
Omgevingsanalyse 2018 
 
Cijfers Werk en Economie 
- netto jobcreatie tussen 2009 en 2015 : hoog, dus hoge jobratio : 116,7 jobs per 100 inwoners 
(centrumsteden : gemiddeld 104 jobs per 100 inw ; Vlaams Gewest 75 jobs/100 inw) 
Maar :  

• Relatief lage werkzaamheidsgraad 
 Gent , 2016 : 68,6 %(centrumsteden : 67,8 %, Vlaams Gewest : 72,6 %) 

• relatief hoge werkloosheid  
Gent, maart 2018 :10,7 % (Antwerpen : 14,2% ; Vlaams Gewest : 6,5 %) 
In vgl met Vlaanderen heeft Gent meer langdurig werkzoekenden (34,9 % tov 32,3%) en 
meer allochtone werkzoekenden (35,5 % tov 29,1 %) Personen met een migratieachtergrond 
hebben een lagere werkgelegenheidsgraad en een hogere werkloosheidsgraad dan personen 
van Belgische herkomst. Er zijn grote verschillen tussen de verschillende groepen van 
vreemde herkomst. Bij de EU-13 met vooral Bulgaren, Slovaken en Polen, nemen de Bulgaren 
een tussenpositie in. Er is v oor de 3 landen wel een positieve evolutie, de 
werkgelegenheidsgraad stijgt. Maar vanop het terrein weten we echter dat heel wat 
personen met kwetsbare profielen in eerder onzekere arbeidsomstandigheden aan het werk 
zijn. We mogen dus niet van de veronderstelling uitgaan dat een registratie als werkende een 
goede financiële situatie garandeert. 
 

MIsmatch tussen vraag en aanbod 
Onder invloed van automatisering en offshoring verdwijnen er heel wat jobs uit het lagere en 
middensegment van de arbeidsmarkt. Vooral administratieve bedienden en productiearbeiders zijn 
daar het slachtoffer van. Dat is duidelijk te zien bij de vacatures bij de VDAB : de vraag naar 
hooggeschoolde kandidaten stijgt, die voor midden- of kortgeschoolde kandidaten daalt. 
De daling van de vraag naar laag- en middengeschoolden wordt niet weerspiegeld in het aanbod.  
In 2018 is nog steeds 48 % van de NWWZ laaggeschoold. We merken bij de groep jonger dan 25 j op 
dat 59 % kortgeschoold is. Schoolverlaters die zonder enige kwalificatie op de arbeidsmarkt komen, 
hebben het bijzonder moeilijk om een eerste job te vinden. Meer dan 40 % van de Gentse 
schoolverlaters is een jaar na het schoolverlaten nog steeds op zoek naar werk. Voor heel Vlaanderen 
is dat 34 %. 

 
Het aandeel laaggeschoolde wz ligt lager dan het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden en 
lager dan Antwerpen.Waarom ? Gent heeft een meer arbeidsintensieve economie. 

 
Sociale economie 
IN Gent werken ca. 1.500 mensen in de sociale economie. Daar bovenop voldoen ca 750 mensen 
(begin 2018) aan alle criteria om in de sociale economie te werken, maar hebben geen plaats. Dit 
wijst op een nood aan groei in arbeidsplaatsen binnen de sociale economie. 
 
Over wie gaat het ?  
- kwetsbare jongeren 
- kwetsbare laaggeschoolden 
- mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
 


