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Voor technische fi che en meer info: www.kustbeheer.be/indicatoren

WERKLOOSHEIDSGRAAD 

De werkloosheidsgraad geeft de verhouding van het aantal niet-werkende 
werkzoekenden ten opzichte van de totale beroepsbevolking weer. De werkloos-
heidsgraad in de kustzone tussen 1997 en 2002 is gedaald met 2,2% en vertoont 
een gelijke evolutie met West-Vlaanderen. De werkloosheid in de kustgemeenten 
(8,3% in 2003) ligt hoger dan in het hinterland (5,3% in 2003) en in West-Vlaanderen 
(6,3% in 2003). 

>  WAAROM DEZE INDICATOR? 
 Het terugdringen van de werkloosheidsgraad is een van de prioriteiten van een duurzame ont-

wikkeling van de kustregio. Op individueel niveau is een arbeidsinkomen niet alleen belang-
rijk voor het verwerven van persoonlijke welvaart, maar vergroot het tevens de kans op sociale 
 integratie. Iemand die geen inkomen uit arbeid verwerft, is in België aangewezen op een leefl oon 
of  bijstandsuitkering. Zeker indien deze situatie lange tijd aanhoudt, neemt de kans op welvaart af 
en neemt het risico op sociaal isolement toe. Langdurige werkloosheid heeft ook onmiskenbaar 
een nefaste invloed op de gezondheid.. 

> WAT ZEGT DEZE INDICATOR? 
 De werkloosheidsgraad drukt de verhouding uit van het aantal niet-werkende werkzoekenden 

ten opzichte van de totale beroepsbevolking, dit zijn alle werkende of werkzoekende perso-
nen ouder dan 15 jaar die zich op 30 juni van het referentiejaar op de arbeidsmarkt aanbieden 
(defi nitie Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling - RVA). Als niet-werkende werkzoekenden worden 
 beschouwd:

 - de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen;
 - de niet-werkende vrij ingeschreven werkzoekenden die geen uitkering ontvangen;
 - de werkzoekende werklozen die zich verplicht moeten inschrijven om hun rechten op een 

 uitkering te vrijwaren;
 -  werkzoekenden in hun wachttijd.

 Deze indicator kan worden beschouwd als een maat voor het aantal personen dat tewerkgesteld 
zou kunnen worden maar niet actief ingezet wordt op de arbeidsmarkt. Maatschappelijk gezien 
is de werkloosheidsgraad een mogelijke indicator voor de mate waarin het arbeidsaanbod wordt 
benut. In deze zin is de werkloosheidsgraad ook een indicator voor de economische gezondheid 
van een bepaald gebied.

> WAT ZIJN DE RESULTATEN? 
 Tussen 1997 en 2002 is de werkloosheidsgraad in de kustzone gedaald met 2,2 % (Grafi ek 1). De 

evolutie in de verschillende onderzochte regio’s (kust, hinterland, West-Vlaanderen) is zeer gelijk-
lopend: tussen 1997 en 2000 was er een sterke daling, vanaf 2001 is de trend weer licht stijgend. 

 Binnen de kustregio (kust en hinterland) vallen twee zaken op: de werkloosheidsgraad van de 
kustgemeenten (8,3 % in 2003) ligt boven het West-Vlaams gemiddelde (6,3 %), die van de hinter-
landgemeenten (5,3 %) eronder (Kaart 1). Een verdere analyses van de werkloosheidsaspecten 
zou uitsluitsel kunnen geven over de precieze oorzaak van deze hogere werkloosheidgraad.

 De kust wordt gekenmerkt door een zwakke werkgelegenheidsstructuur en een kwetsbare eco-
nomie in vergelijking met andere Vlaamse regio’s. Voornamelijk de ontwikkelingen binnen de vis-
serij en de toeristische sector beïnvloeden de economische situatie aan de kust. 

 De samenstelling van de populatie van werkzoekenden is een andere verklarende factor voor 
de relatief hoge werkloosheidsgraden in de kustgemeenten en voor de verschillen met het 
hinterland. De meeste kustgemeenten zijn verstedelijkt, het hinterland is landelijk. De samen-
stelling van de werkzoekende populatie in de kuststeden en de verstedelijkte kustgemeenten 
verschilt van de omringende landelijke gemeenten: er zijn meer laaggeschoolde werkzoekenden, 
meer langdurig werkzoekenden, meer allochtone werkzoekenden, meer werkzoekenden met 
een taalachterstand … Deze problematiek is eigen aan de centrumsteden en de verstedelijkte 
gemeenten.

>  WAT VOOR DE TOEKOMST?
 Eén mogelijkheid om de werkgelegenheid aan de kust te verbeteren is het creëren van voldoen-

de kwalitatieve arbeidsplaatsen. Dit betekent dus dat er niet enkel aandacht moet zijn voor het 
creëren van voldoende arbeidsplaatsen maar dat deze arbeidsplaatsen aan iedereen (hoog- en 
laaggeschoolden, langdurig werklozen …) ook een kwaliteitsvolle werkervaring moeten bieden. 
Ten tweede kan worden gestreefd naar een evenredige participatie van alle bevolkingsgroepen, 
met speciale aandacht voor kwetsbare groepen zoals vrouwen, schoolverlaters, laaggeschool-
den en langdurig werklozen. En ten slotte kunnen de aangeboden opleidingen en vormingen 
maximaal afgestemd worden op de noden van de bedrijven in de regio

Grafi ek 1 De evolutie van de werkloosheidsgraad, 1997-2002*

Auteur Hilde Coudenys  
 (Steunpunt Sociale Planning)
Lector Ronny Misplon  
 (Studiedienst VDAB)

*Door administratieve wijzigingen kunnen de data van 2002 niet vergeleken worden met 2003

Bron Steunpunt WAV, verwerking Steunpunt Sociale Planning

Kaart 1  Werkloosheidsgraad voor de gemeentes in 
  de kustzone, 2003

Bron Steunpunt WAV, verwerking Steunpunt Sociale Planning 
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