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“Hoe werven bedrijven in België in 2000 ?” 
Een onderzoek door het Hiva 

 
 

1. Turbulentie op de arbeidsmarkt 
 

?? De Belgische bedrijven wierven in 2000, 587.000 werkzoekenden aan. Een stijging met 38% 
tegenover 1998.  

?? De turnover (het aantal vrijgekomen jobs) bedroeg 17,5%. Dit betekent concreet dat in 2000 
iets meer dan zeventien op honderd personen (werknemers, schoolverlaters, werklozen en 
inactieven) een baan vond of veranderde van job. De gunstige conjunctuur heeft gezorgd voor 
een grote jobmobiliteit. 

 
?? De totale instroom op de arbeidsmarkt ligt echter nog veel hoger. Naast deze 587.000  

aanwervingen (1+3) werden er immers ook nog eens 575.500 uitzendopdrachten (2) vervuld. 
De uitzendarbeid is dus  goed voor de helft van alle instroombewegingen op de 
arbeidsmarkt. 
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2. De uitzendmarkt 
 

?? Gemiddeld genomen heeft 12,7% van de Belgische bedrijven op kwartaalbasis met 
uitzendkrachten gewerkt.  Dit synthesecijfer verbergt evenwel belangrijke verschillen volgens 
grootte en sector. Zo stellen wij vast dat gemiddeld 33,8% middelgrote en 65,7% grote 
bedrijven per kwartaal een beroep deed op uitzendarbeid. In de industrie was dit nagenoeg één 
beedrijf op vier. 

 
?? Eén op de vijf bedrijven ziet het gebruik van uitzendkrachten als een manier om (vast) 

personeel te werven. Dit wervingsmotief vertoont een sterke stijging tegenover 1998.  
 
?? Uitzendarbeid komt als flexibiliteitsinstrument op de eerste plaats bij middelgrote bedrijven 

en op de tweede plaats bij grote bedrijven. In de industrie komt uitzendarbeid als 
flexibiliteitsinstrument eveneens op de eerste plaats.  

 
?? Het aandeel van functies handenarbeid en administratieve functies voor uitzendkrachten is 

achteruitgegaan tegenover 1995. Het toenemend belang van dienstverlenende functies 
daarentegen is opvallend. Uitzendkrachten worden dus ingezet in een steeds bredere 
waaier van functies. 

 

3. Vervulde vacatures 
 

?? Het aandeel bedrijven met vervulde vacatures op kwartaalbasis is progressief gestegen van 
15,7% in 1995 naar 23,3% in 2000. Het aandeel kleine en middelgrote bedrijven die 
gemiddeld op kwartaalbasis vervulde vacatures hadden is gestegen. Het aandeel van de grote 
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bedrijven is gedaald. Wel voegen wij hier aan toe dat kleinere bedrijven meer dienden aan te 
werven om redenen van vervanging dan om reden van uitbreiding (nieuwe functie).  

 
?? De functies handenarbeid werden in 2000 het meest gevraagd. 
 
?? Ten aanzien van 1998 zijn de opleidingseisen sterk afgenomen: het aandeel van de functies 

waar minimaal een diploma hoger onderwijs is vereist, nam af van 33,1% in 1998 naar 24,2% 
in 2000. Dit is opmerkelijk aangezien de opleidingseisen tussen 1996 en 1998 stelselmatig 
waren toegenomen. 

 
 Vereist scholingsniveau bij vervulde vacatures, hoofdcategorieën, tijdreeks 1996-2000, in % 

 1996 1997 1998 2000 

Minimaal hoger onderwijs  28,0 29,8 33,1 24,2 

Hoger secundair onderwijs  26,0 30,2 25,1 29,4 

Maximaal lager secundair onderwijs * 46,0 40,0 41,8 46,4 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Inclusief ‘geen concrete opleiding vereist’ 

?? Wat de werkervaringseisen betreft, stellen we een toename vast. Bij meer dan zes op tien van 
de vacante functies wordt uitdrukkelijk werkervaring vereist. In 1995 bleek dit het geval voor 
53,1% van de functies.  Blijkbaar ruilt men in tijden van krapte (te) hoge 
scholingsvereisten voor werkervaring. Dat is ook consistent met de vaststelling dat de 
vacatures in de loop der tijd steeds meer door reeds werkenden opgevuld worden. 

 
?? Wat merkwaardig is bij de vergelijkingen over de jaren heen is de algemene daling van het 

aantal doorslaggevende selectiecriteria tussen 1995 en 2000. In tijden van krapte stelt men 
blijkbaar minder eisen. Opmerkelijk is de daling van het scholingsniveau als selectie-eis 
tussen 1995 en 2000. Ook wat het geslacht en de leeftijd van de kandidaat betreft is men veel 
minder selectief. 

 
?? Moeilijk vervulbare vacatures en knelpunten  
 
?? Bij ongeveer de helft van de vacatures hebben bedrijven problemen met de 

invulling. Uiteindelijk geraakt 66,9% van de vacatures toch ingevuld. Bij 15,3% van de 
vacatures verloopt dit zeer moeilijk, bij 33,1% van de vacatures vindt men geen 
geschikte kandidaat en geraakt de vacature dus niet ingevuld of wordt ze geannuleerd 
(=knelpuntvacature). 
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?? Voor méér dan drie op de vier moeilijk vervulbare vacatures wijten bedrijfsleiders deze 

problemen aan een tekort (kwantitatief) aan arbeidskrachten. Bij de 
knelpuntvacatures is dit zelfs het geval voor 9 op de 10. Wanneer de oorzaak eerder 
kwalitatief van aard is spelen vooral werkervaring, scholingsniveau en de ingesteldheid 
van de kandidaten.  

 
4. Hoe werven bedrijven ? 
 

?? In 2000 werden gemiddeld 1,6 kanalen per vacature ingezet. Dit is een sterke stijging 
tegenover 1998 (1,3 kanalen). Het lijkt er dus op dat bedrijven in tijden van krapte de arbeids-
markt benaderen via een steeds uitgebreidere mix van wervingskanalen.  

 
?? Advertenties hebben het grootste marktaandeel (27.5%) op de Belgische vacaturemarkt , de 

uitzendkantoren vertegenwoordigen een marktaandeel van 10,1%. Wij voegen hier aan 
toe dat het gaat over de aanwerving van vaste werknemers via uitzendkantoren. Bovendien 
blijft de uitzendsector zeer sterk presteren als aannamekanaal in een aantal belangrijke 
segmenten waar hij sterk vertegenwoordigd is. In de industrie wordt 20% van de vaste 
aanwervingen gerealiseerd via uitzendkantoren, in de andere diensten is dit 14,2% en in grote 
bedrijven 13,3%. 

 
?? Globaal genomen vertegenwoordigen de formele aannamekanalen 54,2% marktaandeel, 

wat een lichte stijging is ten opzichte van voorgaande jaren. Dit valt vooral te verklaren vanuit 
een toename van het aandeel van de publieke bemiddelingsdiensten (van 11,6% naar 14,8%). 
Het marktaandeel van de informele kanalen daarentegen viel terug van 48,5% in 1998 tot 
45,2% in 2000, wat voornamelijk te wijten was aan een terugval van het kanaal spontane 
sollicitaties. 

 
 Verdeling aannamekanalen (marktaandeel in %) 
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??On line rekruteren (eigen websites en jobsites) heeft zich op korte tijd een al bij al 

bescheiden plaats weten te veroveren als wervingskanaal, maar er is zeker geen sprake 
van een substitutie van de papieren media. Het internet blijkt wel al sterker te zijn 
ingeburgerd in Brussel en Vlaanderen, in de quartaire sector en de grote bedrijven. We moeten 
daarenboven benadrukken dat het internet als apart wervingskanaal zeker niet overschat mag 
worden. Internet is nog steeds een complementair kanaal en het vervangt zeker niet de 
klassieke wervingskanalen. Bovendien is de effectiviteit van het kanaal zeer laag. 
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5.     Kenmerken aangeworven personen 

?? Ongeveer drie op de vier (77,1%) aangeworven kandidaten zijn tewerkgesteld in een vast 
dienstverband. Het aandeel vaste contracten bij de instroom is progressief gestegen tussen 
1995 en 2000.   

?? In tijden van krapte krijgen laaggeschoolden (met een maximaal diploma van lager secundair 
onderwijs) in toenemende mate kansen op de arbeidsmarkt. Het aandeel hooggeschoolde 
aangeworven kandidaten (hoger onderwijs of universiteit) bedraagt 30,2%, terwijl de 
laaggeschoolden 33,5% vertegenwoordigen. Ten aanzien van 1998 is het aandeel 
laaggeschoolden in de instroom toegenomen (van 29,6% naar 33,5% in 2000).  

 
?? 46,1% van de aangeworven kandidaten bestond uit werkenden die extern van baan 

veranderden. Dit aandeel ligt significant hoger dan de vorige jaren. Tussen 1995 en 1998 steeg 
dit aandeel progressief van 28,1% (1995) naar 39,4% (1998).  

 
?? Naar leeftijd kan worden geconstateerd dat ongeveer 41% van de aangeworven kandidaten 

jonger is dan 25 jaar  en dat 4,1% is ouder dan 45 jaar. Dit is een stijging met 41,4% tov 
1995. De groep ouderen wordt blijkbaar tijdens hoogconjunctuur en krapte op de arbeidsmarkt 
meer aangesproken. 

 
6. Was het nu 2000 of 2001 ? Conclusies en aanbevelingen 
 

?? Turbulentie op de arbeidsmarkt – mobiliteit en volatiliteit 
De goede economische conjunctuur heeft in 2000 gezorgd voor een enorme mobiliteit op de 
arbeidsmarkt. De moeilijkheden inzake personeelsvoorziening teisterden in 2000 de volledige 
economie. Met een gemiddelde van 23% moeilijk vervulde vacatures is er tegenover 1998 
zelfs sprake van een verdubbeling (11,3%). Veel (te veel ?) middelen moesten gemobiliseerd 
worden om te voorzien in personeel. In tijden van schaarste zetten bedrijven immers 
beduidend meer recruteringskanalen in, waardoor hun effectiviteit automatisch daalde. 

 
Uitzendarbeid was hierbij goed voor de helft van alle instroombewegingen op de 
arbeidsmarkt. Het uitzendwezen lijkt een ideaal instrument om in het kader van de 
verhoging van de participatiegraad reactivatie en reïntegratie te faciliteren. 

 
?? Uitzendarbeid in turbulente tijden 

Steeds meer bedrijven (ondertussen bijna één op vijf) grijpen naar uitzendarbeid als een 
manier om personeel te werven. De institutionalisering van het uitzendgebeuren in het globale 
wervings- en selectieproces is bijgevolg een gegeven. Dat geeft de sector een 
geprivilegieerde rol in het concipiëren en implementeren van acties om desgewenst de 
turbulentie op de arbeidsmarkt onder controle te krijgen. 
De sector slaagt er bovendien in om steeds beter de aan belang winnende segmenten op de 
arbeidsmarkt aan te boren. Zo liep het aandeel van de ingezette dienstverlenende en 
commerciële functies tussen 1995 en 2000 op van 15,3% tot 23,9%.  

 
?? Kleine en middelgrote ondernemingen hebben grote personeelsbehoeften. 39.5% van alle 

aanwervingen gebeurt door bedrijven met minder dan 10 werknemers.  Anderzijds blijkt dat 
deze behoeften zich situeerden bij ‘slechts’ 2 op 10 van de kleine bedrijven en dat zij - in 
tegenstelling tot grote bedrijven - vooral moesten aanwerven om te vervangen.  
Dit zorgt bij intermediairen op de arbeidsmarkt voor een detectieprobleem. Bovendien maakt 
het duidelijk dat het wervings- en selectiegebeuren niet kan los gezien worden van de ruimere 
HRM-cyclus. 
 

?? Moeilijk werven of hip werven? 
Heeft men het over moeilijk vervulde of knelpuntvacatures, dan is men al snel geneigd om 
richting ICT-specialisten en andere zogenaamde high potentials te kijken. De 
onderzoeksresultaten tonen echter aan dat die reflex niet altijd even waarheidsgetrouw is. 
Manuele en administratieve functies zijn immers goed voor de helft van de aanwervingen in 
2000 (50,4%).  Bovendien zijn ze ook het moeilijkst te realiseren (54,5% van de moeilijk 
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vervulbare vacatures) en leveren het grootst aantal knelpunten op (58,7% van de 
knelpuntvacatures). Wil men turbulentie op de arbeidsmarkt bestrijden, dan dringt zich 
een beleid op dat wars is van grillen en modes.  

 
?? Flexicurity. 

23% van alle (vaste) aanwervingen gebeurde in 2000 met een tijdelijk contract. In 1995 was 
dit nog één op drie. Anderzijds is op vijf jaar tijd het aandeel van de tijdelijken in de 
beroepsbevolking verdubbeld tot circa 10%. Het zijn cijfers die voor het uitzendwezen het 
zogenaamde flexicurity-debat brandend actueel maken. Enerzijds is de sector een belangrijke 
actor in het instroomgebeuren, maar anderzijds kan hij geen gebruik maken van een volledig 
pakket aan tools, bijvoorbeeld contracten van onbepaalde duur. Pittig detail : instromen via 
uitzendarbeid  geeft meer dan gemiddeld kans op een vast dienstverband (82%). 

 
?? Wervings- en selectiegewoonten werden bijgestuurd. Werkgevers milderden hun eisen bij 

het zoeken naar werknemers. Er wordt vooral ingeboet op de eisen die inzake scholingsniveau 
gesteld worden. De eis naar werkervaring daarentegen wordt belangrijker. Deze ‘ruil’ doet de 
turbulentie op de arbeidsmarkt alleen maar toenemen, omdat aldus werkenden worden 
gemobiliseerd. 

 
?? Niet werkenden kregen vlotter toegang tot de arbeidsmarkt.  

Niet minder dan 246.000 werklozen of inactieven vonden in 2000 de weg naar de 
arbeidsmarkt. Tegenover 1998 is dat een stijging met 31,6%. Wie begaan is met het beleid ter 
verhoging van de activiteitsgraad moet dat als muziek in de oren klinken. Zo bekeken moet 
2000 wel een jaar geweest zijn om op te klinken.  

 
?? De mobiliteitsparadox. Werknemers worden duidelijk mobieler in tijden van krapte. Precies 

op momenten dat werkgevers dat kunnen missen en de mond vol hebben van 
retentiemanagement. Wil men de economie en alle betrokkenen hoeden voor de schokken op 
deze breuklijn, dan zal die paradox aangepakt moeten worden. Dat kan door een acyclisch 
beleid te voeren en door een arbeidsmarktbewust personeelsbeleid te promoten bij alle 
actoren die op de arbeidsmarkt actief zijn. Dergelijk preventief, arbeidsmarktbewust 
personeelsbeleid kan niet volstaan met het instroomgebeuren los te zien van het globale HRM-
gebeuren. Zo niet, blijft men de arbeidsmarkt achterna hinken. Instroom- en uitstroom zijn 
immers de uiteinden van een globale kwalificeringsproblematiek. Dat betekent dat het 
opleidings- en vormingsbeleid, of het nu vorm gegeven wordt door de bedrijven of door inter-
mediaire opleidingsverstrekkers, in relatie moet gebracht worden met intrede én met uittrede. 
Dat betekent evenzeer dat de wijze waarop de arbeidsorganisatie uitgebouwd wordt, in 
overweging genomen moet worden door diegenen die actief zijn op de arbeidsmarkt . Kortom, 
opleiding, werving en selectie, mobiliteit en functiedesign moeten deel uitmaken van een 
geïntegreerd loopbaanbeleid. De intermediairen op de arbeidsmarkt zijn ideaal gepl aatst 
om daartoe een faciliterende rol te spelen ten behoeve van werkgevers én werknemers. 
Alleen, die intermediairen zijn doorgaans georganiseerd rondom één aspect van de HRM-
cyclus ... 

 
?? De private bemiddelingssector lijkt zich daarvan al langer bewust. Hij is al langer vragende 

partij en speelt ten aanzien van andere intermediairen een belangrijke voortrekkersrol. Stilaan 
worden de juridische obstakels die een geïntegreerde dienstverlening in de weg stonden, 
opgeruimd. In 1999 keurde het Vlaamse Parlement het nieuwe decreet op de 
arbeidsbemiddeling goed. Ook in Wallonië en in Brussel worden momenteel initiatieven 
genomen om de zogenaamde beschottenregeling weg te werken. Het wegvallen van deze 
beschotten laat niet onverlet dat tal van operationele vraagstukken nog moeten beantwoord 
worden. Het neemt niet weg dat in de zoektocht naar een geïntegreerde HRM-dienstverlening 
in functie van een arbeidsmarktbewust personeelsbeleid particuliere, private en publieke 
belangen op gespannen voet kunnen staan. Het uitstippelen van een adequate arbeidsmarkt-
strategie laten struikelen over operationele en tactische bezwaren zou echter de kar voor het 
paard spannen. Slaagt men er daarentegen in om het arbeidsmarktbeleid logisch vorm te geven, 
dan zal het mettertijd vervagen of het nu 2000 of 2001 was.  


