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Enkele kerncijfers

VDAB bemiddelt tussen werkzoekenden en werkgevers. Dat is een van onze basisopdrachten. We doen
dit met een realistische kijk op de arbeidsmarkt van vandaag. Daarom geven we je een blik op ‘de
wereld van VDAB’ of de arbeidsmarktgegevens waarbinnen we onze taken vervullen.
In 2016 bedraagt het cumulatief

De cijfers

totaal aantal ontvangen vacatures:
1.350.155 (MasterVac en alle overge-

348.064

perum

nomen databanken, dus inclusief alle
uitzendvacatures). Dit is een toename

55,5%

niet-werkende werkzoekenden
komen er jaarlijks bij op de arbeidsmarkt

positieve evolutie ten gevolge van
de heropleving van de economie die

193.330 (55,5%) tot minstens 1 vd 4 klassieke kansengroepen behoort.

361.489

met 27,1% ten opzichte van 2015. De

niet-werkende werk
zoekenden vinden een
job en stromen zo uit
de werkloosheid

in 2014 en 2015 reeds zichtbaar was,
heeft zich ook in 2016 voortgezet.

VDAB heeft het afgelopen jaar
meer vacatures ontvangen dan
tijdens enig welk jaar in de voorbije 15 jaar.

203.583 (56,3%) tot minstens 1 vd 4 klassieke kansengroepen behoort.

1.350.155
vacatures
Ontvangen

+27,1%

226.671

vacatures

rechtstreeks gemeld

+26,4%

47.371

vervulde
vacatures

(rechtstreeks
aan VDAB
gemeld,
gedeeld
beheer)

74,1%

15.357
gebruikte
loopbaancheques
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Vacatures per sector
Alle sectoren kenden een stijging in het aantal vacatures in

In 2016 werden 226.671 vacatures rechtstreeks aan

vergelijking met een jaar voordien. De qua vacatures relatief

VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder

grote sector ‘Informatica, media en telecom’ heeft een

Uitzendopdrachten (NECzU), dus niet via wervings- en

sterke groei gekend in 2016 (+56,2%). Ook ‘Transport,
logistiek en post’ steeg sterk (+52,6%). Daarnaast was ook
het aantal vacatures vanuit de kleinere sectoren ‘Energie,
water en afvalverwerking’ (+53,3%) en ‘Ontspanning,
cultuur en sport’ (+57,2%) veel groter dan in 2015.

selectiekantoren. Dit is 26,4% meer dan in 2015. Eind 2015

verder af tot 7,1. De krapte op de arbeidsmarkt is het

Hoewel er geen sectoren zijn die in 2016 een kleinere vraag

afgelopen jaar dus verder toegenomen.

waren er globaal voor elke openstaande vacature (NECzU
rechtstreeks aan VDAB gemeld) 8,7 niet-werkende werkzoekenden beschikbaar. In 2016 nam deze spanningsindicator

lieten noteren dan in 2015, zijn er wel enkele sectoren die
achterblijven. De handel, horeca en toerisme en de sector

Het vervullingspercentage of aandeel vervulde vacatures

‘Dranken, voeding en tabak’ kennen relatief weinig groei in

(NECzU rechtstreeks aan VDAB gemeld, gedeeld beheer)

het aantal vacatures (respectievelijk +7,5%, +6,6% en +3,1%).

daalde van 77,4% in 2015 naar 74,1% in 2016. In absolute
cijfers betekent dit 47.371 vervulde vacatures ten opzichte

Een sterke stijging in het jobaanbod en een daling in het

van een totaal van 63.906 afgehandelde vacatures.

aantal werklozen zorgt voor een sterkere spanning op de
arbeidsmarkt.

Informatica,
media en telecom

Transport,
logistiek & post

Energie, water en
afvalverwerking

Ontspanning,
cultuur & sport

+56,2%

+52,6%

+53,3%

+57,2%
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Onze
beleidsdoelstellingen

In haar regeerakkoord besliste de Vlaamse Regering

VDAB draagt bij aan deze gemeenschappelijke strategi-

dat enkel de VRT en De Lijn als extern verzelfstandigde

sche doelstellingen:

agentschappen nog met een beheersovereenkomst zouden

SD1: Iedereen aan het werk: we activeren elk talent met het

werken. Eind 2014 werd de beheersovereenkomst met VDAB
stopgezet, er volgde geen nieuwe. De (middel)lange termijnbeleidsdoelstellingen voor VDAB liggen sinds 2015 vast in
een doelstellingenkader, gebaseerd op de Beleidsnota

Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie. De
verschillende departementen en agentschappen van het
beleidsdomein Werk en het beleidsdomein Economie,
Wetenschap en Innovatie maken voortaan in Jaarlijkse
Ondernemingsplannen duidelijk hoe zij zullen bijdragen aan
de realisatie van deze beleidsdoelstellingen.

accent op maatwerk.
SD2: We investeren in wendbare leerlingen/jongeren d.m.v.
een performant kader leren en werken.
SD3: We investeren in flexibele werknemers in sterke
loopbanen.
SD4: We investeren in ondernemerschap en wendbare
ondernemingen en organisaties.
SD5: We investeren in de randvoorwaarden voor een meer
toekomstgericht arbeidsmarkt-, en ondernemersbeleid.
SD6: We investeren in de Europese, internationale en interregionale netwerken in het kader van de realisatie van
het eigen beleid.
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Arvastat 2.0

VDAB speelt al jaren een voortrekkersrol als het
gaat om het vrij beschikbaar stellen van data.
Als regisseur van de arbeidsmarkt beschikt VDAB uiteraard
over een schat aan informatie. Het is dan ook een hele
uitdaging om deze gigantische hoeveelheid aan cijfermateriaal op een gebruiksvriendelijke en visueel aantrekkelijke
manier aan te bieden aan het grote publiek.

met werkloosheidscijfers tot op wijkniveau. In 2016 werden
in een eerste fase werden voor 26 gemeenten dergelijke

In 2015 werd Arvastat al helemaal herwerkt tot dé online-

data op tot wijkniveau geïntegreerd in Arvastat. Na een

wreferentie als het gaat om Vlaamse werkloosheids- en
vacaturegegevens. De interactieve kaarten, de download-

mailing naar alle 308 Vlaamse gemeenten hebben echter al

bare grafieken en de intuïtieve interface vallen duidelijk in

hebben in dergelijke werkloosheidscijfers tot op wijkniveau.

de smaak bij iedereen die geïnteresseerd is in de Vlaamse

Halfjaarlijks worden de nieuwe aanvragen behandeld, zodat

arbeidsmarkt: maandelijks wordt de toepassing zo’n

alle geïnteresseerde gemeenten binnen een heel korte

10.000 keer bevraagd! Uiteraard zijn we in 2016 niet op

tijdspanne over dit gedetailleerd cijfermateriaal kunnen

onze lauweren blijven rusten.

beschikken.

Vlaanderen binnen Europa

Het toont aan dat VDAB constant probeert om kort op de

In samenwerking met het Steunpunt Werk en het

bal te spelen als we een behoefte aan relevante arbeids-

Departement Werk is de datavisualisatie “Vlaanderen binnen

marktinformatie detecteren. Dit impliceert dat ook in de

Europa”ontwikkeld. Hierin worden de 3 Belgische gewesten

toekomst VDAB de nodige middelen zal blijven inzetten in

en België vergeleken met de andere Europese lidstaten

het verder exploreren van haar databanken tot aantrekke-

aan de hand van 25 arbeidsmarktgerelateerde indicatoren

lijke en gebruiksvriendelijke visualisaties.

en meer dan 200 verschillende invalshoeken. Al deze data
worden jaarlijks geüpdate. Deze toepassing kan rekenen op
heel wat interesse in binnen- en buitenland.

Wijkgegevens in Arvastat
Tot voor kort waren de gemeenten de kleinste geografische entiteit waarvoor werkloosheidsgegevens konden
geraadpleegd worden. Heel wat gemeenten toonden in het
verleden al interesse in nóg gedetailleerder cijfermateriaal,

zo ‘n 20 andere gemeenten gereageerd dat ook zij interesse
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