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Het gaat goed op de Vlaamse arbeidsmarkt. Sinds een aantal jaren stijgt de werkgelegenheid en daalt de 
werkloosheid. Toch kampen zowel vraagzijde als aanbodzijde van de arbeidsmarkt nog met problemen. 
Bedrijven ondervinden steeds meer moeilijkheden om vacatures in te vullen. Daarnaast is er de problematiek 
van de ‘restgroep’ van werklozen die ondanks de verhoogde arbeidsvraag, de bemiddeling en de vele oplei-
dings- en werkervaringsinitiatieven niet aan het werk geraken. 

De afstemming (‘matching’) tussen vraag- en aanbodzijde op de arbeidsmarkt blijft dus van groot belang. 
Belangrijk aspect hierbij is dat werkzoekenden toegang hebben tot de kanalen die bedrijven gebruiken om 
vacante functies bekend te maken.  

Vandaar het uitgangspunt van dit onderzoek, dat in opdracht van minister Landuyt, Vlaams minister van 
Werkgelegenheid en Toerisme, werd uitgevoerd in het kader van het VIONA-arbeidsmarktonderzoekspro-
gramma: Hoe zoeken werkzoekenden? Heeft iedere werkzoekende gelijke toegang tot de verschillende 
kanalen? Welke hindernissen komen werkzoekenden tegen op hun zoektocht naar werk? 

Om het zoekgedrag van zowel werkende als niet-werkende werkzoekenden in Vlaanderen in kaart te bren-
gen, werd (van april 2000 tot juli 2000) een mondelinge bevraging bij een representatieve steekproef van 547 
(zowel werkende als niet-werkende) werkzoekenden georganiseerd.1 Het ging om respondenten die als 
werkzoekend geregistreerd stonden bij de VDAB. 

Een samenvatting van dit onderzoek vindt u op de website van het HIVA, 
http://www.kuleuven.ac.be/hiva/. In deze perstekst vindt u enkele belangrijke vaststellingen.  

                                                           
1  Voor meer informatie verwijzen we naar het onderzoeksrapport.  

http://www.kuleuven.ac.be/hiva/
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1. Welke zoekkanalen gebruiken werkzoekenden? 

Tabel 1. Het gebruik van de zoekkanalen gedurende de voorbije zes maanden, in % 

Zoekkanaal Nooit 1-2x 3-5x 1x/ 
maand 

2-3x/ 
maand 

1x/week of 
meer 

N 
(=100%) 

Lokale pers 20,3 4,7 2,0 7,8 7,3 57,9 448 
Nationale pers 36,3 3,8 3,1 7,6 7,3 41,9 448 
WIS-computer (VDAB) 41,7 14,3 10,1 7,4 10,5 15,9 445 
Rondvragen bij familie, vriend of kennis 35,9 18,7 15,1 10,5 8,7 11,1 448 
Interimkantoor 50,2 18,5 7,8 6,0 5,6 11,8 447 
Spontaan langsgaan bij werkgever 66,1 19,2 6,3 3,3 2,9 2,2 447 
Persoonlijke begeleiding VDAB 68,3 18,4 5,4 2,9 2,5 2,5 440 
VDAB-vacatures op teletekst 69,0 8,5 4,7 7,1 4,0 6,7 448 
Goed woordje van familie, vriend of 

kennis 
69,3 18,9 6,7 2,2 1,3 1,6 448 

Spontaan brief (of e-mail) sturen 72,5 10,5 6,0 2,0 4,7 4,2 447 
Goed woordje van invloedrijk persoon 87,9 8,9 1,6 0,9 0,4 0,2 447 
Wervings- en selectiebureau 89,3 7,8 1,8 0,4 0,7 0,0 448 
School of opleidingsinstantie 91,5 5,1 1,8 0,2 0,9 0,4 448 
Opendeurdag bedrijf 93,3 5,4 1,1 0,2 0,0 0,0 447 
Persoonlijke begeleiding (niet VDAB) 93,7 2,9 0,9 0,9 0,4 1,1 445 
Jobinfobeurs 94,7 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 435 
VDAB-jobclub 95,7 3,0 0,5 0,7 / 0,2 436 
Websites van bedrijven* 46,4 13,4 8,0 6,3 8,9 17,0 111 
Vacaturewebsites* 32,7 15,0 9,7 4,4 8,0 30,1 112 

* Deze twee laatste kanalen in de tabel hebben enkel betrekking op de internetgebruikers. 

De vijf belangrijkste zoekkanalen 

Advertenties in de lokale pers vormen het meest gebruikte zoekkanaal. 58% van de zoekers heeft (minstens) 
wekelijks op deze manier gezocht.  

De nationale pers komt op de tweede plaats met 42% wekelijkse gebruikers. 
De WIS-computer van de VDAB komt opvallend op de derde plaats. 16% van de respondenten die op een 

of andere manier gezocht hebben, keken wekelijks op de WIS-computer. 
Vierde in de lijst is het rondvragen aan familie, vrienden of kennissen en op de vijfde plaats komen de uit-

zendkantoren. De helft van de zoekers heeft tijdens de zes maanden voorafgaand aan de bevraging min-
stens één keer werk gezocht via een interimbureau.  

WIS opvallend goed ingeburgerd bij werkzoekenden 

WIS blijkt het meest populaire zoekkanaal binnen het VDAB-aanbod. 58% van de zoekers heeft minstens 1 
keer op de WIS computer gezocht. De andere diensten zijn minder gekend en worden minder gebruikt. Van 
de bevraagde werkzoekenden heeft één op drie zijn of haar curriculum vitae in het KISS-bestand (Kandidaten 
Informatie- en Selectiesysteem) ingevoerd. Ook persoonlijke bemiddeling van de VDAB is gekend en wordt 
gebruikt, hoewel de grootste groep slechts één maal contact heeft gehad de voorbije zes maanden. Toch 
hebben ongeveer twee op drie werkzoekenden geen enkel gebruik gemaakt van deze dienst. De belangrijk-
ste reden hiervoor was dat deze dienst niet gekend was. Andere diensten van de VDAB die aan bod kwa-
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men, waren VDAB-vacatures op teletekst, op de radio, VDAB-jobclub en VDAB-outplacement. Deze diensten 
werden in mindere mate gebruikt door de werkzoekenden. 

Uitzendarbeid als tussenoplossing 

De helft van de zoekers heeft tijdens de zes maanden voorafgaand aan de bevraging minstens één keer 
werk gezocht via een interimbureau. Zijn deze echt op zoek naar een tijdelijke job? 

�� 51% (van diegenen die beroep deden op een uitzendkantoor) hoopt dat dit interimcontract overgaat in 
een vast contract. 

�� 35% wil een interimjob terwijl men verder zoekt naar een vaste job. 
�� 9% is op zoek naar een interimjob op zich. 

Internet als zoekkanaal? 

�� Werkzoekenden beperkte en ongelijke toegang tot internet 
Wie heeft er toegang tot internet? Meer dan de helft van de bevraagde werkzoekenden (58%) heeft op 
geen enkele manier toegang tot internet (dus ook niet bij kennissen, in de bibliotheek, enz.). 25% heeft 
thuis een internetaansluiting. Allochtonen en lager geschoolden hebben minder vaak thuis toegang tot 
internet. 

�� Internet als zoekkanaal slechts voor select publiek 
Slechts een kwart (26%) van de werkzoekenden heeft al ooit via internet gezocht. Maar zij die via inter-
net zoeken, doen dit wel intensief. De meest bezochte websites zijn VDAB, Vacature en Job@. De zoe-
kers op internet zijn vooral mannen, hooggeschoolden en jongeren. 

2. Wie zoekt hoe? 

Niet iedereen gebruikt dezelfde kanalen. We vonden verschillen naar geslacht, leeftijd, origine, opleidings-
niveau en werkloosheidsduur. Hieronder enkele voorbeelden.2 

�� Mannen gaan vaker dan vrouwen langs bij een interimkantoor, maken meer gebruik van persoonlijke 
bemiddeling van de VDAB, zoeken vaker via internet en laten zich vlugger door iemand aanbevelen. 

�� Oudere werkzoekenden maken minder gebruik van WIS dan jongeren, gaan minder vaak langs een inte-
rimbureau en gaan minder spontaan langs werkgevers.  

�� Allochtonen vragen vaker dan autochtonen informatie aan vrienden en familie, gaan vaker spontaan 
langs een werkgever en gaan vaker langs een interimbureau.  

�� Laaggeschoolden plaatsen minder vaak dan hoger geschoolden hun CV in het KISS-bestand, zoeken 
minder vaak VDAB-vacatures op teletekst, zoeken minder via internet maar gaan vaker spontaan langs 
werkgevers.  

�� Langdurig werklozen schrijven zich vaker dan kortdurig werklozen in bij een PWA maar maken minder 
gebruik van een uitzendkantoor.  

3. Verschillen in zoekgedrag 

In dit onderzoek waren we niet alleen geïnteresseerd in het gebruik van de verschillende kanalen, we wilden 
ook zicht krijgen op andere facetten van zoekgedrag (intensiteit van het zoeken, solliciteren, geldbesteding 

                                                           
2  Volledig overzicht op de HIVA-website. 
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aan zoeken, deelname aan kansvergrotende activiteiten, ...) en of er hierin verschillen waren tussen bepaal-
de groepen van werkzoekenden.  

Wil iedereen even snel aan het werk?  

We merken geen grote verschillen in arbeidswens van werkzoekenden. Enkel werkende werkzoekenden zijn 
minder gehaast om (ander) werk te vinden dan niet-werkende werkzoekenden. Ook willen allochtonen sneller 
aan de slag dan autochtonen. 

Zoekt iedereen even intensief naar werk? 

Vrouwen zoeken minder intensief dan mannen, ouderen zoeken minder intensief dan jongeren en langdurig 
werklozen zoeken passiever dan kortdurig werklozen. De sterkere arbeidswens van allochtonen wordt niet 
weerspiegeld in hun zoekgedrag.  

Een verklaring voor deze verschillen in zoekgedrag, leggen we bij de hindernissen die werkzoekenden 
tegenkomen op de arbeidsmarkt. Werkzoekenden kunnen naast de belemmeringen eigen aan de kanalen 
ook hindernissen ondervinden op de arbeidsmarkt in het algemeen. 

Eigen beperkingen van de werkzoekenden 

Sommige groepen werkzoekenden stootten op eigen beperkingen die het zoeken en het vinden van werk 
bemoeilijken, zowel fysische beperkingen als andere beperkingen. Zo halen oudere werkzoekenden vaker 
hun fysieke toestand aan als hindernis. Vrouwen ervaren de combinatie gezin-arbeid als een moeilijk te 
nemen hindernis, allochtonen ervaren hun gebrek aan kennis van het Nederlands als een beperking, ... 

Voorkeur van de werkgevers 

Een aantal hindernissen situeert zich aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Zo maakt een aantal groepen 
melding van voorkeuren bij werkgevers.  

�� Voor 45% van de allochtonen is het feit dat werkgevers aarzelen een allochtoon aan te nemen, een 
serieuze hindernis. 

�� 38% van de langdurig werklozen ervaren dat langdurig werkloos zij op zich een struikelblok vormt voor 
een werkgevers. 

Onaangename jobs voor de zwakste groepen 

Daarnaast zagen we dat ook de kwaliteit van het werk waarvoor men in aanmerking komt, een rol kan spe-
len. Zo stellen ouderen, allochtonen en laaggeschoolden (vaker dan anderen) dat ze enkel werk kunnen krij-
gen waar anderen op neerkijken. Allochtonen geven meer dan autochtonen te kennen dat ze enkel onzekere 
jobs van korte duur kunnen krijgen.  

4. Een greep uit de andere resultaten van het onderzoek 

Solliciteren gebeurt het meest per telefoon 

De meest gebruikte vorm van solliciteren is een telefonische reactie op een vacature. 45% van de werkzoe-
kenden had het voorbije half jaar op die manier gesolliciteerd. Bijna even populair zijn de schriftelijke sollici-
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taties (41%) als reactie op een vacature. 35% was minstens één keer spontaan langs een werkgever ge-
gaan.  

Spontaan solliciteren: gemiste kans voor veel werkzoekenden 

Uit onderzoek blijkt dat spontane sollicitaties voor werkgevers één van de belangrijkste wervingskanalen 
vormen (na het plaatsen van advertenties).3 Als zoekkanaal wordt spontaan solliciteren echter veel minder 
aangewend door werkzoekenden. 66% van de zoekers is de zes maanden voorafgaand aan het interview 
geen enkele keer spontaan langsgegaan en 73% heeft geen enkele keer een spontane sollicitatiebrief ge-
schreven 

Iedereen even mobiel? 

Van de werkzoekenden beschikt 78% over een rijbewijs en 62% over een auto. Laaggeschoolden hebben 
minder vaak een rijbewijs en ook minder vaak een auto dan hoger geschoolden. 

Wie niet alleen zoekt, zoekt intensiever 

Wanneer de partner, een familielid of een vriend sterk betrokken is bij het zoeken naar een job, maakt de 
werkzoekende meer gebruik van de zoekkanalen, wordt er vaker gesolliciteerd en besteedt men ook meer 
geld aan het zoeken. 

Zoekt iedereen een voltijdse job? 

Van de werkzoekenden is 29% op zoek naar een deeltijdse job. Vrouwen en oudere werkzoekenden zoeken 
vaker een deeltijdse job dan mannen en jongere werkzoekenden. 

Een goeie job? Een eerlijk loon en fijne collega’s! 

Wanneer werkzoekenden worden gevraagd naar eisen waaraan een geschikte job moet voldoen, zijn vooral 
een eerlijk loon en goede verhoudingen op het werk belangrijk. Daarna volgt een job op eigen niveau en een 
contract van onbepaalde duur. Voor vrouwen is het belangrijker dan voor mannen dat de job goed te combi-
neren is met een gezin. Laaggeschoolden stellen minder voorwaarden aan een geschikte job dan hoog-
geschoolden. 

5. Publicatie 

Gerlinde Doyen & Miet Lamberts (2001), Hoe zoeken werkzoekenden? HIVA-K.U.Leuven, Leuven, 214 p., 
prijs: 650 BEF of 16,11 Euro (excl. verzending) 

Deze publicatie kan besteld worden bij: 
Liesbeth Villa, HIVA-K.U.Leuven, E. Van Evenstraat 2e, 3000 Leuven 
fax 016 323344, e-mail Liesbeth.Villa@hiva.kuleuven.ac.be, internet http://www.kuleuven.ac.be/hiva 

                                                           
3 Het wervingsgedrag van bedrijven wordt door het HIVA in opdracht van UPEDI, tweejaarlijks in kaart gebracht 

(Denolf L., Denys J. & Simoens P. (1999), Hoe werven bedrijven in België in 1998?, UPEDI, Brussel). De gegevens 
van 2000 zijn op dit moment nog niet beschikbaar. 
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6. Voor meer informatie omtrent dit onderzoek kan u contact opnemen met: 

Gerlinde Doyen, wetenschappelijk medewerker HIVA 
tel. 016  323340 of 016 323333 
e-mail Gerlinde.Doyen@hiva.kuleuven.ac.be 

Miet Lamberts, projectleider HIVA 
tel. 016  323324 of 016 323333 
e-mail Miet.Lamberts@hiva.kuleuven.ac.be 

Hoger Instituut voor de Arbeid, E. Van Evenstraat 2E, 3000 Leuven 
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