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De Limburgse Arbeidsmarkt eind 2021 
 

 

Limburgse bedrijven knoopten voorbije 12 maanden al weer aan bij 

sterke tewerkstellingsgroei voor corona 

 

Maar het komende jaar gaat de vraag naar arbeidskrachten in 

Limburg pas helemaal door het dak 

 

Arbeidsmarktkrapte richting recordniveau: 86% 

Remt groei van 2 op 3 bedrijven 

7 op 10 bedrijven heeft vacatures openstaan 

 

Bedrijven rapporteren behoorlijke stijging ziekteverzuim 

 

Bedrijven voeren extra acties in zoektocht naar personeel op, maar 

stellen ook verwachtingen naar beneden bij 
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8ste Limburgs ARBEIDSMARKTRAPPORT 

CONCLUSIES 
 

• In de voorbije 12 maanden knoopten de Limburgse bedrijven terug aan bij het niveau 

van tewerkstellingsgroei van vóór de uitbraak van de coronacrisis   

o In 40% van de bedrijven steeg de tewerkstelling, in 16% daalde het personeelsaantal 

o Jobgroeisaldo = saldo % bedrijven met meer personeel minus % met minder 

personeel = +24%  

• hoger dan 2 jaar geleden (+22%) 

• veel hoger dan 1 jaar geleden (-8%) 

• ook veel hoger dan 1 jaar geleden verwacht (+1%). 

o Duidelijke jobgroei over alle sectoren en grootteklassen heen, maar zwaartepunt 

lag bij groothandel, productie en grote bedrijven vanaf 50 wn.  

 

• Maar de komende 12 maanden gaat de vraag naar arbeidskrachten van de Limburgse 

bedrijven helemaal door het dak  

o 55% verwacht een stijging van de tewerkstelling, amper 5% een daling 

o Verwacht jobgroeisaldo = saldo % bedrijven met verwachte stijging personeel 

minus % verwachte daling = +50%  

• veel hoger dan ooit tevoren (2018: +32%) 

• meer dan dubbel zo hoog als de voorbije 12 maanden (+24%). 

o Exploderende arbeidsvraag uit zit over alle sectoren 

o Terwijl de verwachte jobgroei bij grote bedrijven nog doorstijgt, willen nu ook 

kleinere bedrijven fors groeien in personeel 

 

• 7 op 10 Limburgse bedrijven heeft vandaag één of meerdere vacatures openstaan 

o Gemiddeld staan er per bedrijf bijna 4,8 vacatures open  

o Dat is 140% meer dan een jaar geleden (2 jobs) 

o Hoogste cijfer in acht jaar 

o Helft Limburgse bedrijven heeft 2 of meer vacatures open staan 

o 1 op 5 zoekt 5 of meer nieuwe collega’s 

 

• Arbeidsmarktkrapte richting recordniveau 

o 86% bedrijven ondervindt moeilijkheden om vacatures ingevuld te krijgen 

o Ongeziene stijging: een jaar geleden was dit nog 61% 

o Ruim hoger dan voor corona (2019: 79%) 

o Enkel in 2007 nog iets hogere piek 

o Kraptecijfer in alle sectoren boven 80%; vanaf 5 werknemers meer dan 90% 

o Ook productiebedrijven (91%) en groeibedrijven (95%) zitten daar boven 
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• Toenemende arbeidsmarktkrapte niet zonder gevolgen:  

o Remt groei van 2 op 3 Limburgse bedrijven  

o Bijna helft (zal) genoodzaakt (zijn) om buitenlandse werknemers aan te trekken 

 

• Bedrijven zien steeds meer noodzaak om extra gerichte inspanningen te ondernemen 

in de zoektocht naar personeel 

o Nog maar 22% van de bedrijven beperkt zich tot loutere recruteringsacties. In 2019 

was dit nog 28%, in 2017 40% 

o Meer dan de helft gaat er vanuit zelf te moeten voorzien in allesomvattende 

opleidingstrajecten voor nieuwe medewerkers  

o Veel inspanningen blijven gaan naar investeren in bedrijfscultuur (50%) en 

employer branding (41%)  

o Veel bedrijven trachten zich te onderscheiden op vlak van flexibiliteit inzake 

werkuren (46%), meer nog dan op het vlak van (extra-legale) arbeidsvoorwaarden 

(38%). 

o 4 op 10 zet in op samenwerking met het onderwijs 

o Opvallend: 44% van de bedrijven geeft aan de verwachtingen ten aanzien van 

medewerkers naar beneden bij te stellen. 

 

• Coronacrisis gaf digitalisering in 2 op 3 Limburgse bedrijven een (sterke) boost  

  

• Limburgse bedrijven deden de voorbije 12 maanden een pak meer beroep op  

uitzendarbeid en verwachten dat die tendens zich de komende 12 maanden in gelijk 

tempo verderzet.  

 

• De toepassing van economische of tijdelijke werkloosheid nam het afgelopen jaar een 

duik, die zich in de komende 12 maanden in versterkt tempo doorzet  

o 1 op 2 bedrijven deed er de voorbije 12 maanden nog beroep op (vorig jaar 66%) 

o Komende 12 maanden wordt een wezenlijke vermindering verwacht: 24% 

voorziet daling versus 6% stijging 

 

• Het gebruik van tijdelijke contracten (van bepaalde duur) zal in de komende 12 

maanden in beperkte mate stijgen 

 

• Limburgse bedrijven rapporteren een behoorlijke stijging van het ziekteverzuim in de 

voorbije 12 maanden 

o 3 op 10 bedrijven zag meer ziekteverzuim in deze periode, terwijl 11% een 

daling merkte (per saldo +19%) 

o In groothandel en bij productiebedrijven loopt dit saldo op tot +-25% 
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• De 10 belangrijkste beleidsmaatregelen en/of hervormingen voor een betere werking 

van de arbeidsmarkt en duurzame personeelsgroei volgens de Limburgse bedrijven:  

 

1. 75% plaatst een betere verhouding bruto-nettoloon in zijn persoonlijke Top 5 

2. Werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd (59%) 

3. Algemene verlaging werkgeversbijdragen (55%) 

4. Verregaande vereenvoudiging personeelsadministratie (42%) 

5. Lagere ontslagkosten (41%) 

6. Meer mogelijkheden om arbeidstijd flexibel te organiseren (39%) 

7. Gerichte en doorgedreven activering inactieve arbeidsreserve (38%) 

8. Mogelijkheden om meer prestatiegericht te verlonen (36%) 

9. Beperking tijdskrediet en andere (uitdijende) verlofsystemen (29%) 

10. Meer en goedkopere overuren (29%)  

 

 

 

In een reactie op dit 8ste Limburgs Arbeidsmarktrapport stellen Ruben Lemmens, gedelegeerd 

bestuurder VKW Limburg en Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder UNIZO Limburg:  

“Na 1,5 jaar corona en de bijhorende beperkingen, willen onze Limburgse ondernemers terug aan 

volle snelheid ondernemen. Dat bleek begin oktober ook al uit onze driemaandelijkse Polsslag 

Ondernemend Limburg (POL). En die wil om te ondernemen, vertaalt zich ook heel duidelijk in een 

wil om aan te werven. De stap van ‘willen’ naar ‘kunnen’ aanwerven is echter niet evident, gelet 

op het extreem hoge aantal bedrijven dat aangeeft hun vacatures niet ingevuld te krijgen.  

Onze Limburgse ondernemers nemen zelf heel wat initiatieven in hun zoektocht naar personeel, 

maar toch dient ook de overheid het hindernissenparcours op de arbeidsmarkt aan te pakken. Om 

aan volle snelheid te kunnen ondernemen, vragen onze ondernemers onder meer een betere 

verhouding tussen bruto en netto, een forse inzet op activering onder meer door de 

werkloosheidsuitkering in de tijd te beperken en een algemene verlaging van de 

werkgeversbijdragen. Enkel door het wegwerken van drempels als deze kunnen we meer mensen 

aan het werk krijgen.  

Het recente begrotingsakkoord bevat weliswaar hints in de juiste richting, maar mist voldoende 

diepgang om voor een cruciale omslag te gaan die de activiteitsgraad van onze arbeidsmarkt echt 

voelbaar zal opkrikken. Dat dit nochtans meer dan dringend nodig is bewijst dit rapport. Want 

opnieuw stilvallen kan het Limburgs bedrijfsleven zich niet veroorloven.” 

 

  



 8ste Limburgs Arbeidsmarktrapport –  29 oktober 2021 - pagina 5  

8ste Limburgs ARBEIDSMARKTRAPPORT 

 

INHOUDSTAFEL 
 

1. VRAAG NAAR ARBEID 
1.1. De arbeidsmarktvraag in de VOORBIJE 12 maanden 

1.2. De arbeidsmarktvraag in de KOMENDE 12 maanden  

1.3. Openstaande vacatures  

1.4. Interimarbeid 

1.5. Economische/tijdelijke werkloosheid  

1.6. Tijdelijke contracten (bepaalde duur) 

 

2. ARBEIDSMARKTKRAPTE 
2.1. Richting recordniveau  

2.2. Geen verbetering in vooruitzicht 

2.3. Rem op groei 

2.4.  Op zoek naar buitenlandse werkkrachten 

2.5. Digitalisering als alternatief? 

 

3. ZIEKTEVERZUIM 
 

4.  ACTIES IN DE ZOEKTOCHT NAAR PERSONEEL  
 

5. BELEIDSMAATREGELEN EN HERVORMINGEN MET MEESTE 

IMPACT 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit rapport is gebaseerd op de resultaten van een bevraging door VKW Limburg en UNIZO Limburg uitgevoerd eind 

september 2021. De verwerking in dit rapport houdt rekening met de volledige antwoorden van 380 Limburgse 

ondernemers en bedrijfsleiders. 
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8ste Limburgs ARBEIDSMARKTRAPPORT 

ANALYSE 

 

1. VRAAG NAAR ARBEID 
 

1.1. De arbeidsmarktvraag in de VOORBIJE 12 maanden 

Nadat de Limburgse bedrijven vorig jaar volgens de jaarlijkse analyse van dit 

arbeidsmarktrapport voor het eerst in zeven jaar geen bijkomende jobs creëerden, knoopten 

ze in de VOORBIJE 12 MAANDEN terug aan met een forse jobgroei. In vier van de tien Limburgse 

bedrijven kwamen er extra werknemers bij, daar waar het personeelsaantal slechts bij 16% van 

de bedrijven afnam. Met dus een jobgroeisaldo van +24% werd zelfs iets beter gedaan dan in 

2019. Veel beter ook dan een jaar geleden werd verwacht, toen de Limburgse bedrijven nog 

niet aan tewerkstellingsgroei aan dachten.  

o Het aantal bedrijven dat groeide in personeel steeg fors: van 20% een jaar geleden naar 40% nu. 

Het aantal bedrijven met minder personeel daalde daarentegen van 28% in 2020 naar 16%. 

Vergelijken we echter met 2019, het laatste ‘normale’ jaar, dan zien we dat het aandeel bedrijven 

met minder personeel status quo bleef. Daarentegen waren er licht meer bedrijven die het 

personeelsaantal zagen groeien (38% in 2019). 

o Per saldo betekent dit dat het jobgroeisaldo uitkomt op +24%, hoger dan in 2019, toen het nog 

22% bedroeg. Vorig jaar was het jobgroeisaldo met -8% nog negatief. In 2018 werd met +31% 

het hoogste jobgroeisaldo van de voorbije jaren opgetekend. 

o Het overwicht verschuift daarmee terug naar de bedrijven met personeelstoename: er waren 24 

procentpunt méér bedrijven met een toename dan bedrijven met een afname van de 

tewerkstelling.  
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o Het herstel van de jobgroei bij de Limburgse bedrijven kwam veel sneller dan verwacht: een jaar 

geleden dacht maar iets meer dan 1 op 5 bedrijven (21%) het komende jaar te zullen groeien in 

personeel en bedroeg het verwachtte jobgroeisaldo amper 1%.  

o Het jobgroeisaldo maakt in vergelijking met vorig jaar een fikse sprong in alle sectoren. Enkel in 

de bouw (+17%) is de verbetering minder uitgesproken. Naast de groothandel was de bouw de 

enige sector waar het jobgroeisaldo in 2020 positief bleef (+13%). In vergelijking met 2019 scoort 

de bouw wel duidelijk lager, toen was er nog een overschot van +25% aan bedrijven die hun 

tewerkstelling zagen groeien. 

o Naast de bouw, is alleen in de dienstensector met +26% het jobgroeisaldo 2021 lager dan in 2019 

(32%).  

o De detailhandel en de productiebedrijven daarentegen scoren met een jobgroeisaldo van 

respectievelijk +6% en +31% hoger dan twee jaar geleden, net zoals de groothandel. De 

productiebedrijven zorgen daarmee voor de strafste verbetering van het jobgroeisaldo dat er in 

2020 nog -23% bedroeg.  

o De groothandel tekent zelfs voor de recordhoogte van +52%, komende van +22% in 2020 en +41% 

in 2019. Slechts 4% van de groothandelsbedrijven zagen hun personeelsaantal de voorbije 12 

maanden dalen, terwijl 56% een stijging noteerden. 

  

o Gekeken naar de grootte van de bedrijven kennen alle categorieën terug een (duidelijk) positief 

groeisaldo. Een jaar geleden wisten enkel de bedrijven met 5 à 9 werknemers dat overeind te 

houden. Opvallend genoeg zijn zij nu de enigen waar het saldo tussen bedrijven met 

tewerkstellingsgroei en -daling (+10%) lager uitkomt dan een jaar geleden verwacht (+13%). 

o Met een positief jobgroeisaldo van +5% scoren de kleinste bedrijven ook beter dan in 2019. En 

het hoogste sinds de start van onze jaarlijkse meting in 2016.  

o Niettemin lag het jobgroeisaldo de voorbije 12 maanden bij de kleinere bedrijven (5 à 49 

werknemers) nog duidelijk lager dan twee jaar geleden. Dit in duidelijk contrast met de 3 

categorieën van grootste bedrijven, waar het jobgroeisaldo dat van 2019 duidelijk overtreft.  
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o Bij grootste bedrijven bedraagt het jobgroeisaldo niet minder dan +66%, wat net als bij de kleinste 

bedrijven de hoogst opgetekende waarde is sinds 2016. Een jaar geleden bedroeg het 

jobgroeisaldo bij de grootste bedrijven nog -17%. De jaar-op-jaar verbetering van de bedrijven 

met 50-99 werknemers (van -39% in 2020 naar +46% in 2021) is echter nog net iets straffer. 

 

 
 

 

 

1.2. De arbeidsmarktvraag in de KOMENDE 12 maanden 

Haakte de arbeidsmarktvraag de afgelopen 12 maanden globaal genomen terug aan bij het 

niveau van voor de uitbraak van de coronacrisis, dan gaat deze volgens de huidige 

verwachtingen van de Limburgse bedrijven voor de KOMENDE 12 MAANDEN los door het dak. 

Het wordt het komende jaar meer dan ooit drummen voor medewerkers, want ruim meer dan 

de helft van de bedrijven verwacht/wil over 12 maanden meer personeel te werk te stellen.  
o Niet minder dan 55% van de Limburgse bedrijven, verwacht het komende jaar een toename van 

het personeelsaantal. Daar waar dit er vorig jaar amper 21% waren, is dit ook fors meer dan 

topjaar-tot-hiertoe 2018, toen 43% van de 

ondervraagden extra jobs in hun bedrijf in het 

vooruitzicht stelden.  

o Daartegenover staat dat slechts 5% van de bedrijven 

uitgaan van een daling van het personeelsaantal in het 

komende jaar.  

o Het verwachte jobgroeisaldo voor de komende 12 

maanden komt daarmee uit op maar liefst +50%, veruit 

het hoogste cijfer ooit opgetekend in onze jaarlijkse 

metingen sinds 2013. Tot 2018 (+32%) ging het cijfer 

jaarlijks crescendo, tot het in 2019 voor het eerst 

daalde tot +19%. Vorig jaar bedroeg het verwachte 

jobgroeisaldo amper +1%. 
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o Terwijl een jaar geleden nog werd gedacht dat de sterke jobgroei die we de voorgaande jaren 

kenden nog niet onmiddellijk zou hernemen, ziet het er nu naar uit dat deze uit het niets naar 

een nog hogere versnelling schakelt, en dat de concurrentie op de arbeidsmarkt voor de 

Limburgse bedrijven de komende 12 maanden dus nog een pak scherper zal worden.  

 

 

o De zeer sterke opvering van het verwachte jobgroeisaldo is te zien in alle sectoren. Behalve in de 

detailhandel, zien we in alle overige sectoren een verwacht jobgroeisaldo van ruim boven de 

50%. We hoeven niet meer te vertellen dat het telkens over het hoogst opgetekende cijfer ooit 

gaat. Maar ook in de detailhandel is het verwachte jobgroeisaldo van +26% ongezien.  
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o Zowel in de productiesector, de groothandel als de dienstensector loopt het verwachte 

jobgroeisaldo op tot +55%. De bouwsector doet hier met +52% nauwelijks voor onder. Daar 

verwachten de bouwbedrijven de sterkste sprong voorwaarts in vergelijking met het 

jobgroeisaldo van de voorbije 12 maanden dat +17% bedraagt, een verschil van 35 procentpunt.  

o Bij de kleinste bedrijven verwacht 22% te groeien op vlak van personeel, terwijl 5% denkt in te 

krimpen, resulterend in een jobgroeisaldo van +17%. Net als alle andere groottecategorieën 

scoren ze daarmee hoger dan ooit. 

o Bleven de kleinere bedrijven (< 50 wn.) qua jobgroeisaldo voor de voorbije 12 maanden nog 

duidelijk achter op hun grotere collega’s, dan moeten de verwachtingen qua jobgroei voor de 

komende 12 maanden van de drie grootteklassen tussen 5 en 49 werknemers met respectievelijk 

+59%, +44% en +62% maar weinig onderdoen.  

o De bedrijven met 100-249 werknemers tonen het hoogste verwachte jobgroeisaldo van maar 

liefst +73%. Bijna 4 op 5 van deze bedrijven verwacht te groeien in personeel, terwijl amper 5% 

een krimpscenario voor ogen heeft. Ze kloppen hiermee de grootste bedrijven die een verwacht 

jobgroeisaldo van +66% laten optekenen.  

o De sterke tewerkstellingsgroei die de voorbije 12 maanden zich vooral bij de grotere bedrijven 

voordeed, valt het komende jaar naar verwachting dus geenszins stil, integendeel. De komende 

12 maanden willen echter ook de kleinere bedrijven duidelijk forsere stappen zetten op het vlak 

van de groei van hun personeelsbestand.  
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1.3. Openstaande vacatures 

Door de sterk opverende tewerkstellingsgroei, stijgt ook het aantal Limburgse bedrijven dat 

VACATURES heeft OPENSTAAN. Niet minder dan 7 op 10 Limburgse bedrijven heeft vandaag 

één of meerdere vacatures. Het gemiddeld aantal vacatures per bedrijf is ruim dubbel zo hoog 

als vorig jaar en het hoogst in acht jaar. 

o Gemiddeld staan er per bedrijf 4,8 vacatures open. Dat is bijna 140% meer dan 12 maanden 

geleden toen er gemiddeld slechts 2 openstaande jobs waren per bedrijf. Nooit eerder lag dit 

gemiddelde hoger.  

 

o Slechts 3 op 10 bedrijven hebben momenteel geen enkele vacante job in de aanbieding. 7 op 10 

heeft minstens één vacature.  

o In de detailhandel ligt aantal bedrijven met minstens één openstaande job het laagst met 53%. 

Vorig jaar was dit bij amper 1 op 3 bedrijven in de detailhandel het geval. Bij de 

productiebedrijven daarentegen zit vandaag 86% van de bedrijven verlegen om extra personeel. 

De andere sectoren zitten rond het gemiddelde van 7 op 10 bedrijven die naar extra 

werkkrachten op zoek zijn.  

o Ook bij de kleinste bedrijven met vandaag minder dan 5 werknemers zoekt 1 op 4 (minstens) 

iemand extra. Bij de iets grotere bedrijven zitten we al onmiddellijk op of over het gemiddelde 

van 7 op 10 bedrijven die nood hebben aan extra werkkrachten.  

o Vanaf 20 werknemers heeft nog maar 5 à 10% van de bedrijven geen openstaande vacatures. 

Bij de grootste bedrijven (+250 wn.) is dat zelfs onbestaande. 

o Meer dan de helft van de Limburgse bedrijven heeft 2 of meer vacatures open staan (vorig jaar 

1 op 3). Meer dan 1 op 5 zoekt meer dan 5 nieuwe collega’s.  

o Bij de (groei)bedrijven, zij die voor de komende 12 maanden personeelsgroei verwachten, heeft 

slechts 9% op dit moment géén vacature openstaan. Van zij die het komende jaar géén toename 

van personeel verwachten, heeft de helft ook momenteel geen vacante job in te vullen.  

 

  



 8ste Limburgs Arbeidsmarktrapport –  29 oktober 2021 - pagina 12  

1.4. Interimarbeid 

De afgelopen 12 maanden werd er ook al duidelijk meer gebruik gemaakt van INTERIMARBEID. 

Met een positief uitzendgroeisaldo van +18% geven de Limburgse bedrijven aan dat ze 

afgelopen 12 maanden behoorlijk meer uitzendkrachten hebben ingezet. De verwachting is dat 

die tendens zich aan ongeveer gelijk tempo verderzet in de komende 12 maanden, met een 

verwacht uitzendgroeisaldo van +16%.  

o De voorbije 12 maanden deden 50% van de ondervraagde bedrijven beroep op uitzendarbeid. 

Daarmee komt de toepassingsgraad nog niet terug op het niveau van 2019 (55%). Vorig jaar was 

dit nog maar 45%. 

o Een positief uitzendgroeidsaldo van +18% betekent dat het aantal bedrijven dat de voorbije 12 

maanden meer beroep deed op interimarbeid, 18 procentpunt hoger ligt dan de bedrijven die 

minder uitzendkrachten inschakelden. Slechts 5% rapporteert een daling, 23% een stijging. 

o Bij de productiebedrijven ligt het gebruik van uitzendarbeid veruit het hoogst met 82%. 

Bovendien waren er 32 procentpunt meer bedrijven die méér uitzendkrachten inzetten dan 

bedrijven die er minder beroep op deden. Samen met de groothandel (+30%) is dat het hoogste 

uitzendgroeisaldo. 

 

 

o In de dienstensector ligt de toepassingsgraad het laagst met 35%. Dat is net iets minder dan in 

de bedrijven uit de detailhandel (39%), die met een uitzendgroeisaldo van +7% de voorbije 12 

maanden ook het minst extra uitzendkrachten hebben ingezet. 

o Vanaf 10 werknemers werkt meer dan de helft van de bedrijven met uitzendkrachten. Vanaf 50 

werknemers is dat 3 op 4 bedrijven.  

o De bedrijven met meer dan 50 werknemers laten telkens een uitzendgroeisaldo zien van meer 

dan +30% voor de voorbije 12 maanden. Voor de komende 12 maanden verwachten ze een 

uitzendgroeisaldo van bijna +50% en dus dat die stijging van de inzet van interimkrachten nog zal 

verstevigen.  

o Maar dat geldt op opvallende wijze niet voor de grootste bedrijven met meer dan 250 

werknemers, waar slechts 29% verwacht meer op interimkrachten beroep te doen, maar ook 24% 

minder, resulterend in een verwacht uitzendgroeisaldo van slechts +5%. Ook bij de kleinere 

bedrijven daalt het verwacht uitzendgroeisaldo wat in vergelijking met de voorbij 12 maanden. 
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o Niettemin blijft het verwacht uitzendgroeisaldo voor de komende maanden duidelijk positief 

over alle sectoren en grootteklassen van bedrijven heen.  

 

 

1.5. Economische/tijdelijke werkloosheid 

De toepassingsgraad van economische/tijdelijke werkloosheid kende de voorbije 12 maanden 

een duidelijke daling van 66% naar 50%. Door de coronacrisis werden in 2020 door de overheid 

belangrijke steunmaatregelen getroffen, die deze periode nog van toepassing waren, zoals de 

invoering van een eenvoudige vorm van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ‘corona’. 

Van die 50% deed 23% in de voorbije periode minder beroep op economische werkloosheid.  

13% deed dat meer, resulterend in een negatief groeisaldo economische werkloosheid van 

- 10%. Met een verwacht groeisaldo economische werkloosheid van -18% ligt een duidelijke 

verdere daling in het verschiet.  

o Toch verwachten, ondanks het wellicht uitdoven van tijdelijke werkloosheid ‘corona’, nog altijd 

46% van de bedrijven op een of andere vorm van economische werkloosheid beroep te doen in 

het komende jaar. In het laatste ‘normale’ jaar 2019 deed slechts 30% van de bedrijven dat. 

o De toepassingsgraad van economische werkloosheid ligt traditioneel hoog bij de 

productiebedrijven en in de bouwsector. Deze daalde in de voorbij 12 maanden naar 
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respectievelijk 65% en 57%, wat voor de bouw nog 6% hoger is dan in 2019. In de andere sectoren 

lag de toepassingsgraad rond de 40%.  

o 3 op 10 van de kleinste bedrijven deed beroep op economische werkloosheid in de voorbije 12 

maanden. Vanaf bedrijven met 10 werknemers is dit ongeveer de helft van de bedrijven. Vanaf 

100 werknemers doet bijna drie kwart er wel ergens beroep op.  

o De verwachte toepassingsgraden voor de komende 12 maanden gaan verder achteruit, maar niet 

tot op het niveau van voor de coronacrisis (2019). 

o Het groeisaldo economische werkloosheid bij de bedrijven die hierop beroep deden, was voor de 

voorbije 12 maanden met -19% het sterkst negatief bij de groothandel. Van de 37% 

groothandelsbedrijven zette 26% de voorbije 12 maanden minder werknemers in economische of 

tijdelijke werkloosheid, slechts 7% meer. Bij de productiebedrijven ging het om respectievelijk 

33% en 17% van de bedrijven. In de bouw hielden beide groepen zicht echter nagenoeg in 

evenwicht (groeisaldo EW van -2%).  

o Voor de komende 12 maanden is enkel in de groothandel het verwacht groeisaldo economische 

werkloosheid minder uitgesproken negatief (-11%) dan in de voorbije periode (-19%). Het sterkst 

is dit bij de productiebedrijven met -26%. 34% van de productiebedrijven verwacht minder 

economische werkloosheid, 8% verwacht dit meer.   

 

 

1.6. Tijdelijke contracten (bepaalde duur) 

Net als vorig jaar polsten we naar de mate waarin bedrijven gebruik maken van TIJDELIJKE 

CONTRACTEN (van bepaalde duur). De afgelopen 12 maanden was er in het gebruik hiervan 

door de Limburgse bedrijven weinig beweging met een groeisaldo tijdelijke contracten van 

+1%. Voor het komende jaar lijkt er met een verwacht groeisaldo tijdelijke contracten van +5% 

wel een lichte toename van het gebruik van tijdelijke contracten te mogen worden verwacht.  

o Het afgelopen jaar deed 31% van de ondervraagde bedrijven beroep op contracten van 

bepaalde duur. Ook dit is vooral een zaak van de productiebedrijven waar dit op 55% ligt, wat 

wel minder is dan een jaar eerder (68%). Ook in andere sectoren zien we een lichte daling van de 

toepassingsgraad. Voor de komende 12 maanden ligt de toepassingsgraad in bijna alle sectoren 

en grootteklassen zo’n 5 procentpunt hoger.  
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o De mate waarin bedrijven er meer of minder gingen gebruik van maken vertoont echter 

nauwelijks beweging (groeisaldo van +1%) en weinig opmerkelijke verschillen tussen sectoren. 

Enkel bij de grootste bedrijven zien we een duidelijke meerderheid van bedrijven die aangeven 

er meer van gebruik gemaakt te hebben (groeisaldo van +16%).  

o Voor de komende 12 maanden zien we wel een verwachte toename van het gebruik van 

tijdelijke contracten met een verwacht groeisaldo van +5%. Dit is volledig op het conto te 

schrijven van de detailhandel (+8%), de dienstensector (idem) en de groothandel (+11%). 

Gekeken naar grootte van bedrijven springen de middelgrote kmo’s met 50-99 werknemers er 

tussenuit (+15%). Voor de komende 12 maanden ligt de toepassingsgraad bijna alle sectoren en 

grootteklassen zo’n 5 procentpunt hoger. 
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2. ARBEIDSMARKTKRAPTE 

2.1. Richting recordniveau 

De arbeidsmarktkrapte op de Limburgse arbeidsmarkt kent op nauwelijks 1 jaar tijd een 

ongeziene stijging. Niet minder dan 86% van de Limburgse bedrijven geeft vandaag aan 

moeilijkheden te hebben om vacatures ingevuld te krijgen met geschikt personeel. Een jaar 

geleden was dit nog ‘maar’ 61%. 

 

o Met 86% snelt de krapte op de Limburgse arbeidsmarkt richting recordniveau. Enkel in juli 2007 

werd een nog iets hogere piek opgetekend van 91%. Door de coronacrisis kwam er vorig jaar 

tijdelijk meer ademruimte, maar vandaag overtreft het kraptecijfer alweer ruim de 79% van 

2019.  
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o De arbeidsmarktkrapte stijgt fors over alle sectoren heen. Vergelijken we met twee jaar geleden, 

dan lijkt er enkel in de groothandel een daling op te treden, maar met een cijfer van 89% (96% in 

2019) kan moeilijk van enige verlichting gesproken worden. 

o Bij de productiebedrijven ligt het kraptecijfer met 91% nog hoger en niet minder dan 14 

procentpunt hoger dan 2 jaar geleden. Na de groothandel volgt de bouwsector op de voet met 

87%, nagenoeg status quo ten opzichte van 2019. Ook de detailhandel kent een forse opstoot 

met +10% in vergelijking met 2019, tot 83%. Ondanks dat er ook in de dienstensector 5% bij kwam 

is de arbeidsmarktkrapte er met 81% relatief gezien nog het minst uitgesproken.  

o Enkel bij de kleinste bedrijven met minder dan 5 werknemers (die natuurlijk ook minder vaak 

aanwerven) ligt het aanvoelen van de arbeidsmarktkrapte vandaag (65%) nog merkbaar lager dan 

2 jaar geleden (70%). Alleen daardoor blijft het gemiddelde cijfer onder de 90%. Vanaf 5 

werknemers zitten alle grootteklassen daar duidelijk nog een stuk boven. Enkel de bedrijven met 

10 tot 19 werknemers zitten op het gemiddelde van 86%. 

o Gekeken naar regio, blijft het opvallend genoeg Noord-Limburg waar de arbeidskrapte zich 

relatief gezien nog het minst laat voelen met 81%, wetende dat de werkzoekendengraad hier het 

laagst is. Maar de verschillen tussen de regio’s zijn uiteraard klein. West-Limburg zit op 82%. Het 

hoogste kraptecijfer wordt met 90% genoteerd in Midden-Limburg. Zuid-Limburg en het 

Maasland zitten rond het gemiddelde van 86%.   

o Groeibedrijven, zij die de komende 12 maanden bijkomend willen aanwerven, hebben nog meer 

uitgesproken moeilijkheden om vacatures ingevuld te krijgen: 95%. Toch is dat ook voor bedrijven 

die verwachten hun personeelsbestand constant te houden (75%) of zelfs te zien dalen (80%) heel 

vaak het geval.  

 

2.2. Geen verbetering in het vooruitzicht 

Met de forse stijging van het kraptecijfer, hoeft het geen verwondering dat de invulling van 

vacatures voor de meerderheid van de bedrijven de afgelopen 12 maanden moeilijker verliep 

dan het jaar voordien. Verbetering ligt niet in het verschiet, want 57% van de bedrijven gaat er 

vanuit dat het de komende 12 maanden nóg moeilijker zal worden.  

 
o Amper 2% geeft aan dat de invulling van vacatures het afgelopen jaar makkelijker werd. Vorig 

jaar was dit nog 15%. 43% zag geen verschil, maar 55% zag de moeilijkheden om vacatures in te 

vullen duidelijk toenemen. Bij de productiebedrijven was dit 68%, bij de grootste bedrijven zelfs 

81%.  

o De cijfers voor de komende 12 maanden vertonen grote gelijkenis. Met 57% zijn nog iets meer 

bedrijven overtuigd dat de invulling van vacatures nóg een stuk moeilijker zal verlopen. De 

grootste bedrijven zijn daar nog zekerder van (76%), net zoals de groothandel (74%) en de 

productiebedrijven (67%). Amper 2% denkt dat de invulling van vacatures makkelijker zal 

verlopen. 
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2.3. Rem op groei 

De arbeidsmarktkrapte die in sneltreinvaart naar recordniveau evolueert heeft verstrekkende 

gevolgen voor de Limburgse bedrijven en de Limburgse welvaart in het algemeen. 2 op 3 

bedrijven geeft immers aan dat zij in hun groei worden geremd door het onvoldoende (snel) 

vinden van geschikt personeel.  

 

o Het meest uitgesproken is dit het geval in de bouwsector, waar 77% van de bedrijven zegt 

potentiële groei te moeten laten schieten. Enkel in de detailhandel ligt dit met 56% lager dan het 

gemiddelde van 67%.  

o Vanaf 20 werknemers zegt 80% of meer van de bedrijven door de krapte op de arbeidsmarkt 

geremd te worden in hun groei.  

 

2.4. Op zoek naar buitenlandse werkkrachten 

Een ander gevolg van de arbeidsmarktkrapte op de eigen arbeidsmarkt is dat meer en meer 

bedrijven aangeven niet anders kunnen dan hun heil te zoeken in het aantrekken van 

buitenlandse werknemers. Bijna de helft van de Limburgse bedrijven (46%) is die mening 

toegedaan.  

 

o 14% van de respondenten is het volmondig eens met de stelling dat hun bedrijf verplicht is of zal 

zijn om buitenlandse werknemers aan te trekken om de nood aan werkkrachten te lenigen. Nog 

eens 32% denkt dat het die richting zal uitgaan en kiest voor eerder akkoord. 53% is niet of eerder 

niet akkoord.  

o In de bouw en bij de productiebedrijven zijn met 60% en 64% een duidelijke meerderheid van de 

respondenten overtuigd van de noodzaak. In de detailhandel en de dienstensector is dat met 

25% en 37% duidelijk minder het geval.  

o Bij de bedrijven met meer dan 50 werknemers gaat 2 op 3 bedrijven akkoord, daar waar dit bij 

de kleinste bedrijven slechts 15% is.  
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2.5. Digitalisering als alternatief? 

Wanneer bedrijven er niet in slagen voldoende werkkrachten aan te trekken, kunnen 

automatisering en digitalisering mogelijk opportuniteiten vormen om hieraan een stuk 

tegemoet te komen. Heeft de coronacrisis op vlak van digitalisering al een en ander in gang 

gezet bij de Limburgse bedrijven? Zeker wel: in bijna 2 op 3 bedrijven heeft dit de digitalisering 

in het bedrijf toch al een ferme boost gegeven.  

 

o 64% van de respondenten is akkoord met de stelling dat de coronacrisis de digitalisering een 

sterke boost heeft gegeven. Toch wordt er nog een slag om de arm gehouden, want slechts 11% 

is het echt helemáál eens. Er lijkt dus zeker wat in gang gezet op vlak van digitalisering, maar van 

grote omwentelingen is nog maar zelden sprake. 

o Bij de productiebedrijven ligt het cijfer het hoogst met 73%, gevolgd door de dienstenbedrijven 

met 69%. Opvallend is dat dit in de groothandel met slechts 44% het minst het geval is.  

o Gekeken naar grootte van de bedrijven ligt het cijfer bij de kleinere bedrijven duidelijk wat lager, 

maar zonder veel onderlinge verschillen. Met 85% springen de allergrootste bedrijven er wel 

duidelijk bovenuit. 

 

 

 

 

 

 

 

  

helemaal akkoord 11%

eerder akkoord 53%

eerder NIET akkoord 31%

helemaal NIET akkoord 5%

De coronacrisis heeft de digitalisering een sterke boost 

gegeven in mijn bedrijf.

AKKOORD 64%

NIET AKKOORD 36%
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3. ZIEKTEVERZUIM  
Het ziekteverzuim is in de Limburgse bedrijven het voorbije jaar behoorlijk gestegen. Duidelijk 

meer bedrijven merkten een toename van het werkverlet door ziekte dan bedrijven die een 

daling zagen. 

 
o 3 op 10 bedrijven zeggen de voorbije 12 maanden meer ziekteverzuim te hebben opgetekend. 

Daar staat tegenover dat slechts 11% het ziekteverzuim zag dalen. Per saldo betekent dat dat er 

19 procentpunt meer bedrijven met méér dan met minder ziekteverzuim waren. 

o In de groothandel loopt dit groeisaldo ziekteverzuim saldo op tot +26%. Ook bij de 

productiebedrijven en in de detailhandel gaat het ziekteverzuim crescendo met een groeisaldo 

van meer dan 20%. In de bouwsector noteerde relatief veel minder bedrijven een stijgend 

ziekteverzuim, maar ook hier wijst het groeisaldo van +9% op een verdere toename. 

o Gekeken naar grootteklasse spannen de bedrijven met 100 tot 249 werknemers de kroon met 

een groeisaldo ziekteverzuim van +40%. Meer dan helft zag het ziekteverzuim er stijgen, terwijl 

het slechts bij 11% daalde. Ook bij de grootste bedrijven en de KMO’s met 20-49 werknemers ligt 

het groeisaldo hoger dan gemiddeld. Nergens wordt een negatief groeisaldo ziekteverzuim 

gemeld.  

o Op basis van regio blijken er ook behoorlijke verschillen. Het Maasland springt eruit met een 

groeisaldo ziekteverzuim van +33% (36% hoger, 3% lager). In Zuid-Limburg ligt dit met +12% (22% 

stijging, 10% daling) het laagst.  
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4. ACTIES IN DE ZOEKTOCHT NAAR PERSONEEL  
 

Door de blijvende en toenemende moeilijkheden die worden ervaren in de zoektocht naar 

geschikt personeel, zien de Limburgse bedrijven zich steeds meer genoodzaakt om extra 

gerichte inspanningen te ondernemen. 78% van de bedrijven zegt minstens een van de 

gesuggereerde acties die VKW Limburg en UNIZO Limburg hen in deze bevraging voorlegden 

toe te passen. Bedrijven blijken er meer dan ooit vanuit te gaan zelf te moeten voorzien in 

allesomvattende opleidingstrajecten voor nieuwe medewerkers (51%), investeren volop in 

bedrijfscultuur (50%) en employer branding (41%), maar trachten zich ook te onderscheiden 

op vlak van flexibiliteit (46%), meer nog dan op het vlak van extra-legale voordelen (38%). 

Opvallend is ten slotte dat ook veel bedrijven aangeven de verwachtingen ten aanzien van 

medewerkers naar beneden bij te stellen (44%). 

 

Twee jaar geleden (2019) ging het nog maar om 72% van de Limburgse bedrijven die een van de 

gesuggereerde acties ondernam, vier jaar geleden zelfs maar om 60%. Bovendien kan uit de stijgende 

cijfers voor de verschillende soorten acties ook afgeleid worden dat de Limburgse bedrijven inzetten op 

meer acties tegelijkertijd (3,7 in 2021 versus 2,5 in 2019).  

 

Toch geeft nog altijd 22% aan vandaag géén van de genoemde acties, die verder gaan dan loutere 

recruteringsacties, op touw te zetten in het kader van de zoektocht naar (gespecialiseerd) personeel. In 

2019 en 2017 was dit nog respectievelijk 28% en 40%. Voornamelijk in de detailhandel en bij de kleinste 

bedrijven blijft dit aandeel met 45% en 57% erg groot. Bij bedrijven met meer dan 20 werknemers daalt 

dit tot minder dan 10%.  
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Over welke bijzondere acties of extra inspanningen buiten de gebruikelijke recruitmentacties hebben we 

het? 

 

 
 

1. Integrale opleidingstrajecten (51%) 

Bedrijven rekenen steeds minder op de vooropleiding, voorkennis of ervaring van nieuwe medewerkers. 

Van alle Limburgse bedrijven die acties ondernemen gaan meer dan 5 op 10 er vanuit dat ze zelf moeten 

voorzien in integrale opleidingstrajecten voor nieuwe medewerkers. In de groothandel, bij de 

productiebedrijven en bedrijven vanaf 50 werknemers ligt dit ruim boven de helft, bij de grootste 

bedrijven zelfs op drie kwart.  

 

Ook ondernemers die ‘eerder niet akkoord’ waren met de stelling dat hun bedrijf moeilijkheden 

ondervindt bij het invullen van vacatures, scoren hier met 71% opvallend hoger. Hetzelfde geldt 

trouwens op vlak van investeren in een unieke bedrijfscultuur, employer branding en het bieden van 

extra flexibiliteit. Het effect van maatregelen die vruchten afwerpen?  

 

2. Unieke bedrijfscultuur (50%) en employer branding (41%) 

Met 50% en een tweede plaats blijft ook het gericht investeren in een unieke bedrijfscultuur (zoals bv. 

door middel van personeelsactiviteiten, werkomgeving, teambuilding, interne communicatie,…) een erg 

belangrijke actie voor de Limburgse bedrijven. Naast de grootste bedrijven (63%), zien we dat de 

middelgrote KMO’s (50-99 wn.) hier het meest actief op inzetten: 69%.  

2021

SECTOR TOTAAL Bouw Detailhandel Diensten Groothandel Productie

GEEN van deze GEEN 22% 16% 45% 22% 11% 14%

zelf voorzien in integrale 

opleidingstrajecten voor nieuwe 

medewerkers

integrale 

opleidingstrajecten
51% 48% 29% 58% 58% 55%

investeren in unieke bedrijfscultuur (bv. 

personeelsactiviteiten, werkomgeving, 

teambuilding, interne communicatie,…)
bedrijfscultuur 50% 41% 34% 59% 58% 52%

extra flexibiliteit inzake werkuren 

aanbieden aan potentiële medewerkers 

(telewerk, glijdende werkuren, …)

extra flexibiliteit 

werkuren
46% 28% 37% 51% 67% 49%

verder proberen te kijken dan klassieke 

factoren als cv en opgedane ervaring
verder 45% 44% 57% 39% 29% 53%

bijstellen van de verwachtingen t.a.v. 

sollicitanten (afstappen van de idee van de 

‘witte raaf’)

bijstellen 

verwachtingen
44% 41% 43% 41% 50% 47%

employer branding (acties gericht op een 

postief tot uniek imago als werkgever)
employer branding 41% 33% 17% 44% 38% 53%

investeren in samenwerking met 

onderwijs (bv. duaal leren, stages, ...)
onderwijs 40% 41% 29% 39% 25% 52%

ons proberen onderscheiden op vlak van 

het aanbieden van extralegale voordelen

onderscheiden ovv 

voorwaarden
38% 46% 17% 41% 38% 37%

premies voor bestaande werknemers die 

collega’s aanbrengen
premie 25% 22% 0% 29% 29% 33%

jobmarketing (gerichte acties om 

specifieke vacatures te doen opvallen via 

een uitgekiende (sociale) mediamix)
jobmarketing 22% 17% 9% 23% 29% 27%

inzetten op het integreren van 

werknemers uit kansengroepen
kansengroepen 20% 19% 14% 21% 13% 24%

gerichte deelname aan externe job-events externe job-events 18% 11% 3% 22% 13% 27%

eigen jobbeurs organiseren eigen job-event 6% 0% 3% 9% 4% 9%

 Welke van onderstaande ACTIES onderneemt uw bedrijf in het kader van 

de zoektocht naar (gespecialiseerd) personeel?                                                



 8ste Limburgs Arbeidsmarktrapport –  29 oktober 2021 - pagina 23  

Meer dan 4 op 10 van de Limburgse bedrijven zet bij het nemen van acties ook zeer gericht in op een 

positief tot uniek imago als werkgever bij potentiële kandidaat-werknemers. Bij de grote bedrijven loopt 

dit cijfer op tot meer dan 60%. De detailhandel (17%) is hier duidelijk veel minder mee bezig. 

 

3. Zich onderscheiden op vlak van extra flexibiliteit inzake werkuren (46%) en/of extra-legale 

voordelen (38%) 

Opvallend is dat ook veel bedrijven (46%) trachten het verschil te maken door het aanbieden van extra 

flexibiliteit op vlak van werkuren en zich proberen te onderscheiden met het aanbieden van extra-legale 

voordelen (38%). Inzake flexibiliteit springt vooral de groothandel eruit met 67%.  

 

4. Bijstellen van de verwachtingen (44%) en oogkleppen open (45%) 

Eveneens opmerkelijk is dat 44% van alle respondenten duidelijk aangeeft de lat lager te leggen dan 

voorheen en de verwachtingen van medewerkers naar beneden bij te stellen. Daarnaast wordt er door 

45% ook heel bewust verder gekeken dan de klassieke factoren als curriculum vitae, diploma of aantal 

jaren ervaring. Het besef dat de witte raven al lang op zijn, lijkt dan ook meer en meer ingeburgerd.  

 

5. Samenwerking met onderwijs (40%) 

4 op 10 van de Limburgse bedrijven zet, met het oog op het vergemakkelijken van de instroom van 

valabele werknemers in het bedrijf, in op een samenwerking met het onderwijs. Dat kan zich uiteraard 

op tal van manieren uiten, zoals bv. een doorgedreven samenwerking inzake duaal leren, stages, e.d. 

Vooral de productiebedrijven (52%) beseffen het nut. 

 

6. Premie om nieuwe collega’s aan te brengen (25%) 

Een kwart van de Limburgse bedrijven heeft een reward-systeem waarbij medewerkers worden beloond 

om nieuwe collega’s aan te brengen. Bij bedrijven met meer dan 50 medewerkers is dit met bijna de 

helft nog meer gebruikelijk. Ook bij de productiebedrijven en in de groothandel ligt dit hoger dan 

gemiddeld.  

 

7. Jobmarketing (22%) 

Ook het gebruik van gerichte jobmarketing, waarbij men specifieke vacatures met heel gerichte (sociale) 

media-acties doet opvallen. Bij grote bedrijven met meer dan 100 werknemers doet meer dan 40% dit.   

 

8. Specifiek inzetten op kansengroepen (20%) 

Het specifiek inzetten op het aantrekken van werknemers uit kansengroepen wordt door 1 op 5 

bedrijven aangevinkt. Productiebedrijven (kwart) en grote bedrijven (40%) vinden die weg makkelijker.  

 

9. Job-events (deelname 18%/ organisatie 6%) 

Deelname aan job-events gebeurt frequent door bedrijven vanaf 50 werknemers. Het zelf organiseren 

van een eigen jobbeurs of –event, specifiek gericht op de eigen openstaande vacatures, is echter 

voornamelijk weggelegd voor de grootste bedrijven (32%). Nochtans biedt de VDAB ook aan kleinere 

werkgevers zeer gerichte ondersteuning op maat wanneer een bedrijf een aantal specifieke vacatures wil 

invullen. 
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5. BELEIDSMAATREGELEN EN HERVORMINGEN MET MEESTE IMPACT 

 
Niet minder dan 55% van de Limburgse bedrijven verwacht de komende twaalf maanden een 

toename van het aantal jobs in het bedrijf. Amper 5 % verwacht een daling. Met een historisch 

laag aantal werklozen én erg lage activiteitsgraad wordt de situatie op de Limburgse 

arbeidsmarkt de 12 komende maanden wel erg prangend. We vroegen de Limburgse bedrijven 

daarom welke 5 beleidsmaatregelen en/of hervormingen volgens hen (TOP 5) het meest 

bijdragen tot een betere werking van de arbeidsmarkt en leiden tot duurzame 

(personeels)groei voor bedrijven.  

 

De TOP 5:  

 

1. Netto-brutoverhouding (75% in TOP 5) 

Lagere werknemersbijdragen, zodat de grote kloof tussen wat de werkgever aan brutoloon betaalt en 
wat de werknemers daarvan netto overhoudt kleiner wordt, staat opvallend, maar heel duidelijk op de 
eerste plaats. Niet minder dan 75% van de Limburgse bedrijfsleiders zet deze maatregel in zijn 
persoonlijke Top 5. De in het recente federale begrotingsakkoord opgenomen intentie om de oude 
bijzondere bijdragen sociale zekerheid geleidelijk af te schaffen, is hiertoe alvast een eerste, doch 
bescheiden stap. Ook de Vlaamse jobbonus voor lagere lonen past wel in dit kader.  
 

2. Werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd (59%) 
Van werkloosheidsuitkeringen die onbeperkt in de tijd kunnen voortduren gaat geen activerende 
werking uit. Zeker wanneer blijkt dat meer dan de helft van werklozenpopulatie al meer dan 2 jaar 
werkloos is, terwijl het aantal vacatures piekt, is het dringend tijd om dit aan te pakken.  
 

3. Verlaging werkgeversbijdragen (55%) 
Naast het brutoloon, waarvan voor de werknemers netto te weinig overblijft, blijven ook de patronale 
lasten die bedrijven bovenop betalen uitermate hoog. Een verlaging is meer dan ooit aan de orde. 
 

4. Vereenvoudiging van de personeelsadministratie (42%) 
Bedrijven worden om de oren geslagen met steeds meer regels, te volgen wetgeving en administratieve 
rompslomp die aan het in dienst stellen en houden van personeel verbonden is. De overdreven en 
complexe regels inzake de publicatie van uurroosters zijn slechts een voorbeeld. Dat dit alles veel 
eenvoudiger en flexibeler kan zonder aan effectiviteit in te boeten, staat vast. Een gericht actieplan is 
meer dan dringend.  
 

5. Lagere ontslagkosten (41%) 
Werknemers ontslaan blijft in ons land veel duurder dan in vele andere Europese landen en is een 
belangrijke belemmering voor meer jobs en groei. Het voornemen uit het begrotingsakkoord de 
opzegvergoeding in het kader van een ontslag te activeren als opleiding gaat alvast de goede richting uit 
om te vermijden dat ontslagvergoedingen daarenboven ook een inactiviteitsval zouden vormen.  
 

Het bieden van meer, betere en bredere mogelijkheden om de arbeidstijd flexibel te organiseren 
op maat van en in overleg tussen werknemers en bedrijven scoort met 39% vermelding in de Top 5 
nauwelijks lager. Versoepelingen omtrent nachtarbeid en zondagsarbeid scoren lager in het lijstje omdat 
ze slechts voor een deel van de respondenten direct zelf inzetbaar zouden zijn, maar passen ook in dit 
plaatje. De veel strengere regels op vlak van nachtarbeid dan onze buurlanden hebben onze economie, 
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voornamelijk op het vlak van e-commerce waarvan de waarde vandaag grotendeels naar het de ons 
omringende landen verhuist, reeds handenvol groei en welvaart gekost.  
 

Hetzelfde geldt met 38% voor een gerichte en doorgedreven activering van de vandaag inactieve 
arbeidsreserve naar de arbeidsmarkt. Zonder meer en veel verregaandere maatregelen om inactieven 
op beroepsactieve leeftijd aan te zetten om (terug) aan het werk te gaan, is het door de regering 
vooropgestelde objectief van een werkzaamheidsgraad van 80% niet alleen een verre droom, maar ook 
een utopie.  
 

Ook de uitbreiding van de mogelijkheden om meer prestatiegericht te kunnen verlonen blijft een 

belangrijke noodzaak. 36% van de bedrijven neemt dit op in zijn top 5 van meest impactvolle 

maatregelen. Vandaag zijn er te weinig mogelijkheden om het verschil te maken en de beste werknemers 

te belonen. 

Ook de beperking van tijdskrediet en andere (uitdijende) verlofsystemen (29%), meer of goedkopere 

overuren (29%) de verdere verlaging van werkgeversbijdragen bij het aanwerven van doelgroepen (22%) 

en de afschaffing van de automatische loonindexering (19%), worden door een belangrijk aantal 

ondernemers naar voor geschoven in hun Top 5 van maatregelen die de problemen op de arbeidsmarkt 

zouden tegemoet komen.  

2021

AANTAL 

WERKNEMERS
TOTAAL

minder 

dan 5
5-9 10-19 20-49 50-99 100-249

250 of 

meer

Verbetering van de verhouding bruto-

nettoloon (verlaging 

werknemersbijdragen)
netto-bruto 75% 70% 69% 81% 77% 74% 88% 70%

Beperking van werkloosheidsuitkeringen 

in de tijd

werkloosheids- 

uitkering beperkt in 

tijd

59% 52% 60% 60% 65% 59% 60% 63%

Verdere algemene verlaging van de 

werkgeversbijdragen op lonen

lagere patronale 

bijdragen
55% 57% 60% 64% 60% 53% 40% 40%

Verregaande administratieve 

vereenvoudiging (uurroosters, telewerk, 

...)

vereenvoudiging 

personeels-

administratie

42% 44% 54% 40% 40% 32% 30% 48%

Lagere ontslagkosten ontslagkosten 41% 48% 50% 43% 50% 24% 33% 28%

Flexibilisering van de arbeidstijd
flexibilisering 

arbeidstijd
39% 47% 44% 40% 25% 44% 33% 38%

Gerichte en doorgedreven activering van 

de arbeidsreserve (inactieve bevolking op 

arbeidsleeftijd)
activering 38% 27% 27% 30% 46% 44% 48% 58%

Meer prestatiegericht verlonen 

(anciënniteitsbarema's afschaffen, meer 

bonusregelingen, variabele verloning, ...)
variabele verloning 36% 31% 40% 43% 37% 35% 40% 28%

Beperking tijdskrediet en andere 

verlofsystemen

beperking systemen 

verlof/tijdskrediet
29% 26% 19% 21% 31% 44% 33% 40%

Meer en/of goedkopere overuren overuren 29% 30% 31% 32% 27% 26% 23% 30%

Verdere verlaging werkgeversbijdragen bij 

aanwerving van doelgroepen (langdurig 

werkzoekenden, oudere werknemers, 

eerste aanwervingen, lage lonen, ...)

doelgroep- 

verminderingen
22% 32% 23% 28% 8% 24% 15% 15%

Afschaffing/hervorming automatische 

loonindexering

afschaffing 

loonindex
19% 11% 13% 9% 27% 29% 28% 30%

Wettelijke versoepeling van 

zondagsarbeid in alle sectoren

versoepeling 

zondagsarbeid
8% 11% 8% 4% 6% 6% 13% 5%

Wettelijke versoepeling nachtarbeid in 

alle sectoren (zonder dat apart akkoord op 

sector- of bedrijfsvlak nodig is)

versoepeling 

nachtarbeid
7% 8% 2% 4% 2% 6% 20% 10%

Welke 5 beleidsmaatregelen/hervormingen zouden volgens u het 

meest bijdragen tot een betere werking van de arbeidsmarkt en 

duurzame (personeels)groei voor bedrijven (% in TOP 5):                                          


