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Kerncijfers over het werkaanbod - februari 2014
In februari 2014 ontving de VDAB 21.480 vacatures in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten. Dat
is 20% meer dan in februari 2013.

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 seizoenschommelingen. 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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tijdens de laatste 12 maanden
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+1,3%
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+2,1%
+95,3%
2.934
-13,5%
300
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-6,0%

Rood : minstens 10 procentpunten onder gemiddelde / Groen : minstens 10 procentpunten boven gemiddelde

Ontvangen vacatures
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In februari 2014 ontving de VDAB 21.480 vacatures. Dat is 20,0% meer dan in februari 2013.
De laatste twaalf maanden werden 233.705 jobs ontvangen, ook dat is 1,3% meer dan het jaar voordien. Voor het eerst sinds april
2012 noteren we hiermee een toename van dit gecumuleerd aantal ontvangen vacatures in vergelijking met twaalf maanden
geleden. Dit duidt op een verbetering van de vacaturemarkt als gevolg van de lichte groei van het BBP in de tweede jaarhelft van
2013. Het aantal vacatures in het kader van Werken en leren, alhoewel vrij laag in absolute cijfers, blijft sterk stijgen wegens het
invoeren van de instapstages in januari 2013. In het tijdelijk circuit werden nog steeds 6% minder vacatures ontvangen tijdens de
laatste 12 maanden, maar de maand-op-maandvergelijking toont wel al een groei met 14,3%.
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Vanaf januari 2014 worden de vacatures voor studentenjobs, wegens te grote schommelingen los van de economische realiteit,
niet meer meegeteld in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten. Oudere cijfers in bovenstaande tabel alsook de
cijfers waarop de grafieken gebaseerd zijn, zijn herberekend.

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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