
 

  

 

Kerncijfers over het werkaanbod - juni 2012 

In juni 2012 ontving de VDAB 26.194 vacatures (in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten). Dat is 

7,5% minder dan in juni 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 

    jun 2012 verschil met jun 
2011 jun 2012 verschil met jun 

2011 

    26.194 -7,5% 285.919 -2,9% 
Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 13.321 -8,8% 138.632 -8,5% 
  Middengeschoold 4.415 -7,6% 49.685 -1,7% 
  Hooggeschoold 8.458 -5,4% 97.602 +5,8% 
Circuit Gewoon circuit 18.305 -11,7% 216.641 -3,3% 
  Werken en leren 98 -33,3% 1.829 +0,8% 
  Vervanging brugpensioen 35 -16,7% 389 +1,0% 
  Tijdelijk 3.417 +7,3% 40.036 -6,0% 
  Studentenjobs 4.339 +2,8% 27.024 +6,3% 
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 juni 2012 ontving de VDAB 26.194 vacatures. Dat is 7,5% minder dan in juni 2011. Vergeleken met de juni-maanden van de 
voorbije vijf jaar was juni 2012 echter geen slechte juni-maand.  

Tijdens de voorbije twaalf maanden (juli 2011-juni 2012) heeft de VDAB 285.919 vacatures ontvangen. Dat is 2,9% minder dan in 
de periode juli 2010-juni 2011.  

Over de voorbije twaalf maanden is de vraag naar hooggeschoolden (bachelors of masters) wel nog gestegen. Het aantal vacatures 
waar geen studievereiste gesteld werd of waar laaggeschoolden gevraagd werden, is gedaald.  
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Beroepen en sectoren 

 Ontvangen vacatures 

 tijdens de laatste maand tijdens de laatste 12 maanden 

  jun 2012 verschil met jun 
2011 jun 2012 verschil met jun 

2011 

Sectoren: enkele opvallende goed scorende sectoren       
Ontspanning, cultuur en sport 273 +58,7% 3.235 +25,8% 
Gezondheidszorg 602 -50,2% 12.518 +25,6% 
Informatica, media en telecom 685 +6,7% 8.779 +8,0% 
Maatschappelijke dienstverlening 2.699 +14,8% 23.371 +0,4% 
Horeca en toerisme 1.039 -0,6% 11.613 -0,4% 
Sectoren: enkele opvallende dalers         
Metaal 301 -15,4% 2.762 -14,0% 
Groot- en kleinhandel 2.621 -21,1% 31.158 -15,4% 
Transport, logistiek en post 508 -3,1% 5.979 -15,9% 
Vervaardiging van machines en toestellen 364 +20,9% 2.859 -20,0% 
Vervaardiging van transportmiddelen 102 -20,9% 1.636 -22,6% 
          
Beroepsgroepen: enkele opvallende stijgers         
Elektricien 541 +24,7% 4.668 +12,4% 
Inpakker 154 +75,0% 1.370 +11,7% 
Andere onderwijs 397 +16,4% 3.333 +9,8% 
Paramedicus, verzorging 1.248 -32,2% 18.050 +9,5% 
Technicus 1.132 +8,2% 11.411 +7,7% 
Beroepsgroepen: enkele opvallende dalers         
Houtbewerker 222 -32,5% 3.064 -13,2% 
Werknemer verkeer 636 -14,3% 6.619 -17,0% 
Drukkerijarbeider 55 -42,7% 750 -21,7% 
Havenarbeider, magazijnier 469 -17,9% 4.924 -21,8% 
Bewaker 211 -57,4% 2.290 -39,8% 

 

De sector 'Ontspanning, cultuur en sport' blijft sterk stijgen. Dat is gezien de tijd van het jaar niet verwonderlijk.  Het gaat hier 
vooral over tijdelijke jobs en studentenjobs, bijvoorbeeld voor monitoren bij sportactiviteiten. Ook de andere seizoensgebonden 
sector, 'Horeca en Toerisme', hoort bij de beter scorende sectoren, met nagenoeg evenveel vacatures als vorig jaar. 

Ook 'Gezondheidszorg' en 'Informatica, media en telecom' doen het over twaalf maanden goed.  

De sector 'Transport, logistiek en post' blijft dalen. Dat blijkt ook uit het dalende aantal vacatures voor de beroepsgroep 
'Werknemer verkeer' (vooral chauffeurs). Daarnaast valt ook de achteruitgang bij sommige metaalverwerkende sectoren op, 
zoals de vervaardiging van transportmiddelen, machines en toestellen. 

Bij de opvallende stijgers bij de beroepsgroepen vinden we enkele technisch gerichte beroepen die zware knelpuntberoepen 
zijn.  Technisch geschoolden blijven gegeerd op de arbeidsmarkt. De beroepsgroep 'Andere onderwijs' omvat onder andere 
docenten voor het hoger onderwijs en onderwijzend personeel voor volwassenenonderwijs, maar ook niet-onderwijzend 
personeel. 

Grote dalers bij de beroepsgroepen zijn onder andere enkele beroepen uit transport en logistiek : chauffeurs, magazijniers, 
bewakingsagenten (bijvoorbeeld op de luchthaven van Zaventem). Ook voor schrijnwerkers zijn er minder vacatures. 
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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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