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Omschrijving van de vraag 

Toelichting: 
 

Tweeënhalf jaar geleden is het arbeidspact gelanceerd. Met dit pact wil het college werk 

maken van een toekomstbestendige arbeidsmarkt en heeft de concrete ambitie om 2500 

inactieve of werkzoekende Gentenaars aan de slag te krijgen. Het feit dat alle betrokken 

stakeholders zich achter dit pact scharen is een absolute opportuniteit en zoals u weet 

steunen wij vanuit Open VLD het voornemen om meer mensen aan een job te helpen. Dat 

is immers de beste sociale zekerheid. 

 

Eén van de uitgangspunten was dat de bestaande mismatch op de Gentse arbeidspact 

moet worden aangepakt. We zitten inderdaad in een situatie waarbij er relatief veel 

werkzoekenden zijn op een ogenblik waarbij heel wat vacatures niet ingevuld geraken. Ik 

denk bijvoorbeeld aan de intussen bekende situatie in de horeca maar het gaat uiteraard 

breder dan die sector alleen. 

 

Beleid, en dat geldt bij uitstek voor initiatieven inzake werkgelegenheid, wordt best 

gevoerd op basis van data en objectieve parameters. We moeten kunnen peilen waar we staan 

zodat we desgevallend kunnen bijsturen. 

Vraag: 
 

Waar staan we op vandaag met betrekking tot de uitvoering van het arbeidspact? Kunt u 

voor de drie doelstellingen duiden in hoeverre deze op vandaag zijn gerealiseerd? Zitten 

we op schema, staan we verder of minder ver dan gehoopt? 

 

Hoeveel openstaande vacatures noteren we vandaag in Gent? Kunt u deze cijfers afzetten 

 

Schriftelijke vraag 

 



tegenover 2020 en 2019? Hoeveel vacatures raken gedurende lange tijd niet ingevuld? 

Wat is de werkloosheidsgraad op vandaag in Gent? Kunt u deze cijfers afzetten tegenover 

2020 en 2019? Kunt u deze in perspectief plaatsen ten opzichte van de overige 

centrumsteden? 

 

Wat is de werkzaamheidsgraad op vandaag in Gent? Kunt u deze cijfers afzetten 

tegenover 2020 en 2019? Kunt u deze in perspectief plaatsen ten opzichte van de overige 

centrumsteden? 

 

Antwoord   

 

Waar staan we op vandaag met betrekking tot de uitvoering van het arbeidspact?  

 

Het Arbeidspact is een gedeelde strategische agenda van Stad Gent, de sociale partners en 

VDAB. Aan de drie inhoudelijke pijlers van het pact – van school naar werk, van werk 

naar werk, weer aan het werk – en aan de twee transversale thema’s – diversiteit en 

digitalisering – zijn steeds verschillende concrete acties gekoppeld.  

 

Die concrete acties zijn op vandaag in uitvoering. Ik kan bijvoorbeeld verwijzen naar de 

samenwerkingsovereenkomsten met sectorale opleidingsfondsen voor horeca-, bouw- en 

uitzendsector. Daarnaast kon het projectenfonds Arbeidspact reeds acht innovatieve 

projecten betoelagen die momenteel in uitvoering zijn, en waarvan de resultaten in 

voorjaar 2023 verwacht worden. Ook het ‘mobiel arbeidsteam’, beter gekend als Jobteam 

Gent, geeft elke dag het beste van zichzelf en kan inmiddels al twee extra jaren 

doorwerken. De tussentijdse resultaten daarvan worden op de commissie MPF van januari 

2022 gepresenteerd. Binnen het OCG loopt het project ‘Match Makers’. Ook ons 

proefproject House Of Skills werd inmiddels afgerond. En onze diensten ontwikkelden een 

aanbod rond diversiteit en inclusieve werkvloeren, gericht aan werkgevers, waar 

verschillende bedrijven op intekenden.  

 

Ik wijs ook op de impact van de covid19-pandemie, waardoor we de focus van het 

arbeidspact tijdelijk hebben moeten richten op de meer acute noden op onze arbeidsmarkt, 

steeds met de behoeften op langere termijn in het achterhoofd. Onze projecten gericht op 

schoolverlaters (pop-up Brabantdam en BIS-stages) en tijdelijk werklozen (gratis 

loopbaanbegeleiding zonder anciënniteitsvoorwaarde) waren een voorbeeld voor andere 

lokale besturen en inspireerden o.a. Brugge en Antwerpen.  

 

Deze opsomming is niet exhaustief, maar is indicatief voor het feit dat er op verschillende 

fronten voortgewerkt wordt. Concrete resultaten van specifieke projecten kunnen 

afzonderlijk opgevraagd worden indien daar vraag naar zou zijn.  

 

De prioriteiten voor de corona-aanpak werden vanuit de stuurgroep van het arbeidspact 

bepaald. Ook voor het Projectenfonds werden de inhoudelijke en financiële prioriteiten in 



consensus met alle partners bepaald. Dat we elke stuurgroep ook aangrijpen om de meest 

recente arbeidsmarktdata te delen en met elkaar te bespreken, maakt dat we de neuzen 

steeds snel in dezelfde richting hebben en houden.  

 

 

Kunt u voor de drie doelstellingen duiden in hoeverre deze op vandaag zijn gerealiseerd?  

 

 De globale doelstellingen van het Arbeidspact zijn: 

- De werkzaamheidsgraad voor Gent naar 70% brengen. 

- De werkloosheidsgraad voor Gent naar het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden 

brengen.  

- De invullingsgraad van de openstaande vacatures verhogen. 

 

De werkzaamheidsgraad in Gent is volgens de cijfers van de laatste Vlaamse 

arbeidsrekening 72%. Het verschil in werkzaamheidsgraad tussen Gent en het gemiddelde 

voor Vlaanderen verkleint in procentpunten.  

 

Op het moment van ondertekening van het Arbeidspact was de werkloosheidsgraad in 

Gent 9,4% en de gemiddelde werkloosheidsgraad van de Vlaamse centrumsteden 7,88%. 

De Gentse werkloosheidsgraad in september, op het einde van het derde kwartaal van 

2021 9,3%, terwijl die van de Vlaamse centrumsteden steeg naar 8,25%.  

 

Om een beeld te krijgen van de invullingsgraad van de vacatures kunnen we de 

spanningsindicator op de Gentse arbeidsmarkt bekijken. Die is momenteel 2,41 en de trend 

van de afgelopen jaren is dalend. Dit duidt erop dat de beschikbare vacatures steeds 

minder vlot ingevuld geraken door de nog gekende niet werkende werkzoekenden. Ik 

concludeer daaruit dat er steeds meer Gentenaars aan het werk zijn, wat een goede zaak is. 

De groep van de door VDAB gekende werkzoekenden, en zeker de grote groep van 

langdurig werkzoekenden daarbinnen, staat nog steeds op een grote afstand van de 

arbeidsmarkt en van duurzaam werk. Slim activeren, op maat en tempo van deze groep, is 

hier de sleutel. Ons Jobteam Gent is daar pionierend voor Vlaanderen en andere lokale 

besturen.  

 

De tussentijdse evaluatie van het Arbeidspact is op basis van de cijfers dus positief te 

noemen. Tegelijkertijd is het ook zo dat de fundamentele uitdagingen voor de Gentse én 

Vlaamse arbeidsmarkt blijven bestaan. Ik verwijs voor meer detail naar mijn beleidsnota. 

De cijfers tonen wel aan dat we in Gent de goede kant uitgaan, en de kloof met andere 

centrumsteden en het Vlaams gemiddelde verkleinen. Met projecten als ons Jobteam 

(‘activeren op z’n Gents’), ons aanbod loopbaanbegeleiding of onze pop-up voor 

schoolverlaters zijn we richtinggevend.  

 

Hoeveel openstaande vacatures noteren we vandaag in Gent?  

  

 Eind november 2021 waren er 4.459 openstaande vacatures bij VDAB.  



Eind november 2020 waren er dat 2.208. 

Eind november 2019 waren er dat 3.064.  

 

Kanttekening hierbij is dat slechts een deel van de vacatures rechtstreeks bij VDAB wordt 

aangemeld. VDAB ontsluit ook vacatures die gemeld worden bij interim- en 

selectiekantoren. Vacatures worden ook geannuleerd, hernieuwd… Globaal zijn er dan 

ook geen betrouwbare data over de invullingsgraad van vacatures.  

 

Wat is de werkloosheidsgraad op vandaag in Gent?  

 

Eind november 2021 bedroeg de werkloosheidsgraad 8,7% (of 11.396 personen). Eind 

november 2020 was dat 13.705 personen en eind november 2019 13.416. 

 

Kunt u deze in perspectief plaatsen ten opzichte van de overige 

centrumsteden? 

 

Gent staat op de vierde plaats van de dertien centrumsteden, enkel Antwerpen, Oostende 

en Turnhout hebben een hogere werkloosheidsgraad. 

 

Wat is de werkzaamheidsgraad op vandaag in Gent?  

  

De cijfers over werkzaamheidsgraad zijn afkomstig van de Vlaamse Arbeidsrekening. De 

laatste update is van juli 2021 en geeft de cijfers weer voor 2019. De werkzaamheidsgraad 

bedroeg voor Gent 72%.  

 

Kunt u deze cijfers afzetten tegenover 2020 en 2019? 

  

Neen, de meest recente cijfers over de werkzaamheidsgraad tot op niveau van de 

gemeenten, gaan over het jaar 2019.   

 

Kunt u deze in perspectief plaatsen ten opzichte van de overige 

centrumsteden? 

 

Gent staat op de vijfde plaats op het vlak van werkzaamheidsgraad binnen de 13 

centrumsteden (hoger dan Antwerpen, Genk, Oostende, Leuven en Turnhout). Dat is op 

zich een goede plaats als je in rekening neemt dat in absolute cijfers, Gent de tweede 

grootste stad is in Vlaanderen wat betreft het aantal mensen op beroepsactieve leeftijd.  


