
Arbeidsmarkttools
Wanneer gebruik je welke tools en waar vind je ze? 

Beroepen in cijfers

Inzoomen op een beroep

Opgelet! Beroepen in Cijfers toont enkel vacatures die rechtstreeks bij VDAB 
gemeld zijn. Deze tool houdt geen rekening met vacatures van uitzend-, 
wervings- en selectiebureaus. 

Dankzij Beroepen in Cijfers kan je toetsen of een jobdoelwit realistisch is 
door na te gaan:
• of en waarom het een knelpuntberoep is;
• of er voldoende vacatures zijn in de provincie of het arrondissement van je klant;
• of je klant kan voldoen aan de vereisten van de vacatures;
• of er veel concurrentie is. De spanningsindicator toont het aantal beschikbare

werkzoekenden per openstaande vacature.

Dankzij Beroepen in Cijfers kan je andere beroepsuitwegen verkennen:
• je krijgt meteen info over beroepen in dezelfde beroepsgroep;
• je kan alle knelpuntberoepen verkennen.

Knelpuntberoepenlijst
(www.vdab.be/trends/knelpuntberoepen)

Lijst van beroepen met veel kans op werk.  

Tip! Als je op een beroep in de lijst klikt, kom je terecht in de tool  
Beroepen in Cijfers. Hier kan je zien waar er vacatures zijn voor dit 
beroep. Een vacature voor een knelpuntberoep is overal in Vlaanderen 
moeilijk in te vullen maar er zijn niet overal evenveel vacatures.

(www.vdab.be/trends/beroepen)

Samen sterk voor werk
vdab.be



Arvastat

Lokaal overzicht van vacatures over sectoren heen. 

Dankzij Arvastat kan je:
• zeer lokaal, binnen één of meerdere gemeenten, een overzicht krijgen

van de meest gevraagde beroepen voor een eigen selectie van kenmerken
zoals studieniveau of ervaring;

• een klant die enkel dicht bij huis wil werken overtuigen om zijn
jobdoelwit uit te breiden;

• een klant met een specifiek jobdoelwit overtuigen om zijn zoekgebied uit
te breiden.

Tip! Selecteer verschillende kenmerken om een overzicht van vacatures te 
krijgen gebaseerd op de situatie van je klant. Stuur de selectie als link naar 
je klant. Opgelet, het gaat hier enkel over rechtstreeks bij VDAB  
gemelde vacatures.

Tip! Je vindt er linken naar andere tools die je extra ondersteunen, 
bijvoorbeeld de beroepenpagina met o.a. een beroepenfilm.

(arvastat.vdab.be/arvastat_kenmerken_vacatures.html)

Schoolverlaterstool

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Dankzij de Schoolverlaterstool kan je:
• je klant tonen dat een bepaald diploma een (minder) goede

aansluiting biedt op de arbeidsmarkt;
• je klant aanmoedigen om verder te studeren of een beroepsopleiding

te volgen.

(Ga naar www.vdab.be/trends/schoolverlatersrapport 
en open de interactieve online toepassing) 

• veel en minder gevraagde beroepen
• knelpunt- en screeningsberoepen
• niveaus van beroepen

Samen sterk voor werk
vdab.be

Beroepenkaarten
(Ga naar www.vdab.be/trends en open de Arbeidsmarktverkenner.) 

Overzicht van beroepen binnen een sector

Dankzij de Beroepenkaarten kan je binnen een sector of beroepencluster een 
handig overzicht krijgen van:

arvastat.vdab.be/arvastat_kenmerken_vacatures.html


Knelpuntberoepenlijst van Actiris
(https://www.actiris.brussels/media/xqnco3ko/2021-10-view-brussels-lijst-knelpuntberoepen-
in-2020-h-F16A981A.pdf)

Lijst van beroepen met veel kans op werk in Brussel.

Viewstat

Dankzij Viewstat kan je:
• cijfers over het aantal niet-werkende werkzoekenden volgens hun

beroepsdomein vergelijken met het aantal openstaande vacatures;
• een klant die enkel in Brussel wil werken overtuigen om zijn

jobdoelwit uit te breiden;
• een klant met een specifiek jobdoelwit overtuigen om zijn zoekgebied

uit te breiden naar de Vlaamse Rand.

(https://viewstat.actiris.brussels)
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