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Inhoud

• Resultaten vanuit onderzoek naar interregionale tewerkstellingszones 
(Viona/VDAB)

• Ism Idea Consult

• Identificeren van drie zones met potentieel voor (meer) interregionale 
pendel/tewerkstelling; in welke mate werkzoekenden gericht op vacatures VG?

• Bevraging werkgevers + analyse van vacatures, werkzoekenden en bestaande 
pendelstromen binnen zones

• Vandaag focus op pendelbewegingen.
• (Enkel) van Waals en Brussels Gewest naar Vlaams Gewest

• Voldoende detail (gemeente + sector); obv RSZ data-aanvraag

• Woon- en werkgemeente en activiteit

• Niet inkomend/uitgaand saldo

• Geen verplaatsingsafstand of –tijd

• Vanaf 2014; kwalitatief betere tewerkstellingsplaats bij RSZ

• Keuze voor enkele specifieke regio’s (gemeentes in rand rond BHG/Halle-
Vilvoorde; Zuid-West Vlaanderen)
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Globaal beeld van intergewestelijke pendel
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Globaal beeld van intergewestelijke pendel

Beeld voor BHG op arrondissementsniveau
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Globaal beeld van intergewestelijke pendel
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Beeld voor WG op arrondissementsniveau



Globaal beeld van intergewestelijke pendel
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Beeld voor WG - woonplaats



Uitgaande pendel vanuit BHG
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Uitgaande pendel BHG
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Gemeenteniveau (absoluut)

Periode: Q2 2018-2019 (pre-corona)

In absolute termen:

- Grootste pendelstroom richting 

rand: Zaventem, Machelen, 

Vilvoorde, Asse, Dilbeek, Sint-

Pieters-Leeuw, Halle, 

Grimbergen…

- Grotere steden: Leuven, 

Mechelen, Aalst



Uitgaande pendel BHG
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Gemeenteniveau (relatief)

Periode: 2018-2019 (pre-corona)

- Zaventem, Wemmel, Sint-

Genesius-Rode: meer dan 20% 

van de jobs worden ingevuld door 

Brusselaars

- Dichte rand (Machelen, Vilvoorde, 

Grimbergen, Meise, Asse, 

Dilbeek…): rond 15% en meer



Uitgaande pendel BHG
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Gemeenteniveau (absoluut en relatief): aandeel vd jobs in gemeente ingevuld door 
pendelende Brusselaars

Periode: 2018-2019 (pre-corona)

- Zaventem, Wemmel, Sint-Genesius-

Rode: meer dan 20% van de jobs 

worden ingevuld door Brusselaars

- Dichte rand (Machelen, Vilvoorde, 

Grimbergen, Meise, Asse, 

Dilbeek…): rond 15% en meer
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Top 5 sectoren in Vlaams Gewest die grootste aantal Brusselaars ontvangen:

1. Administratieve en ondersteunende diensten (N) (10 725; Reiniging (incl dienstencheques; uitzend)

2. Retail (8 871)

3. Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten (M) (4 994; hoofdkantoren; adviesbureas)

4. Vervoer en opslag (4 601)

5. Industrie (3 135)

– Absoluut: Grote pendelstroom richting Vilvoorde (2 337), 

Zaventem (1 796), Machelen (567), Grimbergen (564), Dilbeek 

(535) en Meise (510)

– Relatief: groot deel van de jobs wordt ingevuld door 

Brusselaars: Grimbergen 58%, Meise 66%, Vilvoorde 33%, 

Zaventem 28%, Dilbeek 28%, Asse 28%...

– Absoluut: Grote pendelstroom richting Zaventem (1 646), 

Machelen (998), Asse (874), Halle (657) en Vilvoorde 

(642)

– Relatief: rond de 10 à 15% van de arbeidsplaatsen (in de 

rand) in deze sector wordt ingevuld door de Brusselaars: 

Zaventem (17%), Asse (16%), Sint-Pieters-Leeuw (16%), 

Vilvoorde (15%), Machelen (14%), Halle (10%)
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– Absoluut: Grote pendelstroom richting Zaventem (1 222), 

Machelen (998) (Luchthavengebied) + Asse

– Relatief: rond 20% van de arbeidsplaatsen in deze sector 

wordt ingevuld door Brusselaars: Vilvoorde (25%), Asse 

(21%), Zaventem (18%), Machelen (15%)

– Absoluut:  pendelstroom richting Zaventem (464), Dilbeek (411)

– Relatief: rond de 15-20% de arbeidsplaatsen (in de rand) in deze 

sector wordt ingevuld door de Brusselaars: Zaventem (17%), 

Dilbeek (21%), Sint-Pieters-Leeuw (21%), Machelen (17%) 

Uitgaande pendel BHG
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– Absoluut: Grote pendelstroom richting Zaventem (2036) 

Machelen (830) 

– Relatief: 28% van de arbeidsplaatsen in Zaventem wordt 

ingevuld door Brusselaars, Machelen (37%), Grimbergen (25%)

Uitgaande pendel BHG



Uitgaande pendel (BHG)
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Groot aantal Brusselaars, pendelend naar HV ,zijn 
tewerkgesteld in de reinigingssector. Hiermee 

vullen ze 42% van alle jobs binnen de reiniging in 

Halle-Vilvoorde in.



Uitgaande pendel BHG
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In welke sectoren zijn Brusselaars tewerkgesteld (in regio Brussel + Halle-Vilvoorde)? 

Zo’n 27000 Brusselaars zijn tewerkgesteld in nace2d 
81 (reiniging) (in het BHG zelf of in HV). Hiervan doet 
zo’n 18% dat in Halle-Vilvoorde.



Uitgaande pendel BHG
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Gemeenteniveau-woonplaats

Uit welke gemeentes komen de Brusselse pendelaars voornamelijk?

Absoluut Relatief (t.o.v. loontrekkende bevolking in gemeente)



Uitgaande pendel vanuit WG
Arrondissement Kortrijk, Roeselare en Ieper
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Uitgaande pendel WG
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Gemeenteniveau (absoluut en relatief)
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Top 5 sectoren in WVL (& Oudenaarde) die grootste aantal pendelaars vanuit WG 

ontvangen:

1. Industrie (BCDE) (2 421)

2. Administratieve en ondersteunende diensten (N) (1 515)

3. Retail (G) (1 035)

4. Bouw (F) (749)

5. Vervoer & opslag (H) (639)

– Absoluut: grote pendelstroom van WG naar Kortrijk (269 pendelaars), 

Wevelgem (194), Avelgem (189), Waregem (188), Menen (126), Roeselare 
(103) (en Ronse)

– Relatief: aandeel van de jobs ingenomen door pendelaars uit het WG stijgt tot 
rond de 5%:

– 5% van de jobs in Kortrijk wordt ingevuld door pendelaars uit het WG, 5% in 
Wevelgem, 14% in Avelgem, 3% in Waregem, 7% in Menen, 2% Roeselare, 

28% Spiere-Helkijn; Ronse (32%)
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– Absoluut: grote pendelstroom van WG naar Kortrijk (562), Roeselare (250), Ieper (203), 

Menen (148)

– Relatief: aandeel van de jobs ingenomen door pendelaars uit het WG stijgt tot rond de 7%:

7% van de jobs in Kortrijk in de adm./ond. diensten worden ingevuld door pendelaars uit het 

WG, Roeselare 3%, Ieper 7%, Menen 10%, Avelgem 13%, Spiere-Helkijn 22%

Uitgaande pendel WG
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– Absoluut: grote pendelstroom naar Kortrijk (198), Waregem (118), Menen (102);

– Relatief: aandeel van de jobs ingenomen door pendelaars uit het WG stijgt tot rond de 5%:

Kortrijk (5%), Waregem (3%), Menen (8%) (Avelgem 16%, Wervik 8%, Spiere-Helkijn 32%)

Uitgaande pendel WG



Uitgaande pendel WG
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Gemeenteniveau-woonplaats



Uitgaande pendel WG
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Gemeenteniveau-woonplaats



Samenvattend
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• Rijk beeld op gemeenteniveau, met sectoren waarvoor pendelintensiteit 
duidelijk hoger ligt (openbaar bestuur; onderwijs vs logistiek;  retail; 
ondersteunende diensten)

• In Brussel sterke verwevenheid met (vooral) de rand en luchthaven; met voor 
Brussels Airport bereik over heel het Gewest.

• Ook in Waals Gewest zien we relatief hoge pendelintensiteit (voor bepaalde 
sectoren); maar vooral voor gemeentes aan de taalgrens



DANK U


