
 

  

 

Kerncijfers over het werkaanbod - april 2012 

In april 2012 ontving de VDAB 21.879 vacatures (in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten). Dat is 

11,7% minder dan in april 2011. 
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De bovenstaande grafiek toont voor elke maand van de voorbije vijf jaren 
het aantal in die maand ontvangen vacatures. De grafiek toont duidelijk 
de maand-op-maand evolutie en de seizoensschommelingen. Ook is 
zichtbaar hoe een bepaalde maand scoort ten opzichte van dezelfde 
maand in andere jaren. 

  

De bovenstaande grafiek toont voor elke maand het aantal tijdens de 
voorbije twaalf maanden ontvangen vacatures. De seizoensinvloeden 
worden daardoor uitgeschakeld en de trend wordt duidelijker.  
 

  Ontvangen vacatures 
    tijdens de laatste maand tijdens de laatste 12 maanden 

    apr 2012 verschil met apr 
2011 apr 2012 verschil met apr 

2011 

    21.879 -11,7% 295.140 +4,3% 
Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 10.435 -18,9% 143.838 -2,7% 
  Middengeschoold 3.849 -12,3% 51.736 +8,0% 
  Hooggeschoold 7.595 +1,1% 99.566 +14,4% 
Circuit Gewoon circuit 16.464 -11,1% 224.695 +5,2% 
  Werken en leren 108 -2,7% 1.971 +11,0% 
  Vervanging brugpensioen 31 -26,2% 400 +8,4% 
  Tijdelijk 2.814 -12,5% 40.906 -4,9% 
  Studentenjobs 2.462 -14,5% 27.168 +12,3% 
Rood : minstens 10 procentpunten onder gemiddelde / Groen : minstens 10 procentpunten boven gemiddelde 
Middengeschoold : 3e en 4e graad secundair onderwijs / Hooggeschoold : bachelor- en masterdiploma's.  

 

Ontvangen vacatures 

In april 2012 ontving de VDAB 21.879 vacatures. Dat is 11,7% minder dan in april 2011.  

Het aantal ontvangen vacatures was in april lager dan in maart, maar dat is niet ongewoon. April is daarmee tot nu toe wel de 
zwakste maand van 2012. 

Tijdens de voorbije twaalf maanden heeft de VDAB 295.140 vacatures ontvangen. Dat is 4,3% meer dan in de periode mei 2010-
april 2011. Het stijgingsritme van het aantal vacatures over twaalf maanden blijft verder dalen. Ter herinnering : vorige maand was 
de toename nog 7,1%, de maand daarvoor 10%. Vorige maand bedroeg het cumulatief aantal ontvangen vacatures over twaalf 
maanden 298.029. De vacaturemarkt is zachtjesaan aan het krimpen. 

De vraag over twaalf maanden naar hooggeschoolden (bachelors of masters) kent de grootste stijging (+14,4%). Het aantal 
vacatures voor laaggeschoolden of waarin geen studievereiste gesteld worden is daarentegen aan het dalen. 
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Beroepen en sectoren 

 Ontvangen vacatures 

 tijdens de laatste maand tijdens de laatste 12 maanden 

  apr 2012 verschil met apr 
2011 apr 2012 verschil met apr 

2011 

Sectoren: enkele opvallende stijgers         
Gezondheidszorg 846 +8,5% 13.601 +48,5% 
Ontspanning, cultuur en sport 168 -27,9% 3.070 +23,0% 
Informatica, media en telecom 682 +8,1% 8.909 +15,1% 
Zakelijke dienstverlening 2.712 -0,9% 37.084 +14,7% 
Dranken, voeding en tabak 247 -16,8% 3.937 +4,7% 
Sectoren: enkele opvallende dalers         
Financiële diensten 226 +14,1% 2.517 -8,2% 
Vervaardiging van transportmiddelen 94 -53,5% 1.762 -8,6% 
Primaire sector 234 +48,1% 2.440 -11,5% 
Vervaardiging van machines en toestellen 207 -38,4% 2.982 -12,6% 
Transport, logistiek en post 349 -48,4% 6.244 -12,6% 
          
Beroepsgroepen: enkele opvallende stijgers         
Paramedicus, verzorging 1.267 -8,7% 19.300 +25,4% 
Elektricien 338 -12,7% 4.744 +24,6% 
Tekenaar 214 -16,1% 2.865 +22,4% 
Andere onderwijs 169 +5,0% 3.475 +19,3% 
Technicus 927 +1,2% 11.559 +16,1% 
Beroepsgroepen: enkele opvallende dalers         
Havenarbeider, magazijnier 417 -31,6% 5.325 -8,1% 
Werknemer verkeer 489 -18,9% 7.017 -9,1% 
Maatschappelijk assistent 95 -35,4% 1.546 -10,3% 
Inpakker 52 -30,7% 1.187 -10,7% 
Bewaker 96 -52,7% 2.867 -12,9% 

 

De sector van de gezondheidszorg blijft nagenoeg de sterkste sector voor wat betreft de vraag naar arbeidskrachten. Ook 
'ontspanning, cultuur en sport' doet het goed, zij het dat de vraag in april toch zwakker was dan in dezelfde maand vorig jaar. 
Het gaat in deze sector vooral over tijdelijke jobs en studentenjobs, bijvoorbeeld voor monitoren bij sportactiviteiten. De 
zakelijke dienstverlening en 'informatica, media en telecom' blijven goed scoren. Bij de stijgers, althans over twaalf maanden, 
noteren we ook 'dranken, voeding en tabak'. 

Een opvallende daler is de sector van 'transport, logistiek en post'. Dat blijkt ook uit het dalende aantal vacatures voor de 
beroepsgroep 'werknemers verkeer' (vooral chauffeurs). 

Bij de opvallende stijgers bij de beroepsgroepen vinden we enkele technisch gerichte beroepen die zware knelpuntberoepen 
zijn.  Technisch geschoolden blijven gegeerd op de arbeidsmarkt. Ook naar verpleegkundigen en verzorgenden is de vraag 
sterk. De beroepsgroep 'andere onderwijs' bevat vooral docenten in het hoger onderwijs en onderwijzend personeel voor het 
volwassenenonderwijs. 

Opvallende dalers vinden we bij enkele eerder laaggeschoolde beroepen : bewaker, inpakker, magazijnier. 
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Toelichting 

De Arvastat-toepassing biedt snel en eenvoudig statistieken over de werkloosheid en het werkaanbod in Vlaanderen. Arvastat 
kan u raadplegen via volgende link: http://arvastat.vdab.be/arvastat/index.html. 

Er is ook een gedetailleerde toelichting bij de tabellen (definities, indelingen, waarnemingsveld, …) beschikbaar op 
http://arvastat.vdab.be/arvastat/admin/help.html. 
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