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1. Megatrends beïnvloeden de arbeidsmarkt

• Vergrijzing

• Migratie 

• Digitalisering – robotisering - automatisering

• Klimaattransitie

• Transitie naar een circulaire economie



Jobimpact megatrends (EU,%)

Bron CLG Europe, 2020



2. Groene transities: één pot nat?
• 40 à 55% CO2-emissies zijn materiaalgerelateerd

• Klimaat: nadruk op sectoren hernieuwbare energie, klimaatneutraal 
bouwen, elektrificatie

• CE: nadruk op sectoren afvalverwerking en recyclage, hergebruik, 
reparatie

• Andere fase van de transitie: S-curve vs. X-curve



3. Verwachte jobimpact klimaattransitie 

Geen enkel EU-land zal meer jobs winnen dan België

Bron: Eurofound (2019) 



Jobimpact per sector – klimaat (EU)



Jobimpact Klimaattransitie België

Bron: Climact, Oxford Economics, Federaal Planbureau (2016)



4. De circulaire economie



Circulaire jobs

Algemene trends:

▪ Shift van extractie en maakactiviteiten

haar hergebruik, reparatie, refurbishment, 

(recyclage).

▪ Van bezit naar gebruik, goederen naar 

diensten

▪ Productie en activiteiten op maat

Arbeids-
intensief

lokaler





43.261 werknemers in de Vlaamse circulaire economie 



CE: kansen voor laaggeschoolden



Jobimpact CE tegen 2030

• Netto-toename;

• EU: -2% à + 7%

• Vlaanderen: I/O-analyse: 30.578 bijkomende jobs verwacht

in de circulaire economie in Vlaanderen in 2030 (= + 1%)

• Circulaire sectoren met de grootste groei:

• repair

• Afvalsector

• 2dehandssector

• Huur en leasing van consumentengoederen



6. Alleen maar goed nieuws dus?

“De uitdaging voor de arbeidsmarkt van de 
toekomst is niet jobs, jobs, jobs, maar skills, 

skills, skills” (Fons Leroy)

Upskilling, reskilling, LLL



7. Conclusies

▪ De klimaattransitie en de circulaire economie zijn een 
motor van jobcreatie voor Vlaanderen

▪ Kansen voor laaggeschoolde profielen, kwetsbare 
profielen en sociale economie

▪ Upskilling, reskilling en matching van vaardigheden in de 
transitie wordt een uitdaging. 
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