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Kerncijfers over het werkaanbod - augustus 2013
In augustus 2013 ontving de VDAB 19.692 vacatures in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten. Dat
is 8,6% minder dan in augustus 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.
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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.
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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 augustus 2013 ontving de VDAB 19.692 vacatures. Dat is 8,6% minder dan in augustus 2012. De jaar-op-jaar vergelijking, die
vorige maand voor het eerst sedert lang positief was, is weer omgeslagen. Voor studentenjobs waren er meer vacatures dan een
jaar geleden.
Het aantal ontvangen vacatures tijdens de laatste twaalf maanden bedraagt nu 249.504. Dat is 10,0% minder dan in de periode
september 2011 – augustus 2012.

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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