschikte werknemers. De voornaamste problemen 
zijn het niet vinden van geschikte kandidaten op basis van hun scholing, competenties of 
ervaring (68%). Bovendien stellen ondernemers dat de kandidaten die door externen (zoals bv. 
VDAB of uitzendkantoren) worden aangeleverd niet voldoen aan het gevraagde profiel (59%). 
Daarnaast gebeurt het vaak dat er zich gewoonweg te weinig kandidaten aanbieden voor 
een vacature (59%). Dit is een probleem van kwantiteit. Een combinatie van bovenstaande 
moeilijkheden kan leiden tot een vacature die langer dan drie maanden blijft openstaan (54%). 
Uit een vergelijking met de enquête uit 2017, zien we dat de problematiek enkel groter wordt. 
We stellen vast dat twee moeilijkheden exponentieel stijgen, namelijk dat de vacature langer 
dan 3 maanden open staat en dat er minder dan 5 kandidaten zijn voor de vacature. Dit zijn 
uiteraard parameters die bepalen of je een geschikte kandidaat kan vinden. Dit is dan ook 
de meest waarschijnlijke verklaring voor de lichte daling in deze antwoordmogelijkheid “geen 
enkele geschikte kandidaat” tov de enquête van 2017. Beide parameters zijn bij uitstek een 
signaal van een krappe arbeidsmarkt.
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Grafiek 9: Moeilijkheden bij aanwerving.
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Maar hier blijft het niet bij. De enquête peilde ook naar een antwoord op de vraag of een vacature 
diende te worden stopgezet. Het is zorgwekkend dat 42% van de ondernemers aangeeft dat 
hij of zij een vacature heeft moeten stopzetten omwille van te weinig kandidaten voor de 
vacature. Dit geeft duidelijk aan dat ondernemers lijden onder de krapte op de arbeidsmarkt. 
Uit de reacties blijkt ook dat ondernemers vacatures laten openstaan in de hoop uiteindelijk 
toch nog iemand te vinden. 

Grafiek 10: Diende een vacature te worden stopgezet?
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Bron: UNIZO (2019)

Het niet vinden van personeel heeft een enorme impact op de onderneming en dit op 
verschillende domeinen, zoals de economische impact, maar even goed op de HR. In de 
meeste gevallen is er sprake van een werklast voor zowel de ondernemer (60%) als voor zijn 
medewerkers (51%). In sommige gevallen slaagt men er in om de krapte op te vangen door 
freelancers (25%) of uitzendkrachten (22%) in te huren. Als 
men het werk niet meer gedaan krijgt zonder extra krachten, 
moeten uiteindelijk opdrachten geweigerd worden of moet 
de activiteit worden verminderd (34%). Dit leidt uiteindelijk 
tot het uitstellen van investeringen of van een mogelijke 
uitbreiding (21%). 

  42% stopte 
al een aanwerving, 

omwille van kwantiteit.
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Grafiek 11: Hoe lost u moeilijk in te vullen vacatures op?
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Het niet vinden van personeel heeft naast bedrijfsimpact, ook impact op het welzijn en 
welbevinden van ondernemers. Een recente studie onder leiding van Miet Lamberts 
(KU Leuven – HIVA), over het welzijn en welbevinden van bedrijfsleiders van zeer kleine 
ondernemingen in ons land, toonde aan dat bedrijfsleiders van deze 
ondernemingen (61%) beduidend vaker stress ervaren in vergelijking 
met zelfstandigen zonder personeel (36%) en werknemers (33%). Het al 
dan niet kunnen beschikken over een passende personeelsbezetting 
is hier een cruciale factor. Deze bedrijfsleiders vangen zelf de gevolgen 
op wanneer ze geconfronteerd worden met onvoldoende personeel of 
wisselende personeelsbehoeften. Dit leidt er ook toe dat ondernemers 
meer uren moeten presteren en laat dat net één van de zaken zijn waarover ondernemers 
klagen. Bijkomende aanwervingen stellen ze vaak uit omwille van de hoge investeringskost. 
Doordat deze KMO’s vaak problemen hebben met passende personeelsbezetting (zowel 
naar omvang toe als naar kwalificaties) worden ze ook regelmatiger geconfronteerd met 
personeelsproblemen: hogere absenteïsmecijfers en meer problematische relaties met 
medewerkers.

Andere talenten zoeken

De populatie beschikbare werkzoekenden daalt snel. Volgens de prognoses van de 
studiecommissie voor de vergrijzing gaat de bevolking op arbeidsleeftijd (tussen 18 en 66 jaar) 
tegen 2030 met 52.000 personen achteruit.1 

Tabel 1: Toestand op de arbeidsmarkt, in duizendtallen van 2019 tot 2030. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Bevolking van 
18 tot 66 jaar

7216,5 7221,9 7223,3 7221 7217,3 7212,8 7206,8 7199,3 7191,8 7184,2 7175,4 7164,4

Verschil 
tov 2019

5,4 6,8 4,5 0,8 -3,7 -9,7 -17,2 -24,7 -32,3 -41,1 -52,1

Bron: Jaarlijks verslag 2018 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (referentiescenario)

1 www.plan.be/databases/cev/CEV_REF_NL.xlsx

  Het welzijn 
van ondernemers 

lijdt onder de krapte.
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De gewenste profielen en skills zijn dan ook steeds moeilijker te vinden om vacatures in te 
vullen. De verwachting is dat dit voor een lange periode zal aanhouden. In 2007 bedroeg 
het aantal uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA2) in Vlaanderen 136.617 personen. Op 
het hoogtepunt in 2013 groeide de populatie aan tot 171.977 om vervolgens in 2018 onder 
het aantal in 2007 te gaan tot 124.976 uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. Deze daling 
vindt trouwens plaats in een periode waarin de loopbaan is verlengd (langere beschikbaarheid 
voor de arbeidsmarkt en afbouw van vrijstellingen). De groep “vrij ingeschreven” en “anderen” 
volgen deze daling niet en stijgen daarentegen fors. De groep vrij ingeschreven bestaat uit 
werkzoekenden die geen recht op uitkeringen hebben, maar die zich als werkzoekende 
hebben laten inschrijven. Binnen de groep “anderen” zitten hoofdzakelijk de deeltijds lerenden, 
van het recht uitgesloten werkzoekenden, werkzoekenden met een leefloon en de erkende 
vluchtelingen met een leefloon. De werkloosheidsgraad3 is de afgelopen jaren gedaald tot het 
niveau van 2007.

Tabel 2: Categorie werkzoekenden tussen 2007 en 2018.

WZUA BIT Vrij ingeschrevenen Anderen Totaal

# % # % # % # %

2007 136.617 79,75% 11.187 6,53% 11.711 6,84% 11.782 6,88% 171.297

2008 140.247 78,77% 12.062 6,77% 13.092 7,35% 12.636 7,10% 178.037

2009 171.481 77,81% 16.290 7,39% 17.705 8,03% 14.899 6,76% 220.375

2010 152.251 76,19% 13.592 6,80% 18.027 9,02% 15.964 7,99% 199.834

2011 145.282 75,67% 13.458 7,01% 17.817 9,28% 15.430 8,04% 191.987

2012 156.647 74,58% 15.694 7,47% 21.377 10,18% 16.309 7,77% 210.027

2013 171.977 74,91% 17.237 7,51% 24.195 10,54% 16.161 7,04% 229.570

2014 171.421 74,63% 16.709 7,27% 24.634 10,72% 16.933 7,37% 229.697

2015 165.022 72,07% 14.459 6,31% 29.766 13,00% 19.740 8,62% 228.987

2016 149.004 69,12% 14.111 6,55% 30.817 14,30% 21.630 10,03% 215.562

2017 138.273 68,19% 12.521 6,18% 28.171 13,89% 23.801 11,74% 202.766

2018 124.976 66,90% 11.504 6,16% 26.640 14,26% 23.687 12,68% 186.807

Bron: VDAB (2019)

Eén van de oplossingen zal erin bestaan om, breder dan de gekende populatie werkzoekenden, 
te kijken naar nieuw talent. Dit betreft onder andere mensen die een uitkering binnen een 
andere tak van de sociale zekerheid ontvangen als mensen die om welke reden dan ook geen 
uitkering genieten. Dit vraagt uiteraard een sterke arbeidsbemiddelaar. Het Steunpunt Werk4 

schat dat de potentiële arbeidskrachten in Vlaanderen (2016) 3.812.100 personen betreft. 
2.746.000 personen zijn daarvan reeds aan de slag. Naast de gekende werkzoekenden zijn 
volgende personen nog te activeren:

• Latente arbeidsreserve5   55.200 
• Inzetbaren bij de niet-beroepsactieven6  58.300 
• Ondertewerkgestelden7   118.700
• Niet-direct inzetbaren8   626.800

2 WZUA: Werkzoekenden met werkloosheidsuitkeringsaanvraag
3 Werkloosheidsgraad: de verhouding tussen het aantal NWWZ en de beroepsbevolking 
4 Werk.Focus: Waar kunnen we nog extra arbeidskrachten vinden in Vlaanderen? Steunpunt Werk, 14 maart 2018.
5 Latente arbeidsreserve: werkzoekendenpopulatie die niet aan alle criteria van de werkloosheidsdefinitie voldoet. 

Deze groep zoekt vaak niet actief naar werk of is niet direct beschikbaar. (Bron: Steunpunt Werk).
6 Inzetbaren bij de niet-beroepsactieven: zien zichzelf als werkend of werkzoekend, maar voldoen niet aan de definitie. 

Bijvoorbeeld huismoeders/vaders. (Bron: Steunpunt Werk). 
7 Ondertewerkgestelden: De groep werkenden die minder dan voltijds werken. (Bron: Steunpunt Werk).
8 Niet-direct inzetbaren: Binnen deze groep zitten de verschillende populaties zoals studenten, personen met een 

aandoening of handicap, bruggepensioneerden, etc. (Bron: Steunpunt Werk). 
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Concreet houdt de berekening van het Steunpunt Werk in dat er op dit moment een potentieel 
van 859.000 personen is voor onze arbeidsmarkt. Let wel, niet iedereen van deze groep is even 
snel bemiddelbaar naar werk.

Grafiek 12: Potentiële reserve in Vlaanderen in 2016.
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Bron: Statbel – EAK (Bewerking door Steunpunt Werk) 

Nu de werkloosheid in Vlaanderen laagterecord na record breekt, werd de vraag gesteld aan 
ondernemers welke andere arbeidskrachten ze zouden willen aanwerven. Uit de enquête 
blijkt dat bijna 80% van de ondernemers bereid is de niet-gebruikelijke werkzoekende een 
kans te geven. We stellen vast dat 1 op de 2 ondernemers een deeltijdse tewerkstelling wil 
aanbieden. Daarnaast kijken ondernemers vooral naar nieuwkomers & vluchtelingen (33%) en 
bruggepensioneerden (29%) om de openstaande vacatures op te vullen. 1 op 4 denkt na over 
gerichte economische migratie en meer dan 22% zou langdurige werklozen aanwerven. We 
kunnen dan ook concluderen dat ondernemers ook bereid zijn om minder evidente profielen 
in overweging te nemen. 

Grafiek 13: Welke van onderstaande arbeidskrachten zou u aanwerven in tijden van krapte? 
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Bron: UNIZO (2019)

Uit de kwalitatieve resultaten van de bevraging blijkt dat ondernemers niet zozeer geïnteresseerd 
zijn in het “etiket” dat iemand draagt of tot welke doelgroep iemand behoort. Ze kijken naar 
andere zaken, zoals of iemand bereid is om aan de slag te gaan. Een goede kandidaat moet de 
goede motivatie en attitude aan de dag brengen om bij de onderneming aan de slag te gaan. 
Ondernemers verwachten daarnaast van nieuwe medewerkers dat ze leergierig zijn, zelfstandig 
kunnen werken, regels en afspraken nakomen, klantgericht zijn en kunnen samenwerken. 
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Grafiek 14: Gewenste competenties bij nieuwe medewerkers.
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Naast het optimaliseren van de beschikbare arbeidsreserve binnen Vlaanderen, kan in Brussel 
en Wallonië naar arbeidskrachten worden gezocht. Het contrast van het aantal werkenden 
boven en onder de taalgrens is enorm. Op het vlak van werkzaamheidsgraad, steekt Vlaanderen 
er met kop en schouders bovenuit met 75%. Brussel (60,7%) en Wallonië (63,6%) hebben 
nog een grote weg af te leggen. Vlaanderen kent dan ook vooral een inactiviteitsprobleem, 
gezien de populatie werkzoekenden bijzonder laag is. Wallonië en Brussel kennen naast een 
inactiviteitsprobleem, ook nog een grote groep werkzoekenden, respectievelijk 5.7% en 9,4%. 

Tabel 3: Verdeling populatie op beroepsactieve leeftijd naar status en gewest.

  Werkenden Werkzoekenden Inactieven

Vlaams Gewest 75,4% 2,4% 22,2%

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 60,7% 9,4% 29,9%

Waals Gewest 63,6% 5,7% 30,7%

Bron: Prof. Dr. Stijn Baert – Jobs, jobs, jobs! Heeft Michel-1 de mantra waargemaakt?9

In 2016 waren er in Vlaanderen en Brussel respectievelijk 3.024.83910 en 488.666 personen 
op beroepsactieve leeftijd11. We stellen vast dat bijna 43.500 Brusselaars werk hebben in 
Vlaanderen, ofwel 14% van de werkenden uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Afgelopen 
jaar (2018) vulden Brusselaars 10.60712 Vlaamse vacatures in. De pendel van Vlaanderen naar 
Brussel bedraagt 224.000 personen, of 10%. Tot slot vinden ook 50.700 Walen (4% van de 
Waalse werkenden) hun weg naar Vlaanderen. 

9  Prof. Dr. Stijn Baert – Jobs, jobs, jobs! Heeft Michel-1 de mantra waargemaakt? 

https://users.ugent.be/~sbaert/JOBS_JOBS_JOBS_Een_opini%C3%ABrende_evaluatie.pdf
10 Bron: Steunpunt Werk
11 Bron: Steunpunt Werk 
12 Schriftelijke vraag nr.326 door Robrecht Bothuyne
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Tabel 4: Pendel in en tussen gewesten in 2016.

Werkplaats

Vlaams 
 Gewest

BHG
Waals 

 Gewest
Buitenland

Woonplaats

Vlaanderen 2.061.294 224.236 30.705 33.187

Brussel 43.442 243.796 19.043 2.154

Wallonië 50.765 125.922 921.802 53.049

Buitenland 42.510 6.091 34.584 /

Bron: Steunpunt Werk

Als kleinste en centraal gelegen Gewest is het voor de hand liggend dat in Brussel de meeste 
werknemers pendelaars zijn en dus in de andere gewesten wonen. Tegelijk is er duidelijk een 
mismatch op de Brusselse arbeidsmarkt, waarbij bedrijven er eerder hooggeschoolde profielen 
zoeken terwijl de grootste groep werkzoekenden in Brussel laaggeschoold is. Zeker voor deze 
laatste groep zijn er waarschijnlijk wel jobkansen in de andere gewesten. Omgekeerd zouden 
de ondernemers uit deze gewesten ook een betere toegang moeten krijgen tot de Brusselse 
arbeidsreserve. 

Conclusie

Het openstellen van een vacature kent verschillende redenen. We stelden vast dat 84% van 
de ondernemers problemen ervaart met het invullen van zijn vacature(s). De belangrijkste 
redenen hiervoor zijn: te weinig kandidaten, vacatures blijven te lang openstaan en 
aangeleverde externe kandidaten voldoen niet. 42% van de ondernemers heeft een vacature 
moeten stopzetten enkel en alleen omdat er geen kandidaten zijn. Dit heeft gevolgen voor 
de onderneming op zowel economisch als sociaal vlak. Desondanks blijven ondernemers 
speuren naar geschikte kandidaten. 80% van hen neemt niet evidente profielen in overweging. 
Dit leidt tot de volgende vragen: 

• Wat kan de overheid ondernemen om vacatures helpen in te vullen?
• Wat doet de ondernemer zelf om kandidaten aan te trekken?
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Oplossingen 

Wat de overheid kan doen

Voor ondernemers bestaat er maar één overheid, maar de complexe structuur van institutioneel 
België zorgt er voor dat verschillende niveaus bevoegd zijn voor het arbeidsmarktbeleid. Om 
deze reden maken we het onderscheid tussen de Vlaamse en de federale overheid. Uit de 
enquête blijkt dat de federale overheid nog heel wat werk op de plank heeft. 

De ondernemers schuiven met stip twee structurele oplossingen door de overheid naar voor. 
76% van de ondervraagden is voorstander van de beperking van de werkloosheidsuitkeringen 
in de tijd. 70% wil dat de nettolonen stijgen onder het motto “werken lonend maken”, zonder 
dat de loonkosten omhoog gaan. Ook de roep naar de mogelijkheid om meer en goedkopere 
overuren te kunnen laten presteren is groot (40%). De top 5 wordt aangevuld met een vraag 
naar minder tijdskrediet (26%) en minder ouderschapsverlof (22%). 

Het Vlaams instrumentarium moet hoofdzakelijk inzetten op een sterk doelgroepenbeleid 
(21%). Daarnaast zijn ondernemers vragende partij voor meer en flexibelere kinderopvang 
(17%) en voor een sterke arbeidsbemiddelaar met oog voor de werkgevers (16%).

Grafiek 15: Structurele oplossingen die ondernemers verwachten van de overheid.
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Wat de ondernemer vandaag reeds doet

Om af te sluiten werd de vraag gesteld wat de ondernemer zelf doet om geschikt personeel 
te vinden. Ondernemers hebben verschillende manieren om dat te doen. Dat kan gaan van 
creatievere manieren om sollicitanten aan te trekken tot, initiatieven naar het eigen personeel 
als investeringen in toekomstig personeel.

Een eerste grote groep van initiatieven betreft hoofdzakelijk de manier waarop gezocht wordt. 
Zo doet 52% van de ondervraagden beroep op externe dienstverleners, zoals bv. VDAB of 
een uitzend- of interimkantoor. Het actief zoeken binnen het eigen netwerk (50%) als buiten 
het eigen netwerk (26%) winnen aan belang. Tot slot zoeken ook heel wat ondernemers, 
zo’n 39% ofwel meer dan 1 op de 3, hun heil tot het uitbesteden van activiteiten aan andere 
ondernemers. Uit een eerdere UNIZO-enquête (2017) bleek dat op dat moment nog maar 36% 
beroep deed op andere ondernemers. Diezelfde lijn wordt doorgetrokken in deze enquête. 
Om meer personeel aan te trekken, kan ook nagedacht worden om vacatures niet te specifiek 
te maken. Deze stelling wordt gevolgd door 22% van de bevraagde ondernemers. Tot slot, kan 
het creatief afnemen van sollicitaties de poule vergroten, maar dit kent tot op vandaag nog 
maar weinig ingang bij ondernemers (9%).

Daarnaast nemen ondernemers verschillende initiatieven naar het eigen personeel toe. Op 
die manier trachten zij hun bedrijf in de markt te zetten als een aangename plaats om te 
werken. Vooreerst zetten ondernemers in op een aangename werksfeer op de werkvloer en 
op het imago en de reputatie van de onderneming (44%). Maar ook het her-, bij- of omscholen 
van werknemers wordt vaak gebruikt om vacatures in te vullen (27%). Minder populair zijn 
oplossingen in de trend van andere vormen van verloning (8%) of het eerst openstellen van de 
vacature voor het eigen personeel (7%)

Tot slot investeren ondernemers ook in toekomstige medewerkers. 1 op de 3 ondernemers 
zet het opleidingsinstrument IBO in om zijn vacatures in te vullen. Maar ook duaal leren (11%) 
begint zijn ingang te vinden bij ondernemers. Vanuit UNIZO ondersteunen en geloven we sterk 
in beide instrumenten. 

Grafiek 16: Oplossingen die ondernemers zelf nemen.
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UNIZO-voorstellen

Spreek de volledige arbeidsreserve aan

ü  De werkzoekendenpopulatie waarbinnen de bemiddelingsdiensten opereren is vandaag 
hoofdzakelijk beperkt tot de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. Uiteraard moeten 
we deze groep blijven activeren. Dit zal echter niet volstaan om de enorme vraag naar 
werkkrachten in te vullen. Met de krapte op de arbeidsmarkt die structureel van aard is, 
zal het cruciaal zijn dat iedereen die daartoe de mogelijkheid heeft, effectief kan ingezet 
worden. Daarom moet de volledige potentiele arbeidsreserve worden geactiveerd. Dit 
betekent dat de taken van de arbeidsmarktregisseurs VDAB en Actiris en de reikwijdte van 
hun werking uitgebreid moeten worden. Zij moeten een zicht hebben op het statuut, 
de capaciteiten en leermogelijkheden van iedereen die op beroepsactieve leeftijd is. Op 
deze wijze hebben VDAB en Actiris een veel beter zicht op de te bemiddelen populatie. 
Zij moeten tevens ten aanzien van deze volledige groep een dienstverlening en werking 
uitbouwen. De baseline bij de arbeidsbemiddelingsdiensten moet switchen van de 
werkloosheid bestrijden naar het invullen van vacatures. 

ü  Om meer mensen aan de slag te krijgen wil UNIZO verder inzetten op de ondersteuning 
en ontwikkeling van re-integratietrajecten voor langdurig zieken. 

• Ondernemers moeten daarbij extra steun kunnen krijgen om succesvolle re-
integratietrajecten uit te werken en om aangepast werk aan te bieden aan die mensen 
die dit om medische redenen nodig hebben. Het uittekenen van die trajecten is immers 
niet evident. Daarom pleit UNIZO voor het invoeren van een re-integratiepremie die 
ondernemers kunnen gebruiken om zich te laten bijstaan bij het opzetten van re-
integratietrajecten. 

• Daarnaast pleit UNIZO voor een verhoging van het budget dat wordt gebruikt voor 
de samenwerking tussen RIZIV en de tewerkstellingsdiensten om langdurig zieken en 
arbeidsongeschikten weer naar de arbeidsmarkt te leiden. 

ü  Sommige groepen in de samenleving blijven achterop, zoals: ouderen, personen met een 
migratieachtergrond en personen met een arbeidshandicap. Hoewel er al grote stappen 
vooruit zijn gezet de afgelopen legislatuur, is dit werk nog niet af. Om alle talenten op 
onze arbeidsmarkt benutten is nood aan sensibilisering gericht aan iedereen (burgers en 
bedrijven) om de meerwaarde en de positieve elementen van werk in een positief daglicht 
te stellen. De doelstelling is een evenredige arbeidsmarktparticipatie van alle personen op 
beroepsactieve leeftijd. 

ü  Aanvullend dient de activeringsgedachte sterker uitgebouwd te worden binnen de 
uitkeringsstelsels naast werkloosheid, zoals het RIZIV, Fedris en de FOD Sociale zekerheid. 
Dit betekent concreet dat er veel meer dan vandaag consequent gecontroleerd en 
geëvalueerd dient te worden binnen de uitkeringsstelsels. Binnen deze stelsels moet 
meer dan vandaag de omslag gemaakt worden naar een focus op de (rest)mogelijkheden 
in plaats van de gebreken. Wanneer iemand restcapaciteiten heeft en dus nog nuttig kan 
ingezet worden op de arbeidsmarkt, dringt een warme overdracht naar VDAB of Actiris 
zich op. 
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Beperk en vereenvoudig de werkloosheidsuitkering in de tijd

ü  Een beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd zorgt voor een versterkte activerende 
gedachte bij zowel de werkzoekende als de bemiddelingsdiensten en versterkt ook het 
verzekeringsprincipe binnen de sociale zekerheid. UNIZO stelt daarom voor om de 
werkloosheidsuitkering afhankelijk te maken van de voorgaande loopbaanduur, met 
een minimum van 2 jaar tot een maximum van 5 jaar. Dit geeft de werkzoekende, met 
voldoende ondersteunende maatregelen, voldoende de tijd om een nieuwe job te vinden. 
Na deze periode valt de werkzoekende terug op een “werkloosheidsbijstand”, waarbij de 
uitkering gekoppeld wordt aan een middelentoets (conform het leefloon). De keuze voor 
een werkloosheidsbijstand is nodig om de werkzoekende binnen de sociale zekerheid en 
in het vizier van de regionale bemiddelingsdiensten te houden.

ü  Er is nood aan een evaluatie van het federaal normatief kader. Vandaag bestaan 3 typen 
beschikbaarheid: actief (je gaat zelf actief op zoek naar werk), passief (je bent beschikbaar 
voor de arbeidsmarktregisseur en voert de gevraagde opdrachten uit) en tot slot de 
aangepaste beschikbaarheid (SWT of vanaf 60 jaar word je vrijgesteld van de actieve 
beschikbaarheid). Eigenlijk werkt dit contraproductief in tijden dat we alle talenten 
langer en met meer goesting aan de slag willen. UNIZO stelt voor om nog 2 typen van 
beschikbaarheid over te houden. Ofwel ben je beschikbaar voor de arbeidsmarkt, ofwel ben 
je het niet. In dit laatste geval, hoor je ook niet thuis binnen de werkloosheidsverzekering. 

ü  VDAB en Actiris moeten consequenter onderzoeken of de werkzoekenden tijdens de 
bemiddelingsfase effectieve inspanningen levert om zich kandidaat te stellen voor 
openstaande vacatures en om aangenomen te worden voor jobs die passend zijn conform 
de definitie in de werkloosheidsreglementering. Vandaag heeft het overgrote deel van de 
sancties van VDAB en Actiris betrekking op het niet aanwezig zijn op een opvolggesprek. 
Niet het aantal sancties zijn een doel, maar het lijkt logisch dat wanneer de VDAB en Actiris 
consequent bemiddelen en controleren, dat er ofwel meer sancties komen dan wel dat er 
duidelijke verschuivingen zijn binnen de verschillende typen en redenen tot sanctie. 

Interregionale samenwerking 

ü  VDAB sluit op geregelde tijdstippen samenwerkingsovereenkomsten af met de andere 
regionale arbeidsbemiddelingsdiensten. Spijtig genoeg stellen we vast dat deze 
samenwerkingsovereenkomsten eerder vaag blijven over de concrete te behalen resultaten, 
ondanks de goede intenties van deze overeenkomsten. Op deze wijze is het moeilijk om 
een grondige evaluatie te maken. De toekomstige samenwerkingsovereenkomsten met 
betrekking tot interregionale mobiliteit moeten veel duidelijkere KPI’s bevatten. Concreet 
denken we dan aan het aantal bereikte werkzoekenden, geslaagde matches tussen 
vacatures en werkzoekenden, aantal opleidingen, etc. De Raad van Bestuur van VDAB 
moet deze samenwerkingsovereenkomsten op regelmatige basis evalueren en bijsturen 
waar nodig. 

ü  Actiris, VDAB, Le Forem en ADG wisselen vandaag al een groot deel vacatures uit, maar deze 
vacatures worden niet meegenomen in een systeem van automatische matching. Alle IT-
systemen moeten hierop worden aangepast, zodat de Vlaamse en Brusselse vacatures 
sneller bij werkzoekenden geraken op basis van hun competentieprofiel. Sterker nog, het 
mag niet bij uitwisselen blijven. UNIZO wil dat de arbeidsmarktregisseurs consequent de 
definitie van de passende dienstbetrekking hanteren. Dit betekent concreet dat de activering 
van een werkzoekende zich niet mag beperken tot de gewestelijke of provinciale grens. 
De werkgeversconsulenten van Actiris hebben vandaag weinig tot geen contact met de 
werkgevers of consulenten van VDAB en Le Forem in Waals- en Vlaams-Brabant. Maar ook 
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de werkzoekendeconsulenten in de Rand hebben geen toegang tot de werkzoekenden 
van Brussel. Net zoals vacatures moeten ook werkzoekenden, binnen het kader van de 
passende dienstbetrekking, worden “uitgewisseld” met de overige bemiddelingsdiensten. 

Laat VDAB & Actiris een dienstverlening uitbouwen 
op maat van werkgevers 

ü  De arbeidsbemiddelaars VDAB & Actiris hebben een belangrijke taak om de vacatures 
op onze arbeidsmarkt mee in te vullen. Omdat onze arbeidsmarkt in België en de regio’s 
hoofdzakelijk bestaat uit KMO’s tot 250 werknemers (99,8%), moeten VDAB en Actiris 
bij de ontwikkeling van hun tools en dienstverlening vertrekken vanuit een KMO-first 
principe. Wat werkt voor een kleine onderneming werkt ook voor grote bedrijven, 
maar dat geldt alvast niet omgekeerd. Concreet houdt dit in dat onderzocht wordt 
of de bestaande tools en dienstverlening (zoals de betalende services van VDAB) wel 
voldoende op maat van de noden van de kleine bedrijven zijn. Dit zou op verschillende 
manieren kunnen worden gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld focusgroepen of bevragingen 
met ondernemers en bedrijven met een verschillende personeelsklasse. 

ü  Sinds oktober 2018, is de vernieuwde contactstrategie voor werkzoekenden gelanceerd 
bij VDAB. Hierbij wordt getracht om de werkzoekende op maat te ondersteunen. 
Door gebruik te maken van de digitalisering, tracht VDAB de fysieke of persoonlijke 
dienstverlening intensiever en kwalitatiever te maken. Een soortgelijke oefening dient 
gemaakt te worden voor de werkgevers. Hoewel de eerste gesprekken nog moeten 
plaatsvinden over de contactstrategie voor werkgevers met VDAB, denkt UNIZO alvast 
na over hoe zo’n contactstrategie er kan uitzien. Concreet vraagt UNIZO dat een zelfde 
fasering wordt ingebouwd als bij de contactstrategie voor werkzoekenden, namelijk 
een “digital first”-laag (die ondernemers in staat stelt om zoveel als mogelijk zelf hun 
vacature te publiceren en in te vullen door middel van verschillende online-tools), 
gevolgd door een “human digital”-laag (indien een vacature niet op een korte termijn 
ingevuld geraakt, neemt VDAB proactief contact op om alternatieven voor te stellen 
zoals bv. een IBO of de persoonlijke dienstverlening voor werkgevers) om tot slot in 
de persoonlijke dienstverlening voor werkgevers te komen (vacaturebemiddelaar, zie 
volgend punt). Uiteraard moet Actiris dergelijke initiatieven ook nemen. 

ü  Vandaag kennen VDAB en Actiris hoofdzakelijk bemiddelaars die bezig zijn met de 
werkzoekenden. We stellen vast dat er binnen het beleid een omslag plaatsvindt met 
betrekking tot de invalshoek op onze arbeidsmarkt. Er wordt namelijk de switch gemaakt 
van het oplossen van de werkloosheid naar het invullen van vacatures, wat een positieve 
evolutie is. Bijgevolg moet deze switch ook bij de bemiddelaars van VDAB en Actiris 
worden gemaakt. Volgens UNIZO is er nood aan een extra type bemiddelaar (binnen het 
huidige personeelsbestand), de vacaturebemiddelaar. Deze bemiddelaar vertrekt vanuit 
de vacature en koppelt, zoals een interimkantoor dat doet, werkzoekenden met een 
geschikt profiel aan een vacature. Op deze wijze worden ook meer sollicitatieopdrachten 
gerealiseerd, hebben bedrijven een duidelijk aanspreekpunt en kan er snel feedback 
verkregen worden. Dit draagt dan opnieuw bij aan de bemiddeling van werkzoekenden 
en aan een consequent en actief controle- en sanctioneringsbeleid. 
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Kinderopvang

ü  In de kinderopvang bestaan er drie trappen van subsidie. In trap 1 (en 0) is de prijszetting 
vrij. In trap 2 en 3 betalen de ouders een tarief dat verschilt naargelang hun inkomen. Deze 
trappen 2 en 3 zijn afgesloten takken: organisatoren die in deze trappen willen werken, 
moeten specifiek toegelaten worden. Dit gebeurt naar aanleiding van uitbreidingen van 
de subsidie-enveloppe. Als gevolg hiervan hebben (alleenstaande) ouders met een laag 
inkomen geen gegarandeerde plaats aan inkomenstarief. Een plaats bij een organisator 
in trap 1 (of 0) zal echter veel meer kosten, wat voor deze ouders een drempel kan zijn 
om (volledig) actief te zijn op de arbeidsmarkt. Daarom stelt UNIZO in eerste instantie 
voor om het aantal plaatsen en organisatoren binnen trap 2 uit te breiden. 

ü  Voor de kinderen die ondanks de verruiming in trap 2 toch geen plaats aan inkomenstarief 
hebben, kan de kinderopvangtoeslag worden opgetrokken voor kinderen van ouders met 
een laag inkomen. De huidige kinderopvangtoeslag bedraagt 3,23 euro per opvangdag 
in trap 1 (of 0). UNIZO stelt voor om dit op te trekken naar bijvoorbeeld 20 euro voor 
ouders met een gezamenlijk belastbaar inkomen onder 30.984 euro per jaar en dit 
bedrag vervolgens af te bouwen naar mate het gezamenlijk belastbaar inkomen stijgt (om 
inkomensval te vermijden).

ü  Vanaf 1 januari 2019 is er een subsidie voor ruimere openingsmomenten in groepsopvang. 
Deze uitbreiding van flexibele opvang naar vroege en/of late uren, het weekend, enz. is 
nodig om iedereen voluit de kans te bieden deel te nemen aan de arbeidsmarkt. UNIZO 
vraagt dat (alleenstaande) ouders die werken op onregelmatige uren de garantie krijgen 
dat er altijd plaats is voor hun kind in een opvang in de buurt. Kind en Gezin wordt 
verantwoordelijk om deze garantie te bieden en doet hiervoor beroep op specifieke 
organisatoren.

ü  Voor de hervorming van de kinderbijslag naar het groeipakket werd de kinderbijslag 
verhoogd met een sociale toeslag op basis van het statuut van de ouders (vb. werkloos, 
arbeidsongeschikt, enz.). Het huidig groeipakket voorziet een sociale toeslag voor 
kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Het bedrag van de toeslag hangt af van het 
inkomen in het gezin en het aantal kinderen: wie minder dan 30.984 euro verdient per 
jaar en één of twee kinderen heeft, krijgt 51 euro per kind per maand. Voor meer dan twee 
kinderen is dat 81,60 euro per kind per maand. UNIZO stelt voor om de sociale toeslag te 
verhogen voor kinderen van alleenstaande ouders die minstens voltijds of 4/5de werken 
en minder dan 30.984 euro verdienen.

Geef (arbeids)migratie een kans

ü  De invoering van de gecombineerde vergunning op 01/01/2019, kent nog 
enkele kinderziektes. Vooreerst zijn er de groeipijnen rond de vooropgestelde 
behandelingstermijnen die niet gehaald worden. Het is voor UNIZO belangrijk dat zowel 
de regionale als de federale overheid en zijn instanties focussen op een behandeling 
binnen de termijnen van deze aanvragen. Ondernemers verwachten een klantvriendelijke 
overheid. Een tweede element is de dynamische knelpuntberoepenlijst. Het is positief 
dat via deze dynamische lijst het individuele arbeidsmarktonderzoek niet moet worden 
uitgevoerd. Op dit moment wordt deze lijst tweejaarlijks geëvalueerd. Nu de krapte op 
dew arbeidsmarkt steeds nijpender wordt, stelt UNIZO voor om de lijst minimaal jaarlijks 
te evalueren, wetende dat de huidige lijst is gebaseerd op de VDAB-knelpuntberoepenlijst 
van 2017. Indien nodig moet een bijsturing binnen een redelijke periode mogelijk zijn. 
Daarbij aansluitend vraagt UNIZO een meldpunt dat fungeert als knipperlicht voor het 
departement werk en sociale economie en de sociale partners om sneller de dynamische 
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knelpuntberoepenlijst bij te sturen. Mogelijk zijn bepaalde knelpuntberoepen binnen 
sectoren niet gevat in de knelpuntberoepenlijst, omwille van de eerder beperkte vraag 
naar deze profielen. Tot slot vraagt UNIZO voor ondernemers die hun eerste stappen 
zetten met betrekking tot economische migratie een ondersteunende dienstverlening op 
maat van KMO’s door VDAB en Actiris.

ü  Het initiatief om buitenlandse werkkrachten aan te trekken komt normaal vanuit de 
werkgever. Maar wanneer de arbeidsmarktregisseurs VDAB of Actiris concluderen dat de 
juiste profielen vandaag en morgen (op basis van statistische data, zoals bevolkingsaantallen, 
aantal afgestudeerden per studierichting, profiel werkzoekenden, gevraagde profielen 
in vacatures, enz.) moeilijk of niet te vinden (zullen) zijn binnen België, moeten ze 
autonoom acties kunnen opzetten om de openstaande vacatures mee in te vullen. Het 
richtinggevend kader hiervoor is de knelpuntberoepenlijst van de arbeidsmarktregisseur. 
Dit zal nodig zijn omdat we evolueren naar een knelpunteconomie. We sluiten dergelijke 
acties voor laaggeschoolde profielen wel uit.

 
ü  Zodra vluchtelingen legaal op het grondgebied verblijven (via een asielaanvraag), 

moeten zij snel ingeschakeld kunnen worden op de arbeidsmarkt. Wanneer blijkt dat de 
asielaanvraag alsnog geweigerd wordt, moet de werkgever hier automatisch over worden 
verwittigd. De toegang tot onze arbeidsmarkt wordt ook bepaald door de mate waarin 
wij er in slagen de (eerder en elders verworven) competenties van (arbeids)migranten of 
vluchtelingen op een kwaliteitsvolle manier in kaart te brengen. Andere competenties 
en talenten moeten via een (interculturele) aangepaste screening of skillsassessment in 
kaart worden gebracht. Deze vormen de basis om het traject naar werk en/of opleiding te 
bepalen. Daarnaast is het belangrijk dat correcte informatie rond diplomagelijkwaardigheid 
of niveaugelijkwaardigheid zo snel als mogelijk bij deze talenten terecht komt, ook als 
opstap naar bv. een skillsassessment. Dit proces kan voorafgaandelijk aan de toegang tot 
de arbeidsmarkt worden opgenomen. Bij de inburgeringstrajecten van nieuwkomers moet 
voor elke persoon maximaal aandacht besteed wordt aan het professionele perspectief in 
een brede zin. Dit omvat o.a. het belang van werk, opleiding en talenkennis, hoe je werk 
kan vinden of creëren, de keuze voor ondernemerschap, etc. 

ü  Het niet spreken van de Nederlandse taal, blijft voor veel werkgevers een obstakel. Maar 
taal is een competentie en kan worden aangeleerd. Hoewel er vandaag reeds een aanbod 
bestaat, zowel NT2 als Nederlands op de werkvloer (door bv. VAB), moet dit aanbod veel 
sterker worden uitgebouwd, ook voor werkenden. Concreet moeten veel opleidingen 
toegankelijker gemaakt worden (regionale spreiding), als flexibeler (avond/weekend/
modulair/…) ingezet worden zodat er op maat van elkeen gewerkt kan worden. Naast 
NT2 gericht op werkzoekenden, moet Nederlands op de werkvloer veel sterker vanuit de 
behoefte van een onderneming worden aangeleerd. Dit vergt maatwerk vanuit het aanbod.

Aanwervingsstimulansen

ü  Naast de hervorming van de RSZ-doelgroepkortingen in 2016, is er de niet effectieve1 
Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig (+2 jaar) werkzoekenden. Het vermoeden 
is dat veel bedrijven afhaken omwille van de aanvraagprocedure die doorlopen moet 
worden. UNIZO vraagt daarom om de premie in eerste instantie om te vormen naar een 
RSZ-korting. Maar de uitdaging is groter (zie ook “spreek de volledige arbeidsreserve aan”). 
Om deze reden stelt UNIZO voor om de RSZ-korting voor langdurig werkzoekenden uit te 
breiden naar iedereen die om welke reden dan ook langdurig afwezig (+2 jaar) is geweest 
van de arbeidsmarkt (met uitzondering van jongeren tem 24 jaar en studenten). Concreet 
stellen we een volledige vrijstelling van de RSZ-korting voor, gedurende 8 kwartalen, 

1 In 2018 werden er slechts 902 premies toegekend.
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met een loongrens in jaar 1 van 7.500 euro per kwartaal. In jaar 2 trekken we dit op naar 
8.100 euro per kwartaal. 

ü  In tegenstelling tot Vlaanderen, koos Brussel bewust voor doelgroepverminderingen die 
tegemoet komen aan de Brusselse werkzoekenden. Het continueren van de ACTIVA2 
is op deze beslissing gebaseerd. Hoewel UNIZO geen voorstander is van het werken 
met ACTIVA, omwille van de verplichte routing via uitbetalingsinstellingen en het sterke 
geloof in kortingen via de RSZ, kan het begrip voor de keuze van de Brusselse regering 
opbrengen. Zeker binnen de Brusselse grootstedelijke zone, zouden de bemiddelaars 
van de arbeidsmarktregisseurs moeten investeren in het verspreiden van correcte en 
stimulerende informatie voor bedrijven. 

ü  Om te vermijden dat werkgevers die recht hebben op doelgroepverminderingen deze 
zouden mislopen, moet de toekenningsprocedure worden geautomatiseerd.

ü  Tot slot moet in de volgende legislatuur eindelijk werk gemaakt worden van het individueel 
maatwerk. Dit moet er voor zorgen dat personen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
en die het label “sociale economie” hebben, in de reguliere economie tewerkgesteld 
worden. Dit al dan niet via een passage binnen het collectief maatwerk en met de nodige 
ondersteuning. Bij de uitwerking van het individueel maatwerk, moet rekening worden 
gehouden met de noden die werkgevers nodig hebben om de samenwerking te doen 
slagen, zoals middelen voor eventuele redelijke aanpassingen, begeleiding, nazorg, etc. 

Vorming en opleiding

ü  Door de ontwikkelingen en innovaties op technologisch, digitaal en sociaal vlak zijn 
competenties en diploma’s steeds minder lang houdbaar. Het is voor iedereen – werkenden 
én organisaties – noodzakelijk om permanent bij te leren. Van de overheid verwachten we 
een stimulerend kader dat vorming en opleiding faciliteert, ondersteunt en beloont. De 
ondernemingen spelen daar op hun beurt op in. Concreet vraagt UNIZO dat het voor 
bedrijven interessant is om nog meer in vorming en opleiding te investeren door een 
verhoogde aftrek te voorzien voor investeringen in opleiding. 

ü  Levenslang leren mag voor niemand als kost worden aanzien, ook wanneer dit buiten 
arbeidstijd gebeurt. Om dit in een stroomversnelling te brengen wil UNIZO een vormingswijzer 
creëren waarbij alle informatie rond vormingsinitiatieven en -instrumenten samen wordt 
gebracht via een centraal en geïntegreerd platform. Bovendien moet de werkgever telkens 
voor de volledige loonkost3 worden vergoed wanneer de werknemer met behoud van 
loon afwezig is van het werk voor vorming en opleiding met behoud van loon.

ü  Talent is schaars. Wanneer een werknemer een opleiding volgt op kosten van zijn 
werkgever, kunnen beiden een scholingsbeding sluiten. De modaliteiten dienen meer ‘a 
jour’ worden gebracht. Daarbij stelt UNIZO concreet voor om de loongrens met het oog 
op de toepassing van een scholingsbeding te schrappen. Deze werd op 1 januari 2019 
reeds geschrapt voor knelpuntopleidingen of -functies. Tot slot moet toegelaten worden 
dat tot 100% van de vormingskost kan worden gerecupereerd.

2   ACTIVA is een tewerkstellingsmaatregel die de werkloosheidsuitkering activeert. Hierbij wordt de uitkering in mindering 

gebracht van het nettoloon waarop de werknemer recht heeft die maand. De werknemer ontvangt zijn loon dus in 

2 delen. Het ene deel verloopt via de werkgever en het andere via de uitbetalingsinstelling. De werkgever moet deze 

maatregel ook zelf aanvragen. 
3  In het kader van het Vlaams opleidingsverlof (vroeger: betaald educatief verlof) bedraagt het forfait: 

21,30 euro per uur afwezigheid.
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ü  Omwille van de snelle vervaging van competenties door technologie dreigt een nieuw 
sociaal risico. Mensen zullen nog in staat zijn om te werken, maar niet langer over de juiste 
competenties beschikken, met een ontslag tot gevolg. Om te vermijden dat mensen (te) 
lang in een uitkeringssysteem blijven zitten, pleit UNIZO voor een opleidingsverplichting 
voor werkzoekenden en inactieven. Dit betekent dat werkzoekenden en inactieven 
binnen de 6 maanden een opleiding naar werk moeten volgen. Op deze wijze stijgen hun 
kansen om opnieuw aan de slag te gaan. Aanvullend vindt minimaal een skills assessment 
plaats bij uitval van de arbeidsmarkt (rekening houdend met de aard van de uitval). Zo 
kan een vervolgtraject in een vroeg stadium mee worden vormgegeven. VDAB en Actiris 
spelen hier een belangrijke rol in. 

Nood aan flexibiliteit

ü  Veel werknemers zijn vragende partij om, bovenop de wekelijkse arbeidsduur van 38 uur, 
meer uren te presteren. Veel werkgevers hebben hier nood aan. Met de invoering van 
de 100 vrijwillige overuren werd hier reeds gedeeltelijk aan tegemoet gekomen. De NAR 
cao van 23 april 2019 bracht het minimum quotum ondertussen reeds op 120 uren per 
werknemer per jaar. De wet laat de sectoren nog toe om dit aantal verder op te trekken 
naar 360 uren. Indien de komende jaren blijkt dat dit op sectoraal vlak niet mogelijk is, 
vraagt UNIZO dat bekeken wordt hoe het krediet verder wordt opgetrokken voor alle 
sectoren en ondernemingen. Het presteren van meer vrijwillige overuren kan de krapte 
op de arbeidsmarkt immers een stuk verlichten.  Dit kan een belangrijke maatregel zijn in 
de strijd tegen de krapte op de arbeidsmarkt. 

ü  Tegelijk is het belangrijk dat de loonkost met betrekking tot overuren gedrukt wordt. 
Voor 180  overuren per kalenderjaar per werknemer geldt momenteel een fiscaal 
voordeelregime. De werkgever krijgt het voordeel van een vrijstelling van doorstorting 
van bedrijfsvoorheffing en de werknemer krijgt een belastingvermindering. Binnen de 
horecasector bestaat nog een meer voordelig systeem, waarbij 360 vrijwillige overuren 
kunnen worden gepresteerd, waarbij het bruto loon  is vrijgesteld van sociale bijdragen 
en bedrijfsvoorheffing. Bruto is daardoor gelijk aan netto. Bovendien moet voor deze 
overuren geen overloon betaald worden, wat de kost voor de werkgever nogmaals drukt. 
Ook voor andere sectoren zou men dergelijke systemen kunnen invoeren. UNIZO vraagt 
om het presteren van vrijwillige overuren makkelijker mogelijk te maken en de kost ervan 
te verlagen. 

ü  Het systeem van de flexi-jobs werd sinds 1 januari 2018 uitgebreid van de horeca naar 
de handel. Als gevolg hiervan kreeg UNIZO concrete vragen van verschillende sectoren 
(o.a. transport, groenvoorziening, tuincentra, textielverzorging, autosector, enz.) om ook 
gebruik te kunnen maken van dit systeem. De werkgevers in deze sectoren verkeren 
immers in gelijkaardige omstandigheden. Zij worden ook vaak met fluctuerende pieken 
(vb. in het weekend) geconfronteerd en hebben er dus nood aan om deze momenten 
met flexibele arbeidskrachten op te vangen. UNIZO vraagt dat het systeem van de flexi-
jobs niet langer beperkt zou zijn tot specifieke sectoren, maar voor alle werkgevers zou 
worden opengesteld. 
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Lage lonen

ü  In het kader van de interprofessionele afspraken voor de periode 2019-2020 is UNIZO 
er mee akkoord gegaan om een cao voor te bereiden die het interprofessioneel 
minimumloon (zoals dat vastligt in de cao nr. 43) met 1,1% verhoogt vanaf 1 juli 2019. Dit 
vanuit de redenering dat deze minimumlonen sinds 2009 geen verhoging bovenop index 
hebben gekregen, terwijl de andere loonbarema’s in die periode wel binnen het kader 
van de loonnorm verhogingen hebben gekend. Bovendien was een verhoging van het 
minimumloon voor de vakbonden een essentiële voorwaarde om een ontwerp van IPA 
(met daarin een loonnorm voor de periode 2019-2020 en afspraken over de invulling ervan) 
af te sluiten. De cao die werd voorbereid, is echter nog niet ondertekend. Een werkgroep 
onderzoekt tegen 15 juni 2019 of en hoe het minimumloon nog verder kan worden 
verhoogd. Voor UNIZO is dit niet evident. Een werkgever betaalt geen minimumloon 
uit gierigheid, maar omdat het economisch niet rendabel is om een hoger loon toe te 
kennen. Het gaat om laaggeschoolde jobs die arbeidsintensief, maar weinig productief 
zijn. De werkgever houdt er met andere woorden zelf weinig aan over. Bovendien is niet 
alleen de job weinig rendabel, maar zal de werknemer zelf ook nog eens tewerkgesteld 
zijn in een onderneming of sector die het niet breed heeft. Minimumlonen komen 
vandaag bijvoorbeeld vaak voor bij de zelfstandige kleinhandel, de kleine supermarkten, de 
landbouw, de taxisector en de podiumkunsten en muzieksector. Dit zijn niet de sectoren 
waar de grote winsten worden gegenereerd. Daarom neemt UNIZO het standpunt in 
dat een verhoging van het minimumloon met meer dan 1,1% volledig gecompenseerd 
moet worden ten aanzien van de betrokken werkgevers. Dit kan bijvoorbeeld door de 
invoering van een bijzonder lage looncomponent in de structurele bijdragevermindering 
die in een bijkomende vermindering van de werkgeversbijdrage voorziet. Deze bijzonder 
lage looncomponent moet dan zowel de stijging van het brutoloon als de stijging van de 
werkgeversbijdrage compenseren.

ü  Sommigen zeggen dat de lage looncategorieën netto meer moeten overhouden om 
de spanning met de werkloosheidsuitkering te vergroten en zo meer aan te zetten 
om te werken. UNIZO is hier op zich niet tegen, maar wijst er wel op dat de zeer lage 
lonen momenteel al erg weinig sociale bijdragen en belastingen betalen zie grafiek 
17 (in bijlage). Dit omwille van de progressiviteit van ons stelsel en de vele fiscale en 
parafiscale voordelen ten aanzien van werknemers met een zeer laag loon. Uit grafiek 18 
(in bijlage) blijkt bovendien dat de financiële prikkel om te werken wel degelijk aanwezig 
is in de zeer lage looncategorieën en vanaf een bruto loon van ongeveer 2.900 euro. 
In de looncategorieën tussen 2.400 euro bruto en 2.900 euro bruto bedraagt de netto 
werkloosheidsvergoeding in de eerste periode echter 90% of meer van het netto loon. Dit 
biedt een kleinere incentive om te gaan werken. Uit een Europese vergelijking blijkt dat 
een dergelijke vervangingsratio zeer uitzonderlijk is, zelfs / ook voor de eerste periodes 
van werkloosheid. Ook voor deze looncategorieën stelt zich dus de vraag wat de beste 
oplossing is: het netto loon verhogen of de vervangingsratio van de werkloosheidsuitkering 
verlagen.

Mobiliteit

ü  Binnen het decreet basisbereikbaarheid het vervoer op maat uitbouwen (ook buiten de 
gewoonlijke uren) op basis van tewerkstelling in gebieden die met het openbaar vervoer 
nu vaak onbereikbaar zijn. Denk maar aan bedrijventerreinen die geen busverbinding 
hebben. Op basis van overleg en onderzoek kunnen de witte vlekken op de kaart 
gedetecteerd worden, om vervolgens na te gaan welke ontsluitingsmogelijkheden er 
zijn voor deze witte vlekken. Het overleg moet zowel de operatoren als de werkgevers 
en werknemers stimuleren om samen na te denken over de meest interessante en 
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haalbare mobiliteitsoplossing. Dit kan gaan van een onderling carpoolplatform tot een 
shuttleverbinding die binnen het kader van het vervoer op maat valt.

ü  Meer en betere afstemming tussen de verschillende openbare vervoersmaatschappijen, 
zeker binnen de metropolitaine zone en het invoeren van een uniek ticket, en belangrijker 
nog, een uniek tarief om over de verschillende netten te gebruiken. Dit moet het 
gemakkelijker maken om over de gewestgrens te werken. De huidige situatie is een situatie 
waarbij de verschillende vervoersmaatschappijen op een eiland werken. Er is geen of zeer 
beperkte afstemming tussen de dienstroosters, de lijnen en de ticketing. Het gevolg is een 
inefficiënt systeem voor de gebruikers van het vervoer die de gewestgrenzen of de grenzen 
van de operator over moeten. Deze grenzen kunnen deels weggewerkt worden door een 
doorgedreven afstemming van de dienstregeling, maar vooral via de invoering van een 
gebiedsdekkend ticket. Voor zowel werkgevers als werknemers zou het bovendien een 
lagere administratieve last betekenen.

ü  Veiligere fietsverbindingen van en naar bedrijventerreinen. Veel bedrijventerreinen zijn op 
een onveilige manier ontsloten voor fietsers. Het gevolg is dat werknemers veel meer 
geneigd zijn de wagen te nemen, ook voor kortere afstanden, omdat het te onveilig lijkt 
om met de fiets tot op het werk te geraken. Vaak kan men met beperkte ingrepen een 
bedrijventerrein ontsluiten voor de fiets, door het aantakken op bestaande fietspaden en 
fietssnelwegen in de buurt. Bedrijven kunnen zich dan weer openstellen voor het gebruik 
van de fiets door de nodige infrastructuur te voorzien voor de werknemers die met de fiets 
komen. Dit gaat van overdekte fietsenstalling tot laadmogelijkheden voor e-bikes.

ü  Bouw een Gewestelijk Expresnet (GEN) uit rond Gent en Antwerpen. Deze volwaardige 
voorstadsnetten zijn meer dan een lightversie, waarbij treinen het S-label opgeplakt 
krijgen, maar stimuleren een modal shift. De netten staan in voor een betrouwbare 
en kwalitatieve verbinding tot Vlaanderens grootste steden met de omliggende 
gemeenten en (economische) gebieden. Minstens elk kwartier een trein en eenvoudige 
overstapmogelijkheden naar aansluitende lijnen geven een comfort aan de gebruiker en 
stimuleren de keuze voor het openbaar vervoer. Het Gewestelijk expresnet rond Brussel 
moet verder geoperationaliseerd worden. De frequentie op de belangrijkste lijnen moet 
opgevoerd worden tot 4 treinen per uur. Tot slot moet het openbaar vervoer in en rond 
Brussel ook afgestemd worden op een uitgaande pendel.
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Samenvatting

84% van de ondernemers ervaart problemen bij het invullen van vacature(s). Er is dus 
zowel in cijfers als op vlak van kwaliteit een krapte op de arbeidsmarkt. 42% van de 
ondernemers heeft hierdoor zelfs een vacature moeten stopzetten. Het probleem stijgt 
bovendien ten opzichte van 2017. De krapte op de arbeidsmarkt is enorm toegenomen en 
de verwachting is dat de uitdagingen enkel groter zullen worden. 

UNIZO pleit in dit dossier voor concrete maatregelen op korte termijn die de krapte op de 
arbeidsmarkt moet helpen oplossen:

1. Activeer niet enkel de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. VDAB en Actiris moeten 
hun actieterrein verbreden en de volledige arbeidsreserve aanspreken. De gedachte dat 
iedereen een inspanning moet leveren om (terug) actief te worden op de arbeidsmarkt 
moet in alle uitkeringsstelsels aanwezig zijn. 

2. Ondersteun ondernemers om re-integratieplannen op te stellen zodat langdurig zieke 
werknemers terug kunnen keren naar het werk. 

3. Sensibiliseer eenieder over de win-win van diversiteit (ouderen, personen met een 
migratieachtergrond en personen met een (arbeids)handicap) op de werkvloer. 

4. Beperk de werkloosheidsuitkering in de tijd, met een minimum van 2 jaar tot een maximum 
van 5 jaar. Wie daardoor zijn werkloosheidsuitkering verliest, kan beroep doen op een 
“werkloosheidsbijstand” die wel gekoppeld wordt aan een middelentoets (conform het 
leefloon). Behoudt de vernieuwde werkloosheidsuitkering enkel voor diegene die een 
perspectief hebben op de arbeidsmarkt. Om dit te controleren (en/of sanctioneren) 
hanteren VDAB en Actiris consequent de kaders van de passende dienstbetrekking en 
beschikbaarheid. 

5. VDAB, Actiris en Le Forem moeten nog intenser samenwerken. Vacatures en 
werkzoekenden moeten over de gewestgrenzen heen met elkaar uitgewisseld worden en 
volledig meegenomen worden in de werking van de verschillende tewerkstellingsdiensten. 
Brusselse en Waalse werklozen moeten actief begeleid worden naar Vlaamse vacatures. 

6. Actiris en VDAB moeten dienstverlening uitbouwen die niet alleen de werkzoekende, 
maar ook de werkgever centraal stelt. Dit vanuit een KMO-first principe. Het moet een 
kernopdracht van VDAB en Actiris worden om vacatures mee te helpen invullen. Een 
vacatureconsulent kan hiertoe bijdragen. 

7. Ouders met jonge kinderen aarzelen soms om (voltijds) te gaan werken omdat ze geen 
zekerheid hebben over kinderopvang aan een betaalbare prijs. UNIZO wil meer betaalbare 
kinderopvang creëren door een uitbreiding van het aantal plaatsen aan inkomenstarief. 
Daarnaast moeten (alleenstaande) ouders die op onregelmatige uren werken de garantie 
krijgen dat er altijd plaats is voor hun kind in een opvang in de buurt. Kind en Gezin wordt 
verantwoordelijk om deze garantie te bieden, in samenwerking met de organisatoren. 
Alleenstaande werkende ouders verdienen een verhoogde kinderbijslag om werken 
lonend te maken.
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8. Ook (arbeids)migratie kan een deel van de oplossing zijn. We vragen dat de afgesproken 
behandelingstermijnen van de single permit (of gecombineerde vergunning) gehaald 
worden. Dit vraagt extra inspanningen van de federale en Vlaamse overheid. VDAB en 
Actiris moeten, in samenwerking met KMO-sectoren, proactief talenten gaan zoeken in 
het buitenland. 

9. Geef vluchtelingen de mogelijkheid om snel na de aanvraag tot verblijf op het grondgebied 
te kunnen gaan werken. Het aanbod om Nederlands te leren moet stijgen, omdat het 
gebrek aan talenkennis drempels opwerpt om aan de slag te gaan. 

10. Behoud de RSZ-doelgroepkortingen zoals ze zijn en ken ze automatisch toe. Vorm de 
aanwervingspremie om tot een RSZ-korting en breidt ze uit naar degenen die langdurig 
afwezig zijn van de arbeidsmarkt. De volgende regering moet bovendien werk maken van 
een individueel maatwerk om personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt meer 
kansen te geven. Dit betekent dat zij, mits ondersteuning, ook tewerkgesteld moeten 
kunnen worden in een reguliere job.

11. Stimuleer en beloon ondernemers voor hun investeringen in vorming en opleiding 
door in een verhoogde fiscale aftrek te voorzien. Vergoed de werkgever ook volledig 
wanneer de werknemer met behoud van loon afwezig is van het werk voor vorming en 
opleiding. Om te vermijden dat KMO’s louter kweekvijvers van talent zijn, vragen we een 
versoepeling van het scholingsbeding. 

12. Verplicht werkzoekenden en personen in een ander uitkeringsstelsel na 6 maanden een 
opleiding te volgen.

13. Zorg dat ondernemers meer flexibiliteit kunnen uitbouwen binnen de onderneming door 
het aantal vrijwillige overuren op te trekken en de kosten van overuren te beperken. Breidt 
het aantal sectoren dat gebruik kan maken van de flexi-jobs verder uit.

14. Openbaar vervoer is cruciaal om te zorgen dat werkenden eenvoudig, tijdig en veilig 
op het werk geraken en dat op elk uur van de dag. Via het decreet basisbereikbaarheid 
wordt vervoer op maat (ook buiten de gewoonlijke uren) uitgebouwd op basis van 
tewerkstellingsgebieden. Werk een uniek ticket over verschillende vervoersmaatschappijen 
uit, zodat een verplaatsing over gewestgrenzen heen eenvoudig wordt. Stimuleer het 
gebruik van de fiets door werk te maken van veilige fietsverbindingen van en naar 
bedrijventerreinen. Voorzie tot slot in gewestelijke expresnetten voor Antwerpen en Gent 
en operationaliseer het Brusselse gewestelijk expresnet verder.
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Bijlagen

Bijlage 1

Grafiek 17: De bruto/netto verhouding over verschillende looncategorieën.
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Bijlage 2

Grafiek 18: De evolutie van de werkloosheid tegenover het nettoloon over verschillende 
looncategorieën.
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