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In het kader van zijn sociale en economische opdracht 
registreert VDAB heel wat gegevens over 

werkzoekenden en vacatures. Die gegevens worden 
door het team Monitoring verwerkt tot bruikbaar 

cijfermateriaal over de werkloosheid en het 
werkaanbod in Vlaanderen. 

 
Zo geeft VDAB steeds een uitgelezen zicht op het reilen 

en zeilen van de Vlaamse arbeidsmarkt. Aan de hand 
van verschillende publicaties en toepassingen wordt 

hierover naar een breed publiek gerapporteerd. 

> Interactieve toepassingen 

>> ARVASTAT | vdab.be/trends/arvastat | maandelijkse update 

Arvastat is in Vlaanderen de meest uitgebreide interactieve 
toepassing op het vlak van werkloosheids- en vacaturestatistieken, 

en dat tot op gemeentelijk niveau.  
Alle data worden erg gebruiksvriendelijk voorgesteld via ingekleurde 

kaarten, tabellen en grafieken. In de detailtabellen kunnen 

kenmerken naar eigen interesse verder gekruist worden. 

>> SCHOOLVERLATERSSTUDIE | vdab.be/trends/schoolverlatersrapport | jaarlijkse update 

In het schoolverlatersrapport worden pas afgestudeerden in 

Vlaanderen 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 ondertussen als een referentiewerk voor iedereen die op het 

punt staat een studiekeuze te maken. 

>> BEROEPEN IN CIJFERS | vdab.be/trends/beroepen | maandelijkse update 

In de visualisatie “Beroepen in Cijfers” wordt er per beroep een 

overzicht gegeven van het aantal ontvangen en openstaande 

vacatures enerzijds, en het aantal Niet-Werkende Werkzoekenden 

(NWWZ) anderzijds. 

Ook alle informatie over de knelpuntberoepen zit in deze toepassing. 

 

>> VLAANDEREN BINNEN EUROPA | vdab.be/trends/europa | update i.f.v. beschikbaarheid 

In de datavisualisatie “Vlaanderen binnen Europa” worden de 3 

Belgische gewesten en België vergeleken met de andere Europese 

lidstaten aan de hand van 25 arbeidsmarktgerelateerde indicatoren 

en meer dan 200 invalshoeken.  

“Vlaanderen binnen Europa” is het resultaat van een samenwerking 

tussen Steunpunt Werk, Departement WSE en VDAB. 
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> Publicaties 

>> WERKZOEKENDEN- EN VACATUREBERICHTEN | vdab.be/trends/berichten | maandelijkse update 

De dienst Monitoring van VDAB publiceert maandelijks berichten met 

de werkzoekenden- en vacaturecijfers.  

Het zijn beknopte berichten die de evolutie van de werkloosheid en 

het werkaanbod op de Vlaamse arbeidsmarkt op de voet volgen.  

>> VDAB ONTCIJFERT | vdab.be/trends/ontcijfert | periodiek 

De dienst Monitoring van VDAB publiceert geregeld een VDAB 

ontcijfert. 

In deze publicatiereeks wordt steeds een ander aspect van de 

arbeidsmarkt besproken in toegankelijke taal. Veelal wordt de tekst 

aangevuld met interessante tabellen en duidelijke grafieken. 

>> KNELPUNTBEROEPENLIJST | vdab.be/trends/knelpuntberoepen | jaarlijkse update 

De dienst Monitoring van VDAB publiceert ieder jaar een 

knelpuntberoepenlijst. 

Knelpuntberoepen zijn beroepen waarvoor werkgevers het moeilijk 

hebben om geschikte kandidaten te vinden. De mogelijke oorzaken 

zijn een kwalitatief tekort, een kwantitatief tekort, of de specifieke 

arbeidsomstandigheden. 

>> JAARVERSLAG VDAB | vdab.be/trends/jaarverslag | jaarlijkse update 

VDAB publiceert ieder jaar een online jaarverslag met informatie 

over de belangrijkste ontwikkelingen en realisaties. 

>> OPEN DATA | vdab.be/trends/open_data | maandelijkse update 

Wil je als bedrijf of burger informatietoepassingen, zoals apps, 

ontwikkelen? VDAB stelt een aantal datasets beschikbaar die vrij 

mogen gebruikt worden. 
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