
 

  

 

Kerncijfers over het werkaanbod - november 2012 

In november 2012 ontving de VDAB 19.247 vacatures in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten. 

Dat is 11,9% minder dan in november 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 

    nov 2012 verschil met 
nov 2011 nov 2012 verschil met 

nov 2011 

    19.247 -11,9% 267.100 -12,9% 
Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 9.445 -8,9% 128.455 -16,6% 
  Middengeschoold 3.147 -22,7% 45.765 -14,8% 
  Hooggeschoold 6.655 -10,2% 92.880 -6,2% 
Circuit Gewoon circuit 14.272 -18,2% 198.787 -15,3% 
  Werken en leren 58 -45,8% 1.538 -17,3% 
  Vervanging brugpensioen 32 -3,0% 388 -4,4% 
  Tijdelijk 3.232 +6,1% 39.005 -8,6% 
  Studentenjobs 1.653 +36,3% 27.382 +0,6% 
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 2012 ontving de VDAB 19.247 vacatures. Dat is 11,9% minder dan in november 2011.  

Tijdens de voorbije twaalf maanden heeft de VDAB 267.100 vacatures ontvangen. Dat is 12,9% minder dan in de periode december 
2010-november 2011. Het aantal ontvangen vacatures over twaalf maanden blijft verder dalen.  

Opvallend de laatste maanden zijn de sterke cijfers voor de vacatures voor studentenjobs. De nieuwe wetgeving in verband met  
studentenjobs, van kracht sinds januari 2012, heeft geleid tot meer vraag naar werkende studenten. 
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Beroepen en sectoren 

 Ontvangen vacatures 

 tijdens de laatste maand tijdens de laatste 12 maanden 

  nov 2012 verschil met 
nov 2011 nov 2012 verschil met 

nov 2011 

Sectoren: enkele opvallende goed scorende sectoren       
Ontspanning, cultuur en sport 260 +97,0% 3.192 +12,3% 
Maatschappelijke dienstverlening 2.229 +18,6% 24.527 +3,3% 
Informatica, media en telecom 549 -31,6% 8.365 -7,0% 
Horeca en toerisme 768 -6,7% 11.129 -7,9% 
Financiële diensten 142 -19,8% 2.483 -9,2% 
Sectoren: enkele opvallende dalers         
Transport, logistiek en post 397 -4,1% 5.513 -23,2% 
Vervaardiging van machines en toestellen 227 +12,4% 2.593 -23,5% 
Metaal 143 -38,9% 2.328 -25,6% 
Gezondheidszorg 454 -60,1% 9.027 -29,0% 
Diensten aan personen 385 -57,6% 6.051 -40,5% 
          
Beroepsgroepen: enkele opvallende stijgers         
Inpakker 91 +16,7% 1.537 +33,8% 
Informaticus 664 +4,1% 9.303 -0,8% 
Ingenieur 690 -8,9% 9.454 -2,5% 
Economist, adv. bedrijfsbeheer 124 -10,8% 1.719 -7,5% 
Huisbewaarder en schoonmaker 2.073 +10,5% 23.150 -7,7% 
Beroepsgroepen: enkele opvallende dalers         
Werknemer verkeer 381 -13,8% 6.173 -21,4% 
Houtbewerker 184 -29,0% 2.719 -23,0% 
Havenarbeider, magazijnier 333 -11,2% 4.332 -29,5% 
Andere in de diensten 271 -12,0% 4.228 -35,1% 
Bewaker 214 +234,4% 2.112 -41,3% 

 

In het lijstje van de over twaalf maanden goed scorende sectoren vinden we nagenoeg dezelfde sectoren als vorige maand. 
Bij 'Ontspanning, cultuur en sport' gaat het voor ruim de helft over tijdelijke jobs en studentenjobs. Er worden onder anderen 
veel monitoren lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten gevraagd. Ook 'Maatschappelijke dienstverlening' scoort goed.  
Dertig procent van de vacatures zijn in het kader van de dienstencheques, bij nog eens dertig procent gaat het om tijdelijke 
jobs en studentenjobs. 'Informatica, media en telecom' , 'Horeca en toerisme' en 'Financiële diensten' hebben de voorbije 
twaalf maanden minder vacatures gemeld dan in de twaalf maanden daarvoor, maar deze sectoren blijven toch bij de beter 
scorende sectoren.  

Bij de beter scorende beroepsgroepen vinden we ingenieur en informaticus. Dat zijn zware knelpuntberoepen. Maar naast 
deze hooggeschoolde beroepen zijn er toch ook midden- of laaggeschoolde beroepen die gevraagd blijven. Voorbeelden 
daarvan zijn inpakker, alhoewel de helft van deze jobs studentenjobs zijn, en schoonmaker. De helft van de jobs voor 
schoonmakers zijn in het kader van de dienstencheques. 

De vraag naar beroepen in het transport en de logistiek – vooral (vrachtwagen)chauffeurs en magazijniers - blijft zwak. Dat 
blijkt ook uit de zwakke score van de sector 'Transport, logistiek en post'. Ook voor bewakers en 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. 
 

Meer  informatie:

VDAB, Studiedienst,

Keizerslaan 11, 1000 Brussel

Tel. 02 506 15 88

E-mail: studiedienst@vdab.be

www.vdab.be/trends/
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