
 

  

 

Kerncijfers over het werkaanbod - mei 2012 

In mei 2012 ontving de VDAB 23.736 vacatures (in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten). Dat is 

23% minder dan in mei 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 

    mei 2012 verschil met mei 
2011 mei 2012 verschil met mei 

2011 

    23.736 -23,0% 288.053 -1,3% 
Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 11.783 -24,9% 139.923 -7,4% 
  Middengeschoold 3.831 -30,6% 50.046 +0,1% 
  Hooggeschoold 8.122 -15,4% 98.084 +8,1% 
Circuit Gewoon circuit 17.010 -24,9% 219.069 -0,7% 
  Werken en leren 81 -53,4% 1.878 +5,0% 
  Vervanging brugpensioen 29 -12,1% 396 +6,2% 
  Tijdelijk 3.253 -25,3% 39.803 -8,6% 
  Studentenjobs 3.363 -7,2% 26.907 +4,7% 
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 mei 2012 ontving de VDAB 23.736 vacatures. Dat is 23% minder dan in mei 2011. Mei 2011 was echter een uitzonderlijk goede 
maand. Mei 2012 scoort wel beter dan de meimaanden in de drie jaren voor 2011. Vorige maand was het verschil -12% (april 2012 
– april 2011). 

Tijdens de voorbije twaalf maanden (juni 2011-mei 2012) heeft de VDAB 288.053 vacatures ontvangen. Dat is 1,3% minder dan in 
de periode juni 2010-mei 2011.  

Bekeken naar gevraagd studieniveau is de vraag over twaalf maanden naar hooggeschoolden (bachelors of masters) het sterkst 
gestegen. 
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Beroepen en sectoren 

 Ontvangen vacatures 

 tijdens de laatste maand tijdens de laatste 12 maanden 

  mei 2012 verschil met mei 
2011 mei 2012 verschil met mei 

2011 

Sectoren: enkele opvallende stijgers         
Gezondheidszorg 771 -38,1% 13.126 +36,4% 
Ontspanning, cultuur en sport 325 +24,5% 3.134 +21,2% 
Informatica, media en telecom 701 -19,8% 8.736 +8,6% 
Zakelijke dienstverlening 2.605 -33,8% 35.752 +5,8% 
Horeca en toerisme 1.137 -7,6% 11.619 +0,4% 
Sectoren: enkele opvallende dalers         
Financiële diensten 200 -35,3% 2.408 -12,9% 
Groot- en kleinhandel 2.437 -34,7% 31.859 -13,4% 
Transport, logistiek en post 464 -34,9% 5.995 -17,8% 
Vervaardiging van transportmiddelen 81 -55,0% 1.663 -18,9% 
Vervaardiging van machines en toestellen 161 -53,6% 2.796 -20,6% 
          
Beroepsgroepen: enkele opvallende stijgers         
Paramedicus, verzorging 1.320 -33,2% 18.643 +15,3% 
Elektricien 319 -36,5% 4.561 +14,3% 
Secretaresse, dactylografe 679 +4,3% 8.087 +13,0% 
Kader openbare besturen 79 +3,9% 728 +12,5% 
Tekenaar 208 -29,0% 2.780 +11,8% 
Beroepsgroepen: enkele opvallende dalers         
Maatschappelijk assistent 158 -12,2% 1.524 -13,2% 
Vertegenwoordiger 749 -32,3% 8.589 -13,5% 
Werknemer verkeer 607 -32,5% 6.725 -15,6% 
Havenarbeider, magazijnier 469 -38,9% 5.026 -19,2% 
Bewaker 178 -62,2% 2.574 -28,0% 

 

De sector van de gezondheidszorg blijft sterk scoren. Ook 'Informatica, media en telecom' en 'Zakelijke dienstverlening' doen 
het over twaalf maanden goed. Maar de laatste maand was de vraag in deze drie sectoren toch lager dan een jaar geleden. 
Sterke stijger 'Ontspanning, cultuur en sport' scoorde ook de laatste maand nog goed. Het gaat hier vooral over tijdelijke jobs 
en studentenjobs, bijvoorbeeld voor monitoren bij sportactiviteiten.  

Een opvallende daler is de sector 'Transport, logistiek en post'. Dat blijkt ook uit het dalende aantal vacatures voor de 
beroepsgroep 'Werknemer verkeer' (vooral chauffeurs). Ook de, weliswaar kleinere, sector van de finaciële diensten (vooral 
banken) werft minder aan. 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. 
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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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