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Onderzoek toont aan: kansen voor jong en divers 
talent (m/v/x) in de haven 
 
63.000 jobs in haven van Antwerpen in kaart gebracht 
 
De haven van Antwerpen blijft met 63.000 directe jobs een sterke werkgever. Al 
deze havenwerknemers samen zorgen elk jaar voor 47 miljoen euro 
belastinginkomsten voor gemeenten verspreid over het gehele Belgische 
grondgebied. Maar, de haven blijft een mannenbastion. Opvallend is dat één op de 
zes havenwerknemers ouder is dan 55 jaar. Dit biedt kansen voor jongeren en divers 
talent, maar ook uitdagingen voor bedrijven en onderwijs. Dit blijkt uit een recent 
onderzoek van de UAntwerpen in opdracht van de provincie Antwerpen en Port of 
Antwerp. De UAntwerpen bracht 79 steden en gemeenten en vijf provincies in kaart. 
 
“De haven zoekt alles wat ik niet ben, vrouw, divers én jong” merkt Ludwig Caluwé, 
gedeputeerde voor Economie, op. De haven levert tienduizenden directe jobs en voor elke 
gemeente in de provincie Antwerpen inkomsten op. Dat is goed, maar de achilleshiel is de 
gemiddelde leeftijd van de havenwerknemers. “Dit is een gedeelde uitdaging voor Port of 
Antwerp, de havenbedrijven, het onderwijs en het provinciaal Havencentrum. Er liggen kansen 
klaar voor jongeren. We moeten jonge mannen én vrouwen duidelijk maken dat er een boeiende 
carrière op hen in de haven wacht. Net daarom bouwt en ontwikkelt de provincie samen met 
het Havenbedrijf Antwerpen een nieuw havenbelevingscentrum op de Droogdokkensite.” 
 
Annick De Ridder benadrukt de grote waaier aan mogelijkheden: “Mensen denken bij werken 
in de haven vaak aan de klassieke havenarbeider. Een erg belangrijke job natuurlijk, maar de 
haven heeft nog veel meer te bieden. Potentiële sollicitanten denken nog te snel aan het 
stereotiepe beeld van iemand die een serieus aantal kilo’s rondsjouwt. Dat klopt natuurlijk 
niet. We zoeken erg diverse profielen, denk maar aan IT professionals, laboranten of logistiek 
bedienden. We doen er alles aan om nieuw talent aan te trekken om zo de rol van onze haven 
als duurzame economische motor van Vlaanderen verder te versterken.” Ze voegt eraan toe 
dat  de haven zowel qua toegevoegde waarde als werkgelegenheid een belangrijke impact 
heeft: “De haven zorgt voor werkgelegenheid voor zo’n 63.000 personen in de stad Antwerpen 
en de gemeenten rond het havengebied. En daarbovenop komen nog eens de 80.000 indirecte 
jobs die door de haven gecreëerd worden.” 
 

Wie zijn de havenwerknemers?  

Drie op vier havenwerknemers werkt op rechteroever 

Met 63.000 zijn ze. 76% van de havenwerknemers werkt voor een vestiging van een 
havenonderneming op rechteroever (stad Antwerpen) en 24% in een vestiging op linkeroever. 
Op linkeroever werkt 14% in Beveren en 10% in Zwijndrecht. 



Zes op tien havenwerknemers werkt in de industrie (niet-maritieme cluster) 

25.572 (40,44%) havenwerknemers werken in de maritieme cluster en 37.669 (59,56%) 
werknemers in de niet-maritieme cluster. Grootste werkgever in de maritieme cluster zijn de 
goederenbehandelaars (met 15.060 havenwerknemers). In de  niet-maritieme cluster is de 
chemische nijverheid koploper (met 11.530 havenwerknemers). Samen hebben ze méér dan 
een derde van alle havenwerknemers in dienst.  

De haven blijft een mannenbastion 

De havenwerknemers verschillen op verscheidene vlakken van de doorsnee loontrekkenden in 
Vlaanderen of België. Zo zijn vier op de vijf havenwerknemers mannen en slechts één op de 
vijf is vrouw, terwijl dit in de Vlaamse en Belgische werknemerspopulatie nagenoeg in 
evenwicht is.  

Het overgrote deel van de havenwerknemers werkt voltijds: 88%. De overige 12% werkt 
deeltijds, waarvan ongeveer 60% aan de slag is in een vierdagenweek. Vrouwen werken ook 
vaker deeltijds (31%) dan de mannen (7%). 

Havenwerknemers zijn iets ouder 

Ook naar leeftijd is er een merkbaar verschil, zij het iets minder uitgesproken: de 
havenwerknemers zijn doorsnee iets ouder dan de Vlaamse werknemers. Vooral in de leeftijd 
tussen 40-54 ligt de verhouding hoger: 40,66% in de haven en 38,79% in Vlaanderen. 
Opvallend is ook dat er minder jonge havenwerknemers zijn (jonger dan 24 jaar): 5,29% 
tegenover 7,34% in Vlaanderen. 

Nationaliteit en herkomst 

De 63.000 havenwerknemers zijn naar nationaliteit en herkomst ongeveer even divers als het 
totaal van alle werknemers in Vlaanderen en België. Daartegenover staat dat de bevolking van 
Antwerpen en omgeving veel diverser is dan gemiddeld. Die diversiteit vinden we nog niet 
terug in de tewerkstelling in de haven.  

Waar wonen de havenwerknemers? 

In elke Vlaamse provincie en in elke gemeente in de provincie Antwerpen wonen er 
havenmedewerkers. In de gemeentes nabij de haven wonen de grootste aantallen 
havenwerknemers. Ruim 9 havenwerknemers op 10 komen uit de provincie Antwerpen of 
Oost-Vlaanderen. 

De stad Antwerpen is met 17.145 inwoners havenwerknemer de absolute koploper. Beveren 
telt 4.196 havenwerknemers, de gemeente Stabroek telt er 2.149, de gemeente Kapellen 
1.907 en Brasschaat telt 1.778 havenwerknemers. Kijken we naar de top 10 met het aantal  
havenwerknemers binnen het totaal van loontrekkenden dan staat Stabroek (28,82%) voorop. 

Top 10 gemeenten en havenwerknemers in de provincie Antwerpen: 

Gemeente Top 10 havenwerknemers- 
provincie Antwerpen 

Gemeente 
Top 10 provincie Antwerpen - 

aandeel havenwerknemers in totaal 
aantal loontrekkenden 

Antwerpen 17145 Stabroek 28,82% 

Stabroek 2149 Kapellen 21,28% 

Kapellen 1907 Zwijndrecht 18,98% 

Brasschaat 1778 Kalmthout 16,32% 



Schoten 1750 Essen 15,51% 

Brecht 1547 Brasschaat 14,80% 

Zwijndrecht 1392 Schoten 14,49% 

Wuustwezel 1017 Brecht 14,21% 

Kalmthout 994 Wuustwezel 13,37% 

Essen 935 Wijnegem 10,65% 

 

Top 10 gemeenten en havenwerknemers in het Waasland: 

Gemeente 
Top 10 havenwerknemers 

- Waasland Gemeente 
Top 10 Waasland - aandeel 

havenwerknemers in totaal aantal 
loontrekkenden 

Beveren 4196 Beveren 23,00% 

Sint-Niklaas 1717 Zwijndrecht 18,98% 

Zwijndrecht 1392 Kruibeke 15,59% 

Sint-Gillis-Waas 1072 Sint-Gillis-Waas 14,90% 

Kruibeke 987 Stekene 12,55% 

Stekene 850 Temse 7,23% 

Temse 779 Moerbeke 6,70% 

Lokeren 318 Sint-Niklaas 6,45% 

Moerbeke 165 Waasmunster 4,23% 

Waasmunster 147 Lokeren 2,07% 
 

Hoeveel dragen de havenwerknemers bij aan hun gemeente? 

Alle 63.000 havenwerknemers samen brachten in 2017 de Belgische steden en gemeenten 
47.216.170,53 euro op via de aanvullende personenbelasting. De haven van Antwerpen is een 
belangrijke bron van inkomsten voor alle 69 steden en gemeenten in de provincie Antwerpen 
(33.777.847,61 euro) en voor de 10 gemeenten in het Waasland (8.275.743,41 euro). 

 

De top 10 in de provincie Antwerpen: 

Antwerpen  € 12.511.216,73  
Stabroek  €   1.630.016,50  
Brasschaat  €    1.369.243,44  
Schoten  €    1.340.769,38  
Brecht  €    1.282.394,52  
Kapellen  €    1.277.738,98  
Kalmthout  €        956.819,91  
Essen  €         848.667,99  
Wuustwezel  €         817.731,10  
Zoersel  €         566.219,62  

 

De top 10 in het Waasland: 



Beveren € 2.486.312,62 
Sint-Niklaas € 1.572.298,41 
Kruibeke € 933.172,54 
Sint-Gillis-Waas € 853.794,80 
Stekene € 768.058,07 
Temse € 716.287,45 
Zwijndrecht € 383.054,85 
Lokeren € 264.982,84 
Waasmunster € 151.080,24 
Moerbeke € 146.701,57 

 

Een overzicht van alle 79 gemeenten uit de provincie Antwerpen en het Waasland vindt u hier.  
 
Het volledig onderzoek vindt u hier. 
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