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Kerncijfers werkaanbod november 2011 

In november 2011 ontving de VDAB 21.855 vacatures (in het Normaal Economisch Circuit zonder 

Uitzendopdrachten). Dat is 8,6% meer dan in november 2010. 

Aantal ontvangen vacatures per maand
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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 

    nov 2011 verschil met 
nov 2010 

nov 2011 verschil met nov 
2010 

nov 2011 verschil met nov 
2010 

    21.855 +8,6% 287.314 +18,4% 306.832 +18,8% 

Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 10.373 -0,0% 144.325 +11,8% 154.090 +12,1% 

  Middengeschoold 4.072 +22,2% 50.450 +22,6% 53.699 +23,2% 

  Hooggeschoold 7.410 +15,5% 92.539 +27,5% 99.043 +28,3% 

Circuit Gewoon circuit 17.455 +9,0% 219.550 +21,1% 234.690 +21,6% 

  Werken en leren 107 +3,9% 1.753 +15,0% 1.859 +16,8% 

  Vervanging brugpensioen 33 +37,5% 380 +19,9% 406 +20,5% 

  Tijdelijk 3.047 +0,9% 39.616 +4,7% 42.657 +5,7% 

  Studentenjobs 1.213 +26,1% 26.015 +19,4% 27.220 +19,1% 
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 november 2011 ontving de VDAB 21.855 vacatures. Dat is 8,6% meer dan in november 2010.  

November scoort daarmee minder goed dan oktober, maar voor een novembermaand is dat niet abnormaal.  

Daarmee heeft de VDAB tijdens de voorbije twaalf maanden 306.832 vacatures ontvangen. Het is bijna een vijfde meer 

(+18,8%) dan in dezelfde periode een jaar geleden (december 2009 – november 2010). De toename is vooral te merken bij 

het gewoon circuit. Wel blijft de toename van het aantal vacatures (over twaalf maanden) onder invloed van de 

groeivertraging van de economie afzwakken.  

De vraag naar hooggeschoolden (bachelors of masters) kent de grootste stijging (+28,3%). Bij de best scorende 

beroepsgroepen (zie verder) zitten immers nogal wat hooggeschoolde beroepsgroepen.  
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Beroepen en sectoren 
 Ontvangen vacatures 

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

  nov 2011 verschil met 
nov 2010 

nov 2011 verschil met 
nov 2010 

nov 2011 verschil met 
nov 2010 

Best scorende sectoren             
Gezondheidszorg 1.139 +86,4% 12.020 +49,7% 12.717 +47,2% 

Vervaardiging van transportmiddelen 137 +35,6% 1.861 +34,1% 1.939 +37,3% 

Zakelijke dienstverlening 2.771 +13,2% 35.688 +34,6% 37.778 +32,2% 

Informatica, media en telecom 803 +24,5% 8.353 +27,4% 8.997 +28,3% 
Dranken, voeding en tabak 336 +14,3% 3.859 +25,7% 4.184 +27,6% 

Minder goed scorende sectoren             
Openbare besturen 577 -8,6% 8.920 +5,4% 9.623 +6,3% 

Overige dienstverlening 129 +0,0% 2.244 +3,7% 2.417 +3,8% 
Energie, water en afvalverwerking 96 -17,2% 1.326 -7,1% 1.445 -3,5% 

Primaire sector 81 +47,3% 2.551 -10,3% 2.601 -11,1% 

Textiel, kleding en schoeisel 42 +20,0% 692 -14,3% 729 -13,5% 

              

Best scorende beroepsgroepen             
Tekenaar 234 +28,6% 2.745 +49,0% 2.882 +47,5% 

Ingenieur 757 +13,2% 9.145 +43,9% 9.700 +45,5% 

Elektricien 360 +15,0% 4.331 +38,5% 4.657 +41,9% 
Kader openbare besturen 66 -4,3% 721 +40,0% 772 +39,1% 

Technicus 894 +5,3% 10.871 +37,6% 11.538 +38,5% 

Minder goed scorende beroepsgroepen           
Architect, meetkundige 88 +15,8% 920 -4,9% 971 -5,0% 
Andere bureaubedienden 2.364 -2,4% 31.400 -8,1% 34.226 -6,0% 

Confectiearbeider 28 -37,8% 356 -7,3% 381 -6,8% 

Inpakker 78 +0,0% 1.064 -7,5% 1.149 -7,1% 

Leerkracht 3e/4e graad secundair 121 -22,9% 1.553 -20,0% 1.649 -22,6%  

De sector van de gezondheidszorg blijft sterk scoren. Ook Zakelijke dienstverlening en Informatica, media en telecom doen het 

goed.  

Bij de best scorende beroepsgroepen vinden we dezelfde beroepsgroepen als vorige maand. Vier daarvan zijn zware 

knelpuntberoepen.  Technisch geschoolden blijven gegeerd op de arbeidsmarkt. 

Daling van de vraag vinden we vooral bij leerkrachten in het secundair onderwijs (3
e
/4

e
 graad).  

 



Meer  informatie: 

VDAB Studiedienst 

Keizerslaan 11, 1000  Brussel 

02 506 15 88 

studiedienst@vdab.be 

www.vdab.be/trends 
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Regionaal 

In alle regio’s ligt het aantal tijdens de voorbije twaalf maanden ontvangen vacatures hoger dan in dezelfde periode een jaar 

geleden.  

  

 

Toelichting 

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

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

 

 


