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Hoelang zal ik werkloos zijn 
Inleiding 

Elk jaar opnieuw komen er meer en meer mensen terecht in langdurige (>1j) werkloosheid. 
Het wordt namelijk moeilijker om een job te vinden naarmate je langer werkloos bent.  Om 
werklozen beter te begeleiden in hun zoektocht naar een job zouden we graag bij het begin 
van de werkloosheid reeds weten hoelang ze werkloos zullen zijn en vooral waarom ze zo 
kort of lang werkloos zullen zijn. Om op deze twee vragen een antwoord te formuleren, 
nemen we een duik in het domein van ‘data mining’.  

Onderzoek 

Algemeen genomen behelst data mining het zoeken naar patronen in data, waarbij data kan 
worden verstaan als een verzameling van krantenartikels of een lijst met gegevens van 
bankklanten, etc. Een voorbeeld van een simpel patroon in het dagelijks leven daarentegen 
is dat je bijvoorbeeld enkel gaat tennissen bij mooi en niet bij slecht weer. Het echte 
zoekwerk naar meer complexere patronen gebeurt aan de hand van computeralgoritmen. 
Over de jaren heen zijn er zo een resem aan algoritmen uitgevonden met elk hun voor- en 
nadelen. Een aantal van deze algoritmen hebben we toegepast op grote hoeveelheden data 
van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding – kortweg VDAB –  
om patronen te vinden. Heel concreet, bestonden de gegevens uit adres, leeftijd, rijbewijs, 
talenkennis, aantal vorige jobs, etc. van werklozen tussen 2012 en 2015. 

De opzet van het onderzoek liep dus als volgt: Al de gegevens werden gecheckt en zo nodig 
aangepast, vervolgens werden er patronen gezocht via verschillende algoritmen en als 
laatste werd er geanalyseerd of de patronen wel voldoende juist waren. Deze patronen 
kunnen dan achteraf gebruikt worden om te voorspellen of iemand lang of kort werkloos zal 
zijn. Enorm belangrijk in dit korte proces is de kwaliteit van de gegevens. Indien 
bijvoorbeeld de helft van de werklozen niet heeft ingevuld dat hij/zij een rijbewijs heeft, dan 
zijn de resultaten uiteraard niet representatief en dus redelijk ‘foutief’. 

De resultaten van ons onderzoek zijn echter ietwat tegenvallend in die zin dat de patronen 
die we gevonden hebben niet goed genoeg zijn. Eén van de beste patronen die we hebben 
gevonden, zegt het volgende: Als een werkloze die weinig scholing heeft gehad, wordt 
voorspeld als lang werkloos (+ 6 maanden), dan zal die voorspelling in 60.25% van de 
gevallen waar zijn. 

Conclusie 

Dit onderzoek had als doel het efficiënter begeleiden van werklozen door bij de start van 
hun werkloosheid reeds de periode te voorspellen. Op deze manier kan de VDAB de juiste 
middelen aanwenden om werklozen ‘makkelijker’ aan een job te helpen. De resultaten vielen 
echter tegen en verder onderzoek is aangewezen om deze periode beter te voorspellen. 
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