
VDAB werkaanbodbericht 
Oktober 2011 

 

 
 

Kerncijfers werkaanbod oktober 2011 

In oktober 2011 ontving de VDAB 25.465 vacatures (in het Normaal Economisch Circuit zonder 

Uitzendopdrachten). Dat is 3,9% meer dan in oktober 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 

    okt 2011 verschil met 
okt 2010 okt 2011 verschil met 

okt 2010 okt 2011 verschil met 
okt 2010 

    25.465 +3,9% 265.459 +19,2% 305.103 +20,5% 

Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 12.654 -3,5% 133.952 +12,9% 154.095 +14,5% 

  Middengeschoold 4.593 +1,0% 46.378 +22,6% 52.960 +22,2% 

  Hooggeschoold 8.218 +19,8% 85.129 +28,7% 98.048 +30,2% 

Circuit Gewoon circuit 20.539 +3,5% 202.095 +22,3% 233.253 +23,3% 

  Werken en leren 128 -54,9% 1.646 +15,8% 1.855 +14,3% 

  Vervanging brugpensioen 49 +22,5% 347 +18,4% 397 +18,5% 

  Tijdelijk 3.450 +0,2% 36.569 +5,0% 42.629 +7,4% 

  Studentenjobs 1.299 +45,1% 24.802 +19,1% 26.969 +20,7% 
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 oktober 2011 ontving de VDAB 25.465 vacatures. Dat is 3,9% meer dan in oktober 2010.  

Oktober scoort daarmee iets minder goed dan september, maar voor een oktobermaand is dat niet abnormaal.  

Daarmee heeft de VDAB tijdens de voorbije twaalf maanden 305.103 vacatures ontvangen. Het is een vijfde meer (+20,5%) 

dan in dezelfde periode een jaar geleden (november 2009 – oktober 2010). De toename is vooral te merken bij het gewoon 

circuit. Vorige maand stelden we vast dat de toename in het aantal vacatures (over twaalf maanden) stilaan afzwakt. Dat is 

ook deze maand het geval. Ook de daling van het aantal werkzoekenden wordt kleiner. De groeivertraging in de economie 

wordt in deze beide cijfers weerspiegeld. De arbeidsmarkt blijft wel krap : het theoretisch aantal werkzoekenden per 

vacature blijft erg laag. 

De vraag naar hooggeschoolden (bachelors of masters) kent de grootste stijging (+30,2%). Bij de best scorende 

beroepsgroepen (zie verder) zitten vooral hooggeschoolde beroepsgroepen.  
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Beroepen en sectoren 
 Ontvangen vacatures 

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

  okt 2011 verschil met 
okt 2010 okt 2011 verschil met 

okt 2010 okt 2011 verschil met 
okt 2010 

Best scorende sectoren             
Gezondheidszorg 1.380 +48,5% 10.881 +46,7% 12.189 +42,7% 
Zakelijke dienstverlening 3.204 +5,8% 32.917 +36,8% 37.454 +34,9% 
Vervaardiging van machines en 
toestellen 

232 -15,9% 2.978 +25,4% 3.464 +33,3% 

Metaal 220 -24,4% 2.729 +26,1% 3.137 +32,9% 
Informatica, media en telecom 687 +15,1% 7.549 +27,6% 8.838 +29,7% 
Minder goed scorende sectoren             
Onderwijs 1.430 -10,7% 14.948 +6,0% 17.498 +7,1% 
Openbare besturen 784 -16,9% 8.343 +6,6% 9.677 +6,6% 
Energie, water en afvalverwerking 102 -40,0% 1.230 -6,3% 1.465 -10,8% 
Primaire sector 109 -28,8% 2.470 -11,5% 2.575 -13,1% 
Textiel, kleding en schoeisel 86 +22,9% 650 -15,8% 722 -15,7% 
              
Best scorende beroepsgroepen             
Ingenieur 860 +23,6% 8.388 +47,5% 9.612 +50,8% 
Kader openbare besturen 75 +82,9% 655 +46,9% 775 +49,9% 
Tekenaar 259 +21,6% 2.511 +51,3% 2.830 +49,6% 
Elektricien 360 +5,9% 3.971 +41,2% 4.610 +45,7% 
Technicus 989 +14,6% 9.977 +41,4% 11.493 +42,5% 
Minder goed scorende beroepsgroepen           
Andere bureaubedienden 2.696 -3,4% 29.036 -8,5% 34.285 -3,9% 
Landbouwer, visser 135 -6,3% 2.913 -3,7% 3.038 -5,3% 
Inpakker 64 -19,0% 986 -8,0% 1.149 -5,6% 
Medicus 16 -46,7% 303 +0,3% 328 -8,4% 
Leerkracht 3e/4e graad secundair 147 +13,1% 1.432 -19,7% 1.685 -22,8%  

In het lijstje met sterkst groeiende sectoren (in de voorbije twaalf maanden) staan twee sectoren die in de meest recente 

maanden eigenlijk niet zo goed gescoord hebben : Metaal en Vervaardiging van machines en toestellen. Niet meer in dit lijstje 

staat de sector Vervaardiging van transportmiddelen, die over twaalf maanden nog wel goed scoort, maar de laatste maanden 

stilgevallen lijkt. Deze sectoren, die erg te lijden hebben gehad van de economische crisis, waren vorig jaar bij de allereerste 

die zich weer herpakten. Een opvallende  stijger –ook de laatste maand nog- is wel de Gezondheidszorg, en ook Informatica, 

media en telecom blijft goed scoren. 

De vraag naar ingenieurs, technici en tekenaars blijft sterk. Andere sterke stijgers zijn elektricien en deze maand ook 

kaderpersoneel in de openbare sector, alhoewel het hier om kleinere aantallen gaat. 

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

e
 graad). Ook de veel kleinere 

beroepsgroep medicus (de meeste aanwervingen van medici gebeuren wellicht buiten de VDAB) kent een daling van de vraag, 

evenals inpakker, landbouwer en de grote groep 'andere bureaubedienden'. 

 

 



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).  

 

 


