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Via verschillende rapporten gaven we op systematische basis een beeld van de arbeidsmarkt in
2011 en wezen we op een aantal signalen die een indicatie konden geven van een heropleving van
de crisis op de arbeidsmarkt. Hier kunt u lezen of deze signalen als dan niet bevestigd werden
tijdens het eerste kwartaal van 2012.

Samenvatting
Jaarlijks zien we bij het jaareinde een toename van het aantal werkzoekenden om dan in het begin
van het jaar af te nemen. Dit zien we ook in 2012. Bijzonder dit jaar is dat door een statistische
wijziging er meer mensen als werkzoekend gecatalogeerd worden, wat een deel van de toename
van werkzoekenden voor januari verklaard. Toch valt het op dat de traditionele afname van het
werkzoekendenaantal beperkter is dan de voorgaande jaren.
Bij de kansengroepen zien we weinig verrassingen. Werkzoekende vijftigplussers, allochtonen en
personen met een arbeidshandicap blijven een groeiende groep. De meer conjunctuurgevoelige
werkzoekenden uit de kansengroepen, laaggeschoolden en jongeren, lijken in de maanden februari
en maart 2012 een weg te vinden naar een job.
De late winterprik in februari 2012 laat zich duidelijk zien in een toename van het aantal tijdelijk
werklozen. Bovenop de 14.106 niet-werkende werkzoekenden telde de Kempen in februari 14.495
mensen die minstens 1 dag tijdelijk werkloos waren. Een positief signaal is evenwel dat het
gemiddeld aantal dagen dat de tijdelijk werklozen niet aan de slag waren een heel pak lager lag dan
bij voorgaande winterperiodes.
Begin 2012 werden er weer meer vacatures gemeld aan VDAB dan in het najaar van 2011. Maar
het aantal openstaande vacatures nam wel af.
Tot slot blijven de faillissementen ook in de regio op een zeer hoog peil. Positief hierbij is dat het
jobverlies gekoppeld aan deze falingen wel lager is dan in 2011.
De signalen die de Kempense arbeidsmarkt uitzendt, wijzen er niet op dat onze regio in woelige
wateren terecht gekomen is. Maar we kunnen evenmin stellen dat we recht krabbelen uit de
economische crisis. De economische nulgroei die de OESO voor ons land voorspelt lijkt zich ook te
vertalen in weinig beweging op de Kempense arbeidsmarkt, noch in negatieve, noch in positieve
zin.
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Werkzoekenden

Figuur 1: Evolutie aantal Kempense en Vlaamse
NWWZ sept. 2008 – maart 2012 (bron: Arvastat –
verwerking RESOC Kempen)

De laatste maanden van het jaar leveren
traditioneel een kleine stijging in het aantal nietwerkende werkzoekenden (NWWZ) op. In 2012
zien we die toename in januari doorlopen. Dit is
deels te wijten aan een wijziging in de groep nietwerkende werkzoekende volgens de VDAB
definitie en deels aan de situatie op de
arbeidsmarkt. Februari en maart kennen een
daling t.o.v. de “recente piek” van januari met
14.106 NWWZ.
De wijziging in de statistische data doet zich voor
bij de startende uitzendkrachten onder de
werkzoekenden. Voordien werden werkzoekenden
die als uitzendkracht aan de slag gingen
onmiddellijk
uitgeschreven,
vanaf
2012
verdwijnen ze pas uit de werkzoekendencijfers
wanneer ze op de laatste dag van de maand minstens 10 dagen als uitzendkracht gewerkt hebben. Deze wijziging verklaart zo’n 2 procentpunt
van de werkloosheidstoename t.o.v. een jaar eerder.
Ten opzichte van vorig jaar maart zien we een toename van het aantal werkzoekenden met 3,1% of 417 NWWZ. De werkloosheidsgraa d is in
maart 2012 6,42%.

Figuur 2: Evolutie Kempense NWWZ volgens jaar 2008-2012 (bron:
Arvastat – verwerking RESOC Kempen)

Kijken we naar de evolutie ten aanzien van dezelfde periode van
vorige jaren dan zien we dat de Kempense arbeidsmarkt, ondanks
de recente daling van het aantal NWWZ, het toch niet zo goed
doet. Enkel in 2010 was het aantal werkzoekenden tijdens het
eerste kwartaal hoger dan in 2012. Bovendien is de traditionele
daling van het werkzoekendenaantal aan het begin van het jaar in
2012 minder steil dan de voorgaande jaren. Op dat vlak deed
enkel crisisjaar 2009 het slechter.

Figuur 3 toont dat niet alle kansengroepen een gelijke evolutie doormaken op de Kempense arbeidsmarkt.
De groene lijn, de vijftigplussers, tonen over de hele periode sinds september 2008 een gestage toename in het aantal werkzoekenden. De
maanden februari en maart zien we echter een kleine daling van het aantal werkzoekenden uit deze groep. De Kempen telt in maart 4.423
werkzoekende 50+’ers. Dat is, ondanks de daling, nog steeds 1/3de van het totaal aantal werkzoekenden.
De Kempense werkzoekende allochtonen, paarse lijn, nemen ook alsmaar toe. In maart 2012 telt de groep 1.723 NWWZ, zo’n 12,6% van de hele
groep NWWZ.
De grijsblauwe lijn, de groep van werkzoekenden die al meer dan twee jaar op zoek zijn naar een job, blijft ook zeer zachtjes toenemen. 4.061
werkzoekenden waren in maart 2012 al langer dan twee jaar op zoek naar een job, net geen 30% van alle Kempense werkzoekenden.
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In het vorige arbeidsmarktrapport verklaarden
we voor de werkzoekende personen met een
arbeidshandicap (PmAH), felblauwe lijn, het
dalende knikje dat we waarnemen in het najaar
20111. Sinds november 2011 ervaren we een
nieuwe toename van deze groep werkzoekenden.
Laaggeschoolden (oranje lijn) zijn de grootste
kansengroep,
met
iets
meer
dan
50%
vertegenwoordiging
bij
de
NWWZ.
Sinds
november 2011 volgde enkele maanden op rij
een toename van deze groep werkzoekenden,
maar in februari en maart zien we een daling tot
6.966 laaggeschoolde NWWZ.
Ook de jongere werkzoekenden stegen in januari
2012. Zij zijn de groep waar de gewijzigde
statistische telling voor uitzendkrachten de
meeste impact heeft. Als we rekening houden
met deze verklaring voor de toename aan het
begin van het jaar dan kunnen we stellen dat
deze groep toch zijn weg vindt op de
arbeidsmarkt.
Figuur 3: Evolutie Kempense werkzoekenden volgens kansengroep (linkeras kansengroep, rechteras totaal aantal NWWZ), sept. 2008 – maart
2012 (bron: Arvastat – verwerking RESOC Kempen)
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Sinds oktober 2011 is er de toepassing van de nieuwe definitie van deze kansengroep in de statistieken. Vanaf oktober 2011 is een attest of verslag met bewijs
van arbeidshandicap essentieel, voorheen kon iemand het label van PmAH krijgen wanneer er een vermoeden was.
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Tijdelijke werkloosheid
Figuur 4: Evolutie Kempense tijdelijke werkloosheid,
aantal personen (rechteras) en gemiddeld aantal
dagen per persoon per maand (linkeras), sept. 2008
– februari 2012 (bron: RVA – verwerking RESOC
Kempen)

Februari 2012 piekt met 14.495 Kempenaren in
tijdelijke werkloosheid. De winterprik van 2012 is
duidelijk zichtbaar in deze grafiek. Wat opvalt is dat
het aantal tijdelijk werklozen niet zoveel verschilt
met de winterprik van vorig jaar, maar wel zijn er
heel wat minder dagen per persoon tijdelijke
werkloosheid dan in voorgaande winterperiodes.
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Jobaanbod

Figuur 5: Evolutie ontvangen vacatures (zonder
uitzendarbeid) in Kempen en Vlaanderen sept.
2008 – maart 2012 (bron: Arvastat – verwerking
RESOC Kempen)

Het aantal vacatures die bij VDAB gemeld worden
neemt na een dipje in november weer toe. In
maart 2012 werden 1.198 Kempense vacatures
aangemeld.
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Figuur 6: Evolutie van de openstaande vacatures
op de Kempense en Vlaamse arbeidsmarkt, sept.
2008-maart 2012 (bron: Arvastat – verwerking
RESOC Kempen)

Sinds oktober 2011 is er in de Kempen een
daling van het aantal openstaande vacatures.
Net als in Vlaanderen stonden er in het najaar
2011 minder vacatures open.
Februari en maart waren voor Vlaanderen
maanden waarin het aantal openstaande
vacatures toenamen, voor de Kempen enkel
februari, om in maart ongeveer uit te komen op
het aantal openstaande vacatures in januari (ca.
2.300).
Voor februari was de Kempense vervullingsgraad
89,9%
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Oprichtingen en falingen

Figuur 7: Evolutie aantal faillissementen Kempen
en Vlaanderen per kwartaal, oktober 2008 - maart
2012 (bron: FOD economie – verwerking RESOC
Kempen)

Hoewel er een lichte daling is voor het eerste
kwartaal van 2012 in het arrondissement
Turnhout, blijven de faillissementen op een zeer
hoog niveau. Als lichtpuntje ziet Graydon dat het
jobverlies
dat
gepaard
gaat
met
deze
faillissementen toch verminderd ten aanzien van
vorige periodes. De Kempen kende tijdens het
eerste kwartaal van 2012 geen faillissementen
met meer dan 30 verloren jobs.
UNIZO en Graydon publiceerden n.a.v. de
startersweek recent een overzicht van het aantal
starters. 2010 en 2011 waren zeer goede jaren.
Het aantal starters in het eerste kwartaal 2012
was iets minder.
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