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Wat   is   Arvastat?   

 
Arvastat   (ARbeidsmarkt   Vraag-   en   
AanbodSTATis�eken)   is   de   meest   
uitgebreide   interac�eve   toepassing   van   
Vlaanderen   op   het   vlak   van   
arbeidsmarktgegevens.   

 
 

Aan   de   hand   van   een   voorbeeld   verkennen   we   in   
deze   brochure   de   belangrijkste   mogelijkheden.   

 
We   gaan   er   in   dit   document   van   uit   dat   je   een   
globaal   beeld   wil   krijgen   van   het   reilen   en   zeilen   
van   de   arbeidsmarkt   in   de   stad    Hasselt .   Uiteraard   
kan   dezelfde   oefening   gemaakt   worden   voor   iedere  
andere   Vlaamse   gemeente,   arrondissement,   
provincie…   

 
We   baseren   ons   voorbeeld   op   de   cijfers   van   april   2021.  

 
Het   startscherm   van   Arvastat   (arvastat.vdab.be)   
gee�   een   mooi   overzicht   van   hoe   de   toepassing   is  
opgebouwd   (zie   figuur   1).   

 
Figuur   1    Startscherm   van   Arvastat   (arvastat.vdab.be)   

  

 We   onderscheiden   3   grote   luiken:   
 

  ‘Burgerklanten’   
 ‘Vacatures’   
 ‘Arbeidsmarkt’   
 

Je   ziet   dat   er   zowel   voor   de   burgerklanten-   als   voor   
de   vacaturecijfers   verschillende   dashboards   
beschikbaar   zijn:   ‘basissta�s�eken’,   ‘detailtabellen’   
en   ‘kenmerken’.   Voor   de   burgerklanten   komt   daar   
met   ‘wijkgegevens’   nog   een   vierde   dashboard   met   
cijfers   bij.   De   ‘kenmerken’   en   de   ‘wijkgegevens’   van  
de   burgerklanten   zijn   momenteel   nog   in   
ontwikkeling.   

 
 

 

  NIEUW i     
In   juli   2021   is   een   groot   deel   van   Arvastat  
vernieuwd.   Deze   vernieuwingen   krijgen   in   de   
brochure   extra   aandacht   via   dit   icoontje.   Voor   
een   uitgebreidere   uitleg   over   de   aanpassingen   
verwijzen   we   naar   de   brochure   ‘ De   nieuwe   
werkzoekendenindeling   en   de   impact   op   
Arvastat ’.   

  
De   uitrol   van   alle   aanpassingen   gebeurt   
gefaseerd.   We   houden   deze   brochure   
up-to-date   in   func�e   van   de   publica�e   van   deze   
aanpassingen.   

https://arvastat.vdab.be/brochure_nieuwe_wzindeling_en_Arvastat.pdf
https://arvastat.vdab.be/brochure_nieuwe_wzindeling_en_Arvastat.pdf
https://arvastat.vdab.be/brochure_nieuwe_wzindeling_en_Arvastat.pdf


  

Figuur   2    Het   default   scherm   van   de   basissta�s�eken   van   het   luik   ‘Burgerklanten’   
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Luik   ‘Burgerklanten’   

 
Via   ‘Burgerklanten’   en   ‘Basissta�s�eken’   kom   je   
meteen   in   een   interac�ef   dashboard   met   een   
ingekleurde   kaart,   enkele   taartgrafieken,   
evolu�egrafieken   en   een   uitgebreide   tabel   
‘Kengetallen’.   Standaard   krijg   je   de   data   voor   alle   
werkzoekenden   zonder   werk   (ongeacht   hun   
verblijfplaats),   maar   via   de   keuzebox   ‘Regio’   
bovenaan   kan   je   eenvoudig   een   andere   
geografische   indeling   kiezen.     

 
 

 NIEUW i     
Via   de   keuzeknoppen   bovenaan   kan   je   ook   één   
van   de   categorieën   (werkzoekenden   zonder   werk,   
werkenden,   studenten   en   anderen)   selecteren   of   
het   totaal   van   alle   burgerklanten.   

 
Sinds   juli   2021   bevat   het   luik   ‘Burgerklanten’   nog   
een   bijkomende   invalshoek,   namelijk   ‘Doelgroep   
controledienst’.   

  NIEUW i     
De   naam   van   dit   luik   is   gewijzigd   van   
‘Werkloosheid’   naar   ‘Burgerklanten’   omdat   er   
vanaf   deze   versie   van   Arvastat   ook   andere   klanten  
in   kaart   worden   gebracht   dan   de   werkzoekenden   
zonder   job   (zie   verder).   

 
In   de   tabel   ‘Kengetallen’   vind   je   al   een   schat   aan   
informa�e:   de   bij   VDAB   ingeschreven   burgers   
worden   er   ingedeeld   volgens   kenmerken   zoals   
geslacht,   lee�ijd,   scholingsniveau,   werkloosheids-   
duur,   etc.   Wil   je   één   van   de   figuren   uit   dit   scherm   
downloaden   om   te   gebruiken   in   bijvoorbeeld   een   
Powerpoint-presenta�e   of   een   Word-document,   
volstaat   het   om   te   klikken   op   ‘exporteer’   rechts   
bovenaan.   Je   krijgt   dan   een   oplijs�ng   van   alle   
downloadmogelijkheden   voor   dit   scherm.   

 
Vind   je   in   dit   scherm   reeds   alle   informa�e   
waarnaar   je   op   zoek   was?   Klik   dan   gewoon   op   
‘Bewaar   de   pagina   in   een   PDF   document’,   en   je   
krijgt   meteen   een   compleet   PDF-bestand   met   alle   
info   van   dit   scherm,   inclusief   de   ingekleurde   kaart   
met   de   jaarevolu�e.   

 
 



  

  
Figuur   3    Burgerklanten   Basissta�s�eken:   doorklikmogelijkheden   in   de   tabel   “Kengetallen”     

    

Figuur   4    Detail   Burgerklanten   Basissta�s�eken:   dashboard   volledig   aangepast   aan   de   nieuwe   selec�e 
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Noteer   dat   je   niet   alleen   via   de   keuzeboxen   
bovenaan   in   deze   toepassing   kan   navigeren.   Je   kan   
in   de   kaart   ook   op   een   andere   geografische   en�teit   
klikken,   of   via   de   tabel   een   detaillering   van   een   
bepaald   kenmerk   opvragen.   De   rest   van   het   
dashboard   past   zich   meteen   aan   in   func�e   van   de   
gekozen   selec�e.   

 
Stel   bijvoorbeeld   dat   je   een   gedetailleerdere   tabel   
wil   zien   met   werkzoekendencijfers   van   Hasselt   in   
kleinere   lee�ijdsklassen.   Je   selecteert   bovenaan   
‘Gemeente’   en   vervolgens   ‘Hasselt’,   klikt   in   de   tabel  
gewoon   op   ‘Lee�ijd’,   en   de   meer   gedetailleerde   
cijfers   vullen   de   tabel.   

 Klik   je   vervolgens   op   bijvoorbeeld   de   lee�ijdsklasse  
‘30   t/m   34   jaar’,   dan   past   het   ganse   dashboard   zich   
aan   met   cijfermateriaal   over   deze   lee�ijdscategorie  
werkzoekenden.   Uit   figuur   4   blijkt   dat   er   in   april   
2021   372   werkzoekenden   zonder   werk   met   deze   
lee�ijd   waren   in   Hasselt.   Ook   de   inkleuring   van   de   
kaart   (jaarevolu�e)   visualiseert   nu   de   lee�ijds-   
categorie   ‘30   t/m   34   jaar’.   

 
 NIEUW i     
Vanaf   deze   versie   van   Arvastat   is   er   een   verdere   
detaillering   van   de   oudere   lee�ijdscategorie,   met   
aparte   cijfers   voor   de   65-plussers.   

 
Ook   nieuw   is   de   toevoeging   van   de   aandeel-cijfers  
in   de   tabel   links.   
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Standaard   gee�   de   ingekleurde   kaart   zoals   gezegd   
de   evolu�e   op   jaarbasis   weer   van   het   aantal   
werkzoekenden   zonder   werk   voor   de   gemaakte   
selec�e   (figuur   5:   kaart   met   geschaalde   groene   tot   
bruine    inkleuring).   

 
Figuur   5    Burgerklanten   Basissta�s�eken:   
ingekleurde   gemeentekaart   van   Vlaanderen   volgens   
‘evolu�e   over   1   jaar’   voor   alle   werkzoekenden   zonder   
werk.   

 
Indien   beschikbaar   kan   voor   de   werkzoekenden   
zonder   werk   met   verblijfplaats   in   Vlaanderen   ook   
de   werkzoekendengraad   voor   de   gemaakte   selec�e  
opgevraagd   worden   via   de   keuzeknop   links   boven   
de   kaart   (figuur   6:   blauwge�nte   kaart).   

 
Figuur   6    Burgerklanten   Basissta�s�eken:   
ingekleurde   gemeentekaart   van   Vlaanderen   volgens   
‘werkzoekendengraad’   voor   alle   werkzoekenden   
zonder   werk.   

 Merk   op   dat   de   aantallen   boven   de   kaarten   lichtjes   
verschillend   zijn.   Figuur   5   brengt   alle   werkzoeken-   
den   zonder   werk   in   kaart,   in   figuur   6   betre�   het   de   
cijfers   waarop   de   werkzoekendengraad   wordt   
berekend,   en   dat   zijn   de   werkzoekenden   zonder   
werk   tussen   18   en   65   jaar.   

 
In   Hasselt   waren   er   in   april   2021   dus   4   werkzoeken-  
den   ouder   dan   65   jaar   (3.050   -   3.046),   wat   ook   
blijkt   uit   figuur   4.   

 
De   kaarten   passen   zich   trouwens   automa�sch   aan   
in   func�e   van   de   gekozen   geografische   indeling.   

 
 NIEUW i     
In   de   nieuwste   Arvastat   zijn   er   enkele   verouderde  
geografische   indelingen   vervangen   door   meer   
relevante   en�teiten.   Zo   komen   de   indelingen   
samenwerkingsverbanden   en   referen�eregio’s   in   
de   plaats   van   regio,   serr,   resoc   en   streektafels.   

 
Voor   een   gedetailleerde   omschrijving   van   deze   
nieuwe   indelingen   verwijzen   we   naar   de   
Help-pagina’s   van   Arvastat.   



  

    
    

“De   pagina’s   van   Arvastat   worden   maandelijks   meer   dan   10.000   keer   
geraadpleegd   door   beleidsmakers,   studenten,   bedrijven   en   andere   
geïnteresseerden.   

Dergelijke   cijfers   illusteren   het   grote   belang   van   de   toepassing,   en   vormen   op   
zich   al   een   belangrijke   mo�va�e   om   Arvastat   steeds   verder   te   perfec�oneren   
en   voortdurend   aan   te   passen   aan   de   veranderende   behoe�en   van   onze   
gebruikers.”  

(Joris   Ghysels,   manager   team   Monitoring)   

Brochure    -     Wat   is   Arvastat   en   hoe   gebruik   ik   het?     juli   2021   -    p.   6   

Mocht   je   alleen   interesse   hebben   in   het   pure   
cijfermateriaal,   beschikt   ieder   scherm   bovendien   
over   een   link   ‘tabelweergave’   (rechts   bovenaan,   zie  
figuur   7).   Je   bekomt   dan   telkens   een   tabel   waarin   
de   gekozen   selec�e   vergeleken   wordt   met   grotere   
geografische   en�teiten   (in   dit   geval   de   provincie   
Limburg   en   het   Vlaams   Gewest,   zie   figuur   8).   
Uiteraard   kan   je   ook   terug   naar   het   interac�eve   
dashboard   via   de   link   ‘grafiekweergave’.   

 
Figuur   7    Burgerklanten   Basissta�s�eken:   link   naar   
‘tabelweergave’   

 

 
 
 
 

 Figuur   8    Burgerklanten   Basissta�s�eken:   
Tabelweergave   met   behoud   van   de   oorspronkelijke   
selec�e   en   de   link   naar   ‘grafiekweergave’   

 
 

 NIEUW i     
Alle   tabellen   in   ‘tabelweergave’   zijn   vanaf   nu   
eenvormig   opgebouwd,   zodat   een   gebruiksvrien-   
delijke   benchmark   tussen   de   gekozen   gemeente,   
de   provincie   en   het   totaal   van   alle   ingeschreven   
burgers   kinderspel   wordt.   

 
Bovendien   kan   de   gebruiker   nu   deze   
‘tabelweergave’   verder   verfijnen   naar   geslacht   via   
een   aanvinkmogelijkheid.   

 
 

   



  

      
  
  
  

    

Brochure    -     Wat   is   Arvastat   en   hoe   gebruik   ik   het?     juli   2021   -    p.   7   

We   gaan   ervan   uit   dat   je   nieuwsgierigheid   nu   
helemaal   gewekt   is!   

 
Je   wil   graag   ontdekken   of   deze   indeling   naar   lee�ijd  
sterk   verschilt   voor   mannen   en   vrouwen.   Je   bent   
m.a.w.   geïnteresseerd   in   een   kruising   van   
verschillende   kenmerken,   in   dit   geval   lee�ijd   en   
geslacht.   Ook   deze   cijfers   zijn   via   enkele   
muisklikken   raadpleegbaar.   

 
We   selecteren   hiervoor   ‘ Detailtabellen ’,   waarna   je   
meteen   in   een   heel   anders   opgebouwd   scherm   
terecht   komt.   Je   kan   hier   opnieuw   een   regio   en   een  
periode   kiezen,   of   je   selecteert   via   dezelfde   
keuzebox   ‘Periode’   één   van   de   vele   beschikbare   
�jdreeksen.   Voorts   kan   je   tot   2   rij-   en   2   kolom-   
variabelen   selecteren,   en   op   ‘Start’   klikken.   In   een   
oogwenk   tover   je   op   die   manier   de   meest   
gedetailleerde   cijfers   op   je   scherm.   

 
Figuur   9    Burgerklanten   detailtabellen:   ruime   keuze   
aan   zelf   te   selecteren   invalshoeken   (oude   versie)   

  

 Ook   hier   is   er   een   exporteermogelijkheid   voorzien   
om   de   data   van   de   gemaakte   tabel   te   raadplegen   in  
Excel,   en   rechts   op   het   scherm   heb   je   nog   enkele   
andere   func�es,   zoals   bijvoorbeeld   de   berekening   
van   percentages.     

 
Stel   dat   je   wil   nagaan   of   er   in   Hasselt   in   verhouding  
meer   of   minder   jongeren   werkzoekende   zonder   
werk   zijn   dan   in   de   andere   gemeenten   van   het   
arrondissement,   dan   vraagt   het   antwoord   slechts   
enkele   muisklikken:   je   selecteert   ‘Werkzoekenden   
zonder   werk’,   ‘Arrondissement   Hasselt’,   en   maakt   
de   kruising   van   ‘Gemeente’   en   ‘Lee�ijd   basis’.   
Klikken   op   ‘%   Rij’   gee�   de   tabel   uit   figuur   10,   
waaruit   blijkt   dat   alleen   Halen   en   Nieuwerkerken   
procentueel   nog   net   iets   minder   jonge   
werkzoekenden   tellen   dan   Hasselt.   

 
Figuur   10    Burgerklanten   detailtabellen:   berekening   
van   rij-   of   kolompercentages   (oude   versie)   
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Voor   36   Vlaamse   steden   en   gemeenten   (situa�e   
juni   2021)   zijn   er   zelfs   werkzoekendencijfers   tot   
op   wijkniveau   beschikbaar     (nieuwe   versie   in   
ontwikkeling) .   Deze   steden   en   gemeenten   zijn   
ingegaan   op   onze   mailing   naar   alle   Vlaamse   
gemeentebesturen   om   samen   een   wijkindeling   uit   
te   werken   waaraan   VDAB   vervolgens   haar  
werkzoekendenbestanden   koppelt.   Je   kan   deze   
gegevens   op   wijkniveau   raadplegen   via   de   knop   
‘Wijkgegevens’   bovenaan,   en   vervolgens   een   
gemeente   selecteren.     

 
Figuur   11    Burgerklanten   wijkgegevens:   Startscherm   
met   keuzemogelijkheid   tussen   deelnemende   
gemeenten   (oude   versie)   

  
 
 
 

 
 

Nadat   je   een   wijk   geselecteerd   hebt   via   de   
keuzebox   rechts   bovenaan,   bekom   je   een   scherm   
zoals   figuur   12,   met   ook   hier   een   ingekleurde   en   
interac�eve   kaart,   een   interac�eve   grafiek,   een   
evolu�egrafiek   en   een   tabel   waarin   je   selec�es   kan   
maken.   Dit   is   dus   vrij   gelijkaardig   aan   de   
naviga�emogelijkheden   van   de   basissta�s�eken.   

 
Zo   kan   je   via   de   tabel   bijvoorbeeld   voor   de   wijk   
Kuringen-Centrum   het   aantal   werkzoekenden   
opvragen   ingedeeld   naar   studieniveau:   
Kuringen-Centrum   telde   in   april   2021   153   NWWZ   
waarvan   61   laaggeschoolden.   

 
Figuur   12    Burgerklanten   wijkgegevens:   indeling   naar   
studies   (oude   versie)   

  
 



  
  

Figuur   13    Burgerklanten   kenmerken   (oude   versie)   
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Je   merkt   dat   de   opvraagmogelijkheden   in   Arvastat   
enorm   zijn.   Maar   toch   zijn   we   nog   een   stapje   
verder   gegaan.   

 
Uit   bovenstaande   uitleg   blijkt   namelijk   dat   je   zo   
goed   als   alle   kruisingen   van   kenmerken   wel   kan   
opvragen,   maar   het   samennemen   van   een   aantal   
waarden   van   één   variabele   (bijvoorbeeld   de   
burgerklantencijfers   van   enkele   gemeenten   samen   
of   van   enkele   lee�ijdsklassen   samen)   is   nog   niet   
aan   bod   gekomen.   Dit   kan   via   het   dashboard   
‘Kenmerken’    (nieuwe   versie   in   ontwikkeling) .   

 
In   dit   kenmerkendashboard   (figuur   13)   gebeuren   
alle   selec�es   door   te   klikken   op   de   grafiekstaa�es.   

 
Zo   kan   je   bijvoorbeeld   de   burgerklantencijfers   
opvragen   voor   de   gemeenten   Hasselt,   Diepenbeek   
en   Zonhoven   samen,   en   tevens   ook   enkele   
lee�ijdscategorieën   selecteren   (in   dit   geval   30   t/m   
34   jaar,   35   t/m   39   jaar,   en   40   t/m   44   jaar)   (zie   
figuur   14).   

 

 Figuur   14    Burgerklanten   kenmerken:   selec�es   maken   
via   het   aanklikken   van   de   staa�es   in   de   grafieken   
(oude   versie)   
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Alle   andere   grafieken   van   het   dashboard   passen   
zich   meteen   aan   deze   selec�e   aan.     

 
Omdat   de   staafgrafieken   in   dit   dashboard   dus   erg   
belangrijk   zijn   om   selec�es   te   maken,   is   het   ook   
handig   dat   de   grafieken   nog   een   aantal   extra   
sorteermogelijkheden   hebben,   a�ankelijk   van   het   
kenmerk.   

 
Wanneer   je   met   de   cursor   over   een   grafiek   
beweegt,   verschijnen   er   namelijk   extra   
func�onaliteiten.   Zo   kan   je   voor   het   kenmerk   
‘Na�onaliteit’   niet   alleen   kiezen   voor   de   indelingen   
‘Basis’   en   ‘Detail’,   maar   kan   je   ook   ‘default’,   
‘waarde’   of   ‘naam’   selecteren.   Default   worden   de   
staa�es   gesorteerd   in   een   voorgeprogrammeerde   
volgorde,   kies   je   voor   ‘waarde’   krijg   je   een   
sortering   volgens   het   aantal   werkzoekenden   per   
categorie,   en   bij   een   keuze   voor   ‘naam’   worden   de   
staa�es   in   alfabe�sche   volgorde   weergegeven.   

  
 
 



  
  

  
  

Figuur   16    Vacatures:   deel   van   het   startscherm   
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Luik   ‘Vacatures’   

 
We   hebben   kort   de   belangrijkste   mogelijkheden   
van   het   luik   ‘Burgerklanten’   in   Arvastat   besproken.   
In   de   grote   blauwe   balk   bovenaan   kunnen   we   nu   
‘Vacatures’   selecteren.   

 
Meteen   zie   je   een   dashboard   basissta�s�eken   dat   
afwijkt   van   het   luik   ‘Burgerklanten’,   al   zijn   er   met   
een   ingekleurde   en   interac�eve   kaart,   enkele   
taart-   en   evolu�egrafieken,   en   een   tabel   met   
doorklikmogelijkheden   ook   herkenningspunten   (zie  
figuur   16).   

 
Het   is   onze   bedoeling   het   luik   vacatures   in   een   
volgende   fase   om   te   bouwen   tot   een   dashboard   
met   dezelfde   ‘look   and   feel’   als   het   luik   
‘Burgerklanten’.   

 
Uiteraard   heb   je   ook   hier   de   mogelijkheden   om   via   
de   keuzeboxen   bovenaan   selec�es   te   maken,   een   
regio   te   selecteren   via   de   interac�eve   kaart,   de   
data   in   tabelvorm   op   te   vragen   via   de   link   
‘tabelweergave’,   of   figuren   en   data   te   downloaden   
in   PDF-,   PNG-   of   excelformaat   via   de   link   
‘exporteer’.   

 Belangrijk   zijn   de   naviga�eknoppen   bovenaan,   
waar   de   gebruiker   kan   kiezen   tussen   data   over   
‘vacatures   NECzU   rechtstreeks   aan   VDAB   gemeld’,   
‘vacatures   NECzU   via   werving-   en   selec�e-   
kantoren’   en   ‘vacatures   vooruitzendopdrachten’.     

 
Alle   uitleg   over   deze   (en   alle   andere   gehanteerde   
termen   in   Arvastat)   kan   je   trouwens   terugvinden   
in   de   ‘Help’-func�e   (figuur   17).   

 
Figuur   17    De   uitgebreide   ‘Help’-func�e   van   Arvastat   
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Via   enkele   muisklikken   kan   je   via   deze   interface   voor  
Hasselt   bijvoorbeeld   het   aantal   ontvangen   vacatures  
op   jaarbasis   opvragen   waarvoor   een   hoger   diploma   
gevraagd   werd   (figuur   18).   

 
Ook   in   het   luik   ‘Vacatures’   zijn   er   telkens   2   kaarten   
voorzien:   ‘Evolu�e   over   1   jaar’   en   ‘Aantal’.   Figuur   19   
is   een   voorbeeld   van   een   kaart   waarbij   de   groo�e   
van   de   bollen   het   aantal   ontvangen   vacatures   
weergee�   voor   het   gekozen   criterium.   Meteen   
vallen   de   bollen   op   van   de   steden   Antwerpen   en   
Gent,   gevolgd   door   een   aantal   andere   
centrumsteden.     

 
Figuur   18    Vacatures:   deel   van   het   startscherm   

 
 

Figuur   19    Vacatures:   aantal   ontvangen   vacatures   
gevisualiseerd   in   de   interac�eve   kaart   

 Naast   de   basissta�s�eken   bevat   het   luik   
‘Vacatures’   eveneens   de   dashboards   met   
‘Detailtabellen’   en   ‘Kenmerken’,   die   gelijkaardig   
zijn   opgebouwd   als   dezelfde   dashboards   in   het   luik  
‘Burgerklanten’.   Uiteraard   zijn   de   selecteerbare   
kenmerken   wel   aangepast   aan   de   beschikbare   data  
over   vacatures.   Zo   heb   je   bijvoorbeeld   steeds   de   
keuze   tussen   ‘Ontvangen   vacatures’   (cijfers   op   
jaarbasis)   en   ‘Openstaande   vacatures’   (cijfers   op   
maandbasis).     

 
Ook   voor   het   luik   ‘Vacatures’   is   er   een   ‘Logboek’   
voorzien.   

 
Figuur   20    Vacatures:   logboek   
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Luik   ‘Arbeidsmarkt’   

 
Het   derde   en   laatste   luik   is   ‘Arbeidsmarkt’.   

 
Zoals   blijkt   uit   de   keuzebox   ‘Indicator’   bovenaan,   
bevat   dit   luik   een   schat   aan   informa�e   over   de   
beroepsbevolking,   de   werkenden,   jobs   en   
ves�gingen,   en   pendel.   Iedere   selec�e   kan   nog   
verfijnd   worden   met   enkele   bijkomende   
keuzeboxen.   

 
Het   luik   ‘Arbeidsmarkt’   kent   enkele   belangrijke   
verschillen   met   de   andere   luiken   die   hierboven   al   
besproken   werden:   

 
● Dit   luik   is   het   resultaat   van   een   

samenwerkingsverband   tussen   Steunpunt   
Werk   (www.steunpuntwerk.be)   en   VDAB.   
Alle   data   van   dit   luik   worden   trouwens   
aangeleverd   door   het   Steunpunt   Werk,   die   
alle   bewerkingen   op   de   door   hen   ontvangen   
data   uitvoeren.   

● De   data   worden   één   maal   per   jaar   
geüpdatet,   tegenover   een   maandelijkse   
update   van   de   data   in   het   burgerklanten-   en   
vacatureluik.   

● Alle   data   zijn   beschikbaar   voor   volledig   
België.     

 Alle   schermen   van   dit   luik   zijn   volledig   iden�ek   
opgebouwd,   met   selec�emogelijkheden   bovenaan,   
een   interac�eve   en   ingekleurde   kaart,   een   
interac�eve   tabel   en   een   evolu�egrafiek.   De   
interac�eve   kaart   gee�   standaard   de   graad   of   het   
aandeel   van   de   selec�e   weer.   Via   een   knop   links   
boven   de   kaart   kan   je   de   evolu�e   op   jaarbasis   
opvragen.   Helemaal   onderaan   staat   de   
bronvermelding   en   nog   een   woordje   uitleg   over   de   
methodologie.   Ook   dit   luik   bevat   de   nodige   
exporteermogelijkheden,   de   mogelijkheid   om   de   
data   in   tabelvorm   te   raadplegen,   en   het   beschikt   
eveneens   over   handige   pop-ups   met   extra   
informa�e.   

 
Het   belangrijkste   verschil   met   de   andere   
dashboards   is   de   mogelijkheid   om   alle   data   per   
geslacht   op   te   vragen   via   de   knoppen   net   onder   de   
keuzeboxen.   

 
In   dit   luik   kan   je   voor   Hasselt   bijvoorbeeld   de   
indicator   ‘Bevolking   naar   geslacht,   lee�ijd   en   
arbeidsmarktposi�e’   selecteren,   en   je   keuze   verder   
verfijnen   met   ‘50-64   jaar’   en   ‘Werkend’.   

 
Uit   figuur   21   blijkt   dat   Hasselt   met   een   aandeel   
werkenden   van   65,1%   in   de   lee�ijdsklasse   50-64   
jaar   rond   het   Vlaams   gemiddelde   scoort   (65,8%).   

 
Figuur   21    Luik   Arbeidsmarkt     

Vooral   de   evolu�egrafiek   is   in   dit   voorbeeld   
interessant:   in   2003   telde   Hasselt   voor   deze  
lee�ijdsklasse   nog   even   veel   niet-beroepsac�even   
dan   werkenden.   Sindsdien   zijn   beide   groepen   erg   
verschillend   geëvolueerd,   met   momenteel   nog   
slechts   29,9%   niet-beroepsac�even   in   deze   
lee�ijdscategorie.   
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Samengevat   

 
Het   is   duidelijk   dat   de   toepassing   Arvastat   
(arvastat.vdab.be)   toonaangevend   is   op   het   vlak   van  
arbeidsmarktsta�s�eken.   Zowel   voor   cijfers   omtrent  
burgerklanten   als   voor   informa�e   over   vacatures   
zijn   er   maar   liefst   3   verschillende   dashboards   
beschikbaar,   elk   met   hun   eigen   naviga�e-   en   
opvragingsmogelijkheden.   Op   het   vlak   van   
burgerklantensta�s�eken   zijn   er   zelfs   cijfers   
beschikbaar   tot   op   wijkniveau   voor   de   gemeenten   
die   daarin   geïnteresseerd   zijn.   Het   luik   arbeidsmarkt  
gee�   dan   weer   extra   achtergrondinforma�e   over   
o.a.   demografie,   pendel   en   tewerkstelling.     

 
Meer   nog   dan   het   gigan�sch   aanbod   aan   beschik-   
baar   cijfermateriaal   is   de   gebruiksvriendelijke   
manier   waarop   je   als   gebruiker   in   deze   hooiberg   aan  
data   toch   de   spreekwoordelijke   naald   kan   vinden   
waar   je   naar   op   zoek   was,   de   belangrijkste   troef   van   
Arvastat.   

 
De   toepassing   nodigt   de   gebruiker   bij   wijze   van   
spreken   uit   om   al   klikkend   bepaalde   tendensen   op   
de   arbeidsmarkt   te   ontdekken   of   om   via   de   inge-   
kleurde   kaarten   verrassende   of   minder   verrassende   
regionale   verschillen   te   kunnen   vaststellen.   

 

 NIEUW i     
 

Het   team   Monitoring   van   VDAB   hee�   zwaar   
ingezet   op   het   luik   ‘Burgerklanten’,   dat   in   de   plaats  
is   gekomen   van   het   vroegere   luik   ‘Werkloosheid’.   

 
Een   herindeling   van   het   VDAB-cliënteel   langs   
werkzoekendenkant   lag   aan   de   grondslag   van   een   
complete   hertekening   van   dit   luik.   Dit   resulteert   in   
nieuwe   knoppen   bovenaan   het   dashboard,   waar   
de   gebruiker   kan   kiezen   tussen   ‘werkzoekenden   
zonder   werk’,   ‘werkenden’,   ‘studenten   en   anderen’  
en   alle   burgerklanten’.   

 
Minder   relevante   kenmerken   werden   vervangen   
door   meer   belangrijke   invalshoeken,   en   hetzelfde   
gebeurde   met   een   aantal   geografische   indelingen.  

 
Tegelijk   werd   het   dashboard   gebruiksvriendelijker   
ingedeeld,   met   veel   minder   witruimte   en   dus   ook   
minder   scroll-behoe�e.   

 
Een   aantal   andere,   weliswaar   kleinere   aanpas-   
singen   maken   het   plaatje   compleet,   waardoor   
onze   duizenden   gebruikers   per   maand   opnieuw   
zeker   kunnen   zijn   van   hun   rots   in   de   branding   als   
het   gaat   om   Vlaamse   arbeidsmarktsta�s�eken.   

 
Voor   een   uitgebreidere   bespreking   van   deze   
recente   wijzigingen,   verwijzen   we   je   graag   door   
naar   onze   brochure     ‘ De   nieuwe   werkzoekenden-   
indeling   en   de   impact   op   Arvastat ’.   

 
 
 

https://arvastat.vdab.be/brochure_nieuwe_wzindeling_en_Arvastat.pdf
https://arvastat.vdab.be/brochure_nieuwe_wzindeling_en_Arvastat.pdf
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