
 

  

 

Kerncijfers over het werkaanbod - september 2012 

In september 2012 ontving de VDAB 21.244 vacatures in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten. 

Dat is 21,8% minder dan in september 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 

    sep 2012 verschil met sep 
2011 sep 2012 verschil met sep 

2011 

    21.244 -21,8% 271.427 -10,8% 
Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 10.317 -22,3% 130.819 -15,4% 
  Middengeschoold 3.966 -17,9% 47.302 -10,6% 
  Hooggeschoold 6.961 -23,0% 93.306 -3,5% 
Circuit Gewoon circuit 15.853 -27,2% 203.373 -12,6% 
  Werken en leren 131 -19,6% 1.611 -19,9% 
  Vervanging brugpensioen 39 +8,3% 396 +2,1% 
  Tijdelijk 3.338 -11,4% 39.128 -8,2% 
  Studentenjobs 1.883 +34,7% 26.919 +1,3% 
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 september 2012 ontving de VDAB 21.244 vacatures. Dat is 21,8% minder dan in september 2011. Vorige maand was het verschil 
17,5% (augustus 2012 – augustus 2011). 

Tijdens de voorbije twaalf maanden heeft de VDAB 271.427 vacatures ontvangen. Dat is 10,8% minder dan in de periode augustus 
2010-september 2011. Het aantal ontvangen vacatures over twaalf maanden blijft verder dalen.  

De kleinste daling is te vinden bij de vraag naar hooggeschoolden (-3,5%). 
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Beroepen en sectoren 

 Ontvangen vacatures 

 tijdens de laatste maand tijdens de laatste 12 maanden 

  sep 2012 verschil met sep 
2011 sep 2012 verschil met sep 

2011 

Sectoren: enkele opvallende goed scorende sectoren       
Ontspanning, cultuur en sport 215 -20,4% 3.058 +7,3% 
Maatschappelijke dienstverlening 2.000 -0,8% 23.648 +0,0% 
Informatica, media en telecom 573 -38,5% 8.647 -1,2% 
Horeca en toerisme 842 -8,8% 11.233 -5,4% 
Financiële diensten 259 +13,6% 2.413 -10,8% 
Sectoren: enkele opvallende dalers         
Openbare besturen 556 -31,9% 7.798 -20,7% 
Groot- en kleinhandel 2.245 -26,5% 29.173 -22,0% 
Diensten aan personen 464 -52,7% 7.100 -23,4% 
Vervaardiging van machines en toestellen 165 -46,4% 2.620 -25,3% 
Metaal 148 -46,4% 2.377 -25,9% 
          
Beroepsgroepen: enkele opvallende goed scorende beroepsgroepen     
Inpakker 174 +64,2% 1.504 +29,2% 
Machinist, kraanbestuurder 77 +18,5% 816 +3,0% 
Ingenieur 801 -14,5% 9.377 -0,8% 
Informaticus 788 -14,9% 9.030 -3,7% 
Hotel- en keukenpersoneel 966 -6,8% 12.919 -4,7% 
Beroepsgroepen: enkele opvallende dalers         
Metaalbewerker 906 -27,2% 11.010 -17,7% 
Houtbewerker 280 -26,5% 2.781 -21,7% 
Havenarbeider, magazijnier 306 -29,7% 4.496 -28,7% 
Drukkerijarbeider 52 -41,6% 663 -29,7% 
Bewaker 165 +50,0% 1.954 -50,0% 

 

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 vooral over tijdelijke jobs en studentenjobs, bijvoorbeeld voor monitoren bij 
sportactiviteiten.  '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 en informaticus, twee zware knelpuntberoepen. Maar naast deze 
hooggeschoolde beroepen zijn er toch ook midden- of laaggeschoolde beroepen die gevraagd blijven. Voorbeelden daarvan 
zijn inpakker, hotel- en keukenpersoneel, kraanbestuurder (weliswaar met kleinere aantallen). 

De vraag naar metaalbewerkers is dalend. Dat blijkt ook uit het feit dat de sectoren 'Metaal' en ook wel 'Vervaardiging van 
machines en toestellen' bij de zwak scorende sectoren hoort. Het aantal vacatures voor magazijnier en bewakingsagent (o.a. 
voor de luchthaven van Zaventem) liep de voorbije twaalf maanden opvallend terug. Ook voor 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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