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West-Vlaanderen biedt kansen: 56.721 tewerkstellings- en
participatieplaatsen voor kansengroepen in 2017
Uit de studie ‘Inclusieve arbeidsmarkt’, uitgevoerd door POM West-Vlaanderen blijkt dat onze provincie
in 2017 goed scoorde op vlak van inclusieve tewerkstelling. West-Vlaanderen bood in 2017 aan 56.721
personen tewerkstellings- en participatieplaatsen voor kansengroepen, 1.310 personen of 2,4% meer
dan het jaar voordien. Opvallend is ook de registratie van meer langdurige zieken (41.479) dan
langdurige werklozen (30.125 ) in onze provincie.
POM West-Vlaanderen zet in op het versterken van duurzaam ondernemerschap in onze provincie.
Inclusieve tewerkstelling is hier onlosmakelijk mee verbonden. Om de vinger aan de pols te houden,
inventariseerde de POM ook dit jaar het aantal tewerkstellings- en participatieplaatsen voor
kansengroepen. Kansengroepen zijn werkzoekenden die het extra moeilijk hebben om een job op de
arbeidsmarkt te vinden. Net als vorig jaar werd hierbij het model van de participatieladder gebruikt om de
situatie overzichtelijk in kaart te brengen. Aan de hand van zes treden – gaande van betaald werk tot
sociale contacten beperkt tot de huiselijke kring – geeft deze de participatie weer van 18 tot 64 jarigen op
de arbeidsmarkt en/of in de samenleving.
Krap krapper krapst – onze arbeidsmarkt.
De West-Vlaamse arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een vergrijzende, uittredende beroepsbevolking
en door een latere instroom van jongeren. Analyse van de cijfers geeft aan dat de werkende bevolking zal
blijven dalen om in 2025 ongeveer 2% lager te eindigen dan het aantal werkenden in 2016. De
arbeidsmarkt zal bijgevolg nog krapper worden. De verhouding van werkende bevolking tot de totale
potentiële werkbevolking bedroeg in 2017 72,5%, wat hoger is dan het Vlaams gemiddelde (70,5%).
Streefdoel van Vlaanderen blijft dit cijfer op te krikken tot 76% tegen 2020.
Activering in de lift om kansengroepen aan het werk te krijgen.
De 30.125 niet-werkende werkzoekenden in West-Vlaanderen vormen amper 14,2% van het Vlaamse
totaal. Minder goed nieuws is dat 86% van dit aantal behoort tot een kansengroep. Een op twee is
laaggeschoold en ruim een op vier zoekt al meer dan twee jaar naar werk. Dit betekent dat de traditionele
instrumenten ontoereikend zijn en dat deze mensen extra ondersteuning nodig hebben om ze aan de slag
te krijgen. In 2017 volgden 10.740 mensen dergelijk tijdelijk activerend traject.
Opmerkelijk - Ruim één op vijf van onze potentiële beroepsbevolking is niet beroepsactief.
Deze groep (160.939 personen) is veel ruimer dan de groep officiële werklozen (30.125 personen). Al deze
mensen werken niet en zijn evenmin werkzoekend, maar behoren wel tot onze potentiele
beroepsbevolking tussen 18 en 64 jaar. Dat zijn oudere werklozen met vrijstelling, studenten,
bruggepensioneerden, arbeidsgehandicapten, mensen in bijstand (leefloon / vluchteling), langdurig zieken
… Onder hen is iets meer dan één op de vijf langdurig ziek. De langdurig zieken in West-Vlaanderen (langer
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dan één jaar ziek) bedroegen in 2017 maar liefst 41.479 personen. Dat betekent dat er ruim een derde
méér invaliden zijn dan niet-werkende werkzoekenden.
West-Vlaanderen kent een inclusieve arbeidsmarkt.
In 2017 werden samen 56.721 mensen uit kansengroepen dankzij één of andere tewerkstellings- en of
participatiemaatregel geactiveerd in West-Vlaanderen. Dat zijn er 1.310 meer dan het voorbije jaar
(stijging van 2,4%). De bedoeling van de Vlaamse regering is om voor personen met een arbeidshandicap,
jongeren en ouderen de aanwerving en het aan het werk houden van deze focus doelgroepen financieel
te ondersteunen.
Met een aandeel van 20,1% in de Vlaamse tewerkstelling en participatie van kansengroepen, speelt onze
provincie nog altijd een prominente rol inzake de activering van kansengroepen. Dit aandeel ligt hoger dan
het aandeel dat West-Vlaanderen opneemt in de Vlaamse bezoldigde tewerkstelling (18,6%) of de
beroepsbevolking (18%).
Die 56.721 personen vertegenwoordigen 13,5% van alle West-Vlaamse loontrekkenden (418.932
personen), dit is bijna 1 op 7 personen. Van deze 56.721 personen:
•
•
•

oefenen 44.672 personen een betaalde job uit met een persoonsgebonden ondersteuning (trede
5). Dat is ongeveer één op tien van alle loontrekkenden in West-Vlaanderen.
volgden 10.740 personen zonder arbeidscontract tijdelijke competentieversterkende
begeleidingstrajecten (trede 4).
verrichten 1.309 personen (onbetaald) arbeidsmatige activiteiten zonder arbeidscontract en
onder begeleiding (trede 3).

West-Vlaanderen besteedt veel aandacht aan enclavewerk. Dit houdt in dat een ploeg werknemers met
een arbeidsbeperking onder permanente begeleiding van een maatwerkbedrijf meedraait op de werkvloer
van een regulier bedrijf. In 2017 boden 9 van de 28 maatwerkbedrijven enclavewerk aan en vond zo 23,3%
van hun gepresteerde uren (goed voor 754 VTE) plaats op de werkvloer van de klant.
#Zie je nog mee@sociale economie
POM West-Vlaanderen presenteerde zijn studie op een studiedag op 19 februari, waar 190 mensen aan
deelnamen.
De editie 2018 (cijfers 2017) vindt u met alle bijhorende documenten zoals infographic, annex beleid…
op www.pomwvl.be/inventaris-sociale-economie.
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