
Jaarlijkse analyse van de tewerkstellings-
en opleidingsbehoeften

Maart 2022



Overzicht

1. Inleiding

2. Transversale aanpak

3. Aanpak volgens domein 

4. Samenvatting van de aanbevelingen

5. Bijlagen

Jaarlijkse analyse van de tewerkstellings- en opleidingsbehoeften



Inleiding
Jaarlijkse analyse van de tewerkstellings- en opleidingsbehoeften 

Synthese van de belangrijkste vaststellingen en aanbevelingen op basis van het werk van 

view.brussels en de SES Bruxelles Formation die werden gepubliceerd sinds het laatste rapport 

(waarvan het laatste driejaarlijks wordt, de volgende editie is gepland voor 2024) :

 in maart 2022 voorgelegd aan de Brusselse opleidingscentra en aan Actiris, evenals aan andere 

actoren, voor een eerste bespreking en (op hun verzoek) aangevuld met bepaalde gegevens

 Beschikbaar volgens een transversale benadering (deel 1) en een benadering per domein (deel 

2, de gepresenteerde domeinen zijn: Veiligheid & Preventie, Bouw, Horeca, Transport & Logistiek, 

Voeding, Schoonmaak, gezondheidszorg & verkoop maatschappelijke dienstverlening, Handel, 

ondersteuning en handelsvertegenwoordiging, Informaticaberoepen, Technische beroepen en 

Administratieve en boekhoudkundige beroepen)

 Sluit af met een samenvatting van transversale aanbevelingen, van meer algemene aard of 

specifieker voor een bepaald gebied.

 Voegt in bijlage de gebruikte bronnen en enkele tabellen toe



Jaarlijkse analyse van de tewerkstellings- en opleidingsbehoeften

Transversale aanpak
1. Specifiëren van de Covid-effecten op de arbeids- en opleidingsmarkt in 2021

2. Het onderwerp talen en de taalbarrière behandelen

3. Het probleem van de digitale kloof aanpakken met betrekking tot het plan voor digitale inclusie

4. Uitdagingen op het gebied van het beveiligen van routes in rekening brengen



Impact van Covid-19 op de 
arbeids- en opleidingsmarkt

Op de arbeidsmarkt  De impact is minder sterk dan gevreesd

89.000 NWWZ in 2021  gelijk aan 2020 en +0,9 % in vergelijking 
met 2019

Verklarende factoren van deze relatieve stabiliteit

 Economische steunmaatregelen

 Toenemende vraag naar arbeidskrachten in 2021

 Daling van het aantal jongeren dat zich na hun studies inschrijft 

 Onderbreking van de zoektocht naar werk bij Actiris

Op de opleidingen De impact is overduidelijk

-14% cursisten in 2021 in vergelijking met 2019

Ontwikkeling van online opleidingen

Voordelen, maar aandachtspunten i.v.m. 
de digitale en taalkloof



Nog steeds onzekere context
 als gevolg van de geleidelijke afschaffing van de 

steunmaatregelen

 de omikronvariant eind 2021

Tussen 2019 en 2021  
 Sterkere stijging van jongeren, hooggeschoolden en tijdelijk werklozen

Herconfiguratie van het profiel?

Maar minder besmettelijke variant, versoepeling 

van de maatregelen enz.

Bij mannen van 2 procentpunten

 Leeftijd

 Duur van hun werkloosheid

 Studieniveau 

 Woonplaats

Verschillende gevolgen van de 
crisis
Op de arbeidsmarkt Op de opleidingsmarkt

Sterkere daling van het aantal cursisten
 naargelang hun statuut

Relatieve stabiliteit bij werkzoekende cursisten

Geen 
verandering 



Evolutie van de werkloosheid – jaargemiddelden 2019-2021 
(1/2)

Variatie 2019-2020 Variatie 2020-2021 Variatie 2019-2021

2021 Aantal % Aantal % Aantal %

Totaal NWWZ (1) 88.780 756 0,9% -23 -0,0% 733 0,8%

Categorie

WZUA (2) 57.564 168 0,3% -1.239 -2,1% -1.071 -1,8%

Jongeren in BIT (3) 5.402 1.155 24,5% -471 -8,0% 684 14,5%

Andere WZ 25.814 -568 -2,3% 1.688 7,0% 1.120 4,5%

Seks
Mannen 46.447 1.149 2,5% -309 -0,7% 840 1,8%

Vrouwen 42.333 -393 -0,9% 286 0,7% -107 -0,3%

Leeftijdsgroep

-25 jaar 8.847 637 7,5% -269 -3,0% 368 4,3%

25-49 jaar 55.449 -74 -0,1% -101 -0,2% -175 -0,3%

50 jaar+ 24.484 192 0,8% -101 -0,2% -175 -0,3%

Inactiviteits-
duur

-1 jaar 32.939 2.362 7,3% -1.982 -5,7% 380 1,2%

1-2 jaar 14.021 327 2,7% 1.409 11,2% 1.736 14,1%

2 jaar+ 41.820 -1.933 -4,5% 550 1,3% -1.383 -3,2%



Evolutie van de werkloosheid – jaargemiddelden 2019-
2021 (2/2)

Variatie 2019-2020 Variatie 2020-2021 Variatie 2019-2021

2021 Aantal % Aantal % Aantal %

Studieniveau

Laag (4) 54.306 -2.203 -3,9% 483 0,9% -1.720 -3,1%

Middle 19.070 965 5,3% -185 -1,0% 780 4,3%

Hoog 15.405 1.993 14,5% -320 -2,0% 1.673 12,2%

OCMW gebruikers 10.520 -1.840 -14,9% 14 0,1% -1.826 -14,8%

Bron: Actiris, berekeningen view.brussels

(1) NWWZ: niet-werkende werkzoekenden

(2) WZUA: Werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag, d.w.z. werkzoekenden voor wie Actiris door de RVA is geïnformeerd dat ze een werkloosheidsuitkering ontvangen

(3) BIT : Beroepsinschakelingstijd

(4) Het  opleidingsniveau laag omvat studies van het secundair onderwijs van hoogstens de 2de graad, alsook studies die in het buitenland worden uitgevoerd zonder gelijkwaardig 

diploma in België.



Belangrijkste kenmerken van de werkloosheid en evolutie
2011-2021 (1/2)

2011 2016 2019 2021

Totaal NWWZ 106.506 97.820 88.047 88.780

Categorie

WZUA (1) 73,1% 66,9% 66,6% 64,8%

Jongeren in BIT (2) 5,6% 5,5% 5,4% 6,1%

Andere WZ 21,2% 27,6% 28,0% 29,1%

Seks
Mannen 52,9% 52,6% 51,8% 52,3%

Vrouwen 47,1% 47,4% 48,2% 47,7%

Leeftijdsgroep

- 25 jaar 14,0% 10,9% 9,6% 10,0%

25-29 jaar 16,0% 14,1% 12,8% 13,4%

30-49 jaar 51,6% 51,8% 50,3% 49,0%

50 jaar+: 18,4% 23,3% 27,2% 27,6%

 50-54 jaar 9,4% 10,0% 10,0% 10,0%

 55-59 jaar 7,8% 10,3% 9,6% 9,1%

 60 jaar+ 1,2% 3,1% 7,6% 8,5%



Belangrijkste kenmerken van de werkloosheid en evolutie
2011-2021 (2/2)

2011 2016 2019 2021

Inactiviteitsduur

-1 jaar 38,0% 36,8% 37,0% 37,1%

1-2 jaar 17,8% 15,5% 14,0% 15,8%

2 jaar+: 44,2% 47,7% 49,1% 47,1%

 2-5 jaar 23,2% 23,6% 21,4% 19,9%

 5 jaar+ 21,0% 24,1% 27,7% 27,2%

Studieniveau

Laag (3) 29,2% 23,3% 21,7% 20,3%

Midden 20,5% 19,9% 20,8% 21,5%

Hoog 13,1% 13,8% 15,6% 17,4%

Andere 37,2% 43,0% 42,0% 40,9%

Nationaliteit

Bel 67,2% 64,2% 65,0% 64,5%

EU 12,4% 15,4% 15,4% 16,2%

Niet-EU 20,4% 20,4% 19,6% 19,3%
Bron: Actiris, berekeningen view.brussels

(1) WZUA: Werkzoekenden met een uitkeringsaanvraag, d.w.z. werkzoekenden voor wie Actiris door de RVA is geïnformeerd dat ze een werkloosheidsuitkering ontvangen

(2) BIT : Beroepsinschakelingstijd

(3) Het  opleidingsniveau laag omvat studies van het secundair onderwijs van hoogstens de 2de graad, alsook studies die in het buitenland worden uitgevoerd zonder gelijkwaardig diploma in België.



Evolutie van het aantal opgeleide cursisten (2019-2021)

Aantal opgeleide cursisten per status en in opleiding 
100% online door status

Aantal opgeleide cursisten in centra, bedrijven en 
voltooiingspercentages

Gemiddeld aantal plaatsen per cursist 

2019 2020 2021

1,51,5 1,4 1,4
Bron: Bruxelles Formation,  berekingen SES Bruxelles Formation  
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Terugloop van de uitstroom naar werk door de crisis

51,1%
60,9%

54,6%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Opleidingscentra

42,6%
52,1%

47,7%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Opleidingen bij partners

47,5% 57,9%
52,4%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totaal

Vastellingen
Daling van de uistroompercentage naar werk van minimum één maand voornamelijk voor: 

 Mannen (-7,5 procentpunten of p.p. )

 Jongeren onder 25 jaar (-8 p.p.) en de 45-plussers (-6,3 p.p.)

 Middengeschoolden (-7,2 p.p.) en laaggeschoolden (- 6,8 p.p.)

Zoek de uitstroompercentages naar 
werk na één jaar per kenmerk in de 
bijlage

De uitstroompercentages van minimaal één maand worden berekend over een jaar. Voor een release in april 2019 zullen we de periode van april 2019 tot april 2020 in acht nemen.

Bron: Bruxelles Formation,  berekeningen view.brussels en SES Bruxelles Formation  



De taalbarrière doorbreken
Vaststellingen

 Taalbarrière om toegang te krijgen tot werk of om een kwalificerende opleiding te 

beginnen of te hervatten

 Beperkte fysieke toegang tijdens de lockdowns is nadeliger voor WZ die noch het 

Frans, noch het Nederlands beheersen of analfabeet zijn

 Zelfde vaststelling wat betreft de toegang tot online opleidingen  minder 

toegankelijk voor dit publiek

Aanbevelingen 
 Versterking van het aanbod aan alfabetiserende opleidingen

 Versterking van het aanbod Frans als vreemde taal



De talen en beroepsgerichte 
taalopleidingen

Ik spreek
nederlands

Je parle 
français I speak

English
Vaststellingen

 Uitstroom naar werk is hoger bij WZ met een gemiddelde kennis van het 

NL/FR

 Taalvereisten verklaren deels de aanwervingsmoeilijkheden

 Sterke daling van het aantal WZ dat in 2021 in talen wordt opgeleid ten 

opzichte van 2019 (-46%). Hetzelfde geldt voor het aantal gewerkte uren en 

het aantal bezette plaatsen 

 Aandeel beroepsgerichte taalopleidingen (2021): 71% van de cursisten in 

taalopleidingen

Aanbevelingen
 Terugkeer naar het niveau van 2019 door het aanbod aan taalopleidingen 

zelfs te versterken 

 Het aanbod van beroepsgerichte taalopleidingen vergroten

Foto: freepik



Uitstroomgraad naar werk na 1 jaar volgens de tweede landstaal kennis –
NWWZ in januari 2019 ingeschreven - opvolging 12 maanden (1/2)

Totaal NWWZ
NWWZ - Gemiddelde 
kennis van de tweede 

landstaal

NWWZ met geen of 
weinig kennis van de 

tweede landstaal
Verschil

Totaal NWWZ 36,3% 44,5% 34,0% 10,5%

Studieniveau

Laag (1) 31,8% 37,1% 30,3% 6,8%

Midden (2) 40,9% 44,1% 39,2% 4,8%

Hoog (3) 54,1% 54,6% 53,8% 0,8%

Buitenlandse studies 30,4% 36,9% 29,8% 7,1%

Inactiviteitsduur

< 6 maanden 50,1% 60,6% 46,7% 13,9%

6 maanden tot 1 jaar 45,0% 52,5% 42,8% 9,8%

1 jaar+ 29,1% 35,3% 27,5% 7,9%

Bron Actiris, berekeningen view.brussels

(1) Secundair onderwijs – maximum 2e graad

(2) Hoger secundair onderwijs

(3) Hoger onderwijs (master-bachelor)



Uitstroomgraad naar werk na 1 jaar volgens de tweede landstaal kennis –
NWWZ in januari 2019 ingeschreven - opvolging 12 maanden (2/2)

Totaal NWWZ < 30 jaar
NWWZ - Gemiddelde 
kennis van de tweede 

landstaal

NWWZ met geen of 
weinig kennis van de 

tweede landstaal
Verschil

Totaal NWWZ 52,5% 60,4% 49,6% 10,8%

Studieniveau

Laag (1) 46,1% 52,0% 44,4% 7,6%

Midden (2) 54,0% 57,8% 52,1% 5,8%

Hoog (3) 75,6% 78,6% 73,3% 5,3%

Buitenlandse studies 44,6% 50,2% 44,1% 6,0%

Inactiviteitsduur

< 6 maanden 57,3% 66,8% 53,4% 13,4%

6 maanden tot 1 jaar 53,0% 62,2% 50,1% 12,1%

1 jaar+ 46,1% 50,0% 44,8% 5,2%

Bron: Actiris, berekeningen view.brussels

(1) De uitstroomgraad naar werk bedroeg 36,3% voor alle in januari 2019 ingeschreven NWWZ. Het is 44,5% voor NWWZ met ten minste een basiskennis van de tweede landstaal, maar 

34,0% voor NWWZ met geen of weinig kennis van de tweede landstaal.

(2) Het neemt toe naarmate het opleidingsniveau stijgt. Omgekeerd neemt het af naarmate de duur van de inactiviteit of de leeftijd toeneemt. Bijvoorbeeld, voor NWWZ onder de 30 jaar is 

het 46,1% voor laaggeschoolden, maar 75,6% voor hooggeschoolden.

(3) Ongeacht het opleidingsniveau of de duur van de inactiviteit hebben werkzoekenden met ten minste een gemiddelde kennis van de andere landstaal echter een hogere.



Aantal WZ bij BF langues 2.094 1.347 1.130

Gewerkte uren 290.541 181.845 165.807

Bezette plaatsen 2.990 1.671 1.489

Uren per cursist 139 135 147

Plaatsen per cursist 1,43 1,24 1,32

Cursisten in Langues orientées métiers / / 801

Percentage  cursisten in Langues 
orientées métier / / 70,9%

Aantal cursisten in taalopleidingen (2019-2021)
Aantal cursisten in alfabetisering en FLE BF talen : cursisten, uren en plaatsen

2019 2020 2021

Bron: Bruxelles Formation, berekeningen SES Bruxelles Formation  
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Opvolging van uitnodigingen voor taalinformatiesessies
(2021)

13,3%
Uitnodigingen voor
taalopleidingen

Uitnodigingen voor
informatiesessies (IS) Aantal uitnodigingen Vraag naar

opleiding
% vraag/ 

uitnodigingen
Gestart in opleiding

(op 01/07/2022) % gestart/  vraag %  gestart/ 
uitgenodigd

Formations en langues 1.744 828 47,5% 386 46,6% 22,1%

Français 593 295 49,7% 144 48,8% 24,3%

Uitnodigingen voor alles 
infosessies 13.082 4.210 32,2% 1.175 27,9% 9,0%

13.082 uitnodigingen voor IS

Bron: Bruxelles Formation, berekeningen SES Bruxelles Formation  



Digitale kloof versterkt door de 
crisis

Vaststellingen

 Versnelling van de digitalisering als gevolg van de crisis  digitale 

kloof bij laaggeschoolden, lage inkomens enz. 

 Beperkte fysieke toegang tijdens de lockdowns  nadeliger voor WZ 

zonder digitale tools en die digibeet zijn

 Zelfde vaststelling wat betreft de toegang tot online opleidingen, die 

voor hen minder gunstig zijn

 Opleiding deels op smartphone (25 % van het 

publiek), slechts 3 % volgen op smartphone

 17 % op gemeenschappelijke computer

 8 % met een redelijk trage of trage verbinding

 13 % waarbij de woonplaats onvoldoende 

aangepast is

 33 % heeft materiaal geleend bij Bruxelles 

Formation

Online opleidingen



Aanbevelingen om de 
digitale kloof aan te 
pakken 

Een actieplan invoeren om de digitale kennis en autonomie 
van de cursisten te verbeteren

 Toegang vergemakkelijken tot het dienstenaanbod van Bruxelles Formation voor 

WZ die digitaal kwetsbaar zijn en hen daar ook houden

 Cursisten zonder digitale tools van de nodige middelen voorzien met het oog op 

het afstandsleren

 De digitale autonomie van de cursisten versterken teneinde ze op de 

arbeidsmarkt in te schakelen en ten volle deel te laten uitmaken van de maatschappij

 De communicatie en informatie gericht op het publiek met een digitale kloof 

intensifiëren en zich positioneren als een speler voor de digitale autonomisering van 

de Brusselaars, en in het bijzonder de WZ

Actieplan m.b.t. de hybride opleidingsvoorziening bij 
Bruxelles Formation

De voorwaarden voor een hybridisering van de opleidingen objectiveren opdat deze

afgestemd zouden zijn op de behoeften van elke pool, het publiek, de lesgevers enz. 

Foto: freepik



De opleidingstrajecten verduurzamen 
Vaststellingen

 Opeenstapeling van de moeilijkheden voor het publiek van de 
prekwalificerende opleidingen

 Identificatie van de hefbomen om de cursist in de opleiding te houden

 Vermindering van het doorstroompercentage van een prekwalificerende 
naar een kwalificerende opleiding

Cohort 2018  46,1%

Cohort 2019  43,6%

Foto: freepik

Aanbevelingen
 De oriëntering van cursisten verbeteren en het aanbod beter leesbaar maken

 De opleidingsmodaliteiten m.b.t. de eigenschappen van het publiek verbeteren

 De toegang, de doorstroming en de aaneenschakeling van opleidingen ondersteunen

 De ontwikkeling van de psychosociale, pedagogische en administratieve begeleiding voortzetten



Jaarlijkse analyse van de tewerkstellings- en opleidingsbehoeften

Aanpak volgens domein
1. Specifiëren van de Covid-effecten op de arbeids- en opleidingsmarkt in 2021

2. Bekijk de overeenkomstige opleidingsgebieden die onder Bruxelles Formation vallen, met uitzondering van bepaalde soorten beroepen

 Niet toegankelijk/gedekt via beroepsopleiding georganiseerd door Bruxelles Formation

 Geen eerste inschakelingscontracten

3. Samenvatten van de belangrijkste bevindingen per gebied, volgens de uitstroomindicatoren naar werk na opleiding (Hoog, gemiddeld, minder 

gunstig)

4. Aanbevelingen formuleren om reflectie te voeden en besluitvorming te ondersteunen in het kader van het bestellen van trainingen

De titels van beroepen zijn in het mannelijk geformuleerd om redenen van leesbaarheid, maar hebben betrekking op zowel vrouwen als mannen



Hoge uitstroomgraden
naar werk na een opleiding

23

6 beroepsgroepen toegankelijk voor laaggeschoolden

 Veiligheid en preventie

 Bouw

 Horeca

 Transport en logistiek

 Voeding

 Schoonmaak

Profiel van de cursisten in 
vergelijking met het gemiddelde

Laaggeschoolden m.u.v. preventie en 

veiligheid en transport en logistiek

Jongeren m.u.v. voeding, schoonmaak en 

transport en logistiek

Mannen m.u.v. horeca en schoonmaak

-30
jaar

Het aandeel zeer langdurige werkzoekenden 

(≥ 2 jaar) ligt rond het gemiddelde, m.u.v. voor 

de schoonmaaksector

23

Zoek de belangrijkste indicatoren van 
de voorgestelde domeinen hier



Veiligheid en preventie
Tewerkstelling

Opleiding

AANBEVELINGEN

 Vooropleidingen ontwikkelen om het 

getuigschrift te behalen

 Ontwikkeling van de taalopleiding

 Partnerships ontwikkelen voor opleidingen met 

als doel de tewerkstelling van vrouwen

 De vooropleiding voor beroepen in de 

openbare veiligheid versterken

 De partnerships met de ondernemingen 

behouden

 Studiemogelijkheden: onderwijs, middenstand, Bruxelles Formation

 Profiel van de cursisten: mannen, < 30 jaar

 Zeer gunstige indicatoren voor de uitstroom naar werk

 Enquête inschakeling: 73 % AOD en 90 % nuttige opleiding

 De conciërge is een beroep waarvoor er een tekort is wat volgens de sector wordt verklaard door

het gezochte profiel, de arbeidsvoorwaarden en de aantrekkelijkheid van de baan (slecht imago, 

baan als moeilijk ervaren en beperkte mogelikheid tot loopbaanontwikkeling)

 Profiel AR: mannen, laag-/gemiddeld geschoold (met/zonder attest), jong

 Beroep waar in de nabije toekomst vraag naar zal zijn over het algemeen voltijds en toegankelijk 

voor laaggeschoolden  MAAR veel gevraagde flexibiliteit (nachtwerk) en noodzakelijk om een 

certificaat te hebben en de 2e taal te kennen

 Reprise 2021: Toegenomen werkgelegenheidsbehoeften en toenemende spanningen, MAAR

risico van verminderde vraag door toegenomen telewerk

 Beroepen in de publieke veiligheid (politie, defensie, detentie) : kansen op werk (o.a. door ouder 

wordende werknemers), MAAR afhankelijk van het succes van voorafgaande tests en vragen met 

betrekking tot het aantrekken en behouden van personeel

Foto: Adobe
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Mobiliteit

BF management

Partners SPI

BF métiers urbains

Unieke cursisten

Uren

Aandeel cursisten en gewerkte uren door de verstrekker* 
(Partners en Bruxelles Formation – in %, 2021)

Bron: Bruxelles Formation, berekeningen SES Bruxelles Formation  

(*) Uitsluitend opleiding in de onderneming en 100% online

(**) Mobiliteit = intergewestelijke mobiliteit wat betekent dat sommige Brusselse cursistsn naar Le Forem of VDAB worden doorgestuurd

**



Bouw
Tewerkstelling

AANBEVELINGEN
 Technische basiscompetenties en ecologische competenties verwerven

 De acties voor beroepsbepaling en vooropleidingen voor bouwberoepen versterken

 Het aanbod aan kwalificerende opleidingen voor bouwberoepen ontwikkelen

 Het opleidingsaanbod heroriënteren in functie van de conclusies in het kader van het lopende kansendossiers (gebouwisolatie)

Opleiding Voor de crisis: gemiddeld werkgelegenheidsvolume, toename van zelfstandigen in tegenstelling tot 

loondienst - mannelijke sector

 Structureel tekort aan gekwalificeerd personeel volgens de sector, wat wordt verklaard door het gebrek 

aan aantrekkelijkheid van de sector, van de beroepen en van de opleidingen die erop voorbereiden

 Profiel tewerkst.: laag/gemiddeld geschoold (behalve technisch ontwerp)

 Profiel AR: mannen, niet-erkende diploma's/laaggeschoold, senioren

 Aanhoudende, zelfs versterkte werkgelegenheidsbehoeften (demografische factoren –bevolking en 

werknemers–, milieutransitie –vernieuwing en circulaire economie–) en toename van de spanningen als 

gevolg van de herstelcontext, de uitdagingen die moeten worden aangegaan, de opschorting van 

opleiding, enz.

 Technische innovaties en digitalisering

 Risico op faillissementen op redelijk korte termijn

 Studiemogelijkheden: onderwijs, middenstand, 

Bruxelles Formation

 Profiel WZ in opleiding: mannen, laaggeschoold 

en jong

 Gunstige indicatoren voor de uitstroom naar werk 

met kleine verschillen

 Enquête inschakeling: 31 % AOD

Fote van Dapur Melodi van Pexels



Aandeel cursisten en gewerkte uren door de verstrekker* 
(Partners en Bruxelles Formation – in %, 2021)

(*) Uitsluitend opleiding in de onderneming en 100% online

(**) Mobiliteit = intergewestelijke mobiliteit wat betekent dat sommige Brusselse cursistsn naar Le Forem of VDAB worden doorgestuurd

(***) PS-partnerschap = partnerschap voor sociale promotie

**

***
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Horeca

Tewerkstelling

AANBEVELINGEN

 Opleidingen in duurzame voeding

 Digitale communicatie/tools

 Communicatie- en commerciële vaardigheden ontwikkelen

 Ontwikkelen van opleidingen in talen gericht op beroepen

(receptie en zaal)

Opleiding

 Voor de crisis: gemiddeld arbeidsvolume, doorstroom werknemer/zelfstandige en inter- of 

intra-sectorale mobiliteit die de vraag stimuleerde

 Structurele aanwervingsmoeilijkheden, in het bijzonder voor gekwalificeerd/ervaren 

personeel, onder meer als gevolg van arbeidsomstandigheden (inclusief uren) en gebrek aan 

aantrekkelijkheid

 Profiel tewerkst.: Brussels, mannen (ook al zijn vrouwen meer vertegenwoordigd in sommige 

segmenten), jong, laaggeschoold, buitenlandse origine, tijdelijke contracten, deeltijds, studenten

 Profiel AR: mannen, niet-erkende diploma's of laaggeschoold, jong

 Sector zwaar getroffen door de crisis (hotel & catering) 

 Risico op faillissementen op redelijk korte termijn

 Ontwikkeling van alternatieve diensten (take away, virtuele restaurants; marketing en 

zichtbaarheid) 

 Reprise 2021 : toename van tekorten (intersectorale mobiliteit), mogelijke verslechtering van 

arbeidsomstandigheden, mogelijke aanscherping van eisen

 Voortzetting digitalisering van een reeks taken (vb. in-/uitchecken)

 Studiemogelijkheden: onderwijs, middenstand, Bruxelles Formation

 Profiel WZ in opleiding: vrouwen, laaggeschoold en jong

 Gunstige indicatoren voor de uitstroom naar werk met kleine verschillen

 Enquête inschakeling:  34 % AOD, 93 % nuttige opleiding, 100 % voorbereiding op beroep
Foto: freepik



Aandeel cursisten en gewerkte uren door de verstrekker* 
(Partners en Bruxelles Formation – in %, 2021)

(*) Uitsluitend opleiding in de onderneming en 100% online

(**) PS-partnerschap = partnerschap voor sociale promotie

(***) Mobiliteit = intergewestelijke mobiliteit wat betekent dat sommige Brusselse cursistsn naar Le Forem of VDAB worden doorgestuurd

***

**

Bron: Bruxelles Formation, berekeningen SES Bruxelles Formation  
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Transport en logistiek
Tewerkstelling

Opleiding

 Voor de crisis groei in loondienst/zelfstandigheid en werkgelegenheid in de periferie

 Structurele tekorten vrachtwagenchauffeurs, zowel kwantitatief als kwalitatief en in verband met 

arbeidsomstandigheden (flexibiliteit, planning, sociale dumping) en het gebrek aan aantrekkelijkheid

 Profiel tewerkst.: mannen, laaggeschoold, buitenlandse origine, AOD en voltijds

 Profiel AR: mannen, niet-erkende diploma's/laaggeschoold, senioren 

 Gedifferentieerde impact van de crisis negatief op het gebied van lucht- en wegvervoer,, 

MAAR positief op luchtvrachtvervoer of post- en bezorgactiviteiten dankzij de e-commerce ; dat 

laatste biedt ook kansen voor beroepen in de logistieke keten

 Arbeidsvraag (verouderende werknemers) en toename van mogelijke spanningen (opschorting 

van opleidingen, intra- of intersectorale mobiliteit als gevolg van de crisis, verhoogde flexibiliteit of 

pensioneringen)

 Zachte mobiliteit : ontwikkeling van kleine bezorgbedrijven voor bakfietsen

 Studiemogelijkheden: onderwijs, Bruxelles Formation + verplichte bijscholing

 Profiel WZ in opleiding: mannen

 Gunstige indicatoren voor de uitstroom naar werk

 Enquête inschakeling: 40% AOD

AANBEVELINGEN

 Het opleidingsaanbod taxichauffeur behouden, 

maar aanpassen (aan de nieuwe reglementering)

 De opleidingen voor het C- en CE-rijbewijs 

voortzetten en ontwikkelen 

 Het opleidingsaanbod in logistiek behouden

 Ontwikkeling van opleidingen in langues orientées 

métiers

Foto: freepik



Aandeel cursisten en gewerkte uren door de verstrekker* 
(Partners en Bruxelles Formation – in %, 2021)

(*) Uitsluitend opleiding in de onderneming en 100% online

(**) Mobiliteit = intergewestelijke mobiliteit wat betekent dat sommige Brusselse cursistsn naar Le Forem of VDAB worden doorgestuurd

**

Bron: Bruxelles Formation, berekeningen SES Bruxelles Formation  
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Voeding
Tewerkstelling

Opleiding
 Studiemogelijkheden: kwalificerend onderwijs, 

middenstand, Bruxelles Formation

 Profiel WZ in opleiding: mannen, laaggeschoold

 Gunstige indicatoren voor de uitstroom naar werk met 

kleine verschillen

AANBEVELINGEN
 Opleidingen in huisgemaakte, duurzame en ecologisch verantwoorde voeding

Foto van Vaibhav Jadhav van Pexels

 Fijnere of specifiekere, meer veelzijdige of gespecialiseerde vaardigheden, afhankelijk van de 

tewerkstellingssector (ambachten, massadistributie of voedingsindustrie) - geen gegevens 

over sectorale werkgelegenheidsvolumes en hun evolutie

 De laatste jaren, wervingsproblemen vanwege het opleidingsniveau, de 

arbeidsomstandigheden en het gebrek aan aantrekkelijkheid

 Profiel WA: gemiddeld geschoold of geen vereisten

 Profiel AR: mannen, niet-erkend diploma, senioren

 Beperkte impact van de crisis, omdat het gaat om een essentiële activiteit, MAAR 

gedifferentieerd naar segmenten afhankelijk van andere activiteiten (bv. brouwer/chocolatier)

 Duurzame voeding: nieuwe vaardigheden (Good Food en nieuwe manieren

van consumptie)



Aandeel cursisten en gewerkte uren door de verstrekker* 
(Partners en Bruxelles Formation – in %, 2021)

(*) Uitsluitend opleiding in de onderneming en 100% online

(**) PS-partnerschap = partnerschap voor sociale promotie

(***) Mobiliteit = intergewestelijke mobiliteit wat betekent dat sommige Brusselse cursistsn naar Le Forem of VDAB worden doorgestuurd

***

**

Bron: Bruxelles Formation, berekeningen SES Bruxelles Formation  
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Schoonmaak
Tewerkstelling

AANBEVELINGEN

 Kansendossier: relevantie om het aanbod aan opleidingen als 

onderhoudsmedewerkers te verhogen (dossier dateert van 

vóór de crisis -01/2020) 

 Een opleiding als ramenwasser, eventueel schoonmaker van 

specifieke omgevingen overwegen Opleiding

 Zeer geringe hoeveelheid zelfstandigen

 Geen rekruteringsmoeilijkheiden, zelfs al zijn de arbeidsvoorwaarden niet ideaal

(deeltijds, flexibele uurregeling) en is het imago van de sector aanzienlijk verslechterd 

(sector die standaard is voor werknemers zonder diploma) 

 Beroepsprofiel : laaggeschoold, vrouwen (maar kan, afhankelijk van het segment, een 

groter aandeel mannen hebben) en buitenlandse afkomst

 Profiel AR: groot aantal, vrouwen, niet-erkende diploma's, senioren, langdurige 

werklozen

 Sector sterk getroffen door de crisis : verbreking van commerciële contracten met 

bedrijven in 2020 (als gevolg van telewerk) 

 Risico op faillissementen en jobverlies gelinkt aan telewerk en robotisering

(vervanging van personeel door machines die schoonmaken en een toename van de 

verwachte vaardigheden; geëxperimenteerd met ramen lappen met een drone in 

Wallonië)

 Studiemogelijkheden: kwalificerend onderwijs, middenstand, Bruxelles Formation

 Profiel WZ in opleiding (vrouwen, laaggeschoold, langdurig werkloos)

 Uitstroompercentage naar werk zeer hoog (opgelet: klein volume)

 Enquête inschakeling: (te klein volume)

Photo : freepik



Aandeel cursisten en gewerkte uren door de verstrekker* 
(Partners en Bruxelles Formation – in %, 2021)

(*) Uitsluitend opleiding in de onderneming en 100% online

(**) Mobiliteit = intergewestelijke mobiliteit wat betekent dat sommige Brusselse cursistsn naar Le Forem of VDAB worden doorgestuurd

**

Bron: Bruxelles Formation, berekeningen SES Bruxelles Formation  
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Indicatoren met 
gedeelde

verantwoordelijk-
heid

– cohorte 2019

Belangrijkste indicatoren van de voorgestelde domeinen - 2021
Veiligheid & 

preventie Bouw Horeca Transport & 
Logistiek Voeding Schoonmaak

Laaggeschoolden (1) 50,4% 65,5% 74,1% 59,2% 73,8% 86,2%

<30 jaar (2) 64,9% 44,3% 46,9% 35,1% 34,5% 25,3%

Vrouwen 25,5% 10,1% 55,1% 32,0% 23,8% 60,9%

Langdurige werkloosheid (2 jaar en +) 13,3% 25,9% 25,5% 26,1% 32,1% 33,3%

Uitstroomgraad naar werk – Totaal 88,5% 64,3% 70,4% 69,1% 68,8% 73,8%

Uitstroomgraad naar werk – min. 1 maand 82,7% 56,5% 59,1% 59,8% 54,5% 65,6%

Duurzaamheid van tewerkstelling 87,5% 60,9% 44,0% 61,0% 75,0% 65,6%

Bij dezelfde werkgever 64,1% 38,0% 19,7% 25,9% 15,0% 34,4%

Werk gevonden in het eerste trimester 76,5% 52,2% 58,1% 55,6% 66,7% 30,0%

% AOD 72,6% 31,1% 24,5% 39,7% - -

% ABD 12,9% 20,7% 34,0% 26,4% - -

De opleiding bereidt goed voor op het 
beroep (3) 90,9% 89,5% 100,0% 93,5% - -

Nut van de opleiding (4) 90,4% 78,4% 92,5% 80,0% - -

Enquête 
inschakeling op de 
arbeidsmarkt na 

een 
beroepsgerichte 

opleiding –
Uitstromers 2019

(1) Lager onderwijs of minder, Lager secundair onderwijs, Andere studies, Studies in het buitenland, Onbepaalde studies

(2) Leeftijd bij de ondertekening van de opleidingsovereenkomst

(3) en (4) «Akkoord »  en « Volledig akkoord »

Profiel van WZ



Uitstroomgraad naar werk ligt rond 
het gemiddelde

37

2 beroepenfamilies toegankelijk voor hoger en lager

gekwalificeerden

 Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 

 Handel en ondersteuning verkoop

Profiel van de cursisten in 
vergelijking met het gemiddelde

Laaggeschoolden

Jongeren voor handel en ondersteuning verkoop

Vrouwen

-30
jaar

Het aandeel langdurige werklozen wijkt af van het 

gemiddelde in de gezondheidszorg en sociale 

dienstverlening

Zoek de belangrijkste indicatoren van 
de voorgestelde domeinen hier



 Vóór de crisis en ook nog vandaag : veel werkgelegenheid en een grote vraag

 Structureel knelpuntberoep : verzorger/verpleger, (para-)medisch, kinderverzorging  ontoereikende 

beschikbaarheid wegens arbeidsomstandigheden en gebrek aan aantrekkelijkheid MAAR geen moeilijkheden 

waargenomen voor sociale beroepen. 

 Beroepsprofiel: Hooggeschoolden en/of gereglementeerde beroepen, enkele uitzonderingen (vb. : jonge kinderen), 

met een meer vrouwelijke connotatie voor een aantal beroepen

 Impact van de crisis: Benadrukking van kwantitatieve tekorten en structurele onderfinanciering, herfinanciering, 

verslechtering van de arbeidsvoorwaarden (toename van vervroegde uittreding/vervroegd pensioen?)

 Blijvende of zelfs toenemende behoefte aan werkgelegenheid (demografische factoren – populatie en  

werknemers, inter- of intrasectorale mobiliteit,…) en versterking van spanningen op min of meer korte termijn

 Nieuwe praktijken (teleconsultatie, etc.) en ambulante zorg (alternatieve voorzieningen voor ouderen)

Gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening

Tewerkstelling

Opleiding

AANBEVELINGEN

 De IBO's in onderwijsinstellingen 

versterken

 De beroepsopleidingen voor hulp bij 

verzorging of kinderopvang versterken

 Studiemogelijkheden: onderwijs, middenstand voor kinderopvang, de IBO's in onderwijsinstellingen en 

opleidingen bij Bruxelles Formation voor lagergeschoolde profielen

 Profiel cursisten (vrouwen, laaggeschoold, langdurige werklozen)

 Gemiddelde indicatoren voor de uitstroom naar werk met kleine verschillen

 Enquête inschakeling: 42% ABD, 95% beroepsactie, 94% nuttige opleiding 
Foto van Oles kanebckuu van Pexels



Aandeel cursisten en gewerkte uren door de verstrekker* 
(Partners en Bruxelles Formation – in %, 2021)

(*) Uitsluitend opleiding in de onderneming en 100% online

(**) PS-partnerschap = partnerschap voor sociale promotie

(***) Mobiliteit = intergewestelijke mobiliteit wat betekent dat sommige Brusselse cursistsn naar Le Forem of VDAB worden doorgestuurd

***

**

Bron: Bruxelles Formation, berekeningen SES Bruxelles Formation  
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Handel en ondersteuning verkoop
Tewerkstelling

AANBEVELINGEN

 Het opleidingsaanbod heroriënteren in functie van de conclusies in het kader van de lopende kansendossiers (e-
marketing/e-commerce en assistent import/export en export manager (medewerker internationale handel))

 Communicatie- en commerciële vaardigheden ontwikkelen 

 De vaardigheden in digitale marketing ontwikkelen

Opleiding Meerdere structurele knelpuntberoepen (profielen en arbeidsvoorwaarden)

 Functieprofiel WA : Verkoop en ondersteuning Middengeschoold of geen vereisten

Commerciële vertegenwoordiging Hooggeschoolden, daarna midden

 Profiel tewerkst.: Kleinhandel: Brussels, jong, midden tot laaggeschoold, buitenlandse origine, 

tijdelijke contracten, deeltijds, studenten

 Profiel AR: variabel volgens de functies

 Impact van de crisis verschillend naargelang de segmenten/activiteiten (essentieel VS niet-

essentieel; terughoudendheid van de vraag; telewerk en locatie van terreinen ; …) – Risico op

failliet op min of meer korte termijn

 Versnelling van ontwikkeling e-commerce/m-commerce (+ complementariteit van kanalen: 

digitale tools en advies belangrijker voor een meer geïnformeerde en meer veeleisende 

klantenkring)

 Studiemogelijkheden: onderwijs, middenstand, 

Bruxelles Formation

 Profiel cursisten: vrouwen, laaggeschoold, < 30 

jaar

 Gemiddelde indicatoren voor de uitstroom naar 

werk met kleine verschillen

 Enquête inschakeling: 37 % AOD

Foto Adobe



Aandeel cursisten en gewerkte uren door de verstrekker* 
(Partners en Bruxelles Formation – in %, 2021)

(*) Uitsluitend opleiding in de onderneming en 100% online

(**) PS-partnerschap = partnerschap voor sociale promotie

(***) Mobiliteit = intergewestelijke mobiliteit wat betekent dat sommige Brusselse cursistsn naar Le Forem of VDAB worden doorgestuurd

***

**

Bron: Bruxelles Formation, berekeningen SES Bruxelles Formation  
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Indicatoren met 
gedeelde

verantwoordelijk-
heid

–
cohorte 2019

Belangrijkste indicatoren van de voorgestelde domeinen -
2021

Sociaal, gezondheid, sport & 
lichaamszorg Handel

Laaggeschoold (1) 70,5% 57,4%

<30 jaar (2) 37,9% 55,0%

Vrouwen 81,6% 55,5%

Langdurige werkloosheid (2 jaar en +) 28,0% 19,9%

Uitstroomgraad naar werk – Totaal 58,9% 63,3%

Uitstroomgraad naar werk – min. 1 maand, 54,6% 54,4%

Duurzaamheid van tewerkstelling 69,0% 59,1%

Bij dezelfde werkgever 53,5% 32,6%

Job gevonden in het 1ste trimester 55,7% 61,0%

% AOD 28,1% 36,9%

% ABD 42,1% 32,1%

De opleiding bereidt goed voor op het beroep (3) 95,1% 91,7%

Nut van de opleiding (4) 93,9% 82,2%

Enquête 
inschakeling op 
de arbeidsmarkt 

na een 
beroepsgerichte 

opleiding –
sortants 2019

Profiel van WZ

(1) Lager onderwijs of minder, Lager secundair onderwijs, Andere studies, Studies in het buitenland, Onbepaalde studies

(2) Leeftijd bij de ondertekening van de opleidingsovereenkomst

(3) en (4) «Akkoord »  en « Volledig akkoord »



Relatief lagere uitstroomgraad

3 beroepenfamilies toegankelijk voor hoger en lager geschoolden
 Informaticaberoepen

 Technische beroepen

 Administratieve en boekhoudkundige beroepen

Profiel van de cursisten in vergelijking 
met het gemiddelde

Midden of hooggeschoold

Mannen en vrouwen

Aandeel langdurige of kortdurige werklozen

 Het gaat om een gevarieerd publiek

Zoek de belangrijkste indicatoren van 
de voorgestelde domeinen hier



Informatica
Tewerkstelling

AANBEVELINGEN

 Korte opleidingen met als doel het aanleren van een nieuwe 

technologie of specifieke vaardigheden en het opfrissen van 

vaardigheden

 Het aanbod aan opleidingen in cyberveiligheid ontwikkelen

 Het opleidingsaanbod heroriënteren in functie van de conclusies in 

het kader van het lopende adviesverzoek (analyse van de 

werkaanbiedingen in de hele informaticasector)  

 Ontwikkeling opleidingen talen in beroepscontext (waarvan EN)

Opleiding

 Vóór de crisis: Gemiddeld werkgelegenheidsvolume in IT-diensten + andere sectorale 

mogelijkheden (ook interne functies) - grote vraag

 Informaticaberoepen zijn structureel knelpuntberoep (kwalitatieve en kwantitatieve

redenen)

 Profiel WA: over het algemeen hooggeschoold

 Impact van de crisis: versnelde digitalisering (handel/online diensten, telewerk, digitalisering

van bepaalde processen, etc.)

 Reprise 2021 : versterking van de vraag en de spanningen (concurrentie tussen bedrijven

en grotere mobiliteit van werknemers) Tal van mogelijkheden (IT-ontwikkeling, 

gegevensbeheer en -exploitatie, gegevensbescherming, enz.)

 Snelle technologische ontwikkelingen: opfrissen van de kennis/vaardigheden, verandering 

van de beroepen, zelfs nieuwe beroepen

 Studiemogelijkheden: onderwijs, middenstand, Bruxelles Formation

 Profiel WZ in opleiding: mannen, < 30 jaar, AOD

 Minder gunstige indicatoren voor de uitstroom naar werk, maar te nuanceren

 Enquête inschakeling: 47 % AOD

 Lopend kansendossiers (voorzien voor september)

Photo : freepik



Aandeel cursisten en gewerkte uren door de verstrekker* 
(Partners en Bruxelles Formation – in %, 2021)

(*) Uitsluitend opleiding in de onderneming en 100% online

(**) Mobiliteit = intergewestelijke mobiliteit wat betekent dat sommige Brusselse cursistsn naar Le Forem of VDAB worden doorgestuurd

(***) PS-partnerschap = partnerschap voor sociale promotie

**

***

Bron: Bruxelles Formation, berekeningen SES Bruxelles Formation  
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Technische beroepen
Tewerkstelling

Opleiding

 Geen gegevens over werkgelegenheidsvolume en de evolutie

 Structureel knelpuntberoep (kwalitatief en kwantitatieve redenen) in verband met de 

devaluatie van het onderwijs dat tot kwalificaties leidt en gebrekkige attractiviteit van 

bepaalde beroepen/opleidingen

 Profiel WA: over het algemeen middengeschoold of geen vereisten, vaak bachelors, 

AOD, voltijds

 Profiel AR: mannen, middengeschoold, eventueel andere studies en laaggeschoold, 

jongeren of senioren

 Studiemogelijkheden: onderwijs, middenstand, Bruxelles Formation

 Profiel cursisten: mannen, < 30 jaar

 Minder gunstige indicatoren voor de uitstroom naar werk met kleine verschillen

 Enquête inschakeling: 50% AOD, kansendossier

AANBEVELINGEN

 De opleidingen aanpassen in functie van de 

informaticaevoluties (domotica enz.)

 Kansendossier: het opleidingsaanbod voor 

(polyvalent) mecanicien voertuigen behouden, 

zonder het volume te verhogen

Foto: freepik
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Aandeel cursisten en gewerkte uren door de verstrekker* 
(Partners en Bruxelles Formation – in %, 2021)

(*) Uitsluitend opleiding in de onderneming en 100% online

(**) Mobiliteit = intergewestelijke mobiliteit wat betekent dat sommige Brusselse cursistsn naar Le Forem of VDAB worden doorgestuurd

(***) PS-partnerschap = partnerschap voor sociale promotie

***

**

**

Bron: Bruxelles Formation, berekeningen SES Bruxelles Formation  

Technologische industrieën

2,4%

23,2%

1,9%

72,5%

2,9%

28,6%

30,5%

68,6%

0% 20% 40% 60% 80%

Mobiliteit

BF technics

BF langues

Partners SPI

Unieke cursisten

Uren

Automobiel en Stedelijke mobiliteit



Administratieve en boekhoudkundige beroepen
Tewerkstelling

Opleiding Geen gegevens over de omvang en de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector, MAAR behoorlijk grote

vraag in Brussel (grote dienstverlenende bedrijven, sociale zetels…)

 In de afgelopen jaren is een aantal structurele knelpuntberoepen vastgesteld als gevolg van een slechte 

afstemming van het profiel van de kandidaten, waaronder talen en digitale vaardigheden.

 Profiel WA: meerderheid hooggeschoold, enkele uitzonderingen laaggeschoolden

 Profiel AR: vrouwen en hooggeschoold, alsook gemiddeld geschoold

 Impact van de crisis gedifferentieerd naar sector en telewerkbare functies

 Reprise 2021: Toegenomen vraag naar juridisch en boekhoudkundig advies en mogelijke intensivering van 

de spanningen 

 Versnelling digitalisering : Nadelig voor administratief personeel met routinetaken

 Studiemogelijkheden: onderwijs, 

middenstand, Bruxelles Formation

 Opleidingsdomein is zeer gevarieerd

 Profiel cursisten: vrouwen, AOD

 Minder gunstige indicatoren voor de 

uitstroom naar werk

AANBEVELINGEN
 De opleidingen aanpassen in functie van de specifieke vereisten (wetgeving, telewerk, digitalisering enz.)

 Opleiding in managementadvies voor de boekhouders

 Ontwikkeling opleidingen talen in beroepscontext
Foto: Adobe



Aandeel cursisten en gewerkte uren door de verstrekker* 
(Partners en Bruxelles Formation – in %, 2021)

(*) Uitsluitend opleiding in de onderneming en 100% online

(**) PS-partnerschap = partnerschap voor sociale promotie

(***) Mobiliteit = intergewestelijke mobiliteit wat betekent dat sommige Brusselse cursistsn naar Le Forem of VDAB worden doorgestuurd

***

**

Bron: Bruxelles Formation, berekeningen SES Bruxelles Formation  
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Strategische
indicatoren met 

gedeelde
verantwoordelijk-

heid – cohorte 
2019

Belangrijkste indicatoren voor de voorgestelde domeinen 
- 2021

Informatica, ICT & 
Digitale economie

Technologische
industrieën

Automobiel en 
stedelijke mobiliteit

Beheer, 
Management & 
Administratie

Laaggeschoold (1) 43,2% 44,6% 74,1% 47,1%

<30 jaar (2) 50,0% 40,4% 46,6% 37,6%

Vrouwen 38,4% 26,7% 2,6% 71,4%

Langdurige werkloosheid (2 jaar en +) 21,2% 22,9% 25,0% 25,0%

Uitstroomgraad naar werk – Totaal 55,4% 55,5% 69,8% 51,3%

Uitstroomgraad naar werk – min. 1 maand, 47,3% 49,1% 50,9% 46,5%

Duurzaamheid van tewerkstelling 64,5% 64,6% 51,8% 68,6%

Bij dezelfde werkgever 42,4% 42,1% 33,9% 44,6%

Job verkregen in het 1ste trimester 51,2% 50,5% 59,3% 51,0%

% AOD 47,4% 50,0% - 43,7%

% ABD 24,0% 17,7% - 27,8%

De opleiding bereidt goed voor op de job (3) 78,6% 93,2% - 90,9%

Nut van de opleiding (4) 72,9% 72,6% - 77,6%

Enquête inschakeling 
op de arbeidsmarkt 

na een 
beroepsgerichte 

opleiding 
– sortants 2019

Profiel van WZ

(1) Lager onderwijs of minder, Lager secundair onderwijs, Andere studies, Studies in het buitenland, Onbepaalde studies

(2) Leeftijd bij de ondertekening van de opleidingsovereenkomst

(3) en (4) «Akkoord »  en « Volledig akkoord »



Algemene aanbevelingen

51

 De werkzoekenden oriënteren: realiteit van de beroepen en toegangsmogelijkheden

 Kwalificerende opleidingen herwaarderen

 Het imago en de aantrekkelijkheid van bepaalde sectoren/beroepen verbeteren

 Bestaande partnerships die de inschakeling op de arbeidsmarkt bevorderen, 

voortzetten/ontwikkelen

 Het gemengd karakter bij bepaalde beroepen promoten

 Meer IBO-o-voorzieningen inschakelen (hoge uitstroom naar werk)

 Erkenning van de diploma's, erkenning van de competenties, certificering van de 

beroepsopleidingen

 Screenings en balansen van de vaardigheden om de opleidingsbehoeften in te vullen

 Diversiteit bevorderen en discriminatie bestrijden bij de Brusselse werkgevers

 De digitale vaardigheden en milieuvaardigheden beter integreren



Jaarlijkse analyse van de tewerkstellings- en opleidingsbehoeften

Samenvatting van de aanbevelingen
1. Transversale aanbevelingen

2. Algemene aanbevelingen

3. Aanbevelingen per domein



 De voorwaarden voor een hybridisering van de opleidingen 

objectiveren opdat deze afgestemd zouden zijn op de behoeften van 

elke pool, het publiek, de lesgevers enz. 

 De oriëntering van cursisten verbeteren en het aanbod beter 

leesbaar maken

 De opleidingsmodaliteiten m.b.t. de eigenschappen van het 

publiek verbeteren

 De toegang, de doorstroming en de aaneenschakeling van 

opleidingen ondersteunen

 De ontwikkeling van de psychosociale, pedagogische en 

administratieve begeleiding voortzetten

Transversale aanbevelingen

53

 Versterking van het aanbod aan alfabetiserende opleidingen

 Versterking van het aanbod Frans vreemde taal

 Terugkeren naar het niveau van 2019, het aanbod aan taalopleidingen zelfs 

versterken 

 Het aanbod van beroepsgerichte taalopleidingen vergroten

 Toegang vergemakkelijken aan WZ die digitaal kwetsbaar zijn tot het 

dienstenaanbod van Bruxelles Formation en hen daar ook houden

 Cursisten zonder digitale tools van de nodige middelen voorzien met het oog op 

het afstandsleren

 De digitale autonomie van de cursisten versterken teneinde ze op de 

arbeidsmarkt in te schakelen en ten volle deel te laten uitmaken van de maatschappij

 De communicatie en informatie gericht op het publiek met een digitale kloof 

intensifiëren en zich positioneren als een speler voor de digitale autonomisering van 

de Brusselaars, en in het bijzonder de WZ



Algemene aanbevelingen

54

 De werkzoekenden oriënteren: realiteit van de beroepen en toegangsmogelijkheden

 Kwalificerende opleidingen herwaarderen

 Het imago en de aantrekkelijkheid van bepaalde sectoren/beroepen verbeteren

 Bestaande partnerships die de inschakeling op de arbeidsmarkt bevorderen, 

voortzetten/ontwikkelen

 Het gemengd karakter bij bepaalde beroepen promoten

 Meer IBO-o-voorzieningen inschakelen (hoge uitstroom naar werk)

 Erkenning van de diploma's, erkenning van de competenties, certificering van de 

beroepsopleidingen

 Screenings en balansen van de vaardigheden om de opleidingsbehoeften in te vullen

 Diversiteit bevorderen en discriminatie bestrijden bij de Brusselse werkgevers

 De digitale vaardigheden en milieuvaardigheden beter integreren



Aanbevelingen per domeinen
Aanbevelingen Domeinen

 Ontwikkeling van vooropleiding voor het behalen van het brevet

Veiligheid & Preventie

 Opleiden in stressbeheersing en interpersoonlijke relaties

 Ontwikkelen van partnerschappen voor opleidingen om vrouwen aan het werk te helpen

 Versterken van de vooropleiding voor beroepen voor de openbare veiligheid

 Onderhouden van partnerschappen met bedrijven

 Verwerven van technische en ecologische basisvaardigheden

Bouw
 Versterking van de identificeringsacties en vooropleidingen gericht op de bouwsector

 Ontwikkeling van het aanbod van kwalificerende opleidingen voor de bouwnijverheid

 Heroriëntatie van het opleidingsaanbod in het licht van de conclusies gemaakt in het kader van het kansendossier

 Opleiding inzake duurzaam voedsel

Horeca
 Digitale communicatie/digitale hulpmiddelen

 Ontwikkelen van competenties in communicatie (beheer sociale media en sites) en van commerciële competenties

 Vergemakkelijken van de erkenning van buitenlandse diploma’s

 De opleiding tot Taxichauffeur behouden, maar aanpassen aan de nieuwe regelgeving

Transport & Logistiek
 Voortzetting en ontwikkeling van de opleiding voor rijbewijzen CE en C

 Ontwikkeling van beroepsgerichte taalopleidingen 

 Behouden van de opleiding in logisitiek



Aanbevelingen Domeinen
 Opleiding in ambachtelijk, duurzaam en ecologisch verantwoord voedsel Voeding

 Relevantie van een groter aanbod aan opleidingen tot professioneel schoonmaker

Schoonmaak Overwegen van een opleiding tot glazenwasser, of zelfs in specifieke milieureiniging

 Het ontwikkelen van informatica- en interpersoonlijke vaardigheden om inspecteur te worden

 Versterking van IBO's in instellingen voor verpleegkundeonderwijs Gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening De beroepsopleiding in de zorg en de kinderopvang versterken

 Heroriëntatie van het opleidingsaanbod in het licht van de conclusies in het kader van de kansendossiers (e-marketing/e-

commerce en assistant import-export en export manager)
Handel en ondersteuning verkoop

 Communicatievaardigheden, verkoopvaardigheden en digitale marketing ontwikkelen

 Ontwikkelen van opleidingen: rijbewijs en verkoopstechnieken

 Korte cursussen ontwikkelen die gericht zijn op het leren van een nieuwe technologie of specifieke vaardigheden en het 

bijwerken van vaardigheden

Informatica Ontwikkeling van het aanbod van opleidingen in cyber security

 Ontwikkeling van beroepsgerichte taalopleidingen (inclusief EN)

 Heroriëntatie van het opleidingsaanbod in het licht van de conclusies van de adviesaanvraag 



Aanbevelingen Domeinen
 Aanpassing van de opleidingen aan de ontwikkelingen op het gebied van informatica (domotica, enz.).

Technische beroepen
 Het opleidingsaanbod voor meervoudig geschoolde automonteurs behouden, zonder het volume te verhogen

 Opleiding aanpassen aan specifieke eisen (wetgeving, telewerken en digitalisering)
Administratieve en 

boekhoudkundige beroepen Ontwikkeling van beroepsgerichte taalopleidingen 

 Opleiding in beheersadvies en digitale hulpmiddelen voor boekhouders 
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Bijlagen
1. Uitstroomgraad naar werk na een jaar per geslacht, leeftijd en studieniveau

2. Links naar de belangrijkste vermelde studies



Uitstroomgraad naar werk na een jaar per geslacht, 
leeftijd en studieniveau (1/2)

Cohort 2019 Uitstromen
(min. 1 dag)

Uitstromen
(min. 1 maand) Totaal Uitstroomgraad

(min. 1 dag)
Uitstroomgraad
(min. 1 maand)

Per geslacht
Mannen 1.530 1.316 2.508 61,0% 52,5%

Vrouwen 1.236 1.100 2.107 58,7% 52,2%

Per geslacht en 
leeftijds-
categorie

Mannen

< 25 jaar 325 279 567 57,3% 49,2%

25 - 44 jaar 961 837 1.444 66,6% 58,0%

45 jaar+ 244 200 497 49,1% 40,2%

Vrouwen

< 25 jaar 185 165 337 54,9% 49,0%

25 - 44 jaar 882 792 1.423 62,0% 55,7%

45 jaar+ 169 143 347 48,7% 41,2%

Totaal

< 25 jaar 510 444 904 56,4% 49,1%

25 - 44 jaar 1.843 1.629 2.867 64,3% 56,8%

45 jaar+ 413 343 844 48,9% 40,6%



Uitstroomgraad naar werk na een jaar per geslacht, 
leeftijd en studieniveau (2/2)

Cohort 2019 Uitstroom
(min. 1 dag)

Uitstroom
(min. 1 maand) Totaal Uitstroomgraad

(min. 1 dag)
Uitstroomgraad
(min. 1 maand)

Per geslacht
en 

studieniveau

Mannen

Laag 378 316 682 55,4% 46,3%

Midden 471 412 760 62,0% 54,2%

Hoog 217 190 342 63,5% 55,6%

Andere 464 398 724 64,1% 55,0%

Vrouwen

Laag 190 173 403 47,1% 42,9%

Midden 278 249 467 59,5% 53,3%

Hoog 245 215 337 72,7% 63,8%

Andere 523 463 900 58,1% 51,4%

Totaal

Laag 568 489 1.085 52,4% 45,1%

Midden 749 661 1.227 61,0% 53,9%

Hoog 462 405 679 68,0% 59,6%

Andere 987 861 1.624 60,8% 53,0%

Totaal 2.766 2.416 4.615 59,9% 52,4%



Links naar de belangrijkste vermelde studies

De knelpuntberoepen in de context van de gezondheidscrisis, 02/2022 

Overzicht & vooruitzichten - De situatie op de Brusselse arbeidsmarkt na twee jaar coronacrisis, 02/2022

Covid-19, Focus Horeca, sectorale analyse- en prospectienota, 12/2021

Covid-19 - Focus Transport en logistiek, sectorale analyse- en prospectienota 11/2021

Analyse van de knelpuntberoepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 12/2021 

Covid-19, Focus detailhandel, sectorale analyse- en prospectienota, 12/2020

De vooruitzichten op het gebied van tewerkstelling en opleiding in de context van de covid-crisis, 03/2021

view.brussels

FOE project – Kwalitatieve analyse, intern document, 01/2022 

https://www.actiris.brussels/media/tbil1tgw/2022-03-view-brussels-de-knelpuntberoepen-in-de-context-van-de-gezondheidscrisis_cpr-h-BCF727AD.pdf
https://www.actiris.brussels/media/je2l5jk5/2022-02-view-brussels-overzicht-vooruitzichten-h-72053A3D.pdf
https://www.actiris.brussels/media/h5na5lef/2020_12_view_brussels_focus-horeca-nl_cpr-h-68A2AB12.pdf
https://www.actiris.brussels/media/ki5j5pc1/2021-11-view-brussels-focus-transport-en-logistiek_compressed-h-D98F1B41.pdf
https://www.actiris.brussels/media/zlgagdmk/2022_01_view_brussels_analyse-van-de-knelpuntberoepen-in-het-bhg-2020_compressed-h-4700E99F.pdf
https://www.actiris.brussels/media/c5vdecyi/2020-12_view_brussels_-focus-detailhandel-h-2AB1D1D2.pdf
https://www.actiris.brussels/media/rhzhzi5o/2021-03-vooruitzichten-tewerkstelling-opleiding-covid-19_compressed-h-3A822362.pdf


Links naar de belangrijkste vermelde studies

Bepaling van de tewerkstellings- en opleidingsbehoeften, 05/2020

Tableaux de bord de Bruxelles Formation, 12/2021

La « fracture numérique », les inégalités numériques et les stagiaires de Bruxelles Formation, 02/2021 

Enquête Insertion sur le marché du travail à l’issue de la formation professionnelle, 10/2021

Le Cadre commun de programmation de l’offre de formation

Les dossiers d’opportunité  

De taalvereisten en de talenkennis in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 09/2020

Bruxelles Formation

https://www.actiris.brussels/media/ya4lyinz/2020-bepaling-van-de-tewerkstellingsbehoeften_compressed-h-17CE12A7.pdf
https://www.bruxellesformation.brussels/categorie_publications/tableau-de-bord-de-bruxelles-formation-indicateurs-du-contrat-de-gestion/
https://www.bruxellesformation.brussels/wp-content/uploads/2022/02/La-fracture-nume%CC%81rique-les-inegalites-numeriques-et-les-stagiaires-de-Bruxelles-Formation.pdf
https://www.bruxellesformation.brussels/wp-content/uploads/2021/11/Enque%CC%82te-insertion-2021_19-11b-003.pdf
https://www.bruxellesformation.brussels/wp-content/uploads/2022/02/Cadre-commun-2022_2-2.pdf
https://www.bruxellesformation.brussels/categorie_publications/marche-du-travail-secteurs-d-activite-et-formations/
https://www.actiris.brussels/media/ritf3arn/2020-09-25-de-taalvereisten-op-de-arbeidsmarkt_compr-h-82F63F7A.pdf
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