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Kerncijfers over het werkaanbod - februari 2012 

In februari 2012 ontving de VDAB 22.978 vacatures (in het Normaal Economisch Circuit zonder 

Uitzendopdrachten). Dat is 11% minder dan in februari 2011. 

Aantal ontvangen vacatures per maand
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Aantal ontvangen vacatures in de laatste 12 maanden
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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 dit jaar (vanaf januari) tijdens de laatste 12 maanden 

    feb 2012 verschil met 
feb 2011 

feb 2012 verschil met feb 
2011 

feb 2012 verschil met feb 
2011 

    22.978 -11,0% 46.641 -8,0% 303.357 +10,5% 

Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 11.223 -13,0% 21.935 -13,7% 149.960 +4,0% 

  Middengeschoold 3.748 -18,6% 7.951 -10,4% 53.094 +13,6% 

  Hooggeschoold 8.007 -3,9% 16.755 +2,0% 100.303 +19,8% 

Circuit Gewoon circuit 17.491 -9,2% 35.446 -8,5% 231.774 +12,4% 

  Werken en leren 163 +24,4% 330 +13,0% 1.904 +12,7% 

  Vervanging brugpensioen 34 +3,0% 70 +9,4% 420 +18,6% 

  Tijdelijk 3.106 -24,8% 7.223 -10,1% 41.824 -1,4% 

  Studentenjobs 2.184 -3,7% 3.572 -0,1% 27.435 +14,4% 

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 februari 2012 ontving de VDAB 22.978 vacatures. Dat is 11% minder dan in februari 2011. Vorige maand was het verschil 

4,9% (januari 2012 – januari 2011). 

Het aantal van februari ligt ook lager dan dat van januari. Dat is voor een februarimaand (een korte maand) echter niet 

abnormaal.  

Tijdens de voorbije twaalf maanden heeft de VDAB 303.357 vacatures ontvangen. Dat is 10,5% meer dan in de periode maart 

2010-februari 2011. Het stijgingsritme van het aantal vacatures over twaalf maanden blijft verder dalen. Ter herinnering : 

vorige maand was de toename nog 14,3%, de maand daarvoor 17,2%. De top van de vacaturemarkt ligt achter de rug.  

 

De vraag over twaalf maanden naar hooggeschoolden (bachelors of masters) kent de grootste stijging (+19,8%). Dat blijkt ook 

uit het lijstje van opvallend goed scorende beroepsgroepen : er zijn nogal wat hooggeschoolde beroepsgroepen bij.  

 



Meer  informatie: 

VDAB Studiedienst 

Keizerslaan 11, 1000  Brussel 

02 506 15 88 

studiedienst@vdab.be 

www.vdab.be/trends 

VDAB werkaanbodbericht januari 2012 VDAB werkaanbodbericht februari 2012 

Beroepen en sectoren 
 Ontvangen vacatures 

 tijdens de laatste maand dit jaar (vanaf januari) tijdens de laatste 12 maanden 

  feb 2012 verschil met 
feb 2011 

feb 2012 verschil met 
feb 2011 

feb 2012 verschil met 
feb 2011 

Sectoren: enkele opvallende stijgers             
Gezondheidszorg 902 -3,1% 2.055 +19,3% 13.475 +48,5% 

Vervaardiging van bouwmaterialen 75 +66,7% 118 +25,5% 719 +23,3% 

Ontspanning, cultuur en sport 342 -8,8% 873 +44,8% 3.093 +23,3% 

Zakelijke dienstverlening 2.833 -7,4% 5.699 -5,2% 37.717 +21,8% 
Informatica, media en telecom 756 +9,2% 1.529 +0,5% 8.916 +16,5% 

Sectoren: enkele opvallende dalers             
Financiële diensten 292 -19,6% 487 -20,3% 2.664 -3,9% 

Transport, logistiek en post 533 -13,2% 1.046 -18,9% 6.742 -4,3% 
Textiel, kleding en schoeisel 54 -20,6% 77 -42,1% 674 -4,4% 

Openbare besturen 736 -13,9% 1.387 -24,9% 9.090 -4,6% 

Primaire sector 133 -12,5% 259 -12,8% 2.584 -10,4% 

              

Beroepsgroepen: enkele opvallende stijgers           
Elektricien 288 -13,3% 627 -1,4% 4.744 +34,0% 

Ingenieur 734 +0,4% 1.512 +4,3% 9.810 +29,0% 

Paramedicus, verzorging 1.218 -20,8% 2.907 +0,9% 19.398 +28,3% 
Technicus 850 -13,5% 1.766 -6,2% 11.655 +23,5% 

Secretaresse, dactylografe 718 +16,4% 1.388 +25,8% 8.306 +20,4% 

Beroepsgroepen: enkele opvallende dalers           
Werknemer verkeer 505 -16,1% 995 -22,8% 7.302 -2,4% 
Landbouwer, visser 149 -23,6% 294 -16,9% 3.036 -4,9% 

Havenarbeider, magazijnier 304 -41,7% 636 -30,7% 5.567 -5,2% 

Maatschappelijk assistent 131 -9,0% 255 -12,4% 1.578 -9,9% 

Inpakker 156 -32,5% 277 -1,1% 1.168 -16,1% 

De sector van de gezondheidszorg blijft sterk scoren. Ook Zakelijke dienstverlening doet het over twaalf maanden goed, 

alhoewel het de laatste maanden iets minder was. Daarnaast kent ook Ontspanning, cultuur en sport een stijging over twaalf 

maanden, evenals Informatica, media en telecom. Informatica, media en telecom bleef het ook de laatste maand goed doen. 

Bij de kleine sectoren valt Vervaardiging van bouwmaterialen op.  

Bij de opvallende stijgers bij de beroepsgroepen vinden we enkele technisch gerichte beroepen die zware knelpuntberoepen 

zijn.  Technisch geschoolden blijven gegeerd op de arbeidsmarkt. 

Opvallende dalers zijn werknemers verkeer (vooral chauffeurs) en magazijniers. Dat wordt ook weerspiegeld in de dalende 

vraag in bijvoorbeeld de sector Transport, logistiek en post. 

 

Toelichting 

Een gedetailleerde toelichting bij de tabellen (definities, indelingen, waarnemingsveld,…) wordt verspreid via de VDAB-website 

(zie http://arvastat.vdab.be/arvastat/indexhelp.htm).  

 

 

 


