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2. Abstract 
 
Dit onderzoeksrapport beschrijft de demografische evolutie en de werkloosheidsgraad van Brusselse 
jongeren. In het eerste deel, geven de auteurs een demografisch overzicht van jongeren in vergelijking 
met de rest van de werkende bevolking. De bevolking op werkleeftijd is sterk toegenomen in Brussel. 
Er is dan ook een demografische groei dankzij de geboorte- en migratiecijfers. Vanwege de 
toegenomen beschikbaarheid van arbeidskrachten, wordt verwacht dat de werkloosheidsgraad in 
Brussel zal stijgen in de toekomst. Het algemene scholingsniveau is ook gestegen. De proportie hoger 
geschoolde jongeren tussen 25 en 29 jaar oud is groter dan bij de oudere leeftijdscategorieën. Jonge 
vrouwen zijn in het algemeen ook hoger geschoold dan jonge mannen.  
 
In het tweede deel beschrijven de auteurs de situatie van jongeren op de arbeidsmarkt. Er zijn hoge 
kwalificatievereisten op de Brusselse arbeidsmarkt: meer dan de helft van de vacatures worden 
ingevuld door hoger opgeleide werkkrachten. Het percentage schoolverlaters daalt op de lange termijn, 
maar blijft veel hoger dan het percentage in Vlaanderen. Deze schoolverlaters zijn voornamelijk 
jongens. Slechts 40% van de lager geschoolde jongeren (25 tot 29 jaar) vindt werk, in vergelijking met 
80% van de hoger geschoolde jongeren. Jongeren zonder EU-nationaliteit hebben ook een lagere kans 
om werk te vinden. Zowel een diploma als talenkennis worden belangrijk geacht op de Brusselse 
arbeidsmarkt.  
 
Ten derde lichten de auteurs longitudinaal onderzoek toe van ACTIRIS over de transitie van onderwijs 
naar de arbeidsmarkt voor jonge schoolverlaters. Dit onderzoek bevestigt dat scholing een belangrijke 
factor is om werk te vinden. Minder dan de helft van jongeren zonder diploma vindt een job binnen 
het jaar, in vergelijking met 3/4 jongeren met een universiteitsdiploma.  
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