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Werkloosheid en inkomen

De Brusselse Paradox: socio-economisch
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De Brusselse Paradox:
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Jobaanbod: 
ruimtelijk 
geconditioneerd

Bron: 
Vandermotten (2009)



Spoor/weg in het BHG en het GEN-netwerk
Bron: 3KCAP, ARUP,

Systematica, ZUS (2012) 



Nabijheid van een OV-halte * (%)

* Afstanden:

Bus: 250 m

Tram:  400 m

Metro:  500 m



Missing links?
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Cijfers

• Territoriaal is het BHG de grootste werkgever (715.000 jobs)

• Het BHG heeft de hoogste werkloosheidsgraad (gemiddeld 20%)

• Hooggeschoolde jobs in Brussel: door 350.000-380.000 hooggeschoolde Vlaamse en 
Waalse pendelaars

• Laaggeschoolde Brusselse inwoners: weggeprijsd door sociale segregatie, 
gentrificatie-effecten en onvoldoende aanwezige adequate jobs

Jobs-housing balance
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‘Proximity decline’: 

wonen en werken in 

dezelfde gemeente nam 

tussen 1991 en 2010 af  

van 43% naar 26%



Omgekeerde pendel

Bron: Mobiliteitsplan Brussel 2011



Brussel / Rand

Pendel naar/van het BHG (2010) Uitgaande pendelintensiteit naar Brussel (2010)

Bron: De Maesschalck et al. (2015)



Bron: mobielbrussel (2011)



Onderzoeksvragen

• ALGEMEEN: Kan in het BHG en tussen het BHG en de BMR een sociaal-ruimtelijke mismatch 
tussen wonen en werken worden gedetecteerd?

• Indien meer specifiek een mismatch tussen het OV-netwerk (frequentie, bereik, snelheid) en joblocatie kan 
worden geobserveerd, draagt deze dan bij tot de uitsluiting van jobmogelijkheden voor bepaalde groepen?

• Wat is de kans voor een laaggeschoolde volwassene, woonachtig in het BHG, 
op het vinden van een job in de Rand, en:

1. In welke mate ondervinden laaggeschoolde werkzoekenden significante barrières met 
betrekking tot het vinden van een job dichter bij huis? (~ model)

2. In welke mate worden vacatures in de Rand niet ingevuld, ten gevolge van 
transportproblemen? (~ interviews, enquête)

3. Welke factoren ondervonden door bepaalde groepen, bepalen de kansen op het vinden
en behouden van werk op de BHG-BMR arbeidsmarkt? (~ V1 + interview, enquête)



Theoretisch model
Regressieanalyse: Y = αX1 + βX2 + γX3 + δX4 + … + ε

Y = Kans op het vinden van een job in de BMR voor een laaggeschoolde Brusselaar [0,1] gebaseerd op interne en externe variabelen

X1 = scholing (intern)

X2 = inkomen (intern)

X3 = OV-bereikbaarheid/toegankelijkheid (extern)

X4 = autobereikbaarheid/toegankelijkheid (extern)

Xi = bezit rijbewijs, reisduur, afstand, brandstofverbruik, jobcompositie per zone, jobdichtheid, toegang tot informatie, etniciteit, taalkennis,…

Schaal: gemeente < wijk/statistische sector < Verkeersanalysezone

• Opzet

• De ontwikkeling van een waarschijnlijkheidsmaat betreffende het vinden van een job, via weging door richtingscoëfficiënten (α, β...)

• De ontwikkeling van een waarderingsmaat voor bepaalde joblocaties in de Rand, op basis van jobdichtheid en bereikbaarheid

• Uitdaging: data!

Kwantificering?



Metropolitane visie


