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9de Limburgs ARBEIDSMARKTRAPPORT 

CONCLUSIES 

 In de voorbije 12 maanden namen de Limburgse bedrijven op vlak van jobaangroei 

duidelijk gas terug ten opzichte van het jaar voordien.    

o In 31% van de bedrijven steeg de tewerkstelling, in 20% daalde het personeelsaantal 

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

+11%  

 duidelijk lager dan 1 jaar geleden (+24%) 

 buiten coronajaar 2020 (-8%) laagste jobgroeisaldo in 7 jaar 

 ook véél lager dan 1 jaar geleden verwacht (+50%). 

o Grote verschillen tussen sectoren en grootteklassen van bedrijven: diensten, 

groothandel en grote KMO’s sterkhouders, detailhandel en kleinste bedrijven kennen 

negatieve jobgroei  

 

 Maar voor de komende 12 maanden valt de vraag naar extra arbeidskrachten vanuit  de 

Limburgse bedrijven nagenoeg volledig stil  

o 23% verwacht nog een stijging van de tewerkstelling, maar ook 22% een daling 

 hoogste aandeel bedrijven dat personeelskrimp verwacht in 10 jaar 

o Verwacht jobgroeisaldo = saldo % bedrijven met verwachte stijging personeel minus % 

verwachte daling = +1%   

 véél lager dan een jaar geleden (+50%) 

 terugval tot niveau in volle coronacrisis (2020: idem 1%) 

 laagste cijfer sinds 2013 

o Productiebedrijven (27% met personeelsgroei, maar ook 38% met minder personeel, 

saldo van -11%) en vooral detailhandel (jobgroeisaldo van -27%!) verwachten over een 

jaar minder personeel te hebben. Bouw gaat beetje tegen de richting in. 

o Kleinste en grote bedrijven (v.a. 100 wn.) verenigd in negatieve jobgroeiverwachting 

 

 Niettemin heeft bijna 2 op 3 Limburgse bedrijven vandaag één of meerdere vacatures 

openstaan 

o Gemiddeld staan er per bedrijf bijna 3,8 vacatures open  

o Dat is 1 minder dan vorig jaar, maar nog steeds op twee na hoogste cijfer in 9 jaar 

o Helft Limburgse bedrijven heeft 2 of meer vacatures open staan 

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

 

 Arbeidsmarktkrapte daalt nauwelijks 

o 82% bedrijven ondervindt moeilijkheden om vacatures ingevuld te krijgen 

 Weinig lager dan een jaar geleden (86%) 

o Kraptecijfer detailhandel daalt fors (67%), blijft in alle andere sectoren boven 80% 
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o Arbeidsmarktkrapte sterkst in bouwsector (90%), groeibedrijven (94%) en in Noord-

Limburg (84%); laagst in Maasland (73%)  

o Vanaf 10 werknemers meer dan 85% 

o Stilvallende economie voedt hoop op verbetering komende 12 maanden (een beetje) 

 7% vond jobinvulling afgelopen jaar makkelijker dan jaar geleden (vorig jaar: 2%) 

 18% verwacht dat dit makkelijker wordt de komende 12 maanden 

 

 Aanhoudende arbeidsmarktkrapte niet zonder gevolgen:  

o Remt groei van 7 op 10 Limburgse bedrijven  

o In bouw zegt 85% hierdoor potentiële groei te moeten lagen liggen 

 

 Limburgse bedrijven deden de voorbije 12 maanden iets meer beroep op uitzendarbeid, 

maar verwachten dat die tendens in sterke mate omkeert.   

o Uitzendgroeisaldo van +5% naar -16% komende 12 maanden 

o Enkel in de dienstensector (-6%) is die verwachte daling minder uitgesproken 

o Vanaf 50 wn. werken meer dan 4 op 5 bedrijven met uitzendkrachten, bij de kleinste 

bedrijven is dat slechts 16% 

 

 De toepassing van economische of tijdelijke werkloosheid daalde het afgelopen jaar verder 

tot 40% van de bedrijven, maar nog niet tot het pré-coronaniveau (30%). Voor de komende 

12 maanden wordt terug een stijging verwacht (50%)  

o Op het moment van bevraging deed 17% van de bedrijven beroep op een vorm van 

economische of tijdelijke werkloosheid 

o 37% van de respondenten geeft aan dat zijn of haar bedrijf verwacht om dit in de 

komende drie maanden te doen (57% bij de productiebedrijven) 

o Zij die van het stelsel gebruik maakten, deden dat niet meer of minder dan vorig jaar 

(groeisaldo meer/minder gebruik van +1%)  

o Dit groeisaldo stijgt echter naar verwachting naar +24% voor komend jaar 

 

 De belangrijkste beleidsmaatregelen en/of hervormingen voor een betere werking van de 

arbeidsmarkt volgens rangschikking door de Limburgse bedrijven:  

1. 64% zet de beperking van werkloosheidsuitkeringen in de tijd in zijn persoonlijke TOP 3 

2. Verbetering van de verhouding bruto-nettoloon (verlaging werknemersbijdragen) (56%) 

3. Verlaging werkgeversbijdragen op lonen (43%) 

4. Hervorming automatische loonindexering 

5. Gerichte en doorgedreven activering van de arbeidsreserve  

6. Meer mogelijkheden om prestatiegericht te verlonen  

7. Lagere ontslagkosten 

8. Verregaande administratieve vereenvoudiging  

9. Flexibilisering van de arbeidstijd 

10. Meer en/of goedkopere overuren 
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(reeds eerder bekendgemaakt cfr. persbericht 6 oktober 2022:) 

 4 op 5 Limburgse bedrijven verwacht een belangrijke impact van de recente en aankomende zware 

loonstijgingen door toedoen van de automatische loonindexering: 

o 1 op 5 is genoodzaakt personeelsbestand hierdoor in te krimpen 

o 2 op 5 zet alle bijkomende aanwervingen stop 

o 1 op 5 verwacht lagere groei en uitbreiding van aantal werknemers 

o Slechts 1 op 5 verwacht geen impact 

 

 Welk voorstel kiest de Limburgse ondernemer voor de hervorming van het systeem van automatische 

loonindexering? 

o 1 op 3 opteert voor een netto-indexering 

o 1 op 2 is gewonnen voor ‘sociale’ indexering tot een bepaald forfait 

o Bijna 1 op 2 zou het hele systeem afschaffen en overschakelen op vrije onderhandelingen 

o 1 op 10 kiest voor een ‘sociale’ indexering, waarbij enkel de laagste lonen worden geïndexeerd 

o 1 op 10 ziet het meeste heil in het afremmen van de automatische indexering (gedeeltelijk uitstel) 

o Slechts 7% wil het huidige systeem behouden 

o Amper 4%  opteert voor een indexsprong 

 

In een reactie op dit 9de Limburgs Arbeidsmarktrapport stellen Ruben Lemmens, gedelegeerd 

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

“De brand op de Limburgse arbeidsmarkt woedt oncontroleerbaar verder. Ondanks de algemeen 

dalende economische vooruitzichten, de zware impact van de automatische loonindexering en een 

terugvallende vraag naar extra arbeidskrachten, blijven 8 op de 10 bedrijven worstelen met het 

probleem om openstaande vacatures met geschikt personeel in te vullen. Voor 7 op de 10 bedrijven 

betekent het gebrek aan personeel een belangrijke rem voor hun noodzakelijke groei.  

Nochtans telt onze provincie nog een heel groot potentieel aan niet-actieven die aan slag kunnen gaan 

en zo de bedrijven uit de nood helpen. De uitdaging om deze groep te activeren is echter groot. Omdat 

ze vaak door te gaan werken netto minder overhouden dan wat ze vandaag krijgen via hun uitkering 

en alle daarbij horende sociale tarieven en kortingen. De zogenaamde werkloosheidsval raakt maar 

niet uitgeroeid. Integendeel, ze wordt door beleidsmaatregelen zoals de uitgebreide sociale 

energietarieven nog verder versterkt. Wat baat een hogere jobbonus, als vervolgens de uitkeringen en 

voordelen van de mensen die we eigenlijk willen activeren ook weer worden opgetrokken? 

Daarom moet werken véél meer beloond worden dan nu het geval is. Niet door nog meer 

loonsverhoging en zeker niet bovenop de automatische indexering. Die doet de brutolonen immers al 

stijgen met 21% op amper drie jaar, veel sneller dan in onze buurlanden. Wel door de 

werknemersbijdragen te verlagen, zodat werknemers netto meer overhouden van hun brutoloon. Voor 

onze werkgevers blijkt die maatregel zelfs belangrijker dan de structurele verlaging van de 

werkgeversbijdragen. Maar bovenal moeten de werkloosheidsuitkeringen beperkt worden in de tijd. 

Wanneer blijkt dat meer dan de helft van werklozenpopulatie al meer dan 2 jaar werkloos is, terwijl het 

aantal openstaande vacatures piekt, zou dit vooral een sterk en duidelijk maatschappelijk signaal zijn 

dat we echt veel méér mensen aan de slag willen en nodig hebben. Een broodnodig signaal, dat dus 

veel verder reikt dan de mensen die momenteel in werkloosheid zitten op zich.” 
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Dit rapport is gebaseerd op de resultaten van een bevraging door VKW Limburg en UNIZO Limburg uitgevoerd eind 

september 2022. De verwerking in dit rapport houdt rekening met de volledige antwoorden van 462 Limburgse 

ondernemers en bedrijfsleiders. 
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ANALYSE 

 

1. VRAAG NAAR ARBEID 

 

1.1. De arbeidsmarktvraag in de VOORBIJE 12 maanden 

Na de forse jobgroei die de Limburgse bedrijven vorig jaar volgens onze jaarlijkse analyse in dit 

arbeidsmarktrapport rapporteerden, werd de VOORBIJE 12 MAANDEN duidelijk gas terug 

genomen. In drie op de tien Limburgse bedrijven kwamen er extra werknemers bij, maar er 

gingen ook jobs verloren in twee op de tien bedrijven. Het jobgroeisaldo klokte op die manier af 

op +11%, hetgeen duidelijk een heel stuk minder is dan in 2021 en – abstractie makend van het 

uitzonderlijke coronajaar 2020 – zelfs het laagste jobgroeisaldo in zeven jaar. De voorbije 12 

maanden losten daarmee de extreem hoge verwachtingen, die precies een jaar geleden nog 

werden geuit, dan ook absoluut niet in.  

 

 

o Het aantal bedrijven dat groeide in personeel viel terug van 40% een jaar geleden naar 31% nu. 

Het aantal bedrijven met minder personeel steeg daarentegen van 16% in 2021 naar 20%. Beide 

percentages liggen respectievelijk ook duidelijk lager/hoger dan in de pré-pandemiejaren.  

o Per saldo betekent dit dat het jobgroeisaldo uitkomt op +11%, minder dan de helft dan het 

voorgaande jaar, toen dit saldo nog +24% bedroeg. In 2020 was het jobgroeisaldo met -8% nog 

uitzonderlijk negatief. In 2018 werd met +31% het hoogste jobgroeisaldo opgetekend. 

o Niettegenstaande bleef er een duidelijk overwicht aan bedrijven met personeelstoename: er 

waren de voorbije 12 maanden  11 procentpunt méér bedrijven met een toename dan bedrijven 

met een afname van de tewerkstelling.  

o De extreem hoge verwachtingen omtrent het herstel van de jobgroei bij de Limburgse bedrijven 

na coronajaar 2020 konden echter niet worden ingelost: een jaar geleden gaf meer dan de helft 
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van de Limburgse bedrijven (55%) nog aan het komende jaar te zullen groeien in personeel, terwijl 

op dat moment slechts 5% voorzag dat het personeelsaantal zou teruglopen. Waardoor het 

verwachte jobgroeisaldo toen niet minder dan 50% bedroeg. Het in de voorbije periode 

gerealiseerde jobgroeisaldo komt dus nog niet eens in de buurt.  

o Het jobgroeisaldo daalde de voorbije 12 maanden in vergelijking met het jaar voordien fors in 

nagenoeg alle sectoren.  

o Enkel in de dienstensector werd de voorbije 12 maanden een kleine verbetering van het 

jobgroeisaldo opgetekend: van +26% vorig jaar naar +27%. Met +32% deed de groothandelssector 

het in totaliteit echter nog beter en het best van alle sectoren.  

o De bouw en de productiebedrijven bleven met een jobgroeisaldo van respectievelijk +7% en +5% 

een erg bescheiden, maar wel nog positief jobgroeisaldo aanhouden. Voor de bouwsector is dit 

wel het laagste cijfer in de afgelopen zes jaar, zelfs lager dan in coronajaar 2020. 

o Hetzelfde geldt voor de detailhandel, die daarenboven diep onder de lat duikt met een 

jobgroeisaldo van -17%: terwijl slechts 12% van de kleinhandelsbedrijven groeide in personeel, 

geeft niet minder dan 29% aan het vandaag met minder personeel te doen dan een jaar geleden. 

12 maanden geleden verwachtte de detailhandel nog een positief jobgroeisaldo van +26%. 

 

 

 

o Gekeken naar de grootte van de bedrijven zien we enkel een negatief cijfer voor het jobgroeisaldo 

in de bedrijven met minder dan 10 werknemers, die daarmee de laagste waarden in zes jaar laten 

optekenen.  De overige groottecategorieën eindigen nog in de plus. Overal zien we echter veel 

lagere waarden dan 12 maanden geleden verwacht.  

o De KMO’s en middelgrote bedrijven (20-29 wn.) noteerden voor de voorbije maanden nog stevig 

positief met jobgroeisaldi van +20 tot +40%. Voor de bedrijven met 20-49 en 100-249 werknemers 

ligt het jobgroeisaldo van de voorbije 12 maanden zelfs hoger dan een jaar eerder.  

o Het jobgroeisaldo van de grootste bedrijven (meer dan 250 werknemers) liet daarentegen de 

voorbije 12 maanden een scherpe terugval optekenen en viel terug van +66% in 2021 naar +18%. 

Het doorbreekt het opvallende stramien, waarbij het jobgroeisaldo toeneemt naargelang de 

grootte van het bedrijf.  



 9de Limburgs Arbeidsmarktrapport –  28 oktober 2022 - pagina 8  

o We kunnen dus stellen dat het lagere jobgroeisaldo van de voorbije 12 maanden zijn oorsprong 

vindt bij zowel de kleinste als de grootste bedrijven.  

 

 

 

 

 

 

  



 9de Limburgs Arbeidsmarktrapport –  28 oktober 2022 - pagina 9  

1.2. De arbeidsmarktvraag in de KOMENDE 12 maanden 

Schakelde de extra arbeidsmarktvraag de afgelopen 12 maanden naar een duidelijk lagere, maar 

wel nog positieve versnelling, dan valt deze volgens de huidige verwachtingen van de Limburgse 

bedrijven voor de KOMENDE 12 MAANDEN nagenoeg stil. Het verwachte jobgroeisaldo valt 

terug tot amper +1 % en zakt daarmee terug tot het niveau van de vooruitzichten van 2 jaar 

geleden in volle coronacrisis. De komende 12 maanden willen er nog nauwelijks meer bedrijven 

groeien in personeel dan dat er bedrijven zijn die verwachten dat hun tewerkstelling zal dalen.  

o Toch verwacht nog altijd 23% van de Limburgse bedrijven het komende jaar een toename van het 

personeelsaantal. Vorig jaar was dit nog 55% van de bedrijven. Het cijfer ligt wel iets hoger dan in 

2020, maar daarvoor moeten we al tot 2014 teruggaan voor een moment waarop minder 

bedrijven verwachten te groeien op vlak van personeel.  

o Daartegenover staat dat tegelijkertijd ook 22% van de Limburgse bedrijven uitgaan van een daling 

van het personeelsaantal in het komende jaar. Dit is het hoogste aandeel bedrijven in de voorbije 

10 jaar.  

o Het verwachte jobgroeisaldo voor de komende 12 maanden komt daarmee uit op amper +1%, een 

terugval tot precies hetzelfde niveau als in het coronajaar 2020. Enkel in 2013 werd de voorbije 10 

jaar een nog lager (en zelfs negatief: -4%) jobgroeisaldo opgetekend.  

o De sterke terugval van het verwachte jobgroeisaldo in vergelijking met een jaar geleden doet zich 

voor in nagenoeg alle sectoren.  

 

o De bouw is echter de enige sector die niettemin voor de komende 12 maanden toch een iets hoger 

jobgroeisaldo verwacht (+12%) in vergelijking met de voorbije 12 maanden (+7%). Met de 

bouwsector die al jarenlang het hoogst scoort op vlak van arbeidsmarktkrapte (zie verder), hopen 

de bouwbedrijven mogelijk toch iets makkelijker hun personeel met geschikte profielen te kunnen 

aanvullen.  

o Het verwachte jobgroeisaldo in de dienstensector en de groothandel lag weliswaar de voorbije 10 

jaar nooit lager, maar blijft met +15% en +16% wel duidelijk positief.  



 9de Limburgs Arbeidsmarktrapport –  28 oktober 2022 - pagina 10  

o Ook het verwachte jobgroeisaldo bij de productiebedrijven zakte met -11% nooit dieper, zelfs niet 

in volle coronacrisis toen -10% werd opgetekend (2020). Hoewel nog altijd 27% van de 

maakbedrijven denkt méér personeel tewerk te stellen in de komende 12 maanden, verwacht niet 

minder dan 38% van de Limburgse bedrijven het over een jaar met minder personeel te doen.  

 

o In de detailhandel lijkt de situatie de komende 12 maanden echter nog desastreuzer. Nagenoeg 

geen enkele kleinhandelaar (2%) denkt immers te groeien in personeel, terwijl wel 3 op 10 

detailhandelsbedrijven een inkrimping van het personeelsaantal verwacht. Het daaruit volgende 

verwachte jobgroeisaldo van -27% overtreft alles in negativiteit en duidt op zwaar stormweer. 

Zelfs in 2020 zakte het verwacht jobgroeisaldo in de detailhandel niet onder -6%. Vorig jaar stond 

de voorspellende barometer nog op uitzonderlijk goed weer met +26%. 

 

 

o Beschouwen we de grootte van de bedrijven, dan zien we opnieuw de kleinste en de grote 

bedrijven verenigd in een negatieve verwachting qua jobgroeisaldo voor de komende 12 maanden.  

o De bedrijven met minder dan 5 werknemers stranden op een verwacht jobgroeisaldo van -6%, 

hetgeen nog lager is dan in 2020, de enige andere keer dat een negatieve verwachting werd 

genoteerd sinds 2014. Niettemin is dit een verbetering ten opzichte van het effectieve 

jobgroeisaldo  van -11% van de voorbije 12 maanden.  

o Ook de bedrijven met 5 tot 9 werknemers zien de komende 12 maanden op vlak van 

personeelsaangroei rooskleuriger tegemoet en keren het nipt negatieve jobgroeisaldo (-1%) van 

de voorbije 12 maanden om in een positieve verwachting van +6%.  

o Alle andere groottecategorieën verwachten daarentegen een lagere jobaangroei dan de voorbije 

12 maanden.  

o Bij de bedrijven met 10 tot 19 werknemers blijft deze beperkt tot +4% en dus lager dan hun net 

iets grotere collega’s, maar bij de bedrijven met 20 à 99 werknemers klimt het verwacht 

jobgroeisaldo wel ruim boven de +10%.  
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o De grootste bedrijven daarentegen verwachten de komende 12 maanden een duidelijke negatieve 

evolutie van de jobaangroei met een saldo van -16%. Slechts 20% van de grootste bedrijven 

verwacht nog meer personeel tewerk te stellen, daar waar 36% een inkrimping voorziet. Het 

jobgroeisaldo gaat zelfs lager dan de eerste meting in 2014 toen -14% werd opgetekend.  

 

o Daar waar de grote bedrijven met 100-250 werknemers de voorbije 12 maanden nog het hoogste  

jobgroeisalo van +42% lieten optekenen, sluiten zij zich voor de komende 12 maanden aan bij hun 

grootste collega’s, met duidelijk negatief vooruitzicht qua jobgroeisaldo en dit op een unisono 

niveau als de kleinste bedrijven: -6%.  
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1.3. Openstaande vacatures 

Ondanks de afkalvende tewerkstellingsgroei, blijft het aantal Limburgse bedrijven dat 

VACATURES heeft OPENSTAAN hoog. Bijna 2 op 3 Limburgse bedrijven heeft vandaag één of 

meerdere vacatures. Gemiddeld heeft een bedrijf één vacature minder openstaan dan een jaar 

geleden, maar het aantal vacatures blijft op twee na het hoogst van de voorbije negen jaar. 

o Gemiddeld staan er per bedrijf 3,8 vacatures open. Dat is gemiddeld 1 vacature minder dan 12 

maanden geleden toen er gemiddeld 4,8 openstaande jobs waren per bedrijf. Daarnaast werd 

enkel in 2018 ook een iets hoger gemiddelde opgetekend.  

o Iets meer dan 1 op 3 (36%) bedrijven heeft momenteel geen enkele vacante job in de aanbieding. 

Vorig jaar was dit slechts 30%. Bijna 2 op 3 (64%) heeft minstens één vacature.  

o In de detailhandel ligt aantal bedrijven met minstens één openstaande job het laagst met 37%. 

Vorig jaar was dit nog bij meer dan 1 op 2 bedrijven in de detailhandel het geval. Bij de 

productiebedrijven daarentegen is vandaag, ondanks de negatieve vooruitzichten qua extra 

jobgroei, nog steeds 78% van de bedrijven op zoek naar nieuwe werknemers, het hoogste van alle 

sectoren. Vorig jaar was dit nog 86%. In de bouwsector gaat het ook om 76% van de bedrijven, in 

de andere sectoren zit dit rond het gemiddelde van 2 op 3 bedrijven die naar nieuwe werkkrachten 

uitkijken.  

 

o Ook bij de kleinste bedrijven met vandaag minder dan 5 werknemers is meer dan 1 op 4 naar 

(minstens) iemand op zoek. Bij de iets grotere bedrijven zitten we al onmiddellijk op ongeveer 6 

op 10 bedrijven die aan het uitkijken zijn naar werkkrachten.  

o Vanaf 20 werknemers zijn de bedrijven zonder openstaande vacatures eerder uitzonderlijk. Bij de 

grootste bedrijven (+250 wn.) is dat zelfs bijna onbestaande (4%). 

o Bijna de helft van de Limburgse bedrijven (47%) heeft 2 of meer vacatures open staan (vorig jaar 

53%). 1 op 3 zoekt 3 of meer nieuwe medewerkers en 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 5% op dit moment géén vacature openstaan. Vorig jaar was dit nog 9%. Geen 

personeelsgroei verwacht staat echter niet gelijk met geen vacatures hebben: van zij die het 

komende jaar géén toename van personeel verwachten (status quo), heeft meer dan helft (54%) 

minstens 1 vacature open staan. Van zij die een inkrimping van het personeel verwachten in het 

komende jaar is dat zelf 58%.    
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1.4. Uitzendarbeid 

De afgelopen 12 maanden werd er iets meer gebruik gemaakt van UITZENDARBEID, 

voornamelijk in de dienstensector en de groothandelsbedrijven. Met een positief 

uitzendgroeisaldo van +5% wordt aangegeven dat de Limburgse bedrijven afgelopen 12 

maanden iets vaker op uitzendarbeid beroep hebben gedaan.  De verwachting is dat die tendens 

zich echter in sterke mate omkeert in de komende 12 maanden, met een verwacht 

uitzendgroeisaldo van -16%.  

o De voorbije 12 maanden deden 51% van de ondervraagde bedrijven beroep op uitzendarbeid, 

amper meer dan een jaar eerder (50%). Daarmee komt de toepassingsgraad nog niet terug op het 

niveau van 2019, toen 55% werd genoteerd.  

o Een positief uitzendgroeidsaldo van +5% betekent dat het aantal bedrijven dat de voorbije 12 

maanden meer beroep deed op interimarbeid, 5 procentpunt hoger ligt dan de bedrijven die 

minder uitzendkrachten inschakelden. 12% rapporteert een daling, 17% een stijging. 

o Bij de productiebedrijven ligt het gebruik van uitzendarbeid veruit het hoogst met 81%, maar er 

waren nauwelijks meer bedrijven die méér uitzendkrachten inzetten dan bedrijven die er minder 

beroep op deden (+2%). Ook in de bouw (toepassingsgraad: 56%) was er op dit vlak nauwelijks 

beweging (+1%), net zoals in de detailhandel waar het cijfer met -1% nipt onder nul dook. Het 

hoogste uitzendgroeisaldo zien we in de groothandel (+16%) en de dienstensector (+11%).  

o Voor de komende 12 maanden gaat het verwachte uitzendgroeisaldo voor nagenoeg alle sectoren 

naar +- -20%. Enkel de dienstensector beperkt dit tot -6%. In die laatste sector ligt de 

toepassingsgraad overigens ook het laagst op 35%, wat gelijkaardig is met de detailhandel. 

 

o Vanaf 50 werknemers werken meer dan 4 op 5 bedrijven met uitzendkrachten. Bij de kleinste 

bedrijven is dat maar 16% 

o De KMO’s met 50 à 99 werknemers springen er voor de voorbije 12 maanden bovenuit met een 

uitzendgroeisaldo van +27%, daar waar deze voor de andere grootteordes minder dan +10% 

bedraagt en voor de kleinste bedrijven zelfs negatief gaat. Voor de komende 12 maanden wordt 

de verwachte sterke daling van de uitzendactiviteit gedragen door alle groottecategorieën met 

een toepassingsgraad van 50 of meer (vanaf 10 werknemers). Enkel bij de kleinere bedrijven zien 

we minder uitgesproken cijfers qua verwacht uitzendgroeisaldo, maar ook die gaan in de min.  
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Toename Status quo Afname SALDO +/-
toepassings-

graad

minder dan 5 5% 7% 6% -1% 18%

5-9 5% 11% 11% -6% 26%

10-19 2% 23% 23% -21% 48%

20-49 9% 26% 30% -21% 66%

50-99 12% 27% 39% -27% 78%

100-249 9% 33% 43% -34% 85%

250 of meer 16% 30% 38% -22% 84%

TOTAAL 7% 20% 23% -16% 50%

evolutie okt '21 - sept '22 17% 21% 12% +5% 100%

evolutie okt '20 - sept '21 23% 21% 5% +18% 50%

Verwachte evolutie toepassing UITZENDARBEID                                                                                              

KOMENDE 12 maanden (okt 2022)
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1.5. Economische/tijdelijke werkloosheid 

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

een verdere daling van 50% naar 40%. In coronajaar 2020 lag dit nog op 66%. Van die 50% deed 

12% in de voorbije periode minder beroep op economische werkloosheid.  13% deed dat meer, 

resulterend in een quasi status quo groeisaldo economische werkloosheid van +1%. Maar voor 

de komende 12 maanden ligt een sterke stijging van de toepassing van economische 

werkloosheid duidelijk in het verschiet. En die stijging wordt op korte termijn al verwacht.  

o Immers geeft 37% van de respondenten aan dat zijn of haar bedrijf verwacht in de komende drie 

maanden beroep te doen op tijdelijke/economische werkloosheid. Op moment van bevragen was 

dit echter nog maar voor 17% het geval.  

o Bij de productiebedrijven gaat het om 57% en bij de bouwbedrijven om 46% die dit verwacht in de 

komende periode van 3 maanden. Opvallend is dat ook in de groothandelssector het cijfer oploopt 

tot 44%.  

o De toepassingsgraad van economische werkloosheid ligt traditioneel hoog bij de 

productiebedrijven en in de bouwsector. Deze daalde in beide sectoren naar respectievelijk 60%, 

gekeken over een periode van 12 maanden, terwijl dit voor de groothandel tot hiertoe slechts 28% 

was.  

 
 

 

 

o Over een langere periode gekeken verwacht opnieuw 50% van de bedrijven op een of andere vorm 

van economische werkloosheid beroep te doen in de komende 12 maanden. In het laatste 

‘normale’ jaar 2019 deed slechts 30% van de bedrijven dat.  

 

o Bovendien stijgt het verwachte groeisaldo economische werkloosheid voor de komende 12 

maanden naar +24%. Bedrijven die reeds beroep doen op economische werkloosheid zullen dat 

dus ook in grotere mate doen.  
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o Slecht 5% van de bedrijven verwacht immers er minder beroep op te doen, terwijl 29% verwacht 

meer economische werkloosheid te moeten inzetten. Bij de productiebedrijven bedraagt dit zelfs 

50% (4% afname, +46% saldo). 

 

o 2 op 10 van de kleinste bedrijven deden beroep op economische werkloosheid in de voorbije 12 

maanden. Vanaf bedrijven met 20 werknemers is dit ongeveer de helft van de bedrijven, terwijl dit 

bij de grootste bedrijven naar bijna 2 op 3 gaat.  

o De mate waarin meer of minder beroep werd gedaan op economische werkloosheid (groeisaldo) 

schommelt nogal tussen de grootteordes van bedrijven. Naar sectoren zien we dat er een lager 

gebruik was in de groothandel en in mindere mate bij de dienstenbedrijven, terwijl dit in de bouw 

duidelijk hoger lag in de voorbije 12 maanden.  

 

 

 

  

Toename Status quo Afname SALDO +/-
toepassings-

graad

Bouw 39% 26% 9% +30% 74%

Detailhandel 27% 9% 1% +26% 37%

Diensten 13% 12% 4% +9% 30%

Groothandel 24% 12% 4% +20% 40%

Productie 50% 20% 4% +46% 74%

TOTAAL 29% 16% 5% +24% 50%

evolutie okt '21 - sept '22 13% 14% 12% +1% 40%

evolutie okt '20 - sept '21 13% 13% 23% -10% 50%

evolutie okt '19 - sept '20 53% 8% 4% +49% 66%

evolutie okt '18 - sept '19 9% 12% 9% -0% 30%

Verwachte evolutie toepassing ECONOMISCHE/TIJDELIJKE  WERKLOOSHEID                                                            

KOMENDE 12 maanden (okt 2022)
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2. ARBEIDSMARKTKRAPTE 

2.1. Weinig soelaas 

Ondanks de duidelijke tempering op vlak van jobgroei die reeds in dit rapport tot uiting kwam, 

valt er op vlak van arbeidsmarktkrapte, na de ongeziene stijging op amper één jaar tijd die we 

vorig jaar vaststelden, vooralsnog weinig verbetering te noteren. Nog altijd geeft 82% van de 

Limburgse bedrijven aan moeilijkheden te hebben om vacatures ingevuld te krijgen met geschikt 

personeel. Een jaar geleden klom dit nog tot 86%. 

 

o Met 82% daalt de krapte op de Limburgse arbeidsmarkt nauwelijks na het piekniveau van vorig 

jaar. Daarmee belanden we terug op het niveau van voor de coronaperiode. In 2018 en 2019 

bedroeg het cijfer respectievelijk 83% en 79%.   
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o De arbeidsmarktkrapte evolueert wel licht verschillend over de sectoren heen. Vergelijken we met 

vorig jaar, dan blijft de arbeidsmarktkrapte status quo genoteerd op 81% in dienstensector. 

o Ook in de groothandel zien we weinig beweging (van 89% naar 88%). In 2019 werd hier nog 96% 

genoteerd. 

o Bij de productiebedrijven zien we de indicator van de arbeidsmarktkrapte eveneens afkloppen op 

een erg hoge 85%. De daling met 6 procentpunten, komende van 91% vorig jaar, is dan ook erg 

relatief. Daarmee noteren de maakbedrijven wel niet langer meer helemaal bovenaan de ranglijst.  

o Die eerste plaats wordt ingenomen door de bouwsector waar de arbeidsmarktkrapte doorstijgt 

tot niet minder dan 90%.  

o Een forse daling, van 83% naar 67%, zien we wel in de detailhandel, waar de verwachte negatieve 

jobgroei wel reeds enig effect lijkt te hebben op de arbeidsmarktkrapte. Al blijven 2 op 3 bedrijven 

die vacatures niet vlot krijgen ingevuld uiteraard nog altijd erg veel.  

 

o Gekeken naar de grootte van bedrijven zien we de heel lichte daling van de arbeidsmarktkrapte 

enkel reflecteren bij de bedrijven met 5 tot 9 medewerkers (van de erg hoge 93% vorig jaar naar 

78%) en bij de middelgrote KMO’s met 20 tot 100, waar er ook telkens 5 procentpunt afgaat tot 

respectievelijk 87% (20-49) en 93% (50-99). In alle overige groottecategorieën zien we een 

nauwelijks vermeldingswaardige daling van 1 procentpunt. 

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

aanwerven) ligt het aanvoelen van de arbeidsmarktkrapte vandaag op minder dan 2 op 3 (64%) die 

moeilijkheden rapporteren. Vanaf 10 werknemers zit dit al op 85% of meer en vanaf 20 

werknemers reeds een stuk boven de 90%. 

 

o Gekeken naar regio, neemt Noord-Limburg met een stijging van 3 procentpunt tot 84% dan toch 

zijn plaats in bovenaan de ranglijst, samen met Midden-Limburg. Niet onlogisch, wetende dat de 

werkzoekendengraad in het Noorden het laagst is. In de overige regio’s wordt een kleine 

verlichting van het arbeidsmarktkrapteniveau opgemerkt, al is die zeker in West-Limburg (van 82% 

naar 80%) erg beperkt. In het Maasland ligt de arbeidsmarktkrapte op dit moment met 73% het 

minst hoog.  

 

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

uitgesproken moeilijkheden om vacatures ingevuld te krijgen: 94%. Toch blijft dat ook voor 

bedrijven die verwachten hun personeelsbestand constant te houden (76%) of zelfs te zien dalen 

(78%) heel vaak het geval.  
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2.2. Steeds grotere rem op groei 

De arbeidsmarktkrapte die dicht tegen haar recordniveau blijft aanschurken heeft 

verstrekkende gevolgen voor de Limburgse bedrijven en de Limburgse welvaart in het algemeen. 

Reeds 7 op 10 bedrijven geven immers aan dat zij in hun groei worden geremd door het 

onvoldoende (snel) vinden van geschikt personeel.  

 

 

o Op dezelfde stelling gaf vorig jaar ook reeds 67% van de bedrijven instemming. De effecten worden 

dus nog groter. 

o Het meest uitgesproken is dit het geval in de bouwsector, waar al 85% van de bedrijven zegt 

potentiële groei te moeten laten schieten. Enkel in de detailhandel ligt dit met 52% lager dan het 

gemiddelde van 69%.  

o Vanaf 10 werknemers zegt drie kwart % of meer van de bedrijven door de krapte op de 

arbeidsmarkt geremd te worden in hun groei.  
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2.3. Enige hoop op verbetering 

Ondanks de minieme daling van het kraptecijfer, geven iets meer bedrijven aan dat de invulling 

van vacatures in hun bedrijf (een beetje) minder moeilijk verloopt dan een jaar geleden. De 

stilvallende economie en de lagere verwachtingen inzake jobaangroei voeden de hoop dat er de 

komende 12 maanden verdere verbetering inzit op dat vlak.  

 

o Amper 7% geeft aan dat de invulling van vacatures het afgelopen jaar makkelijker werd. Vorig jaar 

was dit echter nog maar 2%. Bij de productiebedrijven zag zelfs 14% dit effect. Meer dan de helft 

(54%) zag echter geen verschil en 40% zag de moeilijkheden om vacatures in te vullen nog verder 

toenemen. Het blijft een wanverhouding, maar vorig jaar was dit laatste nog 55%.  

o Met 18% zijn nog wat meer bedrijven overtuigd dat de invulling van vacatures in de komende 12 

maanden toch iets makkelijker zal gaan verlopen. Opvallend is dat de grotere bedrijven (vanaf 20 

werknemers) en de maak- en groothandelsbedrijven hier nog iets vaker van overtuigd zijn. 

Niettemin zijn er nog altijd heel wat meer bedrijven die overtuigd zijn dat de moeilijkheden om 

vacatures in te vullen alleen maar verder zullen toenemen. 1 op 3 is die mening toegedaan.  
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3. DRINGEND: BELEIDSMAATREGELEN EN HERVORMINGEN  

 

De economie koelt in snel tempo af.  De Limburgs bedrijven verwachten globaal gezien voor de 

komende 12 maanden nog weinig extra tewerkstellingsaangroei, zo blijkt uit dit rapport. Toch 

blijft de arbeidsmarktkrapte aanhouden. Er mag dan enige hoop zijn dat de ergste symptomen 

van de arbeidsmarktkrapte in de komende periode enige verlichting zullen vinden, dit neemt 

niet weg dat onze arbeidsmarkt ernstige gebreken vertoont. Met een historisch laag aantal 

werklozen én een nog steeds erg lage activiteitsgraad blijft de situatie op de Limburgse 

arbeidsmarkt de 12 komende maanden prangend.  

 

We vroegen de Limburgse bedrijven daarom opnieuw welke 3 beleidsmaatregelen en/of 

hervormingen volgens hen (TOP 3) het meest bijdragen tot een betere werking van de 

arbeidsmarkt en op die manier kunnen leiden tot duurzame (personeels)groei voor bedrijven.  

 

 

Het resultaat:   

 

1: Werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd (64% TOP 3) 

 

Dit jaar opvallend en met stip gestegen naar de eerste plaats. Denken dat deze maatregel gezien het 

relatief lage aantal werklozen vandaag weinig effect zou hebben is kortzichtig. Van 

werkloosheidsuitkeringen die onbeperkt kunnen voortduren gaat totaal geen activerende werking uit. 

Wanneer blijkt dat meer dan de helft van werklozenpopulatie al meer dan 2 jaar werkloos is, terwijl het 

aantal vacatures piekt, is het sowieso dringend om dit aan te pakken. Maar de beperking in de tijd van de 

werkloosheidsuitkeringen zouden vooral ook een sterk en duidelijk maatschappelijk signaal zijn dat we 

veel méér mensen aan de slag nodig hebben en dat dus veel verder reikt dan de mensen die momenteel 

in werkloosheid zitten op zich.  
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2: Netto-brutoverhouding (56% in TOP 3) 

 

Lagere werknemersbijdragen. Zodat de grote kloof tussen wat de werkgever aan brutoloon betaalt en wat 

de werknemers daarvan netto overhouden kleiner wordt. Het blijft duidelijk bovenaan het wensenlijstje 

van de Limburgse ondernemer staan en scoort opnieuw zelfs hoger dan de een verlaging van de 

werkgeversbijdragen.  56% van de Limburgse bedrijfsleiders zet deze maatregel in zijn persoonlijke Top 3. 

Kan de fiscale hervorming waarvan sprake op dit vlak eindelijk bakens verzetten? Ook de Vlaamse jobbonus 

voor lagere lonen past in dit kader.  

 

3: Verlaging werkgeversbijdragen (43% TOP 3) 

 

Naast het brutoloon, waarvan voor de werknemers netto te weinig overblijft, blijven ook de patronale 

lasten die bedrijven bovenop betalen uitermate hoog. Een structurele verlaging is meer dan ooit aan de 

orde, zeker nu de torenhoge inflatie via de razendsnel oplopende loonkostenhandicap de 

concurrentiekracht van onze bedrijven wegvreet. De tijdelijke verlaging en het voorziene uitstel in 2023 is 

welgekomen, maar absoluut onvoldoende om de structurele ondermijning van de concurrentiekracht van 

onze bedrijven tegen te gaan.   

 

4. Hervorming van de automatische loonindexering (29% TOP 3) 

De ongeziene inflatiepiek die momenteel woedt, drukt ons nog meer op de feiten hoe we ons met 

de automatische loonindexering zoals die nagenoeg alleen in ons land bestaat, steeds weer in 

eigen voet schieten. We stelden de respondenten van dit onderzoek hieromtrent enkel 

bijkomende vragen over de impact en oplossingsmogelijkheden, waarvan de resultaten reeds 

eerder werden bekend gemaakt. Zie verder onder deel 4. 

 

5. Gerichte en doorgedreven activering van de arbeidsreserve (24% TOP 3) 

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.  

 

6. Meer mogelijkheden om prestatiegericht te verlonen (21%) 

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

scoren. 21% van de bedrijven neemt dit op in zijn top 3 van meest impactvolle maatregelen. Vandaag zijn 

er te weinig mogelijkheden om het verschil te maken en de beste werknemers te belonen. 

7. Lagere ontslagkosten (20%) 

Werknemers ontslaan blijft in ons land veel duurder dan in vele andere Europese landen en is een 

belangrijke belemmering voor meer jobs en groei.  

 

Niet minder belangrijk:  bedrijven worden nog steeds 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 dan ook meer dan dringend.  

Ook het bieden van meer, betere en bredere mogelijkheden om de arbeidstijd flexibel te 

organiseren op maat van en in overleg tussen werknemers en bedrijven blijft een belangrijke vraag van 

veel werkgevers. Meer mogelijkheden inzake overuren, zonder dat dit de werkgever bovenop het loon 

nog extra moet kosten, past ook in dit plaatje.  
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4. AANPASSING AUTOMATISCHE LOONINDEXERING MEER DAN 

DRINGEND 

 
Zoals eerder al bekend gemaakt (cfr. persbericht dd. 6 oktober 2022) geeft nagenoeg 4 op 5 Limburgse 

bedrijven aan dat de huidige en verwachte erg zware loonstijgingen, die voortvloeien uit het systeem van 

de automatische loonindexering in ons land vele hoger zullen zijn dan in de ons omringende landen, in de 

komende 12 maanden een belangrijke impact zullen hebben op de evolutie van het personeelsbestand in 

hun bedrijf.  

 

Bijna 2 op 5 bedrijven zetten door de ongebreidelde loonstijgingen alle bijkomende aanwervingen stop (in 

de handelssectoren en kleine bedrijven is dit zelfs helft) en in 1 op 5 bedrijven betekent de automatische 

loonindexering dat de groei en uitbreiding van het aantal werknemers in belangrijke mate wordt 

afgeremd (in de bouw en kleinere kmo’s meer dan 1 op 4). Maar de effecten zijn nog groter: 1 op 5 van de 

Limburgse bedrijven ziet zich door de ongeziene en ongetemperde loonkoststijging genoodzaakt het 

personeelsbestand in de komende maanden in te krimpen en dus mensen te ontslaan. Bij de 

productiebedrijven ligt dit nog een stuk hoger: daar verwacht 37% een inkrimping van het aantal 

medewerkers in hun bedrijf. Ook bij de grote bedrijven liggen dit cijfer rond 3 op 10. 

 

Amper 22% van de bedrijven verwacht géén impact en denkt dat het personeelsaantal in hun bedrijf het 

komende jaar zal evolueren zoals het in normale omstandigheden zou doen.  

 
Het is dan ook meer dan hoog tijd om in te grijpen, stellen VKW Limburg en UNIZO Limburg. Door het 

systeem van automatische loonindexering zoals we dat in ons land, als nagenoeg enige in Europa kennen, 

dreigt de loonhandicap in vergelijking met onze buurlanden, in een klap met 8 procentpunt extra te stijgen. 

Daarmee komen we volgend jaar terug uit op een loonkosthandicap van nagenoeg 20% en worden alle 

inspanningen van de voorbije jaren om de kloof geleidelijk terug te dringen in minder dan een jaar van tafel 

geveegd. Het is duidelijk dat dit meer dan desastreuze gevolgen zal hebben voor onze economie, 

werkgelegenheid en onze welvaart. En vooral dat er zonder dralen iets moet gebeuren aan de manier hoe 

we onszelf systematisch uit de markt prijzen: het systeem van automatische loonindex in België. 93% van 

de ondernemers uit de bevraging is van mening dat het huidige systeem van automatische loonindexering 

in geen geval kan behouden blijven en er zich minstens een aanpassing en hervorming opdringt.  

 

De verwachte zware (verdere) loonstijgingen door de automatische 

indexering zullen mijn bedrijf in de komende 12 maanden: 
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Er zijn al heel veel verschillende manieren geopperd om dat te doen: van het hele systeem afschaffen en 

overgaan tot vrije loononderhandelingen, over uitstel van indexeringen door ze langer te spreiden in de tijd, 

tot het overschakelen op netto-indexering, een ‘sociale’ index of een of meerdere indexeringen overslaan 

(indexsprong). Waar ook voor geopteerd wordt, het belangrijkste is dat de kat muizen vangt. 

 

Niettemin hebben de Limburgse ondernemers een duidelijke mening over welk soort voorstel om het 

systeem van automatische loonindexering te hervormen hun voorkeur geniet.  

 

 

Daarbij valt het op dat een eenmalige indexsprong helemaal onderaan het voorkeurlijstje bengelt. Slechts 

4% van de Limburgse bedrijven zou daarvoor opteren en bij grote bedrijven is dit nog minder. Als het van 

de Limburgse ondernemer afhangt is vooral een netto-indexering aan de orde: 1 op 3 zie het meest heil in 

een indexering van het netto-gedeelte van alle lonen, waarbij het bruto-gedeelte niet wordt aangepast.  

 

1 op 5 is gewonnen voor een ‘sociale’ indexering van alle lonen, maar slechts tot een bepaald forfaitair 

niveau (bv. de eerste schijf van 2500 euro). Op die manier zouden de laagste lonen volledig worden 

geïndexeerd, maar worden de hoogste lonen minder sterk in hoogte aangepast. Opvallend is dat deze 

oplossing vooral bij de grote bedrijven vanaf 50 werknemers veel aanhang vindt, tot meer dan 1 op 3. Een 

variant van deze ‘sociale index’, waarbij enkel de laagste lonen worden geïndexeerd weet nog eens 10% 

van de ondernemers te overtuigen. Kleine bedrijven (5 tot 19 werknemers) opteren hier echter bijna dubbel 

zo vaak voor. Ook het afremmen van de automatische loonindexering door het (gedeeltelijk) uitstel van de 

snel opeenvolgende indexaanpassingen heeft de voorkeur van 10% van de respondenten. Bijna 1 op 5 

ondernemers (18%) wil echter het liefst het hele systeem van automatische loonindexering op de schop 

en overschakelen op vrije loononderhandelingen. Bij de kleinste bedrijven (minder dan 5 werknemers) is 

de fanbase hiervoor met 1 op 4 bedrijven zelfs nog een stuk groter.  

 

 

 

Welk van onderstaande voorstellen over het systeem 

van de automatische loonindexering geniet uw 

voorkeur? 


