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INLEIDING 
 
Deze studie vertrekt van de vaststelling dat laaggeschoolde allochtone vrouwen of vrouwen 
van allochtone afkomst slecht vertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt in het Brussels 
Gewest, met name in bepaalde wijken van de hoofdstad. De genderongelijkheid inzake 
tewerkstelling en arbeidsvoorwaarden is inderdaad al meermalen vermeld, in het bijzonder 
in Brussel. Het probleem is echter des te prangender wanneer het gaat om vrouwen met een 
buitenlandse nationaliteit of van buitenlandse afkomst, vooral wanneer ze laaggeschoold 
zijn. Niet alleen zet het opleidingsniveau op zich reeds een rem op de tewerkstelling – zeker 
in de Brusselse context – deze vrouwen worden ook geconfronteerd met een dubbele 
discriminatie: omdat ze vrouw zijn, maar ook wegens hun afkomst. We weten immers dat 
voor de toegang tot werk de “sociologische nationaliteit”2 een grotere invloed heeft dan de 
wettelijke nationaliteit. 
 
Toch is het niet evident om de problematiek van gender en tewerkstelling te bestuderen 
vanuit de invalshoeken van migratie en nationaliteit. Men moet dan immers rekening houden 
met de kwestie van de naturalisaties, die de analyse een heel stuk ingewikkelder maakt, en 
met de historische dimensie van de migratiestromen. De statistieken op basis van de 
nationaliteit hebben in deze context weinig zin en tonen zeer duidelijk hun grenzen.  
 
Daarom stelt het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid voor om de problematiek 
van de werkloosheid en de tewerkstelling (of niet-tewerkstelling) van allochtone vrouwen of 
vrouwen van allochtone afkomst zowel op grond van nationaliteit als op territoriale basis 
(namelijk gemeentelijk en subgemeentelijk) te bestuderen.  
 
De benadering op basis van de nationaliteit maakt het mogelijk om een globaal zicht te 
krijgen op de ongelijkheden qua tewerkstelling en werkloosheid volgens nationaliteit en 
gender. Toch blijkt dit eigenlijk maar een vrij beperkte analyse van het fenomeen op te 
leveren. Enerzijds geven de beschikbare indicatoren voor de activiteit, de tewerkstelling en 
de werkloosheid van allochtonen slechts een algemeen beeld van deze bevolkingsgroep. Er 
wordt enkel een opsplitsing gemaakt naargelang de persoon al dan niet tot de Europese Unie 
behoort zonder dat een preciezere analyse naargelang de nationaliteit mogelijk is. 
Anderzijds werden er, zoals we zullen zien, de laatste twee decennia in het Brussels Gewest 
zodanig veel personen genaturaliseerd, dat de factor nationaliteit op zich niet volstaat voor 
de analyse, aangezien het verkrijgen van de Belgische nationaliteit niet noodzakelijk meer 
deuren op de arbeidsmarkt opent. In het verleden werd immers al vastgesteld dat de 
genaturaliseerde Belgen grotendeels in dezelfde activiteitensectoren als hun niet-
genaturaliseerde landgenoten tewerkgesteld zijn3. 
 

                                                 
2 Begrip overgenomen uit de studie van Christian Vandermotten, Evolution socio-économique, reproduction sociale 
et formation à Bruxelles, februari 2008. 
3Dit is met name het geval bij de genaturaliseerde Marokkanen en Turken (zie MARTENS Albert, OUALI Nouria, VAN 
DE MAELE Marjan, VERTOMMEN Sara, DRYON Philippe en VERHOEVEN Hans, Etnische discriminatie op de 
arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ULB-KUL, januari 2005). 
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In deze context kan een territoriale benadering van de situatie van de vrouwen op de 
Brusselse arbeidsmarkt een aanvulling vormen op de analyse op grond van nationaliteit. De 
territoriale analyse biedt immers een interessant gezichtspunt, in die zin dat de allochtone 
werknemers wegens hun lage inkomen maar ook omwille van een “terugkeermythe”4 
historisch gezien massaal in bepaalde wijken van Brussel zijn gaan wonen. Deze wijken 
bieden huisvesting van mindere kwaliteit en trekken dus met name minder gegoede 
huurders aan. De concentratie van allochtonen of mensen van allochtone afkomst in deze 
wijken werd met de volgende generaties gehandhaafd5. Daardoor kunnen we in zekere zin 
de situatie van de allochtone bevolking of de bevolking van allochtone afkomst (in het 
bijzonder de vrouwen) op de Brusselse arbeidsmarkt begrijpen door de indicatoren voor 
werkloosheid en tewerkstelling in deze kansarme wijken, waar deze bevolkingsgroep vooral 
geconcentreerd is, aan een analyse te onderwerpen. Deze analyse moet echter in perspectief 
geplaatst worden tegen de vaststellingen die uit de analyse op basis van nationaliteit naar 
voren komen. Zoals daar zijn: de lage activiteits- en werkzaamheidsgraad bij de niet-
Europese allochtone bevolking (in het bijzonder bij de vrouwen), een zeer hoge 
werkloosheidsgraad van deze bevolking en de ongelijke kansen om werk te vinden 
naargelang de nationaliteit (de Noordafrikaanse en Aziatische vrouwen kennen de laagste 
uitstroompercentages naar tewerkstelling). 
 
Met deze publicatie willen we een aantal vaststellingen inzake de moeizame professionele 
inschakeling en de minder gunstige positie op de arbeidsmarkt van laaggeschoolde 
personen (en vooral vrouwen) afkomstig uit niet-Europese landen, onder de aandacht 
brengen. Deze studie maakt het mogelijk om de aandacht te vestigen op de hoge 
werkloosheidsgraad van laaggeschoolde vrouwen, vrouwen van niet-Europese afkomst en 
vrouwen uit de kansarme wijken van Brussel met een aanzienlijke allochtone bevolking. 
Tevens wordt duidelijk dat deze verschillende doelgroepen een lage activiteits- en 
werkzaamheidsgraad kennen. 
 
Na een kort overzicht van de gewestelijke demografische context en van de situatie van de 
vrouwen op de arbeidsmarkt te Brussel, gaan we over tot de eigenlijke studie. We analyseren 
enerzijds de indicatoren voor de tewerkstelling en werkloosheid van de vrouwelijke 
allochtone bevolking van het Brussels Gewest en anderzijds de kenmerkende eigenschappen 
van de vrouwelijke niet-werkende werkzoekenden in de wijken van de hoofdstad met de 
hoogste werkloosheidsgraad onder vrouwen. Een sociaaleconomische analyse van deze 
wijken zal bovendien meer duidelijkheid kunnen brengen omtrent de algemene context 
waarin deze lage werkzaamheids- en activiteitsgraad van de vrouwen kadert. 
 
We moeten opmerken dat door de statistische analyse een aantal feiten (zoals de lagere 
activiteits- en werkzaamheidsgraad bij niet-Europese allochtone vrouwen in het Brussels 
Gewest of bij de vrouwen uit de kansarmere wijken van de hoofdstad) benadrukt kunnen 

                                                 
4 Volgens deze mythe verkiezen de allochtone werknemers de kosten voor hun levensonderhoud in België te 
beperken om zoveel mogelijk geld naar hun land van herkomst te kunnen meenemen. 
5 Hiervoor zijn verschillende redenen aan te halen: door de crisis waren heel wat gezinnen verplicht te blijven huren; 
andere gezinnen gaven er de voorkeur aan in Brussel te kopen en te renoveren in plaats van in de rand te bouwen, 
vooral om de transportkosten te beperken. 
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worden, maar dat dit alleen niet voldoende is om de waargenomen realiteit te verklaren. De 
achterliggende redenen zijn ongetwijfeld veelvoudig en complex (zoals de zorg voor de 
kinderen, de afwezigheid van professionele perspectieven wegens de lage scholingsgraad, 
de werkloosheidsvallen, bepaalde culturele factoren die de familiale organisatie beïnvloeden 
enz.).  
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HOOFDSTUK I: CONTEXT 
 

1. Demografische context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

 
Grote aanwezigheid van allochtonen in Brussel… 
 
De demografische context van het Brussels Gewest wordt gekenmerkt door een duidelijk 
hogere concentratie inwoners met een buitenlandse nationaliteit dan het nationale 
gemiddelde. Op 1 januari 2010 telde Brussel meer dan 1 miljoen inwoners. Bijna een derde 
hiervan heeft een buitenlandse nationaliteit (30,3%). Dit is een stuk hoger dan in het Vlaams 
Gewest (6,4%) en het Waals Gewest (9,5%). Niettemin bestaan er grote verschillen tussen de 
Brusselse gemeentes: voor Sint-Agatha-Berchem gaat het om 15,8%, in Sint-Gillis is dat 
44,1%.  
 
Tabel 1:  Bevolking naargelang de woongemeente op 1 januari 2010 

  Totale 
bevolking 

Aandeel vrouwen in de 
totale bevolking 

Aandeel allochtonen in de 
totale bevolking 

Anderlecht 104.647 51,0 26,9 
Oudergem  30.811 52,9 24,1 
Sint-Agatha-Berchem 22.185 52,5 15,8 
Brussel 157.673 49,6 32,5 
Etterbeek 44.352 52,7 40,4 
Evere 35.803 53,1 20,3 
Vorst 50.258 52,3 29,5 
Ganshoren 22.589 53,9 16,3 
Elsene  80.183 51,3 43,0 
Jette 46.818 53,2 18,5 
Koekelberg 19.812 51,3 24,9 
Sint-Jans-Molenbeek 88.181 50,7 26,1 
St-Gillis 46.981 49,9 44,1 
Sint-Joost-ten-Node 26.338 48,5 37,3 
Schaarbeek  121.232 50,8 31,0 
Ukkel  77.589 54,0 27,9 
Watermaal-Bosvoorde  24.260 54,0 17,1 
Sint-Lambrechts-Woluwe 50.749 54,7 31,1 
Sint-Pieters-Woluwe 39.077 53,6 31,3 
BHG  1.089.538 51,7 30,0 
Vlaams Gewest 6.251.983 50,7 6,4 
Waals Gewest 3.498.384 51,4 9,5 
België 10.839.905 51,0 9,8 

Bron: BISA, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 

 
… verschillende naargelang nationaliteit 
 
Dankzij de gegevens met betrekking tot de allochtone bevolking volgens nationaliteit krijgen 
we een genuanceerder beeld van het aandeel allochtonen per gemeente. Het aantal 
allochtonen blijkt vrij hoog te zijn, vooral in de gemeentes Sint-Gillis, Elsene en Etterbeek 
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(namelijk meer dan 40% van de bevolking in deze gemeentes op 1 januari 2010). We stellen 
echter vast dat het voornamelijk om personen met een Europese nationaliteit gaat (meer dan 
70%). Andere gemeentes tellen heel wat meer niet-Europese allochtonen. Molenbeek 
bijvoorbeeld, waar vrij veel personen afkomstig uit Afrika (45,8%) wonen (in hoofdzaak uit 
Marokko), of nog Sint-Joost-ten-Node, met een niet te verwaarlozen groep personen met de 
Turkse nationaliteit.  
 
Tabel 2:  Allochtone bevolking per nationaliteit naargelang de woongemeente op 1 januari 2008 

   
Europa 

 
Afrika 

 
Azië 

 
Amerika 

 
Oceanië 

 
Vluchtelingen en 

staatlozen 
Anderlecht 56,9 31,7 7,2 2,0 0,0 2,2
Oudergem  72,2 7,1 16,7 3,1 0,1 0,7
Sint-Agatha-Berchem 64,6 24,8 6,0 2,3 0,0 2,3
Brussel 58,2 27,0 8,7 3,1 0,1 2,8
Etterbeek 78,3 8,9 7,8 3,7 0,2 1,0
Evere 63,1 19,6 12,3 3,3 0,1 1,7
Vorst 67,6 23,2 4,5 3,2 0,1 1,3
Ganshoren 63,2 23,4 9,3 2,3 0,1 1,8
Elsene  74,5 10,4 8,0 6,1 0,2 0,8
Jette 57,3 25,9 12,0 2,1 0,0 2,7
Koekelberg 57,5 31,3 7,5 1,6 0,0 2,1
Sint-Jans-Molenbeek 43,2 45,8 8,2 0,9 0,0 1,8
St-Gillis 70,5 18,8 4,5 4,9 0,1 1,2
Sint-Joost-ten-Node 41,5 28,3 24,6 3,9 0,0 1,7
Schaarbeek  52,4 25,6 17,1 3,0 0,1 1,8
Ukkel  83,1 7,0 5,9 3,5 0,1 0,6
Watermaal-Bosvoorde  77,3 7,1 9,1 5,6 0,2 0,7
Sint-Lambrechts-Woluwe 78,1 6,8 9,8 4,7 0,1 0,5
Sint-Pieters-Woluwe 80,3 3,4 11,1 4,6 0,3 0,3
BHG  64,4 20,8 9,6 3,5 0,1 1,5
Vlaams Gewest 68,1 12,7 13,8 2,9 0,1 2,4
Waals Gewest 80,5 10,0 5,6 2,2 0,0 1,6
België 71,1 14,2 9,8 2,8 0,1 1,9

Bron: BISA, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 

 
Fenomeen van vervrouwelijking van de migratie 
 
Globaal gezien merken we sinds enkele jaren een vervrouwelijking van de migraties. We 
kunnen de vrouwelijke migranten definiëren als “(…) vrouwen die gemigreerd zijn, die hun 
oorspronkelijke wereld, hun omgeving om uiteenlopende redenen hebben achtergelaten: 
economische crisis, gezinshereniging, geweld (religieus, cultureel, seksueel of sociaal), 
politieke onrust, oorlog, natuurrampen enz.” 6 
 
Dit fenomeen blijkt ook op te gaan voor het Brussels Gewest: we stellen vast dat het 
migratiesaldo van de vrouwen iets hoger is dan dat van de mannen. De hoofdreden van de 
migratie in Brussel is bij de mannen meestal werkgerelateerd (46,7% van de gevallen), terwijl 
                                                 
6 Jeannine Moninga-Gbogbu, L’Intégration des femmes migrantes au marché de l’emploi en Belgique, Le Monde 
selon les femmes, maart 2001. 
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bij meer dan de helft van de gemigreerde vrouwen familiale redenen aan de basis liggen 
(52,6%)7. 
 
Tabel 3:  Loop van de allochtone bevolking per geslacht en naargelang de woongemeente in 

2009 
Vrouwen Mannen 

  
Migratiesaldo Naturalisaties Migratiesaldo Naturalisaties 

Anderlecht 1.629 612 1.528 510
Oudergem  217 59 193 34
Sint-Agatha-Berchem 202 80 160 51
Brussel 2.197 916 2.194 772
Etterbeek 791 161 560 122
Evere 280 129 228 100
Vorst 526 241 483 207
Ganshoren 219 108 199 76
Elsene  1.184 260 1.091 242
Jette 483 239 459 194
Koekelberg 237 111 264 100
Sint-Jans-Molenbeek 1.088 663 964 639
St-Gillis 928 205 710 205
Sint-Joost-ten-Node 535 254 542 205
Schaarbeek  1.645 753 1.405 667
Ukkel  645 169 501 140
Watermaal-Bosvoorde  84 33 39 29
Sint-Lambrechts-Woluwe 430 100 344 89
Sint-Pieters-Woluwe 195 64 134 53
BHG  13.515 5.157 11.998 4.435
Vlaams Gewest 14.998 7.392 14.053 6.626
Waals Gewest 7.400 4.751 6.544 4.347
België 35.913 17.300 32.595 15.408

Bron: BISA 

 
Een proces van toenemende naturalisaties de afgelopen twee decennia 
 
Het aantal Europese allochtonen in Brussel is tussen 2000 en 2008 fors toegenomen. Het 
aantal inwoners van Afrikaanse origine daarentegen is duidelijk gezakt. Dit kan enerzijds 
verklaard worden door de naturalisaties. Deze zijn in de loop van het laatste decennium fors 
toegenomen (we tellen meer dan 200.000 nationaliteitswijzigingen in het Brussels Gewest de 
afgelopen twee decennia) en betreffen in zeer grote mate personen met een niet-Europese 
nationaliteit (meer dan 90%). Anderzijds spelen ook de uitbreiding van de Europese Unie en 
de massale toestroom van personen uit het Oostblok een rol. We nemen de laatste jaren in 
Brussel immers een explosie waar van migranten uit Centraal- en Oost-Europa. 
 
 

                                                 
7 Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische informatie - Enquête naar de arbeidskrachten, 2de trimester 
2008 
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Volgens de gegevens van de socio-economische enquête uit 2001 heeft ongeveer 60% van 
de personen van Maghrebijnse, Turkse of Congolese afkomst de Belgische nationaliteit.  
Een groot deel van de naturalisaties (36,3% in 2007) heeft betrekking op inwoners van het 
Brussels Gewest.  
 
Tabel 4:  Evolutie van het aantal naturalisaties van 1990 tot 2007, naargelang oorspronkelijke 

nationaliteit, in het BHG en in België 
BHG  België 

  a.w. % a.w. % 
Europese Unie 14.392 7,1 112.568 19,3 
Andere landen Europa 7.612 3,7 25.182 4,3 
Marokko 95.512 46,8 181.140 31,1 
Andere landen Afrika 25.829 12,7 65.023 11,1 
Turkije 24.346 11,9 101.350 17,4 
Andere landen Azië 10.773 5,3 36.051 6,2 
Amerika 4.499 2,2 12.044 2,1 
Oceanië 69 0,0 164 0,0 
Vluchtelingen en staatlozen 21.103 10,3 49.750 8,5 
TOTAAL 204.135 100,0 583.272 100,0 

Bron: BISA, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
 
In Brussel ligt voornamelijk het aantal genaturaliseerde personen van Marokkaanse origine 
erg hoog (46,8% van alle in het gewest geregistreerde naturalisaties tussen 1990 en 2007). 
Niettemin lijkt dit aantal de laatste jaren af te nemen (zie grafiek 1 hieronder). 
 
Figuur 1:  Evolutie van het aandeel genaturaliseerde personen van Marokkaanse afkomst in het 

BHG en in België van 1990 tot 2007 

 
Bron: BISA, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
 
Verder zijn er niet alleen de naturalisaties, maar kan de migratie ook dateren van een of 
zelfs meerdere generaties geleden. Dit is vaak het geval in Brussel en het betekent dat een 
deel van de personen van allochtone afkomst in de eerste plaats de Belgische nationaliteit 
kan hebben. In deze context schatten sommigen dat 42% van de Brusselse bevolking legale 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

BHG België



 13

buitenlanders zijn of Belgen van allochtone afkomst8. De helft hiervan zou tot een dergelijke 
sociologische immigratiestroom behoren (te weten genaturaliseerde personen, die nog 
steeds als buitenlanders worden aangezien), of ongeveer een vijfde van de Brusselse 
bevolking. 
 

2. Ter herinnering: de situatie van de vrouwen op de Brusselse arbeidsmarkt 
 
Het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid heeft tot op heden verschillende 
studies gewijd aan de situatie van de vrouwen op de arbeidsmarkt van het Brussels Gewest. 
Het lijkt ons belangrijk om hier enkele vaststellingen uit de vorige analyses te vermelden, om 
zo een algemeen beeld te schetsen van de gender- en tewerkstellingsproblematiek in 
Brussel.  

 
Algemeen fenomeen van ondertewerkstelling bij vrouwen 
 
Globaal gezien kunnen we stellen dat de ondertewerkstelling bij de vrouwen in België en op 
het niveau van de drie gewesten, vrij groot is9. In de drie gewesten van het land is de 
werkloosheidsgraad bij de vrouwen ook hoger dan bij de mannen. Zo zien we in Brussel een 
verschil van 1,7 punten tussen de werkloosheidsgraad van vrouwen en mannen. Wanneer we 
naar de werkzaamheidsgraad kijken, is dit verschil nog groter, namelijk -12,3 punten in het 
Brussels Gewest.  
 
Tabel 5:  Administratieve werkloosheidsgraad en werkzaamheidsgraad (2010) in de drie 

gewesten 

  Brussels Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest België 

Administratieve werkloosheidsgraad 
Vrouwen 21,4 7,2 17,8 11,8
Mannen 19,7 6,5 14,4 10,3
Totaal 20,4 6,8 15,9 11,0
Verschil (in % punten) 1,7 0,6 3,4 1,5
Werkzaamheidsgraad 
Vrouwen 48,7 61,3 50,6 56,5
Mannen 61,0 71,1 62,9 67,4
Totaal 54,8 66,3 56,7 62,0
Verschil (in % punten) -12,3 -9,8 -12,3 -10,9

Bronnen: NBB, VDAB, Forem, FOD Economie – ADSEI (EAK), berekeningen Observatorium 
 
Het moet gezegd worden dat de werkloosheidsgraad niet de volledige ondertewerkstelling 
weergeeft. Een deel van de bevolking heeft immers geen werk maar is ook niet werkloos. 
Deze personen bevinden zich in de zogenaamde inactieve categorieën, ze hebben zich uit de 
arbeidsmarkt teruggetrokken. Aangezien vrouwen zich in grotere mate dan mannen in deze 

                                                 
8 VANDERMOTTEN Christian, Evolution socio-économique, reproduction sociale et formation à Bruxelles, IGEAT-
CCFEE, februari 2008. 
9 Zie met name: Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid, De tewerkstelling van de Brusselse vrouwen: 
overzicht van de genderongelijkheden, april 2010. 
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zogenaamde inactieve categorieën bevinden, is het verschil tussen de werkzaamheidsgraad 
van vrouwen en mannen groter dan het verschil tussen hun respectieve werkloosheidsgraad. 

 
Een hoge werkloosheidsgraad bij laaggeschoolde vrouwen 
 
Hoe lager het opleidingsniveau, hoe hoger de werkloosheidsgraad is. Dit wordt vooral 
duidelijk in het Brussels Gewest, waar de werkloosheidsgraad van laaggeschoolde vrouwen 
de 30% overstijgt. We stellen eveneens vast dat er weinig verschil is tussen de 
werkloosheidsgraad van hooggeschoolde mannen en vrouwen.  
 
Figuur 2:  Werkloosheidsgraad naargelang opleidingsniveau en geslacht (2010) 

 
Bron: Eurostat, ADSEI, Enquête naar de arbeidskrachten, berekeningen Brussels Observatorium voor de 
Werkgelegenheid 

 
Genderverschil in de activiteitsgraad bij laaggeschoolden… 
 
Evenzo is het verschil tussen de activiteitsgraad van mannen en vrouwen minder 
uitgesproken wanneer het opleidingsniveau stijgt. Bij de laaggeschoolden daarentegen, is de 
genderkloof voor de activiteitsgraad duidelijk groter.  
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Figuur 3:  Activiteitsgraad naargelang opleidingsniveau en geslacht (2010) 

 
Bron: Eurostat, ADSEI, Enquête naar de arbeidskrachten, berekeningen Brussels Observatorium voor de 
Werkgelegenheid 

 
… terwijl Brussel het hoogste aandeel laaggeschoolde vrouwen kent 
 
De geringe activiteitsgraad voor de laagstgeschoolde vrouwen is des te onrustwekkender 
wanneer men weet dat het Brussels Gewest het hoogste aandeel laaggeschoolde vrouwen telt 
(31,3% tegen 30,8% voor het Waals Gewest en 25,1% voor het Vlaams Gewest).  
 
Figuur 4 :  Aandeel laag- en hooggeschoolde Brusselaars naargelang leeftijdsklasse en geslacht in 

2010 

 
Bron: Eurostat, ADSEI, Enquête naar de arbeidskrachten, berekeningen Brussels Observatorium voor de 
Werkgelegenheid 
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We zien overigens dat bij de jongere generaties het aantal hooggeschoolde vrouwen hoger is 
dan het aantal hooggeschoolde mannen. Zo bezit 47,6% van de vrouwen tussen 25 en 34 
jaar een diploma van het hoger onderwijs, tegenover 45,1% van de mannen uit dezelfde 
leeftijdsklasse. De stijging van het opleidingsniveau bij de jongere generaties heeft over het 
algemeen meer betrekking op de vrouwen dan op de mannen. 
 

3. Tewerkstelling en werkloosheid bij allochtonen in het Brussels Gewest 

 
Zeer lage activiteitsgraad bij niet-Europese allochtonen 
 
We stellen vast dat de activiteitsgraad van allochtonen die niet uit een van de 27 landen van 
de EU afkomstig zijn duidelijk lager is dan die van allochtonen uit een EU-land (60,1% 
tegenover 76,5%). Dit percentage is nog lager voor recente immigranten uit een niet-EU-land 
(54,9% tegenover 75,1%). Met name de activiteitsgraad van allochtone vrouwen, recente 
immigranten of niet, is bijzonder laag. Bovendien stellen we vast dat het verschil in 
activiteitsgraad tussen mannen en vrouwen beduidend groter is bij de Europese allochtonen 
dan bij de niet-Europese allochtonen (11,6% tegenover 26,4%). 
 
Figuur 5 :  Activiteitsgraad van de allochtone bevolking per nationaliteit in het BHG (2010) 

 
Bron: Eurostat, ADSEI, Enquête naar de arbeidskrachten, grafiek Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
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Evenzo is de werkzaamheidsgraad (of de verhouding tussen het aantal werkenden en de 
bevolking op beroepsactieve leeftijd) van niet-Europese allochtonen systematisch lager dan 
die van de Europese immigranten. De verschillen zijn nog duidelijker voor de allochtone 
vrouwen. Opnieuw is het verschil tussen de werkzaamheidsgraad van mannen en vrouwen 
minder hoog bij Europese allochtonen dan bij niet-Europese allochtonen (11% tegenover 
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21%). Deze cijfers wijzen erop dat het probleem van inactiviteit en niet-tewerkstelling 
bijzonder nijpend is voor vrouwen met een niet-Europese nationaliteit. 
 
Figuur 6:  Werkzaamheidsgraad van de allochtone bevolking per nationaliteit in het BHG (2010) 

 
Bron: Eurostat, ADSEI, Enquête naar de arbeidskrachten, grafiek Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 

 
Een recordwerkloosheidsgraad bij niet-Europese vrouwen 
 
De werkloosheidsgraad daarentegen is significant hoger bij de niet-Europese allochtonen, 
vooral bij de vrouwen: 35,4% voor niet-Europese allochtone vrouwen (tegenover 12,3% bij de 
Europese vrouwen) en zelfs 41,1% wanneer het gaat om recente immigratie. 
 
Figuur 7:  Werkloosheidsgraad van de allochtone bevolking per nationaliteit in het BHG (2010) 

 
Bron: Eurostat, ADSEI, Enquête naar de arbeidskrachten, grafiek Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
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Een lager opleidingsniveau bij niet-Europese vrouwen 
 
Het opleidingsniveau van niet-Europese allochtone vrouwen ligt uitzonderlijk laag (47,8% 
laaggeschoolden tegenover 24,4% hooggeschoolden) in vergelijking met allochtone vrouwen 
afkomstig uit een van de 27 landen van de Europese Unie (53,1% hooggeschoolden 
tegenover 21,2% laaggeschoolden). Niet-Europese vrouwen die recent10 zijn gemigreerd zijn 
niettemin iets hoger opgeleid (41,7% laaggeschoolden tegenover 35,3% hooggeschoolden). 
 
Figuur 8:  Allochtone vrouwelijke bevolking tussen 20 en 64 jaar naargelang opleidingsniveau in 

het BHG (2010) 

 
Bron: Eurostat, ADSEI, Enquête naar de arbeidskrachten, berekeningen Brussels Observatorium voor de 
Werkgelegenheid 
 
Deze lage opleidingsniveaus weerspiegelen trouwens de problematiek van de 
schoolverlaters, een probleem dat nog schrijnender is bij allochtone personen. We stellen 
immers vast dat in Brussel relatief meer vrouwen met een buitenlandse nationaliteit dan met 
een Belgische nationaliteit de schoolbanken met twee of meer jaar vertraging verlaten11. 

 
Verschillende kansen om uit de werkloosheid te geraken naargelang nationaliteit 
 
De longitudinale analyses tonen aan dat de factor nationaliteit een invloed heeft op de 
kansen om uit de werkloosheid te geraken. Bij de niet-werkende werkzoekende vrouwen 

                                                 
10 Recente immigranten zijn de personen met een andere nationaliteit dan deze van het land waar ze wonen en die 
maximum 5 jaar in dat land wonen. 
11 Zie CENICCOLA Pasquale, OUALI Nouria, DESMAREZ Pierre en VEINSTEIN Mathieu, Différenciation des parcours 
scolaires et des trajectoires professionnelles des sortantes du système éducatif de la Région de Bruxelles-Capitale, 
ULB/METICES-CCFEE, september 2010. 
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(NWWZ) tekenen we het hoogste uitstroompercentage naar tewerkstelling12 op bij vrouwen 
uit de EU-15 of uit Noord-Amerika (54% in beide gevallen).  De NWWZ vrouwen uit Azië en 
Noord-Afrika kennen een vrij gering uitstroompercentage naar tewerkstelling (respectievelijk 
26,2% en 28,9%). 
 
Figuur 9:  Uitstroompercentage naar tewerkstelling van NWWZ vrouwen volgens nationaliteit 
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Bron: Actiris, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
 
Een analyse van het uitstroompercentage op grond van het opleidingsniveau toont aan dat 
hoe hoger het studieniveau, hoe groter de kans om uit de werkloosheid te geraken, 
ongeacht de nationaliteit van de NWWZ vrouwen. Deze vaststelling geldt niet enkel voor de 
studies die in België werden gevolgd of erkend, maar ook voor buitenlandse studies zonder 
Belgisch equivalent.  
 

                                                 
12 Voor het berekenen van het uitstroompercentage naar tewerkstelling werden gedurende een jaar de personen 
gevolgd die zich bij Actiris kwamen inschrijven en werden alle acties werk genoteerd die deze personen tot 12 
maanden na hun inschrijving hebben ondernomen. 
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Figuur 10:  Uitstroompercentage naar tewerkstelling van NWWZ vrouwen volgens studieniveau en 
nationaliteit (2010) 

 
Bron: Actiris, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
 
Dit wijst er nochtans niet noodzakelijk op dat werkloze vrouwen afkomstig uit een niet-EU-
land evenveel kans hebben om uit de werkloosheid te geraken dan de andere vrouwen, want 
zij hebben proportioneel gezien minder acties werk dan de Belgische of Europese vrouwen 
met hetzelfde kwalificatieniveau. We merken op dat het uitstroompercentage naar 
tewerkstelling van de Europese NWWZ vrouwen redelijk hoog is, hoger zelfs dan het 
percentage voor laag- en middelmatig geschoolde NWWZ Belgische vrouwen. 

 
Fenomeen van etnostratificatie van de arbeidsmarkt 
 
Ten slotte is het belangrijk dat we ook het fenomeen van de etnostratificatie van de 
Brusselse arbeidsmarkt vermelden. Dit fenomeen is in verschillende studies naar voren 
gekomen en komt tot uiting in een “etnische” opdeling van tewerkstelling, statuten en lonen. 
Bepaalde groepen personen van allochtone afkomst bekleden inderdaad systematisch een 
lagere positie, hebben een lager statuut en een lager loon. De hierna volgende gegevens 
liggen in de lijn van deze vaststelling. Ze tonen aan dat de nationaliteit (of zelfs de 
nationaliteit van oorsprong) niet enkel de kansen om werk te vinden beïnvloedt, maar ook 
het type en de kwaliteit van het gevonden werk. We dienen echter te preciseren dan dit 
fenomeen van etnostratificatie samenhangt met de problematiek van horizontale segregatie 
in de zin dat vrouwen vaak terug te vinden zijn in bepaalde beroepen of activiteitsdomeinen, 
en dit ongeacht hun lidmaatschap of origine.  
 
Tabel 6 geeft een overzicht van de activiteitensectoren waarin de vrouwen zijn tewerkgesteld 
naargelang hun nationaliteit.  
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Tabel 6:  Verdeling van de loontrekkende vrouwen per activiteitensector naargelang de 
nationaliteit in het Brussels Gewest, in het 4de trimester 2008 (%) 

  België Noordwest-
Europa 

Oost-
Europa 

Zuid-
Europa 

Marokko 
- Turkije 

Centraal-
Afrika13 

Andere 
landen 

Totaal 

Industrie en bouw 3,9 5,5 2,2 5,3 2,7 0,5 2,8 4,0
Groot- en detailhandel; 
reparatie van auto’s en 
motorfietsen 

12,4 12,4 6,5 14,0 8,6 5,2 8,3 12,1

Verschaffen van 
accommodatie en 
maaltijden 

4,1 5,4 5,5 7,5 8,7 7,2 13,1 5,0

Vrije beroepen en 
wetenschappelijke en 
technische activiteiten 

5,7 14,9 6,0 7,6 2,3 1,5 6,9 6,4

Administratieve en 
ondersteunende 
diensten 

8,8 7,9 13,0 13,9 43,9 12,2 13,9 10,2

Openbaar bestuur en 
defensie; verplichte 
sociale verzekeringen 

16,9 4,4 1,8 6,7 9,7 24,1 8,2 14,5

Onderwijs 12,7 8,6 2,5 6,3 1,8 1,4 5,5 11,1
Menselijke 
gezondheidszorg en 
maatschappelijke 
dienstverlening 

17,0 11,7 52,5 17,5 15,3 41,8 25,6 18,2

Andere 
dienstenactiviteiten 

18,3 29,3 10,0 21,1 7,0 6,1 15,7 18,6

TOTAAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Bron: KSZ (DWH Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, toepassing 5), berekeningen Brussels Observatorium voor de 
Werkgelegenheid 
 
Zo zien we dat in de menselijke gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening 
een grote groep vrouwen afkomstig uit Oost-Europa of Centraal Afrika tewerkgesteld is. De 
loontrekkende vrouwen met Marokkaanse of Turkse nationaliteit werken vooral in de sector 
van de administratieve en ondersteunende diensten (die onder meer de uitzendsector en de 
schoonmaaksector omvat). We merken tevens op dat in sommige sectoren maar weinig 
vrouwen uit een niet-EU-land tewerkgesteld zijn. Dit is met name het geval in de vrije 
beroepen en de wetenschappelijke en technische activiteiten, sectoren waar de gemiddelde 
lonen hoger liggen en de arbeidsomstandigheden gunstiger zijn. 
 

                                                 
13 De groep Centraal-Afrika bestaat uit de volgende drie landen: Congo, Burundi en Rwanda. 
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Figuur 11:  Verdeling van de loontrekkende vrouwen per dagelijkse loonschaal en naargelang de 
nationaliteit in het 4de trimester 2008 (%) 

 
Bron: KSZ (DWH Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, toepassing 5), berekeningen Brussels Observatorium voor de 
Werkgelegenheid 
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de vrouwen uit Centraal-Afrikaanse landen. Vrouwen uit Noordoost-Europa daarentegen 
bevinden zich vrij vaak in een hogere loonschaal. Deze loonverschillen kunnen door 
verschillende factoren worden verklaard. Zo is er het vereiste opleidingsniveau voor een 
bepaalde arbeidsplaats, de gelijkwaardigheid van diploma's enz.  
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HOOFDSTUK II: TERRITORIALE BENADERING VAN DE DEELNAME VAN VROUWEN AAN DE 
BRUSSELSE ARBEIDSMARKT 
 
Belangrijke verschillen tussen de gemeenten 
 
Uit de analyse van de werkloosheidsindicatoren blijkt dat er redelijk grote verschillen tussen 
de gemeentes van het Brussels Gewest bestaan. Zo zien we dat de werkloosheidsgraad van 
vrouwen in sommige gemeentes bijzonder hoog is. Dit is onder meer het geval in Sint-Joost-
ten-Node en Molenbeek, die met respectievelijk 32,7% en 31,1% een heel stuk boven het 
gewestelijke gemiddelde scoren (21,2% voor het hele gewest). Wanneer we naar de 
werkloosheidsgraad bij de jongste vrouwen kijken, zien we bovendien dat die in deze 
gemeentes en in Schaarbeek recordhoogtes bereikt (44,2% voor Sint-Jans-Molenbeek; 40,2% 
voor Sint-Joost-ten-Node en 39,3% voor Schaarbeek). Hetzelfde geldt voor de 
werkloosheidsgraad bij vrouwen tussen 25 en 34 jaar: 33,9% in Molenbeek bijvoorbeeld, 
tegenover 22,5% als gewestelijk gemiddelde. 
 
De activiteitsgraad geeft ons bijkomende informatie over de werkloosheidsgraad. Dit cijfer 
geeft namelijk het deel van de bevolking op beroepsactieve leeftijd weer dat ook effectief op 
de arbeidsmarkt aanwezig is. Voor alle duidelijkheid: het gaat om het aantal personen 
tussen 18 en 64 jaar dat hetzij werk zoekt (namelijk de werkzoekenden of niet-werkende 
beroepsbevolking) hetzij effectief aan het werk is (namelijk de actieve werkenden, 
loontrekkenden en zelfstandigen). Sommige gemeentes vallen op door een uitzonderlijk lage 
activiteitsgraad bij vrouwen. Het gaat hierbij om gemeentes van de eerste kroon (zoals 
opnieuw Sint-Joost-ten-Node met 57,6% en Molenbeek met 59,8%), maar ook om rijkere 
gemeentes zoals Sint-Pieters-Woluwe (58,2%). Dit betekent dat ook in de zogenaamde 
welgestelde gemeentes een bepaalde groep vrouwen buiten de arbeidsmarkt staat. Een 
verklaring zou kunnen zijn dat in deze gemeentes een enkel inkomen per huishouden 
volstaat om een comfortabele financiële situatie te creëren. De gemeentes hebben over het 
algemeen meer hooggeschoolde inwoners, die gemakkelijker toegang hebben tot de beter 
betaalde banen, zoals de vrije beroepen. We kunnen ook aannemen dat hier meer personen 
wonen die voor de Europese instellingen werken. Die zijn niet aan de Belgische sociale 
zekerheid onderworpen en worden dus niet in de statistieken opgenomen. 
 
Ook de genderkloof in de activiteitsgraad vertoont frappante verschillen naargelang de 
gemeente. Zo is de kloof tussen de activiteitsgraad van mannen en vrouwen eens te meer 
het meest uitgesproken in Sint-Joost-ten-Node (22,4%), Molenbeek (21,5%) en Schaarbeek 
(17,3%). Ook Koekelberg valt op met 17,8%. 
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Tabel 7:  Activiteits- en werkloosheidsgraad van vrouwen naargelang woongemeente (2010) 
  Activiteitsgraad Werkloosheidsgraad Werkloosheidsgraad  

15-24 jaar 
Werkloosheidsgraad 

25-34 jaar 
Anderlecht 65,8 25,2 36,5 28,5
Oudergem  67,1 12,8 24,9 13,7
Sint-Agatha-Berchem 74,2 18,3 31,9 22,2
Brussel 60,8 23,4 33,9 23,9
Etterbeek 61,5 18,1 27,3 16,1
Evere 67,6 20,3 31,0 22,3
Vorst 70,6 21,9 35,7 23,3
Ganshoren 74,7 18,9 27,1 22,4
Elsene  60,7 18,0 28,8 17,8
Jette 72,0 19,7 29,5 22,1
Koekelberg 69,3 24,5 35,8 27,6
Sint-Jans-Molenbeek 59,8 31,1 44,2 33,9
St-Gillis 65,8 24,1 34,4 23,5
Sint-Joost-ten-Node 57,6 32,7 40,2 31,4
Schaarbeek  63,0 25,5 39,3 25,4
Ukkel  65,8 13,7 23,7 15,4
Watermaal-Bosvoorde  68,9 12,8 23,5 15,3
Sint-Lambrechts-Woluwe 60,8 12,8 24,0 11,9
Sint-Pieters-Woluwe 58,2 11,3 20,8 12,7
Vrouwen 64,1 21,2 33,6 22,5

Bron: NBB, Actiris, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
 
Wanneer we het aandeel vrouwelijke NWWZ per gemeente bestuderen, valt het op dat dit 
over het algemeen lager is in de gemeentes van de eerste kroon en de vijfhoek (zoals Sint-
Joost-ten-Node, Brussel en Sint-Gillis met respectievelijk 42,3%; 43,9% en 44,1% tegenover 
47,1% als gewestelijk gemiddelde).  Vergeet hierbij niet dat het verschil tussen de 
activiteitsgraad van mannen en vrouwen ook met name in deze gemeentes het grootst is, en 
het wordt duidelijk dat het geringe aantal NWWZ niet zozeer betekent dat de vrouwen hier 
beter op de arbeidsmarkt zijn ingeschakeld, maar eerder dat ze meer van de arbeidsmarkt 
zijn uitgesloten. 
 
Figuur 12:  Aandeel NWWZ vrouwen naargelang de woongemeente (gemiddelde 2011) 
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Bron: Actiris, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
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Het aantal NWWZ, zowel mannen als vrouwen, is redelijk sterk gestegen in de 
Noordwestelijke gemeentes (Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Jette en Molenbeek) en 
enkele andere minder centraal gelegen gemeentes van Brussel (Evere en Oudergem).  
 
Tabel 8:  Evolutie van het aantal NWWZ tussen 2006 en 2011 per geslacht en naargelang de 

woongemeente (gemiddelde 2006 en 2011) 
Vrouwen Mannen 

  a.w. % a.w. % 
Anderlecht 338  6,5 1.119 21,3  
Oudergem  80  10,1 125 18,3  
Sint-Agatha-Berchem  134  15,7 184 26,5  
Brussel 311  4,4 988 11,6  
Etterbeek 73  4,0 291 16,6  
Evere 159  10,9 347 31,8  
Vorst 320  13,2 461 20,1  
Ganshoren 139  15,0 173 24,1  
Elsene  171  5,3 433 11,3  
Jette 177  8,5 371 22,2  
Koekelberg -3  -0,3 56 5,3  
Sint-Jans-Molenbeek 370  7,6 926 17,6  
Sint-Gillis 84  3,2 250 7,8  
Sint-Joost-ten-Node 41  2,5 229 11,2  
Schaarbeek  -30  -0,5 569 8,1  
Ukkel  -19  -0,8 213 11,3  
Watermaal-Bosvoorde  24  3,4 43 7,5  
Sint-Lambrechts-
Woluwe  42  3,2 107 9,6  
Sint-Pieters-Woluwe  69  8,7 45 6,8  
BHG  2.478  5,2 6.929 14,0  

Bron: Actiris, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
 

1. Analyse op wijkniveau 

 
Methodologie 
 

Voor een gedetailleerdere analyse van de werkzaamheids- en werkloosheidsindicatoren op 
lokaal niveau, hebben we ervoor gekozen om op subgemeentelijk niveau verder te gaan. Er 
kunnen immers ook opmerkelijke verschillen binnen een en dezelfde gemeente optreden, 
waardoor het relevant blijkt om met kleinere analyse-eenheden te werken. Ons uitgangspunt 
waren de wijken zoals bepaald in het kader van de Wijkmonitoring14. Op dit niveau werden er 
118 bewoonde wijken bepaald.  
 
Voor elk van de 118 bewoonde wijken werd de werkloosheidsgraad berekend. De 25 wijken 
met de hoogste werkloosheidsgraad werden in de analyse opgenomen. We merken hierbij op 
dat deze wijken op enkele uitzonderingen na de klassieke zogenaamde kansarme sikkel15 

                                                 
14 Bron : BISA 
15 De kansarme sikkel bestaat – zoals de naam reeds aangeeft – uit de armste wijken van het Brussels Gewest en 
vormt een halve maan rond het stadscentrum: 

‒ binnen de vijfhoek: ten westen van de noord-zuidas plus de Marollen; 
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van Brussel beslaan. Ze worden hierna aangeduid als wijk of als grondgebied. De wijken zijn 
gelegen in de volgende gemeentes: Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Jans-Molenbeek, 
Anderlecht, Brussel (Laken), Koekelberg, Sint-Gillis en Vorst.  
 
 

                                                                                                                                                         
‒ het oosten van Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek (tussen het spoor en het kanaal); 
‒ in het noorden: de gemeente Sint-Joost-ten-Node, het westen van Schaarbeek en de industriezones 

langs het kanaal; 
‒ in het zuiden: Laag Sint-Gillis en Laag Vorst. 
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Resultaten 
 
Figuur 13:  Werkloosheidsgraad, aandeel van werkzoekenden, werkzaamheidsgraad en 

activiteitsgraad van vrouwen in het bestudeerde gebied (2008) 

 
Bron: KSZ (DWH Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, toepassing 1), Actiris, berekeningen Brussels Observatorium 
voor de Werkgelegenheid 
 
We stellen vast dat de werkloosheidsgraad van vrouwen in de wijken uit onze analyse hoger 
is dan het gewestelijke gemiddelde (35,8% tegenover 22,4%) en dat tegelijk de 
activiteitsgraad van de vrouwen lager dan het gemiddelde ligt (53,5% tegenover 57,5%). We 
moeten hierbij opmerken dat er ook bij de werkende vrouwen een minder grote groep een 
zelfstandige activiteit uitoefent (9,0% tegenover 11,8% als gewestelijk gemiddelde). De 
vrouwen uit dit gebied hebben dus een minder sterke ondernemingszin. Het verschil tussen 
de werkloosheidsgraad en het aandeel van werkzoekende vrouwen is in dit gebied hoger 
(16,6 punten tegenover een verschil van 9,5 punten voor het hele gewest). 
 
Het aandeel van werkzoekenden geeft de verhouding weer tussen het aantal NWWZ en de 
bevolking tussen 18 en 64 jaar. Dit in tegenstelling tot de werkloosheidsgraad, die de 
verhouding ten opzichte van de actieve bevolking tussen 18 en 64 jaar weergeeft. Het 
aandeel van werkzoekenden is dus complementair aan de werkloosheidsgraad en ligt lager 
dan deze laatste. In zekere zin geeft het verschil tussen deze twee verhoudingen een idee 
van het aantal personen dat zich buiten de arbeidsmarkt bevindt. Het aandeel vrouwen in 
deze situatie, met andere woorden de vrouwen in de zogenaamde inactieve categorieën 
(noch tewerkgesteld, noch werkloos), lijkt dus groter te zijn in het geanalyseerde gebied dan 
in het volledige Brussels Gewest, aangezien het verschil voor dit gebied beduidend hoger is. 
 
De werkzaamheidsgraad weerspiegelt het aandeel van de beroepsactieve bevolking dat 
daadwerkelijk aan het werk is. Hiermee kan worden bepaald hoeveel inwoners van een wijk 
of een gebied leven van loonarbeid en niet van diverse soorten uitkeringen in verhouding tot 
de bevolking op beroepsactieve leeftijd (namelijk van 18-64 jaar). We stellen vast dat de 
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werkzaamheidsgraad in het bestudeerde gebied over het algemeen onder het gewestelijke 
gemiddelde ligt (34,4% tegenover 44,6%). 
 
Tabel 9:  Werkloosheidsgraad, aandeel van werkzoekenden, werkzaamheidsgraad en 

activiteitsgraad van vrouwen in het bestudeerde gebied (2008) 

 Wijkcode Wijk Werkloosheids-
graad 

Aandeel 
werkzoekenden Werkzaamheidsgraad Activiteitsgraad

15 Weststation 49,2 22,7 23,4 46,1
13 Kuregem Dauw 45,3 20,7 25,0 45,7
16 Historisch Molenbeek 45,1 20,9 25,4 46,3
12 Kuregem Veeartsenij 44,5 22,1 27,6 49,6
14 Hertogin 42,5 20,5 27,7 48,2
21 Noordwijk 39,7 20,5 31,1 51,6
18 Havenwijk 38,6 20,6 32,9 53,5
22 Brabantwijk 38,5 20,2 32,2 52,3
17 Koekelberg 38,4 22,3 35,8 58,2
24 Haachtsesteenweg 38,0 19,9 32,5 52,4
11 Kuregem Bara 37,2 19,9 33,6 53,5
10 Anneessens 37,0 18,5 31,5 50,0
20 Oud Laken Oost 36,8 19,5 33,6 53,1
49 Bosnië 35,7 18,7 33,6 52,3
50 Laag Vorst 33,4 18,9 37,6 56,5
8 Marollen 33,2 16,1 32,3 48,4

25 Sint-Joost Centrum 33,1 17,6 35,6 53,3
23 Collignon 32,7 18,0 37,1 55,1
80 Helmet 31,0 18,6 41,4 60,0
19 Oud Laken West 30,6 18,2 41,3 59,5
63 Karreveld 30,4 17,7 40,6 58,3
81 Schaarbeek Station 30,4 18,4 42,3 60,7
48 Hallepoort 30,3 17,0 39,1 56,1
9 Stalingrad 28,9 16,2 40,0 56,2

58 Anderlecht Centrum-Wayez 28,0 16,6 42,8 59,4
 Gemiddelde wijken 35,8 19,2 34,4 53,5
 Gemiddelde BHG 22,4 12,9 44,6 57,5

Bron: KSZ, BISA, Actiris, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
 
Dankzij een gedetailleerd overzicht per wijk wordt evenwel duidelijk dat er aanzienlijke 
verschillen in de werkloosheids-, werkzaamheids- en activiteitsgraad tussen de wijken 
bestaan. Zo zijn deze indicatoren bijvoorbeeld bijzonder ongunstig in de wijken Weststation 
(Molenbeek) of Kuregem (Anderlecht) en iets minder slecht in het centrum van Anderlecht 
(namelijk de wijk Wayez). De werkloosheidsgraad en het aandeel van werkzoekenden blijven 
echter in elke wijk hoger dan het gewestelijke gemiddelde. De werkzaamheidsgraad ligt 
overal onder het gemiddelde. 

 
Problematiek van eenoudergezinnen 
 
Algemeen stellen we vast dat de werkzaamheidsgraad van alleenstaande ouders beduidend 
lager is dan de werkzaamheidsgraad van families met twee ouders, zowel bij de mannen als 
bij de vrouwen.  Bovendien wordt de werkzaamheidsgraad van vrouwen beïnvloed door de 
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leeftijd van de kinderen. Hoe jonger het kind, hoe lager de kans dat de moeders aan de 
arbeidsmarkt kunnen deelnemen16. Dit is nog meer het geval voor alleenstaande moeders. 
 
Het aandeel alleenstaande moeders is dan ook een interessante indicator, in die zin dat het 
alleenstaande moederschap vaak wijst op een precaire socio-economische situatie. De 
afgelopen decennia is het aantal alleenstaande moeders tussen 20 en 49 jaar in het 
onderzochte gebied sneller gestegen dan in het Brussels Gewest (6,3 procentpunten 
vooruitgang tegenover 4,9 punten tussen 1981 en 2006). Wanneer de alleenstaande 
moeders met kinderen in kaart worden gebracht, sluit dit echter niet aan op de klassieke 
kaart van de achtergestelde wijken. De alleenstaande moeders zijn immers ongelijk 
verspreid, wat deels een gevolg zou kunnen zijn van intergewestelijke verhuizingen na een 
echtscheiding. 
 
De deelname aan de arbeidsmarkt van ouders met jonge kinderen wordt meestal beïnvloed 
door de toegang tot de kinderopvangstructuren (crèches, peuteropvang …). In dit opzicht 
kan het gebrek aan plaatsen in deze structuren in het Brussels Gewest een rol spelen. In het 
door ons bestudeerde gebied lijkt deze problematiek des te schrijnender omdat het totale 
aantal opvangplaatsen per kind er tweemaal minder hoog is dan het gewestelijke 
gemiddelde (0,17 tegenover 0,34 in 2010). Het aantal kinderen jonger dan 3 jaar is er 
evenwel bijzonder groot in vergelijking met het gemiddelde (6,2% tegenover 4,6%). De 
verklaring hiervoor zou kunnen liggen in het feit dat in deze wijken veel jongvolwassenen 
wonen, bij wie de kans op jonge kinderen groter is. Ook het hoge aantal allochtone inwoners 
(in het bijzonder Maghrebijnen en Turken), die verhoudingsgewijs vroeger en meer kinderen 
krijgen dan de gemiddelde Belg, kan een verklaring zijn. De potentiële vraag naar 
opvangplaatsen is in deze wijken dus a priori omvangrijk, terwijl het aanbod ruim 
onvoldoende blijft. 
 

2. Socio-economische kenmerken van het bestudeerde gebied 
 
Eerst bespreken we de verschillende indicatoren die de grote lijnen van het socio-
economische karakter van de wijken aangeven. Vervolgens analyseren we de specifieke 
kenmerken van de niet-werkende werkzoekende vrouwen in het gebied. 

 

                                                 
16 Een studie uit 2004 toont aan dat voor meer dan een derde van de kinderen jonger dan 3 jaar hun thuis de 
voornaamst leefomgeving is (cf. BISA, dossier "Demografische ontwikkeling en kinderdagverblijven: de bijdrage van 
de Wijkmonitoring” in De conjunctuurbarometer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nr. 15, januari 2010). 
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Bevolkingsdichtheid 
 
In 2009 was de bevolkingsdichtheid in het bestudeerde gebied bijna het dubbele van het 
gewestelijke gemiddelde. Het afgelopen decennium steeg de bevolking hier sterker dan in 
het hele BHG (16,2% tegenover 11,5%). Enkel de bewoonde gebieden kwamen voor deze 
bereking in aanmerking.   
 
Figuur 14:  Evolutie van de bevolkingsdichtheid (inwoners/km2) in de geanalyseerde wijken en het 

Brussels Gewest van 1981 tot 2009 

 
Bron: BISA, Wijkmonitoring, grafiek van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 

 
Aanwezigheid van allochtonen 
 
Zo’n dertig jaar geleden lag het aandeel allochtonen in het bestudeerde gebied ruim boven 
het gewestelijke gemiddelde. Het afgelopen decennium lijkt de kloof zich echter gestaag te 
dichten. Het aandeel allochtonen piekte in 1991 (52,5%) om in de loop van de jaren 2000 
geleidelijk terug te zakken. Dit houdt verband met de wijziging van de wetgeving inzake het 
verkrijgen van de Belgische nationaliteit in 1992. Hierdoor schoot het aantal naturalisaties 
enorm de hoogte in, wat kan verklaren waarom het relatieve gewicht van de allochtonen na 
deze datum is afgenomen. 
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Figuur 15:  Evolutie van het aandeel allochtonen in de geanalyseerde wijken en het Brussels 
Gewest  

 
Bron: BISA, Wijkmonitoring, grafiek van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 

 
Inkomen per inwoner 
 
Het inkomen per inwoner komt overeen met de verhouding tussen het totale inkomen en het 
aantal inwoners van een bepaald gebied. Dit is een belangrijke indicator, want het is een 
relatieve maatstaf van de koopkracht van de inwoners en derhalve van hun capaciteit om 
verschillende goederen en diensten te verwerven. Niettemin heeft deze indicator ook enkele 
zeer duidelijke limieten. Zo zijn de laagste inkomens die onder de belastingdrempel vallen 
niet in de beschikbare statistieken van de belastbare netto-inkomens bij de fiscus 
opgenomen. Omgekeerd worden ook bepaalde hogere inkomens niet belast omdat ze in 
specifieke belastingstelses vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor ambtenaren bij de 
Europese Unie. 
 
In het gebied dat binnen onze studie valt, wijzen de fiscale statistieken op een bijzondere 
sociale realiteit. Het gaat voornamelijk om huishoudens met een laag inkomen waarvan de 
aangiften niet in de analyse worden opgenomen omdat ze onder de belastingdrempel 
liggen17. Zo bedraagt het inkomen per inwoner beduidend minder dan het gewestelijk 
gemiddelde, ook al kunnen we vaststellen dat dit tussen 1993 en 2009 gunstiger is 
geëvolueerd dan in het gewest in zijn geheel (zie grafiek 16). 
 

                                                 
17 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad, Welzijns- en gezondheidsatlas van Brussel-
Hoofdstad, 2006. 
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Figuur 16:  Evolutie van het inkomen per inwoner (€) in de geanalyseerde wijken en het Brussels 
Gewest  

 
Bron: BISA, Wijkmonitoring, grafiek van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 

 
Woon- en huurmarkt 
 
De indicatoren met betrekking tot de woonmarkt en de geografische verspreiding vormen 
eveneens een interessant analyse-element. Ze werpen immers een licht op de manier waarop 
de verschillende sociale groepen zijn gehuisvest en op hun leefomgeving. In het 
geanalyseerde gebied bevinden zich gevoelig meer redelijk oude huizen, met andere 
woorden gebouwd voor 1961, ten opzichte van het Brusselse gemiddelde (76,5% tegenover 
63,0%). Ook het aandeel sociale woningen (of de verhouding tussen het aantal sociale 
woningen en het aantal huishoudens van een bepaald gebied) is gemiddeld gezien hoger 
dan in de rest van Brussel (10,2%, of 1 sociale woning op 10 huishoudens in deze wijken, 
tegenover 7,6%). 
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Figuur 17:  Aandeel woningen gebouwd voor 1961 (2001) en aandeel sociale woningen 
(woningen/100 huishoudens) (2011) in de geanalyseerde wijken en het Brussels 
Gewest (%) 

 
Bron: BISA, Wijkmonitoring, grafiek van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
 
De segmentatie van de Brusselse immobiliënmarkt zorgt voor een duidelijk verschil in 
huurprijzen naargelang de kwaliteit en de waarde van de woningen. De gemiddelde 
maandelijkse huur in de door ons bestudeerde wijken bedraagt ongeveer 520 euro per 
maand. Het gewestelijke gemiddelde is zowat 590 euro. Niettemin zien we ook binnen dit 
gebied zelf duidelijke verschillen. In sommige wijken is de gemiddelde maandhuur hoger, 
met name ten gevolge van het gentrificatieproces  (de Marollen zijn hiervan een goed 
voorbeeld). In andere wijken ligt de huur dan weer een heel stuk lager (met name in het 
centrum van Sint-Joost-ten-Node). 
 
Ten slotte merken we op dat de woningen in ons studiegebied gemiddeld minder kamers per 
persoon tellen dan in de rest van het Brussels Gewest (1,6 tegenover 1,9 kamers/persoon). 
 

3. Specifieke kenmerken van de NWWZ vrouwen per wijk 
 
De opdeling van de NWWZ per geslacht in de bestudeerde wijken brengt naar voren dat het 
aandeel vrouwelijke NWWZ relatief lager is dan het Brusselse gemiddelde (43,0% tegenover 
47,1%). Vooral wijken als Stalingrad in het Zuid-Westen van de vijfhoek (32,6%) en Kuregem 
in Anderlecht (38,3%) scoren laag.  
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Tabel 10:  Aantal NWWZ per geslacht en per wijk (gemiddelde 2011) 
Wijkcode Wijk Vrouwen Mannen Totaal % Vrouwen 

8 Marollen 543 892 1.434 37,8
9 Stalingrad 163 337 499 32,6

10 Anneessens 613 944 1.556 39,4
11 Kuregem Bara 633 1.036 1.669 37,9
12 Kuregem Veeartsenij 534 774 1.308 40,8
13 Kuregem Dauw 329 604 933 35,3
14 Hertogin 306 398 704 43,5
15 Weststation 606 897 1.504 40,3
16 Historisch Molenbeek 1.124 1.614 2.738 41,0
17 Koekelberg 529 542 1.071 49,4
18 Havenwijk 1.076 1.386 2.462 43,7
19 Oud Laken West 444 490 933 47,5
20 Oud Laken Oost 1.034 1.283 2.317 44,6
21 Noordwijk 839 1.077 1.916 43,8
22 Brabantwijk 1.147 1.601 2.748 41,7
23 Collignon 1.001 1.274 2.275 44,0
24 Haachtsesteenweg 1.081 1.380 2.461 43,9
25 Sint-Joost Centrum 1.148 1.569 2.717 42,3
48 Hallepoort 764 1.114 1.877 40,7
49 Bosnië 464 656 1.120 41,4
50 Laag Vorst 882 1.063 1.946 45,4
58 Anderlecht Centrum-Wayez 703 863 1.566 44,9
63 Karreveld 742 694 1.436 51,7
80 Helmet 692 682 1.373 50,4
81 Schaarbeek Station 435 488 922 47,1

Totaal gebied 17.831 23.654 41.485 43,0
Totaal BHG 50.213 56.292 106.506 47,1

Bron: Actiris, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
 
Uit de analyse op gemeentelijk niveau bleek reeds dat de centraal gelegen gemeentes en de 
gemeentes uit de eerste kroon een gering aandeel vrouwelijke NWWZ kennen. Dit zijn ook 
precies de gemeentes uit de kansarme sikkel. Zoals we eerder al vermeldden wijst het vrij 
mannelijke karakter van de werkloosheid eerder op de uitsluiting van de vrouwen van de 
arbeidsmarkt en niet op hun betere socioprofessionele inschakeling. Zij hebben geen 
toegang tot de arbeidsmarkt om sociologische redenen (in het bijzonder de rol als moeder 
die voorrang krijgt) of omdat ze menen dat ze maar weinig kans hebben om een baan te 
vinden (bijvoorbeeld omwille van hun lage opleidingsniveau, hun onvoldoende kennis van 
een of beide landstalen enz.). 

 
Meer vrij ingeschreven NWWZ  
 

In het bestudeerde gebied zijn meer werkzoekenden ingeschreven in de categorie “andere 
NWWZ” dan in het gehele Brussels Gewest (respectievelijk 24,2% en 22,6% tegenover 21,5% 
en 21,0% in Brussel). Dit verschil is nog markanter bij de vrouwen dan bij de mannen. Deze 
categorie bevat alle bij Actiris ingeschreven werkzoekenden die geen 
werkloosheidsuitkeringen ontvangen en niet in de beroepsinschakelingstijd (wachttijd) zijn 
ingeschreven. Ook personen die wachten op de beslissing van de RVA inzake hun 
mogelijkheid om voor werkloosheidsuitkeringen in aanmerking te komen, personen met een 
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leefloon of personen die geen enkel vervangingsinkomen ontvangen, vallen onder deze 
categorie (zonder dat we hun precieze statuut kunnen bepalen). 
 
Figuur 18:  Categorieën niet-werkende werkzoekende in de wijken en in het BHG (gemiddelde 

2011) 

 
Bron: Actiris, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 

 
Relatief jonge NWWZ vrouwen … 
 

In de wijken uit onze analyse wonen proportioneel gezien meer jonge NWWZ vrouwen dan in 
het hele Brussels Gewest. 53,4% van de vrouwelijke werkzoekenden is jonger dan 35 jaar, 
tegenover 48,7% in Brussel. Bij de mannelijke NWWZ zien we het omgekeerde: 42,4% van de 
mannelijke NWWZ uit deze wijken is tussen 15 en 34 jaar, tegenover 43,2% in het hele 
gewest. 
Jonge NWWZ vrouwen vormen gemiddeld een meerderheid in het bestudeerde gebied en 
bereiken zelfs recordhoogtes in bepaalde wijken. De Hertoginwijk bijvoorbeeld (laag- 
Molenbeek), waar 62,1% van de NWWZ vrouwen jonger dan 35 jaar is, of Anneessens (58,2%). 
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Figuur 19:  Verdeling van de NWWZ volgens leeftijd en geslacht (gemiddelde 2011). 

Bron: Actiris, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
 
De opdeling van de vrouwelijke NWWZ naargelang hun inactiviteitsduur blijkt in de 
bestudeerde gebieden vrij goed overeen te komen met wat we op gewestelijke schaal 
optekenen. 

 
… en lager opgeleid of vaker in het buitenland gestudeerd zonder erkenning van de studies 
in België 
 

Wanneer we naar het studieniveau kijken, zien we gevoelig minder hooggeschoolde NWWZ 
vrouwen in de bestudeerde wijken dan het Brussels gemiddelde (7,9% tegenover 14,7%). Het 
aantal vrouwen dat in de categorie “andere studies” (studies in het buitenland die in België 
niet erkend worden) is geregistreerd, is in deze wijken hoger (40,9% tegenover 34,8%). 
Vooral in het centrum van Sint-Joost-ten-Node (51,1%) waar een sterk geconcentreerde 
Turkse gemeenschap aanwezig is, of de wijk Anneessens (47,5%) waar bijzonder veel Noord-
Afrikanen wonen, is het aandeel vrouwen in de categorie “andere studies” buitengewoon 
groot. 
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Figuur 20:  Verdeling van de NWWZ volgens kwalificatieniveau en geslacht (gemiddelde 2011) 

 
Bron: Actiris, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
 
Over het algemeen kunnen we zeggen dat het aandeel hooggeschoolde NWWZ vrouwen 
groter is dan het aandeel mannen. Bij de jongeren is dit verschil nog aanzienlijker, zowel in 
het bestudeerde gebied als in het hele gewest. Bovendien is de genderkloof bij de 
hooggeschoolde NWWZ in bepaalde wijken zeer uitdrukkelijk aanwezig: de wijk Stalingrad 
bijvoorbeeld (9,6 % punten) of Bosnië in Sint-Gillis (7,0 % punten).  
 
Het valt op dat het aantal hooggeschoolde jonge NWWZ vrouwen in een reeks wijken het 
gewestelijke gemiddelde ruimschoots overstijgt (in Stalingrad en Bosnië, maar ook de 
Hallepoort en laag-Vorst). In deze wijken wonen veel Europese allochtonen. Er is een zekere 
vorm van gentrificatie aan de gang, waardoor een jonge, opgeleide en relatief bemiddelde 
bevolking wordt aangetrokken. 

 
Een groter aandeel NWWZ met een niet-Europese nationaliteit 
 

Zowel bij de vrouwen als bij de mannen is het gewicht van de NWWZ met een niet-Europese 
nationaliteit over het geheel genomen groter in het bestudeerde gebied (respectievelijk 
22,8% en 30,7% tegenover 16,9% en 23,2%). We zien bijzonder veel niet-Europese 
allochtonen onder de NWWZ vrouwen van sommige wijken (zoals het centrum van Sint-
Joost-ten-Node of, opnieuw, Kuregem). We willen trouwens benadrukken dat het aantal 
Europese NWWZ vrouwen ver boven het gemiddelde ligt in de wijken waar de jonge NWWZ 
vrouwen redelijk hoog opgeleid zijn, met name Hallepoort, Bosnië en laag- Vorst. Ten slotte 
zijn er ook vrij veel Belgische NWWZ vrouwen in het door ons geanalyseerde gebied (66,5% 
tegenover 70,3% gewestelijk gemiddelde). De reden hiervoor kan zeker gezocht worden bij 
het hoge aantal naturalisaties van de afgelopen twee decennia. 
 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Totaal gebied Totaal BHG Totaal gebied Totaal BHG

Vrouwen Mannen

Laaggeschoold Middelmatig geschoold Hooggeschoold Andere studies



 38

Figuur 21:  Verdeling van de NWWZ volgens nationaliteit en geslacht (gemiddelde 2011) 

 
Bron: Actiris, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
 
Wegens de grote aanwezigheid van niet-Europese NWWZ, blijven we even stilstaan bij de 
algemene kenmerken van de NWWZ met een buitenlandse nationaliteit in het Brussels 
Gewest. 
 
In 2011 zijn ongeveer 7 van de 10 niet-werkende werkzoekende (NWWZ) in Brussel Belg. Bij 
de mannen is dit net iets minder. Iets meer dan 12% van de NWWZ komt uit een land van de 
Europese Unie. De rest is voornamelijk afkomstig uit Noord-Afrika of uit Subsaharaanse 
landen. We merken op dat het aandeel Noord-Afrikaanse NWWZ groter is bij de mannen dan 
bij de vrouwen (10,4% tegenover 5,9%). 
 
Tabel 11:  Aantal NWWZ per geslacht en per nationaliteitsgroep (gemiddelde 2011) 

Vrouwen Mannen Zone 
a.w. % a.w. % 

België 35.281 70,6 36.260 64,8 
Europese Unie 6.437 12.9 6.999 12.5 
Andere landen Europa 1.310 2,6 1.808 3,2 
Noord-Afrika 2.929 5,9 5.837 10,4 
Afrika ten zuiden van de 
Sahara 2.655 5,3 3.207 5,7 
Noord-Amerika 45 0,1 37 0,1 
Latijns-Amerika 425 0,9 366 0,7 
Azië 843 1,7 1.339 2,4 
Andere nationaliteiten 80 0,2 102 0,2 
Totaal 50.003 100,0 55.954 100,0 

Bron: Actiris, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
 
Uit een aantal studies is reeds gebleken dat het aantal NWWZ met een niet-Europese 
nationaliteit en/of afkomstig uit een niet-Europees land nog groter zou zijn indien we de 
oorspronkelijke nationaliteiten in aanmerking zouden nemen (het verschil tussen de 
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oorspronkelijke nationaliteit en de huidige nationaliteit weerspiegelt de omvang van de 
naturalisaties die het Brussels Gewest de laatste twee decennia heeft gekend). Hoewel deze 
vaststelling duidelijk de grenzen van een analyse van de NWWZ op basis van hun nationaliteit 
blootlegt, is het niettemin interessant om te bekijken op welke manier de kenmerken van de 
NWWZ naargelang hun nationale afkomst opgedeeld kunnen worden. 
 
Figuur 22:  NWWZ vrouwen volgens studieniveau en nationaliteit (gemiddelde 2011) 

 
Bron: Actiris, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
 

Een verpletterende meerderheid van de NWWZ vrouwen met een nationaliteit die niet tot de 
EU behoort (nl. 81,8%), bevindt zich in de categorie “andere studies”. Over het algemeen zijn 
dit studies in het buitenland waarvoor geen Belgisch equivalent bestaat. Het aantal NWWZ 
vrouwen uit de Europese Unie ligt verhoudingsgewijs lager (54,8%). Dit komt ongetwijfeld 
omdat de diploma’s die in een ander Europees land worden uitgereikt gemakkelijker in 
België erkend worden. 
 

Figuur 23:  NWWZ vrouwen volgens inactiviteitsduur en nationaliteit (gemiddelde 2011) 

 
Bron: Actiris, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
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Vrouwen met de Belgische nationaliteit zijn vaker langdurig werkloos (meer dan 24 
maanden) dan allochtone vrouwen (49,9% Belgische NWWZ vrouwen tegenover 32,8% 
allochtone vrouwen). Dit percentage is nog lager voor de niet-Europese vrouwen (27,9%). 
NWWZ vrouwen uit Latijns-Amerika zijn zelfs bijzonder weinig langdurig werkloos (15,5%). 
Dit kan worden verklaard door een specifiek statuut als werkzoekende. Een meerderheid van 
deze vrouwen is immers bij Actiris ingeschreven als “vrije werkzoekende” (nl. 54,7% 
tegenover 25,4% Europese NWWZ vrouwen en 12,8% Belgische NWWZ vrouwen). Zij moeten 
om de drie maanden hun inschrijving bevestigen. 
 
Figuur 24:  NWWZ vrouwen volgens leeftijd en nationaliteit (gemiddelde 2011) 

 
Bron: Actiris, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
 
Wanneer we naar de leeftijd kijken, zien we dat redelijk veel NWWZ niet-Europese vrouwen 
van vrij jonge leeftijd zijn (40,2% is tussen 25 en 34 jaar oud). Tot deze leeftijdsklasse 
behoren bijzonder veel NWWZ vrouwen uit Subsaharaans Afrika (46,6%). 

 
Een specifieke opdeling per beroepsdomein  
 

Wanneer een werkzoekende zich bij Actiris inschrijft, krijgt hij of zij een beroepencode 
toegekend. Deze codes worden vervolgens per beroepsdomein geklasseerd. Ze geven de 
ervaring en/of de professionele ambities van de werkzoekende weer (namelijk het beroep 
dat hij of zij heeft uitgeoefend of in de toekomst wenst uit te oefenen). Uit de opdeling van 
de NWWZ vrouwen volgens deze beroepsdomeinen blijkt dat zij in het bestudeerde gebied 
veel vaker dan het gewestelijke gemiddelde zijn ingeschreven onder een code voor het 
domein schoonmaak en diensten (28,1% tegenover 19,1%), bijvoorbeeld als schoonmaker, 
huishoudhulp, strijker enz. Ook het aantal vrouwelijke NWWZ in het domein 
kinderverzorging overstijgt het gewestelijke gemiddelde (8,2% tegenover 7,3%). Andere 
domeinen zijn dan weer ondervertegenwoordigd bij de NWWZ vrouwen in het door ons 
bestudeerde gebied. Dit is het geval voor de administratieve beroepen (19,5% tegenover 
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22,2% voor het hele gewest), beheersgerelateerde beroepen (1,0% tegenover 2,7%) of nog de 
beroepen uit de kunsten- en ambachtensector (3,8% tegenover 6,4%). 
 
Figuur 25:  NWWZ vrouwen per beroeps-    Figuur 26:  NWWZ vrouwen per beroeps-
domein (gebied – gemiddelde 2011)      domein (BHG – gemiddelde 2011) 

               
Bron: Actiris, berek. Brussels Obs. Werkgelegenheid                    Bron: Actiris, berek. Brussels Obs. Werkgelegenheid 

 
Meer kinderen 
 

Zoals we reeds eerder vermeldden, heeft het hebben van kinderen over het algemeen een 
negatieve invloed op de werkzaamheidsgraad van vrouwen. Het is dan ook interessant om na 
te gaan in welke mate de NWWZ vrouwen die in het door ons bestudeerde gebied wonen 
kinderen hebben en dit te vergelijken met het hele Brussels Gewest. Het gewestelijke 
gemiddelde van kinderloze NWWZ vrouwen is hoger dan het gemiddelde van onze wijken. 
Bovendien hebben de NWWZ vrouwen in dit gebied vaker twee of meer kinderen (53,7% 
tegenover 47,8%). Dit bewijst dat voor de vrouwen die hier wonen werkloosheid vaker dan in 
het hele Brusselse Gewest samengaat met het hebben van kinderen. 
 
Figuur 27:  NWWZ vrouwen naargelang het aantal kinderen in de geanalyseerde wijken en het BHG 

(december 2011) 

 
Bron: Actiris, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
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Wanneer we het aantal kinderen per NWWZ vrouw opsplitsen volgens het opleidingsniveau, 
zien we dat de hooggeschoolde NNWZ duidelijk minder kinderen hebben. Zo heeft 38,9% 
geen kinderen en slechts 9,7% drie kinderen of meer. Het aantal laaggeschoolde NWWZ of de 
NWWZ die in het buitenland hebben gestudeerd met twee of meer kinderen ligt daarentegen 
redelijk hoog (respectievelijk 54,4% en 60,3%). 
 
Figuur 28:  Aantal kinderen per NWWZ vrouw naargelang het opleidingsniveau in de geanalyseerde 

wijken (december 2011) 

 
Bron: Actiris, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 

 
Minder kans om uit de werkloosheid te geraken 
 

Om een beter idee te krijgen van de inschakeling op de arbeidsmarkt van de NWWZ vrouwen, 
hebben we een longitudinale analyse over een jaar uitgevoerd. De gebruikte methode volgt 
gedurende een jaar iedereen die zich bij Actiris heeft ingeschreven. Aldus hebben we alle 
vrouwen gevolgd die in het bestudeerde gebied wonen en die zich tussen januari 2010 en 
december 2010 hebben ingeschreven. We hebben alle acties werk en opleiding die ze 
hebben gekend, geregistreerd, en dit tot 12 maanden na hun inschrijving. In de 
hiernavolgende bespreking heeft het uitstroompercentage naar tewerkstelling betrekking op 
de effectieve acties werk die tijdens de beschouwde periode van 12 maanden hebben 
plaatsgevonden. Het uitstroompercentage uit de werkloosheid heeft betrekking op de 
situatie 12 maanden na de inschrijving. 
 
Over het algemeen genomen liggen de uitstroompercentages naar tewerkstelling en uit de 
werkloosheid in ons gebied lager dan voor het hele gewest (respectievelijk 37,7% en 55,0% 
tegenover 45,8% en 58,7% in Brussel). Het uitstroompercentage naar opleiding van NWWZ 
vrouwen is in ons gebied ietwat hoger (11,9% tegenover 10,8%). Dit houdt zonder twijfel 
verband met het lagere opleidingsniveau van de werkzoekende vrouwen in deze wijken (we 
zien hier immers meer NWWZ vrouwen die hoogstens lager secundair onderwijs hebben 
gevolgd of studies in het buitenland hebben gevolgd die in België niet erkend zijn).  
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Figuur 29:  Uitstroompercentage naar tewerkstelling, uitstroompercentage naar opleiding en 

uitstroompercentage uit de werkloosheid van NWWZ vrouwen in het bestudeerde 
gebied en het BHG (2010) 

 
Bron: Actiris, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
 
De twee volgende tabellen geven een gedetailleerd overzicht van de uitstroompercentages 
naargelang het opleidingsniveau en vergelijken het geanalyseerde gebied met het hele 
Brussels Gewest.  Hieruit blijkt dat de kans om uit de werkloosheid te geraken (het 
uitstroompercentage naar tewerkstelling + het uitstroompercentage uit de werkloosheid) 
stijgt naargelang men over een hoger diploma beschikt. Bij eenzelfde opleidingsniveau is 
deze kans niettemin kleiner in de wijken uit ons gebied ten opzichte van het gewestelijke 
gemiddelde. Behalve de discriminatie bij de aanwerving kunnen nog andere elementen dit 
fenomeen verklaren: de sociale netwerken en de informatie die hierdoor ter beschikking is, 
een hoger geboortecijfer gecombineerd met een feller tekort aan kinderopvangstructuren, 
het gebrek aan beroepservaring, het gebrek aan kennis van het Nederlands enz. 
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Figuur 30:  Uitstroompercentage naar tewerkstelling, uitstroompercentage naar opleiding en 
uitstroompercentage uit de werkloosheid van NWWZ vrouwen naargelang het 
opleidingsniveau (studies gevolgd of erkend in België) (2010) 

 
Bron: Actiris, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
 

Zowel het uitstroompercentage naar tewerkstelling als het uitstroompercentage uit de 
werkloosheid zijn bij eenzelfde opleidingsniveau in het bestudeerde gebied systematisch 
lager dan voor het hele Brussels Gewest voor de NWWZ vrouwen die in België hebben 
gestudeerd of van wie de studies in België zijn erkend. Zelfs de hoogstgeschoolde NWWZ 
vrouwen hebben minder kansen (in vergelijking met het gewestelijke gemiddelde) om uit de 
werkloosheid te geraken wanneer ze in de bestudeerde wijken wonen (67,1% tegenover 
69,5%). Hun diploma wordt in zekere zin dus minder gewaardeerd dan het diploma van 
NWWZ vrouwen uit andere wijken. 
 
De resultaten voor het uitstroompercentage naar opleiding zijn ongeveer dezelfde, behalve 
voor de laaggeschoolde NWWZ vrouwen. Zij volgen namelijk iets vaker een opleiding 
wanneer ze in de bestudeerde wijken wonen. 
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Figuur 31:  Uitstroompercentage naar tewerkstelling, uitstroompercentage naar opleiding en 
uitstroompercentage uit de werkloosheid van NWWZ vrouwen naargelang het 
opleidingsniveau (studies in het buitenland en niet erkend in België) (2010) 

 
Bron: Actiris, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
 
Wanneer we de NWWZ vrouwen bestuderen die in het buitenland hebben gestudeerd maar 
van wie het diploma in België niet erkend wordt, zien we dat de verschillen tussen hun 
uitstroompercentages in het bestudeerde gebied enerzijds en in het Brussels Gewest 
anderzijds minder uitgesproken zijn bij eenzelfde opleidingsniveau. De hooggeschoolde 
NWWZ vrouwen blijken hierop echter een uitzondering. Hun uitstroompercentages naar 
tewerkstelling en uit de werkloosheid zijn over het algemeen lager in het gebied in kwestie 
(respectievelijk 34,0% tegenover 40,0% en 60,2% tegenover 64,5%).  
 
We zien bovendien dat de kloof tussen het uitstroompercentage van de laagstgeschoolde en 
de hoogstgeschoolde minder groot is bij de NWWZ vrouwen die in het buitenland hebben 
gestudeerd dan bij de vrouwen die in België naar school zijn gegaan. Dit betekent dat het 
opleidingsniveau minder invloed heeft op de socioprofessionele inschakeling wanneer de 
studies in het buitenland werden voltooid.  
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Figuur 32:  Uitstroompercentage naar tewerkstelling van NWWZ vrouwen tussen 15 en 29 jaar met 
of zonder kind(eren) in het bestudeerde gebied en naargelang het opleidingsniveau 
(2010) 

 
Bron: Actiris, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
 
Grafiek 32 toont de impact van het al dan niet hebben van kinderen en van het 
opleidingsniveau op het uitstroompercentage van NWWZ vrouwen in het geanalyseerde 
gebied. Enkel de vrouwen tussen 15 en 29 jaar werden hier in aanmerking genomen. De 
kans op jonge kinderen is immers het grootst bij vrouwen uit deze leeftijdsgroep (wetende 
dat de leeftijd van het kind meestal invloed heeft op de deelname van de vrouwen aan de 
arbeidsmarkt).  Het blijkt dat de kinderloze vrouwen van deze leeftijd een betere 
socioprofessionele inschakeling kennen. Zoals we reeds eerder zagen, stijgt de inschakeling 
naarmate de vrouwen hoger opgeleid zijn. 
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Figuur 33:  Uitstroompercentage naar tewerkstelling van NWWZ vrouwen tussen 15 en 29 jaar in 
het Brussels Gewest en naargelang het opleidingsniveau (2010) 

 
Bron: Actiris, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
 
Wanneer we deze resultaten vergelijken met de resultaten voor het gewest, stellen we vast 
dat de gewestelijke uitstroompercentages naar tewerkstelling van NWWZ vrouwen beter zijn, 
ongeacht de aanwezigheid van kinderen. Bovendien is de kloof tussen het 
uitstroompercentage naar tewerkstelling tussen NWWZ vrouwen zonder kinderen en de 
vrouwen met een of meer kinderen groter in het bestudeerde gebied dan in het Brussels 
Gewest. Dit geldt ongeacht het opleidingsniveau. Kinderen hebben dus een grotere impact in 
ons gebied dan gemiddeld in het gewest. Dit kan worden verklaard door het scherpere tekort 
aan kinderopvangstructuren in deze wijken, maar ook door andere fenomenen. Discriminatie 
bij de aanwerving bijvoorbeeld, of nog de bewuste keuze om voorrang te geven aan hun rol 
als moeder in plaats van het uitbouwen van een professionele activiteit. 
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CONCLUSIES 
 
Aan het slot van dit overzicht van de werkloosheid en tewerkstelling van allochtone Brusselse 
vrouwen vanuit territoriale hoek, is het tijd om enkele vaststellingen op een rijtje te zetten. 
Deze bevestigen of versterken wat reeds uit vorige analyses naar voren is gekomen. Deze 
bijdrage weerspiegelt namelijk de studies die eerder werden gevoerd inzake de 
inschakelingsmoeilijkheden van allochtonen of immigranten alsook van vrouwen en 
laaggeschoolden in een stedelijk milieu, met name in Brussel.  
 

Uit de analyse van de tewerkstellings- en werkloosheidsindicatoren volgens nationaliteit 
blijkt in de eerste plaats dat de vrouwen met een niet-Europese nationaliteit zwaarder 
getroffen worden door inactiviteit en niet-tewerkstelling.  De activiteitsgraad van deze 
vrouwen is bijzonder laag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zowel bij recente als bij 
niet-recente immigranten. Het verschil in werkzaamheidsgraad tussen allochtone vrouwen 
uit de Europese Unie en vrouwen uit een niet-Europees land is nog meer uitgesproken, 
waarbij de niet-Europese vrouwen lager scoren.  
 

Bovendien brengt de analyse van het uitstroompercentage naar tewerkstelling aan het licht 
dat er grote verschillen bestaan naargelang de nationaliteit van de NWWZ vrouwen. De 
percentages zijn het laagst voor werkzoekende vrouwen uit Azië en Noord-Afrika en het 
hoogst voor vrouwen uit Noord-Amerika en de oorspronkelijke 15 landen van de EU. 
 

Verder is er het probleem van de etnostratificatie van de arbeidsmarkt. Allochtone werkende 
vrouwen zijn immers vaker tewerkgesteld in specifieke sectoren (bijvoorbeeld 
ondersteunende dienstverlening, zoals interimarbeid of schoonmaak voor de Marokkaanse 
en Turkse vrouwen). Evenzo zijn de werkende vrouwen van bepaalde nationaliteiten 
oververtegenwoordigd in de lagere en middelhoge loonklassen (dit is met name het geval 
voor vrouwen uit Oost-Europa). 
 

Deze studie bevestigt vooral het bestaan van sociaal-ruimtelijke tegenstellingen binnen het 
Brussels Gewest. Zo hebben personen die in het door ons bestudeerde gebied wonen (dat 
voor een groot deel samenvalt met de zogenaamde kansarme sikkel van Brussel en waar een 
hoge concentratie allochtonen of personen van allochtone afkomst woont) in vergelijking 
met het hele Brussels Gewest over het algemeen minder kans om uit de werkloosheid te 
geraken. De activiteitsgraad van de vrouwen is er eveneens lager en de werkloosheidsgraad 
onder de vrouwen hoger dan het gewestelijke gemiddelde. De niet-werkende werkzoekende 
vrouwen zijn meestal jonger, lagergeschoold en hebben vaker studies in het buitenland 
gevolgd die in België niet erkend zijn. Bovendien hebben meer vrouwen hier een niet-
Europese nationaliteit. We merken tevens op dat de werkloosheid in deze wijken eerder een 
mannelijke zaak is, wat eerder een teken van de uitsluiting van de vrouwen van de 
arbeidsmarkt is dan van een betere beroepsinschakeling. De genderkloof in de 
activiteitsgraad vertoont frappante verschillen naargelang de gemeentes en is bijzonder 
groot in Sint-Joost-ten-Node en in Schaarbeek. 
 
Deze ondertewerkstelling en onderactiviteit van vrouwen in bepaalde wijken van het Brussels 
Gewest kadert in de kwetsbare sociaaleconomische context van deze wijken. De hoge 
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bevolkingsdichtheid, het grote aantal allochtonen, verhoudingsgewijs meer oude en sociale 
woningen dan in heel Brussel enz., allemaal factoren die deze context enigszins helpen 
begrijpen. Verder kunnen we ook het groter aantal alleenstaande moeders en het groter 
tekort aan kinderopvangstructuren vermelden, die de tewerkstelling van vrouwen of zelfs 
hun activiteitsgraad geenszins bevorderen. 
 

Het opstellen van statistieken maakt het mogelijk om tot dergelijke vaststellingen te komen. 
Cijfers zijn daarentegen niet voldoende om een eenduidig en helder verband te leggen 
tussen de nationale afkomst en de lagere deelname van de vrouwen uit deze wijken aan de 
arbeidsmarkt. Bovendien zijn sommige indicatoren niet beschikbaar op gemeentelijk en 
wijkniveau, wat het nog moeilijker maakt. Dit is met name het geval voor de tewerkstellings- 
en werkloosheidsindicatoren voor de allochtone bevolking. De enige recente bron voor 
dergelijke gegevens is trouwens de socio-economische enquête uit 2001 (beter bekend als 
de volkstelling van 2001). Dankzij deze enquête kennen we het opleidingsniveau van de 
mensen naargelang hun woonplaats en kunnen we de werkloosheidsgraad berekenen 
naargelang het opleidingsniveau per wijk. 
 
Zo wordt al snel duidelijk dat een cijfermatige analyse van een dergelijke problematiek zijn 
beperkingen kent. Doordat er geen etnische statistieken bestaan (die trouwens zeer 
controversieel kunnen zijn) kunnen we enkel uitgaan van veronderstellingen en 
vergelijkingen van de beschikbare gegevens. Dit betekent dat we verbanden moeten leggen 
tussen de verschillende indicatoren die door de statistische analyse naar voren zijn 
gekomen, enerzijds voor het Brussels Gewest (met name de hoge werkloosheidsgraad van 
laaggeschoolde vrouwen en de hoge werkloosheidsgraad van geïmmigreerde vrouwen) en 
anderzijds voor het bestudeerde gebied (namelijk de hoge werkloosheidsgraad van vrouwen 
in dit gebied).  
 

De zwakke activiteitsgraad van deze vrouwen kan deels verklaard worden door de etnische 
discriminatie bij de aanwerving. Sinds de studie van het IAB wordt immers algemeen 
aangenomen dat de ongelijke behandeling alsook de discriminatie bij de aanwerving en 
tewerkstelling van personen uit verschillende etnische groepen (te weten immigranten, 
allochtonen en personen van allochtone afkomst) bewezen fenomenen zijn. Niettemin spelen 
ongetwijfeld ook andere elementen een rol, zoals de werkloosheidsvallen of de voorrang die 
wordt verleend aan de rol als moeder. Dit laatste kan een weerspiegeling zijn van de sociale 
rollen of het resultaat van culturele gebruiken in een omgeving met een eerder hoog 
geboortecijfer. Dit is echter slechts een hypothese. Enkel andere (kwalitatieve en/of 
kwantitatieve) analysemethodes zouden deze hypothese kunnen bevestigen (of ontkrachten) 
en de cijferanalyse enigszins kunnen staven.  
 

In die zin heeft onze bijdrage niet het streven om deze problematiek volledig te behandelen. 
Het is daarentegen een oproep om de denkoefening voort te zetten, bijvoorbeeld via overleg 
met een aantal actoren, bevoorrechte getuigen van deze realiteit, zoals  communautaire 
vrouwenverenigingen, sociale mediatoren of andere spelers op het terrein. Welke sociale, 
culturele of andere factoren zouden ons in staat stellen om de realiteit die uit de cijfers naar 
voren komt te begrijpen?  Deze studie effent tevens het pad voor andere onderzoeksvragen: 
in welke situatie bevinden zich de vrouwen die noch werken noch werkloos zijn, de 
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zogenaamde "inactieve" vrouwen? Ontvangen zij een leefloon of andere sociale uitkeringen? 
De statistische analyse zou aan diepgang winnen indien er meer transversaliteit tussen met 
name de gegevens van de werkloosheid en deze van de OCMW’s zou zijn. Ten slotte is er 
ook nog de kwestie van de “herintredende” vrouwen op de arbeidsmarkt, namelijk de 
vrouwen die opnieuw professioneel aan de slag wensen te gaan na een relatief lange periode 
van inactiviteit. Welke specifieke maatregelen moeten er voor hen worden ingevoerd? Welk 
soort werk moet hen worden aangeboden en welk arbeidsregime? Hier is nog heel wat 
denkwerk te verrichten in termen van doorstroming naar werk. 
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GLOSSARIUM 
 
Longitudinale analyse: methode waarbij gedurende een jaar de personen worden gevolgd die zich bij 
Actiris als werkzoekende kwamen inschrijven en waarbij alle acties werk en opleiding worden 
genoteerd die deze personen tot 12 maanden na hun inschrijving hebben ondernomen. Op basis 
hiervan kan een uitstroompercentage naar werk en een uitstroompercentage naar opleiding voor deze 
personen worden berekend. Het uitstroompercentage uit de werkloosheid geeft het aandeel van deze 
personen weer dat 12 maanden na hun inschrijving niet meer als werkzoekende is ingeschreven. 
 
Kansarme sikkel: de kansarme sikkel bestaat – zoals de naam reeds aangeeft – uit de armste wijken 
van het Brussels Gewest en vormt een halve maan rond het stadscentrum: 

- binnen de vijfhoek: ten westen van de noord-zuidas plus de Marollen; 
- het oosten van Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek (tussen het spoor en het kanaal); 
- in het noorden: de gemeente Sint-Joost-ten-Node, het westen van Schaarbeek en de 

industriezones langs het kanaal; 
- in het zuiden: Laag Sint-Gillis en Laag Vorst. 

 
Gentrificatie: stedelijk fenomeen van verburgelijking, proces waarbij het sociale en economische profiel 
van de inwoners van een wijk wordt opgewaardeerd naar een hogere sociale klasse. 
 
Activiteitsgraad: aantal personen tussen 18 en 64 jaar dat hetzij werk zoekt (nl. de niet-werkende 
werkzoekenden, ook wel actieve niet-werkenden genoemd) hetzij effectief aan het werk is (nl. de 
loontrekkenden en zelfstandigen, ook wel actieve werkenden genoemd). 
 

werknemers + werkzoekenden Activiteitsgraad = 
bevolking op beroepsactieve leeftijd

 
Werkzaamheidsgraad: aandeel werknemers (of actieve werkenden) binnen de bevolkingsgroep van 18 
tot 64 jaar.  
 

werknemers Werkzaamheidsgraad = 
bevolking op beroepsactieve leeftijd 

 
Werkloosheidsgraad: aandeel van de niet-werkende beroepsactieve bevolking binnen de totale 
beroepsactieve bevolking van 18 tot 64 jaar. We spreken van een administratieve werkloosheidsgraad 
wanneer deze wordt berekend op basis van administratieve gegevens, m.a.w. op basis van de 
inschrijving als niet-werkende werkzoekende (NWWZ) bij een arbeidsbemiddelingsdienst (VDAB, Forem, 
Actiris of ADG in België). 
 

werkzoekenden Werkloosheidsgraad =  
werknemers + werkzoekenden 

 
Aandeel werkzoekenden: verhouding tussen het aantal NWWZ en de totale bevolking tussen 18 en 64 
jaar. 
 

werkzoekenden Aandeel werkzoekenden =  
bevolking op beroepsactieve leeftijd 



 52

BIBLIOGRAFIE 
 
CENICCOLA Pasquale, OUALI Nouria, DESMAREZ Pierre en VEINSTEIN Mathieu, Différenciation des parcours scolaires 
et des trajectoires professionnelles des sortantes du système éducatif de la Région de Bruxelles-Capitale, 
ULB/METICES-CCFEE, september 2010. 
 
Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse, “Demografische ontwikkeling en kinderdagverblijven: de bijdrage van 
de Wijkmonitoring“ in De conjunctuurbarometer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nr. 15, januari 2010. 
 
KESTELOOT Christian en VAN der HAEGEN Herman, De geografische dimensie van de dualisering in de 
maatschappij, 1997. 
 
KRZESLO Estelle en HAMZAOUI Mejed, Valstrikken en hinderpalen bij de tewerkstelling van vrouwelijke 
nieuwkomers. Onderzoek bij een groep vrouwen afkomstig van verschillende landen. Een praktijkevaluatie, 
Université libre de Bruxelles - Centre de Sociologie du Travail, de l’Emploi et de la Formation, september 2006. 
 
MARTENS Albert, OUALI Nouria, VAN DE MAELE Marjan, VERTOMMEN Sara, DRYON Philippe en VERHOEVEN Hans, 
Etnische discriminatie op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ULB-KUL, januari 2005.  
 
MONINGA-GBOGBU Jeannine, L’Intégration des femmes migrantes au marché de l’emploi en Belgique, Le Monde 
selon les femmes, maart 2001. 
 
Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid, Situatie van de vrouwen op de arbeidsmarkt in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, maart 2004. 
 
Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid, Beleid inzake tewerkstelling en beroepsopleiding in het Brussels 
Gewest vanuit een genderperspectief, september 2005. 
 
Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid, De tewerkstelling van de Brusselse vrouwen: overzicht van de 
genderongelijkheden, april 2010. 
 
Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid, Situatie van de eenoudergezinnen op het vlak van 
werkgelegenheid en werkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, oktober 2009. 
 
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad, Welzijns- en gezondheidsatlas van Brussel-
Hoofdstad, 2006. 
 
OUALI Nouria, Femmes immigrées en Belgique : les oubliées des politiques d’emploi et d’égalité des chances, 
verslag van het internationaal colloqium “Marché du travail et genre dans les pays du Maghreb”, april 2003. 
 
VANDERMOTTEN Christian, Evolution socio-économique, reproduction sociale et formation à Bruxelles, IGEAT-
CCFEE, februari 2008. 



 53

BIJLAGEN 
 
Tabel 12:  NWWZ vrouwen volgens leeftijd en per wijk (gemiddelde 2011) 

Wijkcode Wijk - 25 jaar 25 tot 35 jaar 35 tot 50 jaar 50 jaar en + 
8 Marollen 13,3 29,9 38,5 18,4
9 Stalingrad 12,7 40,2 32,8 14,3

10 Anneessens 18,1 40,1 30,7 11,1
11 Kuregem Bara 18,0 37,7 33,4 10,9
12 Kuregem Veeartsenij 17,2 36,3 31,6 14,9
13 Kuregem Dauw 19,2 35,9 34,0 10,9
14 Hertogin 19,7 42,4 25,3 12,6
15 Weststation 22,0 37,1 30,1 10,8
16 Historisch Molenbeek 19,6 35,1 33,5 11,8
17 Koekelberg 17,6 37,7 31,8 12,9
18 Havenwijk 17,7 37,6 33,5 11,1
19 Oud Laken West 16,9 36,1 31,8 15,2
20 Oud Laken Oost 18,2 37,5 32,7 11,5
21 Noordwijk 14,9 32,8 36,5 15,8
22 Brabantwijk 21,1 34,8 27,8 16,3
23 Collignon 18,4 37,1 32,3 12,2
24 Haachtsesteenweg 19,0 35,5 32,1 13,5
25 Sint-Joost Centrum 15,2 35,1 32,4 17,2
48 Hallepoort 17,0 36,7 31,8 14,5
49 Bosnië 13,0 37,1 35,2 14,8
50 Laag Vorst 16,7 37,8 30,9 14,7
58 Anderlecht Centrum-Wayez 17,0 36,5 29,8 16,6
63 Karreveld 12,1 34,0 38,9 14,9
80 Helmet 14,8 32,7 37,4 15,2
81 Schaarbeek Station 16,7 38,5 31,7 13,1

Totaal gebied vrouwen 17,3 36,1 32,7 13,9
Totaal BHG vrouwen 14,4 34,3 33,6 17,7
Totaal gebied mannen 13,4 29,0 39,0 18,5
Totaal BHG mannen 13,6 29,6 37,8 19,1

Bron: Actiris, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
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Tabel 13:  NWWZ vrouwen volgens inactiviteitsduur en per wijk (gemiddelde 2011) 
Wijkcode 

 
Wijk 

 
< 6 maanden 

 
6 tot 11 
maanden 

12 tot 23 
maanden 

= of > 24 
maanden 

8 Marollen 22,0 12,7 16,6 48,7
9 Stalingrad 27,5 13,2 21,0 38,3

10 Anneessens 24,8 15,3 20,1 39,8
11 Kuregem Bara 24,8 14,5 19,0 41,7
12 Kuregem Veeartsenij 21,2 14,2 16,2 48,4
13 Kuregem Dauw 28,1 17,4 19,7 34,8
14 Hertogin 22,2 11,8 16,6 49,4
15 Weststation 21,5 13,4 17,8 47,3
16 Historisch Molenbeek 21,8 13,4 17,1 47,7
17 Koekelberg 19,6 13,6 16,9 49,9
18 Havenwijk 23,0 13,5 16,5 47,0
19 Oud Laken West 24,5 14,2 17,5 43,8
20 Oud Laken Oost 23,7 14,6 17,5 44,2
21 Noordwijk 21,6 13,1 17,4 48,0
22 Brabantwijk 22,3 14,5 19,0 44,2
23 Collignon 24,2 14,2 19,3 42,3
24 Haachtsesteenweg 22,4 13,0 17,1 47,5
25 Sint-Joost Centrum 24,0 15,2 18,0 42,9
48 Hallepoort 26,5 14,7 15,8 43,0
49 Bosnië 24,3 14,6 17,1 44,0
50 Laag Vorst 22,6 13,8 17,4 46,2
58 Anderlecht Centrum-Wayez 22,4 13,0 18,2 46,4
63 Karreveld 21,7 11,8 18,4 48,1
80 Helmet 23,0 13,3 16,5 47,2
81 Schaarbeek Station 22,8 14,9 16,4 45,9

Totaal gebied vrouwen 23,1 13,9 17,7 45,4
Totaal BHG vrouwen 23,9 13,8 17,5 44,8
Totaal gebied mannen 22,6 14,1 18,2 45,1
Totaal BHG mannen 24,1 14,2 18,1 43,6

Bron: Actiris, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
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Tabel 14:  NWWZ vrouwen volgens opleidingsniveau en per wijk (gemiddelde 2011) 

Wijkcode Wijk Laaggeschoold Middengeschoold Hooggeschoold  Andere studies

8 Marollen 27,6 19,5 11,0 41,9
9 Stalingrad 21,2 16,2 18,2 44,5

10 Anneessens 25,9 18,4 8,3 47,5
11 Kuregem Bara 24,9 23,8 8,8 42,4
12 Kuregem Veeartsenij 28,9 22,4 4,2 44,4
13 Kuregem Dauw 26,3 21,0 5,9 46,8
14 Hertogin 29,7 24,2 4,5 41,5
15 Weststation 34,7 23,5 4,3 37,5
16 Historisch Molenbeek 33,9 21,4 4,0 40,7
17 Koekelberg 35,0 25,8 4,7 34,5
18 Havenwijk 29,0 23,1 6,7 41,2
19 Oud Laken West 28,9 22,6 8,7 39,8
20 Oud Laken Oost 32,5 21,5 5,9 40,1
21 Noordwijk 28,2 20,4 5,9 45,5
22 Brabantwijk 30,0 19,8 6,3 43,8
23 Collignon 31,7 22,2 8,9 37,2
24 Haachtsesteenweg 28,2 21,1 7,4 43,3
25 Sint-Joost Centrum 23,5 17,6 7,8 51,1
48 Hallepoort 24,1 20,2 17,1 38,6
49 Bosnië 25,7 20,7 14,8 38,8
50 Laag Vorst 25,8 22,7 12,2 39,2
58 Anderlecht Centrum-Wayez 39,1 23,7 6,6 30,6
63 Karreveld 33,1 23,4 6,5 37,0
80 Helmet 32,8 21,9 8,9 36,3
81 Schaarbeek Station 33,5 26,1 9,3 31,1

Totaal gebied vrouwen 29,6 21,6 7,9 40,9
Totaal BHG vrouwen 28,2 22,3 14,7 34,8
Totaal gebied mannen 30,1 15,4 6,2 48,3
Totaal BHG mannen 30,1 18,9 11,6 39,4

Bron: Actiris, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
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Tabel 15:  Aandeel hooggeschoolde NWWZ vrouwen en mannen tussen 15 en 34 jaar (gemiddelde 
2011) 

Wijkcode Wijk Vrouwen  Mannen  
Verschil vrouwen-

mannen  
(in % punten) 

8 Marollen 13,4 7,5 5,8
9 Stalingrad 22,4 12,8 9,6

10 Anneessens 8,5 7,5 1,0
11 Kuregem Bara 9,0 5,3 3,7
12 Kuregem Veeartsenij 5,8 4,4 1,4
13 Kuregem Dauw 7,6 4,1 3,5
14 Hertogin 6,2 4,0 2,2
15 Weststation 4,7 2,2 2,5
16 Historisch Molenbeek 4,5 3,8 0,7
17 Koekelberg 6,1 4,3 1,8
18 Havenwijk 6,8 5,9 0,9
19 Oud Laken West 8,4 4,8 3,6
20 Oud Laken Oost 7,1 6,0 1,1
21 Noordwijk 8,1 5,2 2,9
22 Brabantwijk 6,7 4,4 2,3
23 Collignon 7,9 6,7 1,2
24 Haachtsesteenweg 7,1 6,5 0,6
25 Sint-Joost Centrum 8,1 6,5 1,6
48 Hallepoort 19,1 14,5 4,6
49 Bosnië 19,3 12,2 7,0
50 Laag Vorst 14,1 8,4 5,7
58 Anderlecht Centrum-Wayez 6,9 3,9 3,0
63 Karreveld 7,4 3,6 3,8
80 Helmet 10,6 7,0 3,6
81 Schaarbeek Station 8,8 8,8 0,1

Totaal gebied 8,6 6,2 2,4
Totaal BHG 16,2 12,3 3,9

Bron: Actiris, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
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Tabel 16:  NWWZ vrouwen volgens nationaliteit en per wijk (gemiddelde 2011) 
Wijkcode Wijk België EU Niet-EU 

8 Marollen 68,9 12,7 18,3 
9 Stalingrad 55,4 15,5 29,1 

10 Anneessens 63,8 7,6 28,7 
11 Kuregem Bara 57,4 15,1 27,6 
12 Kuregem Veeartsenij 64,3 13,1 22,6 
13 Kuregem Dauw 58,9 8,9 32,2 
14 Hertogin 64,7 9,9 25,4 
15 Weststation 71,8 7,4 20,8 
16 Historisch Molenbeek 70,8 8,6 20,6 
17 Koekelberg 71,4 9,9 18,7 
18 Havenwijk 68,5 9,1 22,5 
19 Oud Laken West 69,2 8,1 22,6 
20 Oud Laken Oost 69,1 8,8 22,1 
21 Noordwijk 67,6 8,8 23,6 
22 Brabantwijk 67,1 8,0 24,9 
23 Collignon 68,0 7,3 24,7 
24 Haachtsesteenweg 65,7 8,9 25,4 
25 Sint-Joost Centrum 61,8 10,9 27,2 
48 Hallepoort 60,3 22,7 17,0 
49 Bosnië 57,2 21,2 21,6 
50 Laag Vorst 60,0 17,2 22,8 
58 Anderlecht Centrum-Wayez 70,4 11,2 18,3 
63 Karreveld 72,9 9,4 17,7 
80 Helmet 71,5 9,2 19,3 
81 Schaarbeek Station 71,3 9,0 19,7 

Totaal gebied vrouwen 66,5 10,8 22,8 
Totaal BHG vrouwen 70,3 12,8 16,9 
Totaal gebied mannen 58,0 11,2 30,7 
Totaal BHG mannen 64,4 12,4 23,2 

Bron: Actiris, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
 
 
 


