
 

  

 

Kerncijfers over het werkaanbod - april 2013 

In april 2013 ontving de VDAB 21.625 vacatures in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten. Dat is 

1,2% minder dan in april 2012. 

 

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 2013 verschil met apr 
2012 apr 2013 verschil met apr 

2012 

    21.625 -1,2% 257.044 -12,9% 
Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 10.380 -0,5% 122.521 -14,8% 
  Middengeschoold 4.318 +12,2% 45.561 -11,9% 
  Hooggeschoold 6.927 -8,8% 88.962 -10,7% 
Circuit Gewoon circuit 14.865 -9,7% 189.419 -15,7% 
  Werken en leren 420 +288,9% 1.835 -6,9% 
  Vervanging brugpensioen 26 -16,1% 340 -15,0% 
  Tijdelijk 2.662 -5,4% 37.337 -8,7% 
  Studentenjobs 3.652 +48,3% 28.113 +3,5% 
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 2013 ontving de VDAB 21.625 vacatures. Dat is 1,2% minder dan in april 2012.  

Tijdens de voorbije twaalf maanden heeft de VDAB 257.044 vacatures ontvangen. Dat is 12,9% minder dan in de periode mei 
2011–april 2012. Het aantal vacatures dat de VDAB ontvangen heeft over twaalf maanden lijkt niet verder te dalen (zie ook de 
grafiek rechtsboven). 

Bij de vacatures in het kader van ‘Werken en leren’ gaat het om heel kleine aantallen. Er is echter wel een sterke stijging in april 
t.o.v. april 2012 (+288,9%). Dat  is te wijten aan het nieuwe arbeidscircuit van de federale instapstages (1). 

                                                           

1
 De instapstage is een competentieversterkende maatregel voor laaggeschoolde jongeren in de tweede helft van hun wachttijd en kadert in het economische 

relanceplan van de Federale Regering. De maatregel is gestart in januari 2013. 
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Opvallend is ook dat er deze maand veel meer vacatures voor studentenjobs binnengekomen zijn : bijna de helft meer dan in april 
2012.  

Het stijgend aantal vacatures voor studentenjobs maskeert echter dat het aantal vacatures in de gewone arbeidscircuits nog altijd 
daalt.  

 
 

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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