
 

  

 

Kerncijfers over het werkaanbod - oktober 2012 

In oktober 2012 ontving de VDAB 23.746 vacatures in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten. Dat 

is 6,8% minder dan in oktober 2011. 

Aantal ontvangen vacatures per maand

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

(dec) jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

2008 2009 2010 2011 2012  

Aantal ontvangen vacatures in de laatste 12 maanden

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 

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 

    okt 2012 verschil met okt 
2011 okt 2012 verschil met okt 

2011 

    23.746 -6,8% 269.708 -11,6% 
Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 11.218 -11,3% 129.383 -16,0% 
  Middengeschoold 3.981 -13,3% 46.690 -11,8% 
  Hooggeschoold 8.547 +4,0% 93.635 -4,5% 
Circuit Gewoon circuit 19.136 -6,8% 201.970 -13,4% 
  Werken en leren 104 -18,8% 1.587 -14,4% 
  Vervanging brugpensioen 42 -14,3% 389 -2,0% 
  Tijdelijk 3.142 -8,9% 38.820 -8,9% 
  Studentenjobs 1.322 +1,8% 26.942 -0,1% 
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 oktober 2012 ontving de VDAB 23.746 vacatures. Dat is 6,8% minder dan in oktober 2011. Dit verschil met vorig jaar is, in 
vergelijking met de vorige maanden van 2012, eerder klein. 

Tijdens de voorbije twaalf maanden heeft de VDAB 269.708 vacatures ontvangen. Dat is 11,6% minder dan in de periode november 
2010-oktober 2011. Het aantal ontvangen vacatures over twaalf maanden blijft verder dalen.  
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Beroepen en sectoren 

 Ontvangen vacatures 

 tijdens de laatste maand tijdens de laatste 12 maanden 

  okt 2012 verschil met okt 
2011 okt 2012 verschil met okt 

2011 

Sectoren: enkele opvallende goed scorende sectoren       
Ontspanning, cultuur en sport 163 +3,8% 3.064 +8,4% 
Maatschappelijke dienstverlening 2.551 +26,2% 24.178 +2,4% 
Informatica, media en telecom 659 -4,1% 8.619 -2,5% 
Horeca en toerisme 848 -5,5% 11.184 -6,6% 
Financiële diensten 278 +60,7% 2.518 -7,3% 
Sectoren: enkele opvallende dalers         
Openbare besturen 730 -6,9% 7.744 -20,0% 
Gezondheidszorg 739 -46,4% 9.712 -20,3% 
Transport, logistiek en post 444 -20,9% 5.530 -23,0% 
Vervaardiging van machines en toestellen 180 -22,4% 2.568 -25,9% 
Diensten aan personen 600 -46,7% 6.574 -33,4% 
          
Beroepsgroepen: enkele opvallende goed scorende beroepsgroepen     
Inpakker 84 +31,3% 1.524 +32,6% 
Ingenieur 1.004 +16,7% 9.521 -0,9% 
Informaticus 961 +34,6% 9.277 -1,5% 
Economist, adv. bedrijfsbeheer 170 +17,2% 1.734 -5,3% 
Technicus 957 -3,2% 10.569 -8,0% 
Beroepsgroepen: enkele opvallende dalers         
Houtbewerker 330 +4,1% 2.794 -20,9% 
Werknemer verkeer 472 -25,0% 6.234 -21,9% 
Drukkerijarbeider 71 -2,7% 661 -29,7% 
Havenarbeider, magazijnier 319 -27,7% 4.374 -30,7% 
Bewaker 205 +4,1% 1.962 -46,6% 

 

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 een derde over tijdelijke jobs en studentenjobs. Er worden veel monitoren 
lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten gevraagd.  Ook 'Maatschappelijke dienstverlening' scoort goed, zowel in oktober als 
over de voorbije twaalf maanden bekeken. 'Horeca en toerisme' en 'Informatica, media en telecom' 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, technicus en informaticus. Dat zijn drie zware knelpuntberoepen. 
Maar naast deze hooggeschoolde beroepen zijn er toch ook midden- of laaggeschoolde beroepen die gevraagd blijven. Een 
voorbeeld daarvan is inpakker, alhoewel de helft van deze jobs studentenjobs zijn. 

De vraag naar beroepen in de wereld van 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 bewakingsagenten, 
schrijnwerkers en drukkerijarbeiders 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. 
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