
 

 

 

  

 

Kerncijfers over het werkaanbod - maart 2014 

In maart 2014 ontving de VDAB 21.200 vacatures in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten. Dat is 

1,9% meer dan in maart 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. 

  

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 

    maa 2014 verschil met 
maa 2013 maa 2014 verschil met 

maa 2013 

    21.200 +1,9% 234.093 +1,8% 
Circuit Gewoon circuit 17.960 +3,7% 195.532 +2,5% 
  Werken en leren 215 -17,0% 2.890 +89,8% 
  Vervanging brugpensioen 22 -12,0% 297 -13,9% 
  Tijdelijk 3.003 -6,4% 35.374 -5,5% 
Rood : minstens 10 procentpunten onder gemiddelde / Groen : minstens 10 procentpunten boven gemiddelde 

 

 

 

Ontvangen vacatures1 

In maart 2014 ontving de VDAB 21.200 vacatures. Dat is 1,9% meer dan in maart 2013 maar minder dan de maand-op-maand-
toename tijdens februari en januari (respectievelijk 20% en 14%). Enkel het ‘Gewoon circuit’ vertoont een toename (met 3,7%); 
‘Werken en leren’ daalt opvallend met 17% (vanwege een daling van 142 naar 105 jobs voor instapstages) en ook het ‘Tijdelijk 
circuit’ daalt met 6,4%. 

De laatste twaalf maanden werden 234.093 jobs ontvangen, dat is 1,8% meer dan het jaar voordien. Voor de tweede maand op rij 
noteren we hiermee een toename van dit gecumuleerd aantal ontvangen vacatures in vergelijking met twaalf maanden geleden. Dit 
duidt op een verdere verbetering van de vacaturemarkt. Het aantal vacatures in het kader van ‘Werken en leren’, alhoewel vrij laag 
in absolute cijfers, stijgt sterk wegens het invoeren van de instapstages in januari 2013. In het tijdelijk circuit werden nog steeds 
bijna 6% minder vacatures ontvangen tijdens de laatste 12 maanden. 
  

                                                           

1 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. 
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Sectoren 

Ontvangen vacatures 
tijdens de laatste maand tijdens de laatste 12 maanden 

  maa 2014 verschil met 
maa 2013 maa 2014 verschil met 

maa 2013 

Sectoren: opvallende stijgers         
Vervaardiging van transportmiddelen 66 +43,5% 1.367 +32,2% 
Chemie, rubber en kunststof 192 +9,7% 1.428 +11,9% 
Overige industrie 85 +46,6% 1.112 +7,5% 
Transport, logistiek en post 401 +15,9% 4.993 +5,9% 
Horeca en toerisme 947 +31,9% 9.147 +4,9% 
Sectoren:opvallende dalers         
Financiële diensten 141 -34,4% 1.848 -20,9% 
Openbare besturen 489 -18,0% 5.542 -22,8% 
Vervaardiging van machines en toestellen 144 -35,1% 1.789 -23,6% 
Overige dienstverlening 122 -12,2% 1.225 -28,9% 
Primaire sector 107 +12,6% 1.282 -31,6% 

 

Enkele grote sectoren zoals ‘horeca en toerisme’ en in mindere mate ‘transport, logistiek en post’ en ‘chemie, rubber en kunststof’ 
scoren veel hoger dan +1,8% wanneer het aantal ontvangen vacatures tijdens de laatste 12 maanden vergeleken wordt met 
dezelfde som vorig jaar. In andere sectoren, waaronder ‘openbare besturen’, ligt het aantal vacatures in de laatste 12 maanden 
echter meer dan 20% lager dan vorig jaar het geval was. Er is in deze sectoren nog geen kentering merkbaar. 

 
 

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. 
 

 

  


