VDAB studiedienst

Publicaties en toepassingen
In het kader van zijn sociale en economische opdracht registreert de VDAB heel wat gegevens over
werkzoekenden en vacatures. Die gegevens worden door de studiedienst verwerkt tot bruikbaar
cijfermateriaal over de werkloosheid en het werkaanbod in Vlaanderen. Zo heeft de VDAB steeds een
uitgelezen zicht op het reilen en zeilen op de Vlaamse arbeidsmarkt. Aan de hand van verschillende
publicaties en toepassingen (meestal gratis) wordt hierover naar een breed publiek gerapporteerd.
Alle publicaties en toepassingen zijn terug te vinden op de vdab-site (vdab.be).
Klik hiervoor bovenaan de startpagina op ‘nieuws’ en nadien op ‘cijfers’.

Arvastat

Wegwijs op de Vlaamse Arbeidsmarkt

Gratis online toepassing

Gratis online toepassing

Arvastat is een zeer uitgebreide
toepassing waarmee je snel
en eenvoudig statistieken over de werkloosheid en het
werkaanbod in Vlaanderen kan raadplegen.
De toepassing biedt een uitgebreide keuze aan grafisch
geïllustreerde basisstatistieken, maar laat eveneens toe om
zelf zeer gedetailleerde tabellen en tijdreeksen samen te
stellen.
Alle gegevens zijn beschikbaar tot op gemeentelijk niveau en worden maandelijks
geactualiseerd. Via pdf- en excelfunctionaliteit kunnen de gegevens ook geprint,
bewaard of bewerkt worden.

Wegwijs op de Vlaamse arbeidsmarkt bundelt een schat aan
bevolkings-, tewerkstellings- en
werkloosheidsgegevens die tot op
lokaal niveau vlot vergelijkbaar zijn aan de hand van geografische kaarten en rangschikkingstabellen. Alle gegevens
zijn tot op gemeenteniveau opvraagbaar, de werkloosheidsgegevens zelfs tot op het niveau van de deelgemeenten of in veel gevallen zelfs tot op wijkniveau.

Werkloosheids- en werkaanbodberichten

In dit onderzoek worden pas afgestudeerden een jaar lang gevolgd in hun
zoektocht naar een eerste job.
De studie beantwoordt de belangrijke
vraag naar de tewerkstellingskansen
die de verschillende studierichtingen
bieden en geldt als een referentiewerk
voor iedereen die op het punt staat een
studiekeuze te maken.
De basisresultaten worden in rapportvorm gebundeld, detailgegevens zijn terug te vinden in een gratis toepassing.

Gratis downloadbaar (pdf)

VDAB
WERKLOOSHEIDSBERICHT
maart 2012

Kerncijfers werkloosheid maart 2012

Met deze beknopte maandelijkse
berichten wordt de evolutie van de
werkloosheid en het werkaanbod op
de Vlaamse arbeidsmarkt op de voet
gevolgd.

Vlaanderen telt eind maart 2012 195.978 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 3.294 of 1,7% meer dan
het jaar voordien. 6,64% van de beroepsbevolking is werkloos.
maa 2012 jaarverschil
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Evolutie Werkloosheid
Vlaanderen telt eind maart 195.978 werkzoekenden, dit zijn er 1,7%
meer dan vorig jaar. De vergelijking jaar-op-jaar is evenwel vertekend
doordat sinds januari 2012 de uitzendkrachten trager worden
uitgeschreven. De berekening van het standcijfer van maart 2012
volgens de methode van vorig jaar zou het aantal niet-werkende
werkzoekenden (NWWZ) laten zakken van 195.978 tot 190.058 wat
dus lager (-1,4%) is dan het NWWZ-cijfer van maart 2011.
Het effect van de tragere uitschrijving van uitzendkrachten manifesteert
zich nadrukkelijk bij de min 25-jarigen die met 5,6% stijgen en bij de
jongeren in ʻBeroepsinschakelingstijdʼ (BIT) die 12,3% hoger noteren op
jaarbasis. Dat komt doordat jongeren oververtegenwoordigd zijn bij de
uitzendkrachten.
Bij de BIT-jongeren tekent de verlenging van de wachttijd zich ook af. De
wachttijd bedroeg tot vorig jaar 155 dagen wanneer de leeftijd van de
werkloze op de datum van de aanvraag minder dan 18 jaar is, 233 dagen
voor de leeftijdsgroep 18-25 jaar en 310 dagen voor de 26-29 jarigen. Nu
wordt de wachttijd/beroepsinschakelingstijd voor iedereen 310 dagen.
Het effect is in maart is nog beperkt omdat er weinig min 18-jarigen zijn
die een uitkering aanvragen. Het volle effect van de verlenging zal zich
in de volgende maanden manifesteren.

Analyse Vacatures - Knelpuntberoepen
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Werkzoekende schoolverlaters
Gratis downloadbaar (pdf) / Gedrukt (betalend)
Gratis online toepassing (detailgegevens)

Gratis downloadbaar (pdf) / Gedrukt (betalend)
Zelfs in tijden van zeer hoge werkloosheid vinden werkgevers niet voor alle
beroepen even gemakkelijk (de juiste)
kandidaten. De beroepen waarvoor
de vacatures moeilijk ingevuld raken,
de zogenaamde knelpuntberoepen,
worden door de VDAB jaarlijks geanalyseerd en besproken in het gelijknamige rapport.

arbeidsmarktbalans
Gratis downloadbaar (pdf)
Met de reeks ‘Arbeidsmarktbalans’
brengt de VDAB twee keer per jaar de
recente evolutie van de werkgelegenheid, de vacatures en de werkloosheid
gedetailleerd in kaart. Hierbij wordt ook
telkens een specifiek thema uitgediept.

Kansengroepen in kaart

VDAB onderzoekt

Gratis downloadbaar (pdf) / Gedrukt
(betalend)

Gratis downloadbaar (pdf)

Met ‘Kansengroepen in Kaart’ rapporteert de VDAB zesmaandelijks over
de verschillende kansengroepen op de
Vlaamse arbeidsmarkt. Aan de hand
van uiteenlopende indicatoren, geïllustreerd met tabellen, grafieken en geografische kaarten,
worden de kansengroepen nauwgezet in kaart gebracht.

Nieuwsbrieven gebaseerd op uitgebreide statistische analyses waarvan
de integrale versies terug te vinden
zijn in de reeks ‘VDAB papers’.
De voornaamste conclusies uit die
papers worden in de nieuwsbrieven
bevattelijk voorgesteld aan een ruimer publiek.

ArbeidsmarktTopics

Sectorgegevens
(convenanten)

Gratis downloadbaar (pdf)

Gratis downloadbare excelbestanden

Beknopte onderzoeksrapporten waarin
een actueel aspect van de arbeidsmarkt gedetailleerd wordt belicht.

Maandelijkse exceltabellen met sectorale gegevens over
ontvangen en openstaande vacatures, individuele beroepsopleidingen, karakteristieken van de geplaatste werkzoekenden en arbeidsreserve op basis van het beroep.

Impact van de crisis

sectorrapporten (NACE)

Gratis downloadbaar (pdf)

Gratis downloadbaar (pdf)
Welke werkzoekenden worden het felst geplaagd door de crisis, en in hoeverre zijn hun uitstroomkansen gevrijwaard
gebleven.
Voor de 13 centrumsteden werd dit gedetailleerd in kaart
gebracht.

VDAB Ontcijfert
Gratis downloadbaar (pdf)

VDAB

ONTCIJFERT

nummer 26

CRISIS MAAKT JONGEREN NIET KANSLOOS
De economische situatie waarmee je bij de start van
je loopbaan geconfronteerd wordt, bepaalt in belangrijke mate hoe vlot je als schoolverlater je weg op
de arbeidsmarkt vindt. In periodes van economische
bloei is er voldoende werkaanbod wat de kans op werk
aanzienlijk verhoogt, ook voor diegenen met weinig
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de verdere loopbaan. Toch heeft de crisis niet bij alle
schoolverlaters een even grote impact gehad.
Zo ondervinden vooral de mannelijke schoolverlaters
het meeste last van het verminderde werkaanbod.
Wanneer de economie opnieuw aantrekt halen zij hun
achterstand wel in.
Er is ook een opmerkelijk verschil tussen laag-, midden- en hooggeschoolden. Laaggeschoolden worden
het zwaarst getroffen door de crisis. Ook zij dichten
de kloof maar hun werkzoekendenaandeel stabiliseert
op een hoger niveau dan bij de midden- en hooggeschoolden.

In 2007 hebben 77.900 jongeren de school verlaten, in 2008
waren dit er 76.603. Voor elke groep wordt op het einde
van elke maand nagegaan hoeveel schoolverlaters nog
ingeschreven zijn bij VDAB als niet-werkende werkzoekende. Het aandeel nog werkzoekende schoolverlaters op het
totale aantal schoolverlaters is het restpercentage.

1. http://www.vdab.be/trends/schoolverlaters.shtml

Gratis downloadbaar (pdf)
In ‘VDAB Papers’ worden, veelal met behulp van statistische analysetechnieken,
minder toegankelijke arbeidsmarktdata
uitgebreid onderzocht.

VDAB Publicaties en Toepassingen

Socio-economische gegevens
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Een slechte start ten gevolge van de crisis heeft op
middellange termijn geen blijvende gevolgen voor

Start van een loopbaan met ups en downs

VDAB papers

De volgende grafiek geeft de evolutie van het restpercentage van de schoolverlaters van 2007 en 2008 op middellange termijn weer. De cohorten van 2007 en 2008 worden
respectievelijk vier en drie jaar opgevolgd tot en met juni
2011.

of geen werkervaring. Wanneer in laagconjunctuur de
vraag naar arbeidskrachten stagneert of afneemt, is het

In deze Ontcijfert wordt de loopbaan van de schoolver-

Korte nieuwsberichten over actuele
thema’s op de arbeidsmarkt.

23 gedetailleerde sectorrapporten geven een beeld van
de werkgelegenheid, de evolutie in het aantal jobs, de
bedrijfsgrootte, de door de VDAB ontvangen vacatures, de
knelpuntproblematiek en de remediëring door IBO. In het
rapport “Sectoren in Vlaanderen” worden de sectoren volgens dezelfde invalshoeken met elkaar vergeleken.

De arbeidsmarktsituatie bij de start van de loopbaan zag
er voor de schoolverlaters van 2007 anders uit dan voor de
groep van 2008.
De cohorte van 2007 heeft zich op de arbeidsmarkt gelanceerd in een periode van hoogconjunctuur waarbij er ruim
voldoende kansen waren om aan de slag te gaan. Dit heeft
zijn effect niet gemist in de zoektocht naar een eerste job.
Amper 1 op 10 schoolverlaters was op zoek naar werk 1 jaar
later.
De schoolverlaters van 2008 deden echter hun intrede op
de arbeidsmarkt enkele maanden voor de crisis uitbrak
(eind 2008). Voor deze schoolverlaters was het heel wat
moeilijker om een goede start te maken. Dit was ook te
merken aan het restpercentage, na 1 jaar was 14,6% van de
schoolverlaters nog werkzoekend.
De kloof tussen de restpercentages van beide cohorten
wordt, naarmate de tijd vordert, steeds kleiner en het restpercentage stabiliseert op quasi gelijke hoogte.
De achterstand (na 1 jaar) die de jongeren van 2008 hebben
opgelopen in crisistijd halen ze na een aantal jaren duidelijk terug in als de economie aantrekt begin 2010.

Crisis is een tijdelijke hindernis
Om de evolutie van beide cohorten schoolverlaters in de
tijd te kunnen vergelijken, wordt het moment waarop ze
de school verlaten (juni 2007 en juni 2008) als beginpunt
(maand 0) genomen.

Gratis downloadbare excelbestanden
Regionale kerngegevens over demografie, werkgelegenheid, tewerkstelling en werkloosheid, aangevuld met specifieke gegevens over de VDAB-dienstverlening
(trajectwerking en opleidingen).

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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