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2021 : aantal Brusselse werkzoekenden stabiel vergeleken 

met begin coronacrisis 

Werkgevers vertrouwen Actiris 71,8% meer vacatures toe in 2021 

dan twee jaar eerder 

Brussel telde in 2021 gemiddeld 88.780 werkzoekenden. Dat is evenveel als in 

2020 en een lichte stijging van 0,8% vergeleken met 2019.  

Het Brussels Gewest telde eind december 87.295 werkzoekenden. Dat zijn er 3.291 

minder dan in december 2020 (-3,6%). Sinds september 2021 blijft de Brusselse 

werkloosheid dalen dankzij de aantrekkende economie en de invoering en verlenging 

van steunmaatregelen zoals tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht. De 

daling is nog groter bij jongeren. In december 2021 telden de 19 Brusselse gemeenten 

8.980 werkzoekenden onder de 25. Dat zijn er 10% minder dan in december 2020, 

maar 2,9% meer dan in december 2019. 

Over het hele jaar 2021 heeft Actiris rechtstreeks 60.222 werkaanbiedingen 

ontvangen, 88,4% meer dan vorig jaar en 71,8% meer dan in 2019. Een 

bemoedigende trend, die zowel verklaard wordt door het economisch herstel van de 

afgelopen maanden, als door een verbeterde registratie van vacatures. 
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Daling van de werkloosheid sinds september 2021 

 

Bron: Actiris, berekeningen view.brussels  
 

In 2021 telde het Brussels Gewest jaarlijks gemiddeld 88.780 werkzoekenden, 

een aantal vergelijkbaar met dat van 2020 (-23 personen). 

Hoewel het gemiddeld aantal werkzoekenden stabiel is gebleven ten opzichte van 

2020, vertonen de eerste maanden van 2021 een toename op jaarbasis (+2,6% in 

januari, +3,0% in juni), terwijl vanaf september 2021 een aanzienlijke daling van 

de werkloosheidscijfers zichtbaar werd. 

De stijging op jaarbasis die begin 2021 werd waargenomen, zette aanvankelijk de 

trend voort die eind 2020 te zien was: een stijging van de werkloosheidscijfers als 

gevolg van de verschillende effecten van de coronascrisis. 

De economische verbetering die in de loop van 2021 werd waargenomen 

(toename van het aantal werkaanbiedingen en stijging van aanwervingen door 

werkgevers) heeft geleid tot een geleidelijke verbetering van de 

werkloosheidscijfers vanaf de tweede helft van 2021, als gevolg van een daling 

van de instroom in de werkloosheid in combinatie met een stijging van de 

uitstroom uit de werkloosheid, met name naar werk. In september was er een 

daling van het aantal werkzoekenden met 3,9% op jaarbasis, die zich in de laatste drie  
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maanden van 2021 voortzette (-3,6% in december 2021). Uitgaande van de cijfers voor 

de tweede helft van 2021 is er dus een daling van de werkzoekendencijfers met 2.352 

eenheden (of -2,6%). 

De jongeren hebben in 2021 meer van het herstel geprofiteerd 

Bron: Actiris, berekeningen view.brussels  

Met een jaarlijks gemiddelde van 8.847 werkzoekenden jonger dan 25 jaar is de 

werkloosheid onder jongeren in Brussel in 2021 met 3,0% gedaald. Terwijl jongeren 

over het algemeen de eerste slachtoffers van de crisis zijn, profiteren zij anderzijds 

ook als eersten van het economisch herstel en de toename van het aantal 

aanwervingen. In tijden van economische groei komen jongeren in vergelijking met 

andere leeftijdsgroepen het snelst weer uit de werkloosheid. 

In 2020 waren de cijfers voor de jeugdwerkloosheid sterker gestegen dan voor alle 

andere NWWZ (+7,5% in vergelijking met +0,9%). Begin 2021 stegen de 

jeugdwerkloosheidscijfers nog sterk (+6,9% in januari, +10,4% in maart, enz.), maar 

geleidelijk is de situatie van jongeren op de arbeidsmarkt verbeterd. De heropleving 

van de economische activiteit in 2021 kwam meer ten goede aan de jongeren, met een 

jaarlijkse daling van ongeveer 10% in de laatste vijf maanden van 2021. 
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De volgende tabel toont het gemiddeld aantal NWWZ (niet-werkende werkzoekenden) 

volgens hun voornaamste kenmerken. Deze cijfers worden vergeleken met 2020 en 

2019 (oftewel de situatie van vóór de gezondheidscrisis). 

Belangrijkste kenmerken en evolutie van de werkloosheid – Jaargemiddelde 2021 

 2021 
aandeel 

2021 

Variatie 2020-2021 Variatie 2019-2021 

in a.w. in % in a.w. in % 

Niet Werkende Werkzoekenden (NWWZ) 88.780 100,0% -23 0,0% 733 0,8% 

Categorie WZUA1 57.564 64,8% -1.239 -2,1% -1.071 -1,8% 

 Jongeren in 
beroepsinschakelingstijd 

5.402 6,1% -471 -8,0% 684 14,5% 

 Andere NWWZ 25.814 29,1% 1.688 7,0% 1.120 4,5% 

Geslacht Mannen 46.447 52,3% -309 -0,7% 840 1,8% 

 Vrouwen 42.333 47,7% 286 0,7% -107 -0,3% 

Leeftijd -25 jaar 8.847 10,0% -269 -3,0% 368 4,3% 

 25 tot 49 jaar 55.449 62,5% -101 -0,2% -175 -0,3% 

 +50 jaar 24.484 27,6% 348 1,4% 540 2,3% 

Inactiviteitsduur 
 

-1 jaar 32.939 37,1% -1.982 -5,7% 380 1,2% 

1-2 jaar 14.021 15,8% 1.409 11,2% 1.736 14,1% 

+2 jaar  41.820 47,1% 550 1,3% -1.383 -3,2% 

Studieniveau Laag2 54.306 61,2% 483 0,9% -1.720 -3,1% 

 Midden 19.070 21,5% -185 -1,0% 780 4,3% 

 Hoog 15.405 17,4% -320 -2,0% 1.673 12,2% 

OCMW-gebruikers  10.520 11,8% 14 0,1% -1.826 -14,8% 

Werkloosheidsgraad Totaal 15,5%   0,0   0,0   

 Mannen 14,8%   -0,1   0,0  

 Vrouwen 16,2%   0,1   0,0   

Bron: Actiris, view.brussels 

 

De stijging van de werkloosheid in het Brusselse Gewest kan als "beperkt" worden 

beschouwd dankzij de verschillende steunmaatregelen die zowel op federaal als op 

gewestelijk niveau zijn genomen en verlengd. Het stelsel van tijdelijke werkloosheid, 

het overbruggingsrecht en het moratorium op faillissementen hebben veel ontslagen 

en dus nieuwe werkzoekenden vermeden. Actiris verwacht dat het aantal 

ingeschrevenen voor haar diensten in het Brusselse Gewest zal toenemen zodra die 

steunmaatregelen beëindigd worden.  

  

 
1 WZUA: werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd. Dit zijn de werkzoekenden waarvan de RVA aan Actiris heeft 

laten weten dat ze werkloosheidsuitkeringen ontvangen. 
2 Dit niveau omvat ten hoogste de studies secundair onderwijs 2e graad alsook de studies gerealiseerd in het buitenland zonder 

gelijkwaardigheid in België. 
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Stijging van het aantal rechtstreeks door Actiris ontvangen werkaanbiedingen 

Over heel 2021 heeft Actiris 60.222 werkaanbiedingen rechtstreeks ontvangen, een 

stijging van 88,4% ten opzichte van 2020 en van 71,8% ten opzichte van 2019. Ook 

als we de interimvacatures niet meerekenen, blijft het een aanzienlijk hoger aantal dan 

in 2020 (+46,0%) en 2019 (+26,0%). 

Dit bemoedigende cijfer is zowel te danken aan het economisch herstel activiteit in 

2021 als aan een verbeterde registratie van vacatures door Actiris. De vernieuwing 

van de website voor de registratie van de werkaanbiedingen (invoering van het uniek 

dossier voor werkgevers in 2020), kan een opwaarts effect hebben gehad op het aantal 

door Actiris geregistreerde vacatures, en dan met name interimvacatures. 

Hoewel de gezondheidscrisis aanvankelijk het aantal ontvangen werkaanbiedingen 

sterk deed dalen, met name in bepaalde sectoren zoals de horeca en de handel, zien 

we in 2021 een aanzienlijke stijging van het aantal werkaanbiedingen in de sectoren 

horeca, handel, transport en bouw. 

 

Bron: Actiris, berekeningen view.brussels  
Opm.: variatie in % 2020-2021 
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In de afgelopen negen maanden is het aantal door Actiris ontvangen vacatures 

aanzienlijk toegenomen. Voor de maand december is er (ondanks de verslechtering 

van de pandemie) nog steeds een toename van het aantal vacatures in vergelijking 

met zowel 2020 als 2019. 

Sterke stijging van het aantal onrechtstreeks ontvangen werkaanbiedingen 

wegens veranderde criteria voor automatische ontvangst voor 

werkaanbiedingen komende van de VDAB 

 

Sinds november trekt Actiris werkaanbiedingen van VDAB binnen volgens bredere 

criteria dan daarvoor het geval was: geen beperking meer tot knelpuntberoepen, tot 

werkaanbiedingen langer geopend dan 40 dagen of tot werkplaats in het Brussels 

Gewest of de Rand. Dit heeft geleid tot een sterke stijging van het aantal 

werkaanbiedingen dat via de VDAB is ontvangen in vergelijking met 2020 en 2019. 

Het totale aantal werkaanbiedingen (inclusief de via de VDAB en Forem en 

partnersites ontvangen werkaanbiedingen) is daardoor ook sterk gestegen. 

Evolutie van het aantal ontvangen werkaanbiedingen per kanaal – 2019-2021 

  
2021 

Variatie 2020-2021 Variatie 2019-2021 

  in a.w. in % in a.w. in % 

Rechtstreeks door Actiris ontvangen WA 60.222 +28.254 +88,4% +25.159 +71,8% 

uitgezonderd WA type "Interim" 42.324 +13.336 +46,0% +8.726 +26,0% 

Ontvangen WA via VDAB en FOREM 437.425 +315.332 +258,3% +306.959 +235,3% 

Ontvangen WA via partnersites 
(Jobat…) 

127.188 +11.189 +9,6% +2.937 +2,4% 

Totaal 624.835 +354.775 +131,4% +335.055 +115,6% 

Bron: Actiris, berekeningen view.brussels  
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Voor meer info & contact: 

Jan Gatz - Woordvoerder 
0479 40 75 68  

jgatz@actiris.be 

Romain Adam – Woordvoerder 

0494 86 37 16 

radam@actiris.be  

 

 

Op zoek naar gedetailleerde cijfers over de werkzoekenden en de werkaanbiedingen?  

Ga naar ViewStat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Actiris 
 
Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als Brusselse openbare 

tewerkstellingsdienst is Actiris de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de 

tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris concentreert zijn actie en middelen 

rond twee opdrachten: het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden 

en het organiseren van de doorstroming naar werk. Daarnaast is Actiris ook gemandateerd om 

view.brussels te coördineren. 

 
Voor meer informatie, zie www.actiris.be. 
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