
Methodologie Boordtabel Eindeloopbaan Steunpunt Werk  
 
Werkzaamheidsgraad naar leeftijd en geslacht  
 
Omschrijving:  
De werkzaamheidsgraad is het aandeel werkenden ( volgens IAB-statuut) in de bevolking.  
 
Bron:  
- Voor België en de gewesten wordt gebruik gemaakt van EAK van de FOD-Economie – Algemene 
Directie Statistiek  
- Voor de EU-27 wordt gebruik gemaakt van de Labour Force Survey (LFS) van EUROSTAT  
 
Samenstelling van de populatie 50-64-jarigen naar socio-economische positie  
Omschrijving:  
De samenstelling van de populatie 50-64-jarigen naar socio-economische positie geeft het aandeel 
werkenden, niet-werkende werkzoekenden, oudere vrijgestelde werklozen, voltijds 
bruggepensioneerden en voltijdse loopbaanonderbrekingen/tijdskrediet weer in de bevolking van 
50 t.e.m. 64 jaar.  
 
Bron:  
- De werkenden worden geteld obv de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) van de FOD 
Economie – Algemene Directie Statistiek.  
- De niet-werkende werkzoekenden worden geteld obv data de administratieve data van 
Belgostat-NBB  
- De oudere vrijgestelde werklozen, voltijds bruggepensioneerden en voltijdse 
loopbaanonderbrekingen/tijdskrediet worden geteld obv de administratieve data van de RVA.  
- De totale bevolking wordt geteld obv de EAK van de FOD Economie – Agemene Directie Statistiek.  
- De niet-beroepsactieven worden geteld als restcategorie.  
 
Aantal 50-64-jarigen in RVA-uittredestatuten en in stelsels van arbeidsduurvermindering en 
aandeel in de bevolking  
 
Omschrijving:  
Het gaat om het aantal 50-64 jarigen in verschillende uittredestatuten (voltijds brugpensioen, al 
dan niet vrijgesteld, halftijds brugpensioen, vrijgestelde oudere werklozen, 
loopbaanonderbreking/tijdskrediet voltijds of met vermindering van prestaties en thematisch 
verlof). Daarnaast wordt ook telkens het aandeel in de bevolking per uittredestatuut berekend.  
 
Bron:  
- Om de aantallen per uittredestatuut te kennen, wordt gebruik gemaakt van administratieve data 
van de RVA.  
- Om de aandelen in de bevolking te meten wordt gebruik gemaakt van de bevolkingsgegevens in 
de EAK van de FOD-Economie – Algemene Directie Statistiek  



Simulatie van de werkzaamheidsgraad (55-64 jaar) in 2015 en 2020, en decompositie van de 
evolutie in demografisch en participatie-effect  
 
Omschrijving:  
 
Werkzaamheidsgraden van 55-plussers in 2015 en 2020 worden gesimuleerd volgens het 
basisscenario (scenario ‘demografische evoluties en evoluties in werkzaamheidsgraden’) in het 
Steunpunt WSE cohortsimulatiemodel (zie sectie ‘Interactieve toepassingen’ op de website). Dit 
scenario houdt rekening met demografische evoluties (hier vooral de relatieve evolutie van de 
twee leeftijdsgroepen 55-plussers: de 55-59-jarigen en de 60-64-jarigen) en met evoluties in 
arbeidsparticipatie tijdens de referentieperiode 2005-2010.  
 
De totale werkzaamheidsgroei (totaal effect) wordt ontleed in twee componenten: een 
demografisch effect en een participatie-effect.  
 
Demografisch effect  
- betekenis: de evolutie in de werkzaamheidsgraad in de beschouwde periode die toe te schrijven 
is aan wijzigingen in de bevolkingssamenstelling (relatieve aandelen van leeftijdsgroepen mannen 
en vrouwen in de totale bevolking)  
- berekening: demografisch effect = volgens scenario ‘demografische evoluties’ gesimuleerde 
werkzaamheidsgraad in eindjaar periode - volgens scenario ‘demografische evoluties’ 
gesimuleerde werkzaamheidsgraad in beginjaar periode  
 
Participatie-effect  
- betekenis: de evolutie in de werkzaamheidsgraad in de beschouwde periode die toe te schrijven 
is aan de combinatie van de gehanteerde startwaarden (= cohortegraden , dit zijn de graden voor 
de jongere leeftijdscategorie vijf jaar eerder) en de toegepaste ratio’s (= hoe deze graden 
evolueren)  
- berekening: participatie-effect = totaal effect - demografisch effect = (volgens scenario 
‘demografische evoluties en evoluties in werkzaamheidsgraden’ gesimuleerde 
werkzaamheidsgraad in eindjaar periode - volgens scenario ‘demografische evoluties en evoluties 
in werkzaamheidsgraden’ gesimuleerde werkzaamheidsgraad in beginjaar periode) - (volgens 
scenario ‘demografische evoluties’ gesimuleerde werkzaamheidsgraad in eindjaar periode - 
volgens scenario ‘demografische evoluties’ gesimuleerde werkzaamheidsgraad in beginjaar 
periode)  
 
Totaal effect  
- betekenis: de totale evolutie in de werkzaamheidsgraad in de beschouwde periode, dit is de 
evolutie die toe te schrijven is aan demografische en participatie-effecten  
- berekening: totaal effect = volgens scenario ‘demografische evoluties en evoluties in 
werkzaamheidsgraden’ gesimuleerde werkzaamheidsgraad in eindjaar periode - volgens scenario 
‘demografische evoluties en evoluties in werkzaamheidsgraden’ gesimuleerde 
werkzaamheidsgraad in beginjaar periode  
Noot: Bovenstaande formules gelden voor de berekening van effecten die betrekkking hebben op 
de simulatieperiodes 2010-2015, 2015-2020 en 2010-2020. Het totale effect voor de historische 
periode 2005-2010 wordt berekend als het verschil tussen de werkzaamheidsgraad van 2010 en 
de werkzaamheidsgraad van 2005.  



Bron: Voor de simulatie van toekomstige werkzaamheidsgraden worden twee bronnen gebruikt. 
Cijfers m.b.t. het aantal werkenden en de bevolking in 2005 en 2010 zijn afkomstig uit LFS 
(Eurostat) / EAK (FOD Economie - Algemene Directie Statistiek). Voor bevolkingscijfers van 2011 
tot en met 2020 doen we een beroep op prognoses van het Federaal Planbureau, meerbepaald 
de ‘Bevolkingsvooruitzichten 2010-2060’ (FPB - AD SEI, 2011).  
 
Aandeel 55-plussers per sector in loondienst  
 
Omschrijving:  
Per sector wordt het aandeel 55-plussers (55-64 jaar) weergegeven in de totale sectorpopulatie 
(18-64 jaar). Het gaat om een telling van werknemers die verdeeld worden naar gewest volgens 
hun woonplaats. De sector wordt toegekend op basis van de hoofdactiviteit van de werkgever. De 
sectoren zijn weergegeven volgens de WSE-sectorindeling, welke op basis van de NACE-2008-
sectoren wordt aangemaakt. Op 1 januari 2008 is de nieuwe NACE-Bel-nomenclatuur in voege 
getreden (NACE-Bel 2008 of NACE Rev. 2). Voor de vergelijkbaarheid met de voorgaande jaren, 
werden de gegevens voor 2006 en 2007 door RSZ opnieuw aangemaakt op basis van de aan de 
ondernemingen in 2008 nieuw toegekende NACE-codes. 
 
Bron: RSZ (gecentraliseerde statistiek)  
 
Cumulatief aandeel niet-werkende werkzoekenden bereikt met VDAB-trajectwerking en 
aandeel nwwz uitgestroomd uit VDAB-trajectwerking naar werk als loontrekkende  
 
Omschrijving:  
Het cumulatief aantal nwwz bereikt met trajectwerking wordt berekend obv administratieve 
gegevens van de VDAB. Het is een cumulatief aandeel nwwz omdat het gaat over het aandeel 
personen dat in de loop van het jaar minstens één dag ingeschreven was als nwwz bij de VDAB. Er 
wordt met andere woorden een som gemaakt van alle nwwz die ergens gedurende het jaar 
ingeschreven waren bij de VDAB en niet om een gemiddelde.  
Het aandeel nwwz dat na VDAB-trajectwerking uitstroomt wordt eveneens berekend obv 
administratieve gegevens van de VDAB. In de teller staan de nwwz die uit de trajectwerking zijn 
uitgestroomd naar werk als loontrekkende; in de noemer staan alle nwwz (dus niet enkel de nwwz 
in trajectwerking). Ook hier gaat het om de som (en niet het gemiddelde) van alle nwwz die tijdens 
het jaar geregistreerd werden.  
 
Bron: VDAB  
 
Gemiddelde maandelijkse uitstroom van nwwz naar werk  
 
Omschrijving:  
De kans op werk voor nwwz duidt de kans aan die een niet-werkende werkzoekende heeft om 
werk te vinden in een gegeven periode. We berekenen de kans op werk per maand en maken 
vervolgens een gemiddelde voor alle maanden van het jaar. De maandelijkse kans op werk werd 
berekend als het aantal nwwz dat uitstroomt naar werk doorheen een maand ten opzichte van 
het totaal aantal nwwz op de laatste dag van de vorige maand.  



Bron: VDAB  
 
Aandeel ouderen in nieuwe indiensttredingen  
 
Omschrijving:  
Deze cijfers zijn gebaseerd op de EAK. De indiensttredingen worden berekend obv de combinatie 
van q90=1,2 (respondenten die aangeven op het moment van bevraging aan het werk te zijn) met 
statbit=2 (IAB-statuut=werkend) en met q65=2-9 (respondenten die aangeven een jaar voor de 
bevraging niet aan het werk te zijn geweest, of een andere job te hebben uitgevoerd). Van al deze 
indiensttredingen wordt het aandeel hierin van een bepaalde leeftijdsgroep weergegeven.  
 
Bron: EAK van de FOD-Economie – Algemene Directie Statistiek  
 
Aandeel startende zelfstandigen in de bevolking naar leeftijd  
 
Omschrijving:  
Het aantal startende zelfstandigen wordt berekend obv administratieve data van de RSVZ. Het 
gaat om zelfstandigen in hoofdberoep, in bijberoep of na pensioenleeftijd. De totale bevolking 
wordt berekend obv de EAK.  
 
Bron:  
- Aantal startende zelfstandigen is afkomstig van de RSVZ  
- De bevolkingsgegevens zijn afkomstig uit EAK van de FOD Economie – Algemene Directie 
Statistiek  
 
Aandeel 46-plussers in uitzendarbeid  
 
Omschrijving:  
De gegevens mbt tot het aantal uitzendkrachten en het percentage 46- of 50-plussers komen van 
Federgon.  
 
Bron: Federgon  
 
Verdeling naar sector van de 50-64-jarigen werkend of toegetreden in loondienst  
Omschrijving:  
Het aandeel toetredingen (50-64 jaar) wordt berekend door voor elke sector na te gaan wat het 
aandeel indiensttredingen (50-64 jaar) is in de sectoren ten opzichte van het totaal aantal 
indiensttredingen ( 50-64 jaar). Om van een indiensttreding te spreken moet de persoon in 2006 
niet-werkend zijn (dus niet aanwezig in nomenclatuurcodes: 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 ,1.2.3 ,1.3.1 , 
1.3.2 , 1.3.3 , 1.4.1 , 1.4.2 of 1.4.3) en wel één of meerdere jobs uitoefenen in loondienst in 2007, 
(dus aanwezig in nomenclatuurcodes: 1.1.1 , 1.1.2 of 1.4.1).  
Het aandeel werkenden in loondienst van 50-64 jaar wordt berekend door voor elke sector na te 
gaan wat het aandeel werkenden in loondienst van 50-64 jaar is in de sector ten opzichte  



van de totale werkende bevolking tussen 50 en 64 jaar in loondienst (dus aanwezig zijn in 
nomenclatuur codes: 1.1.1 , 1.1.2 of 1.4.1).  
 
Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming bij de KSZ  
 
Jobmobiliteitsgraad  
 
Omschrijving:  
Indicator berekend obv de EAK. De jobmobiliteitsgraad geeft het aandeel werkenden in jaar t-1 
weer die in jaar t een andere betrekking hebben. In de teller staan de werkenden in jaar t die 
aangeven in jaar t-1 een andere betrekking te hebben gehad (q65=2 EN Q90=1,2); in de noemer 
staan alle personen die aangeven werkend te zijn in jaar t-1 (Q65=1,2 plus Q59=1)  
 
Bron: EAK van de FOD-Economie – Algemene Directie Statistiek  
 
Werkenden die deelgenomen hebben aan loopbaanbegeleiding naar leeftijd  
 
Omschrijving:  
Het gaat om de leeftijdsverdeling van de werkenden in loopbaanbegeleiding, op basis van 
administratieve data van de VDAB en ESF. Het volgen van loopbaanbegeleiding wordt 
ondersteund door het Europees Sociaal Fonds, met uitzondering van de loopbaanbegeleiding die 
door de VDAB wordt aangeboden (verbod op dubbele financiering). Zowel de VDAB als het ESF 
registreren het aantal deelnemers en hun kenmerken, deze cijfers zijn een optelling van beide.  
 
Bron: VDAB / ESF  
 
Aandeel van de werkenden dat deelgenomen heeft aan opleidingen naar leeftijd  
Omschrijving:  
Dit is een indicator voor Levenslang Leren gebaseerd op de EAK. Het gaat om deelname aan 
opleiding in een referentieperiode van 4 weken. Inzake Levenslang Leren werkt Eurostat vanaf 
2006 met een nieuwe definitie. Levenslang Leren wordt volgens deze nieuwe methode 
gedefinieerd als het aandeel van de bevolking (25-64 jaar) dat in de referentieperiode van vier 
weken deelnam aan een opleiding in het reguliere onderwijs of geen opleiding volgde in het 
reguliere onderwijs, maar wel buiten het reguliere onderwijs. Waar dit voorheen niet het geval 
was, worden vanaf 2006 de studenten in vakantie uitgesloten. We geven voor 2006 een cijfer  
volgens beide methoden.  
 
Bron:  
- Voor België en de gewesten wordt er gebruik gemaakt van gegevens van de EAK van de FOD-
Economie – Algemene Directie Statistiek.  
- Voor de EU-27 wordt er gebruik gemaakt van gegevens van de LFS van Eurostat.  
 
Werkbaarheidsgraad naar leeftijd en statuut  
 
Omschrijving:  



Gegevens van de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor. Het gaat om het aandeel werkenden dat 
aangeeft geen enkel werkbaarheidsknelpunt te ervaren in zijn of haar job. 
Werkbaarheidsknelpunten worden op 4 domeinen bevraagd: psychische vermoeidheid 
(werkstress); welbevinden (motivatie / demotivatie); leermogelijkheden; en werk-privébalans. 
Meer informatie vindt u bij de publicaties van de SERV over de werkbaarheidsmonitor 
(www.serv.be).  
 
Bron: Vlaamse Werkbaarheidsmonitor, STV Innovatie en arbeid  
 
Leeftijdsverdeling van de niet-werkende werkzoekenden  
 
Omschrijving:  
Zowel het aantal als het aandeel nwwz wordt weergegeven naar leeftijd. Het gaat om 
administratieve data van de regionale bemiddelingsdiensten.  
 
Bron: NBB, Belgostat  
 
Gemiddelde uittredeleeftijd  
 
Omschrijving:  
De gemiddelde uittredeleeftijd geeft de gemiddelde leeftijd weer waarop een werkende 
vijftigplusser uit de arbeidsmarkt treedt. Een werkende vijftigplusser wordt gedefinieerd als een 
persoon die op 31 december in jaar t tussen de 50 en 69 jaar oud is, een job heeft en geen 
pensioenuitkering ontvangt. Een werkende vijftigplusser treedt uit de arbeidsmarkt wanneer hij 
op 31 december in jaar t+1 én op 31 december in jaar t+2 geen job heeft.  
 
Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt & Sociale Bescherming bij de kruispuntbank voor Sociale 
Zekerheid  
 
Gemiddelde loopbaanduur op 50 jaar  
 
Omschrijving:  
De berekening van de verwachte loopbaanduur volgt dezelfde regels als de berekening van de 
verwachte levensduur. De levensverwachting drukt uit hoeveel jaar een persoon op een bepaalde 
leeftijd nog verwacht wordt te leven (indien de sterftekansen per leeftijd stabiel blijven). De 
verwachte loopbaanduur is op eenzelfde manier te interpreteren. Deze drukt uit hoeveel jaar een 
persoon op een bepaalde leeftijd nog verwacht wordt beroepsactief te zijn (indien de 
activiteitsgraden per leeftijd stabiel blijven). In 2009 bedroeg de verwachte loopbaanduur voor 
een 50-jarige afkomstig uit het Vlaams Gewest 7,6 jaar. Dit wil zeggen dat een 50-jarige Vlaming 
gemiddeld nog 7,6 actieve loopbaanjaren voor de boeg had.  
 

Bron: EAK van de FOD-Economie – Algemene Directie Statistiek 


