De Belgische economie is het afgelopen jaar sterk gegroeid. In het derde kwartaal van 2006 lag het bruto
binnenlands product (bbp) maar liefst 3,1% hoger dan in dezelfde periode van 2005. Ter vergelijking: in 2005
groeide de Belgische economie met 1,5%. Volgens de OESO zal de economische groei het afgelopen jaar
2,9% bedragen, dit is het hoogste groeipeil sinds 2000. De Nationale Bank van België is optimistischer en
verwacht dat de economische groei in 2006 de psychologische grens van 3% zal bereiken. Volgens de
Studiedienst van de Vlaamse Regering is de Vlaamse economie zelfs nog iets sterker gegroeid (+ 3,3%),
wat eveneens het hoogste groeipeil is sinds 2000. Voor 2007 voorspellen de belangrijkste
conjunctuurinstellingen een beperktere groei. De OESO voorspelt een economische groei van 2,3%, de
Nationale Bank voorspelt +2,1%. Deze verwachte groeivertraging spoort logisch samen met de daling van
het ondernemersvertrouwen sinds september 2006.
De sterke economische groei van 2006 laat zich ook voelen op de Vlaamse arbeidsmarkt. Volgens de snelle
ramingen van de RSZ is het aantal werkende Vlamingen tijdens de eerste drie kwartalen van 2006
toegenomen met 46.000 (+2,3% tegenover eind 2005). Deze stijgende trend wordt min of meer bevestigd
door de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) van de FOD Economie, al valt de groei van het aantal
werkenden volgens deze bron iets lager uit (+36.000 of +1,4%). Uit de verdeling naar leeftijd blijkt dat
volgens deze enquête de toename zich vooral situeert bij de 50-plussers (+28.000 of +5,5%), en dit vooral bij
de vrouwen (+16.000 of +8,3%), maar ook bij de mannen (+12.000 of +3,8%).
Door de afschaffing van de stempelcontrole begin 2006 was het in het afgelopen jaar moeilijk om de evolutie
van het aantal niet-werkende werkzoekenden (nwwz) correct in te schatten. Op basis van de meest recente
VDAB-cijfers voor januari 2007 is dit wel opnieuw mogelijk. Ook uit deze cijfers blijkt duidelijk het effect van
de sterke economische groei: eind januari 2007 waren er bijna 25.000 werkzoekenden minder ingeschreven
bij VDAB dan een jaar voordien. Deze forse daling (-11%) doet zich voor bij de meeste categorieën, met
uitzondering van de 50-plussers (+8%). De toename van de werkloosheid bij 50-plussers lijkt op het eerste
zicht in tegenspraak met de hogervermelde toename van het aantal oudere werknemers. Toch zijn beide
vaststellingen niet noodzakelijk tegenstrijdig. De toename van het aantal werkende 50-plussers is immers
deels een historisch ‘cohorte-effect’ als gevolg van de ouder wordende generaties werkende vrouwen, in
combinatie met de verlate uittrede van een aantal mannelijke werknemers. De toename van het aantal
werkzoekende 50-plussers situeert zich dan ook uitsluitend bij de langdurig werkzoekende 50-plussers (+
3.800 of +12%), hun aantal loopt hierdoor op tot 36.000 of 18% van de totale populatie werkzoekenden. Bij
de kortdurig werkzoekende 50-plussers is er wel een lichte daling merkbaar (-4% op jaarbasis).
De allochtone werkzoekenden lijken wel de vruchten te plukken van de gunstige conjunctuur. Het aantal
werkzoekenden van allochtone afkomst ligt eind januari 2007 12% lager dan een jaar voordien (-4.500). Voor
de arbeidsgehandicapten is de recente evolutie iets minder eenduidig. Globaal gezien is het aantal
werkzoekenden met een arbeidshandicap licht toegenomen (+2%), maar deze toename situeert zich volledig
in de groep 50-plussers (+23%, tegenover -4% bij de jongeren). Het aantal werkzoekenden jonger dan 25
jaar is het afgelopen jaar fors gedaald (-8.800 of -19%). Als gevolg van deze sterke daling is het aantal jonge
werkzoekenden in Vlaanderen begin 2007 voor het eerst beperkter dan het aantal werkzoekende 50plussers.
Onder impuls van de sterke economische groei is ook het aantal vacatures het afgelopen jaar sterk
toegenomen. De VDAB heeft voor het normaal economisch circuit (zonder interim) in 2006 meer dan
175.000 vacatures ontvangen, dit is een stijging met meer dan 26.000 (+17%) op jaarbasis. In combinatie
met de daling van het aantal werkzoekenden zorgt dit voor een toegenomen spanning op de Vlaamse
arbeidsmarkt. Begin 2005 waren er bij de VDAB nog meer dan 7 werkzoekenden ingeschreven per
openstaande vacature, eind 2006 is deze verhouding gedaald tot minder dan 4 werkzoekenden per
openstaande vacature. Werkgevers ondervinden hierdoor steeds meer moeilijkheden om geschikte
kandidaten te vinden voor hun openstaande vacatures.
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