





WatisA
 rvastat? 

We o nderscheiden3 g roteluiken: 
‘ Burgerklanten’ 
‘Vacatures’ 
‘Arbeidsmarkt’ 



Arvastat(ARbeidsmarktVraag-en 
AanbodSTATistieken)isdemeest 
uitgebreideinteractievetoepassingvan
Vlaanderenophetvlakvan
arbeidsmarktgegevens. 


Jez ietd
 ate rz owelv oord
 eb
 urgerklanten-a lsv oor
dev acaturecijfersv erschillended
 ashboards
beschikbaarz ijn:‘basisstatistieken’,‘detailtabellen’
en‘kenmerken’.V
 oord
 eb
 urgerklantenk omtd
 aar
met‘wijkgegevens’n
 oge env ierded
 ashboardm
 et
cijfersb
 ij.D
 e‘kenmerken’e nd
 e‘wijkgegevens’v an
deb
 urgerklantenz ijnm
 omenteeln
 ogin
ontwikkeling. 



Aand
 eh
 andv ane
 env oorbeeldv erkennenw
 ein 
dezeb
 rochured
 eb
 elangrijkstem
 ogelijkheden. 






Weg aane rind
 itd
 ocumentv anu
 itd
 atjee en
globaalb
 eeldw
 ilk rijgenv anh
 etr eilene nz eilen
vand
 ea rbeidsmarktind
 es tadH
 asselt.U
 iteraard
kand
 ezelfdeo
 efeningg emaaktw
 ordenv ooriedere
andereV
 laamseg emeente,a rrondissement, 
provincie… 


N
 IEUWi  
Injuli2
 021ise
 eng rootd
 eelv anA
 rvastat
vernieuwd.D
 ezev ernieuwingenk rijgenind
 e
brochuree
 xtraa andachtv iad
 iticoontje.V
 oor
eenu
 itgebreidereu
 itlego
 verd
 ea anpassingen
verwijzenw
 en
 aard
 eb
 rochure‘ D
 en
 ieuwe
werkzoekendenindelinge
 nd
 eimpacto
 p
Arvastat’. 

Deu
 itrolv ana llea anpassingeng ebeurt
gefaseerd.W
 eh
 oudend
 ezeb
 rochure
up-to-dateinf unctiev and
 ep
 ublicatiev and
 eze
aanpassingen. 

Webaserenonsvoorbeeldopdecijfersvanapril2021.


Hets tartschermv anA
 rvastat( arvastat.vdab.be)
geefte enm
 ooio
 verzichtv anh
 oed
 et oepassingis
opgebouwd( ziefi
 guur1
 ). 


Figuur1StartschermvanArvastat(arvastat.vdab.be) 
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Luik‘Burgerklanten’ 



Via‘Burgerklanten’e n‘Basisstatistieken’k omje
meteenine eninteractiefd
 ashboardm
 ete en
ingekleurdek aart,e nkelet aartgrafieken,
evolutiegrafiekene ne enu
 itgebreidet abel
‘Kengetallen’.S tandaardk rijgjed
 ed
 atav oora lle
werkzoekendenz onderw
 erk( ongeachth
 un
verblijfplaats),m
 aarv iad
 ek euzebox‘Regio’
bovenaank anjee envoudige ena ndere
geografischeindelingk iezen. 


NIEUWi  
Viad
 ek euzeknoppenb
 ovenaank anjeo
 oké
 én
vand
 ec ategorieën( werkzoekendenz onderw
 erk,
werkenden,s tudentene
 na nderen)s electereno
 f
hett otaalv ana lleb
 urgerklanten. 

Sindsjuli2
 021b
 evath
 etluik‘ Burgerklanten’n
 og
eenb
 ijkomendeinvalshoek,n
 amelijk‘ Doelgroep
controledienst’. 

NIEUWi  
De
n
 aamv and
 itluikisg ewijzigdv an
‘Werkloosheid’n
 aar‘ Burgerklanten’o
 mdate
 r
vanafd
 ezev ersiev anA
 rvastato
 oka nderek lanten
ink aartw
 ordeng ebrachtd
 and
 ew
 erkzoekenden
zonderjob( ziev erder). 

Ind
 et abel‘Kengetallen’v indjea le ens chata an
informatie:d
 eb
 ijV
 DABingeschrevenb
 urgers
wordene ringedeeldv olgensk enmerkenz oals
geslacht,leeftijd,s cholingsniveau,w
 erkloosheids-
duur,e tc.W
 iljeé énv and
 efi
 gurenu
 itd
 its cherm
downloadeno
 mt eg ebruikeninb
 ijvoorbeelde en
Powerpoint-presentatieo
 fe enW
 ord-document,
volstaath
 eto
 mt ek likkeno
 p‘exporteer’r echts
bovenaan.J ek rijgtd
 ane eno
 plijstingv ana lle
downloadmogelijkhedenv oord
 its cherm. 

Vindjeind
 its chermr eedsa lleinformatie
waarnaarjeo
 pz oekw
 as?K
 likd
 ang ewoono
 p
‘Bewaard
 ep
 aginaine enP
 DFd
 ocument’,e nje
krijgtm
 eteene enc ompleetP
 DF-bestandm
 eta lle
infov and
 its cherm,inclusiefd
 eingekleurdek aart
metd
 ejaarevolutie. 



Figuur2Hetdefaultschermvandebasisstatistiekenvanhetluik‘Burgerklanten’ 
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Noteerd
 atjen
 ieta lleenv iad
 ek euzeboxen
bovenaanind
 ezet oepassingk ann
 avigeren.J ek an
ind
 ek aarto
 oko
 pe ena ndereg eografischee ntiteit
klikken,o
 fv iad
 et abele end
 etailleringv ane en
bepaaldk enmerko
 pvragen.D
 er estv anh
 et
dashboardp
 astz ichm
 eteena aninf unctiev and
 e
gekozens electie. 

Stelb
 ijvoorbeeldd
 atjee eng edetailleerderet abel
wilz ienm
 etw
 erkzoekendencijfersv anH
 asseltin
kleinereleeftijdsklassen.J es electeertb
 ovenaan
‘Gemeente’e nv ervolgens‘Hasselt’,k liktind
 et abel
gewoono
 p‘Leeftijd’,e nd
 em
 eerg edetailleerde
cijfersv ullend
 et abel. 

jev ervolgenso
 pb
 ijvoorbeeldd
 eleeftijdsklasse
Klik
‘30t /m3
 4jaar’,d
 anp
 asth
 etg ansed
 ashboardz ich
aanm
 etc ijfermateriaalo
 verd
 ezeleeftijdscategorie
werkzoekenden.U
 itfi
 guur4
 b
 lijktd
 ate rina pril
20213
 72w
 erkzoekendenz onderw
 erkm
 etd
 eze
leeftijdw
 areninH
 asselt.O
 okd
 einkleuringv and
 e
kaart( jaarevolutie)v isualiseertn
 ud
 eleeftijds-
categorie‘30t /m3
 4jaar’. 

NIEUWi  
Vanafd
 ezev ersiev anA
 rvastatise
 re
 env erdere
detailleringv and
 eo
 udereleeftijdscategorie,m
 et
apartec ijfersv oord
 e6
 5-plussers. 

Ookn
 ieuwisd
 et oevoegingv and
 ea andeel-cijfers
ind
 et abellinks. 


Figuur3BurgerklantenBasisstatistieken:doorklikmogelijkhedenindetabel“Kengetallen”




Figuur4DetailBurgerklantenBasisstatistieken:dashboardvolledigaangepastaandenieuweselectie
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o
 pd
 atd
 ea antallenb
 ovend
 ek aartenlichtjes
Merk
verschillendz ijn.F iguur5
 b
 rengta llew
 erkzoeken-

Standaardg eeftd
 eingekleurdek aartz oalsg ezegd
dee volutieo
 pjaarbasisw
 eerv anh
 eta antal
werkzoekendenz onderw
 erkv oord
 eg emaakte
selectie( figuur5
 :k aartm
 etg eschaaldeg roenet ot
bruine inkleuring). 


denz onderw
 erkink aart,infi
 guur6
 b
 etrefth
 etd
 e
cijfersw
 aaropd
 ew
 erkzoekendengraadw
 ordt
berekend,e nd
 atz ijnd
 ew
 erkzoekendenz onder
werkt ussen1
 8e n6
 5jaar. 

InH
 asseltw
 arene rina pril2
 021d
 us4
 w
 erkzoeken-
deno
 uderd
 an6
 5jaar( 3.050- 3
 .046),w
 ato
 ok
blijktu
 itfi
 guur4
 . 

Dek aartenp
 assenz icht rouwensa utomatischa an
inf unctiev and
 eg ekozeng eografischeindeling. 

NIEUWi  
Ind
 en
 ieuwsteA
 rvastatz ijne
 re
 nkelev erouderde
geografischeindelingenv ervangend
 oorm
 eer
relevantee
 ntiteiten.Z ok omend
 eindelingen
samenwerkingsverbandene
 nr eferentieregio’sin
dep
 laatsv anr egio,s err,r esoce
 ns treektafels. 

Voore
 eng edetailleerdeo
 mschrijvingv and
 eze
nieuweindelingenv erwijzenw
 en
 aard
 e
Help-pagina’sv anA
 rvastat. 

Figuur5BurgerklantenBasisstatistieken: 
ingekleurdegemeentekaartvanVlaanderenvolgens 
‘evolutieover1jaar’voorallewerkzoekendenzonder
werk. 



Indienb
 eschikbaark anv oord
 ew
 erkzoekenden
zonderw
 erkm
 etv erblijfplaatsinV
 laandereno
 ok
dew
 erkzoekendengraadv oord
 eg emaaktes electie
opgevraagdw
 ordenv iad
 ek euzeknoplinksb
 oven
dek aart( figuur6
 :b
 lauwgetintek aart). 

Figuur6BurgerklantenBasisstatistieken: 
ingekleurdegemeentekaartvanVlaanderenvolgens 
‘werkzoekendengraad’voorallewerkzoekenden
zonderwerk. 
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Mochtjea lleeninteresseh
 ebbeninh
 etp
 ure
cijfermateriaal,b
 eschiktieders chermb
 ovendien
overe enlink‘tabelweergave’( rechtsb
 ovenaan,z ie
figuur7
 ).J eb
 ekomtd
 ant elkense ent abelw
 aarin
deg ekozens electiev ergelekenw
 ordtm
 etg rotere
geografischee ntiteiten( ind
 itg evald
 ep
 rovincie
Limburge nh
 etV
 laamsG
 ewest,z iefi
 guur8
 ).
Uiteraardk anjeo
 okt erugn
 aarh
 etinteractieve
dashboardv iad
 elink‘grafiekweergave’. 

Figuur7BurgerklantenBasisstatistieken:linknaar
‘tabelweergave’ 









8BurgerklantenBasisstatistieken: 
Figuur
Tabelweergavemetbehoudvandeoorspronkelijke
selectieendelinknaar‘grafiekweergave’ 



 IEUWi  
N
Allet abellenin‘ tabelweergave’z ijnv anafn
 u
eenvormigo
 pgebouwd,z odate
 eng ebruiksvrien-
delijkeb
 enchmarkt ussend
 eg ekozeng emeente,
dep
 rovinciee
 nh
 ett otaalv ana lleingeschreven
burgersk inderspelw
 ordt. 

Bovendienk and
 eg ebruikern
 ud
 eze
‘tabelweergave’v erderv erfijnenn
 aarg eslachtv ia
eena anvinkmogelijkheid. 






“Depagina’svanArvastatwordenmaandelijksmeerdan10.000keer
geraadpleegddoorbeleidsmakers,studenten,bedrijvenenandere
geïnteresseerden. 
Dergelijkecijfersillusterenhetgrotebelangvandetoepassing,envormenop
zichaleenbelangrijkemotivatieomArvastatsteedsverderteperfectioneren
envoortdurendaantepassenaandeveranderendebehoeftenvanonze
gebruikers.”
(JorisGhysels,managerteamMonitoring) 
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Weg aane rvanu
 itd
 atjen
 ieuwsgierigheidn
 u
helemaalg ewektis! 

Jew
 ilg raago
 ntdekkeno
 fd
 ezeindelingn
 aarleeftijd
sterkv erschiltv oorm
 annene nv rouwen.J eb
 ent
m.a.w.g eïnteresseerdine enk ruisingv an
verschillendek enmerken,ind
 itg evalleeftijde n
geslacht.O
 okd
 ezec ijfersz ijnv iae nkele
muisklikkenr aadpleegbaar. 

Wes electerenh
 iervoor‘D
 etailtabellen’,w
 aarnaje 
meteenine enh
 eela nderso
 pgebouwds cherm
terechtk omt.J ek anh
 iero
 pnieuwe enr egioe ne en
periodek iezen,o
 fjes electeertv iad
 ezelfde
keuzebox‘Periode’é énv and
 ev eleb
 eschikbare 
tijdreeksen.V
 oortsk anjet ot2
 r ij-e n2
 k olom-
variabelens electeren,e no
 p‘Start’k likken.Ine en
oogwenkt overjeo
 pd
 iem
 anierd
 em
 eest
gedetailleerdec ijferso
 pjes cherm. 


h
 ierise re ene xporteermogelijkheidv oorzien
Ook
omd
 ed
 atav and
 eg emaaktet abelt er aadplegenin
Excel,e nr echtso
 ph
 ets chermh
 ebjen
 oge nkele
anderef uncties,z oalsb
 ijvoorbeeldd
 eb
 erekening
vanp
 ercentages. 

Steld
 atjew
 iln
 agaano
 fe rinH
 asseltinv erhouding
meero
 fm
 inderjongerenw
 erkzoekendez onder
werkz ijnd
 anind
 ea ndereg emeentenv anh
 et
arrondissement,d
 anv raagth
 eta ntwoords lechts
enkelem
 uisklikken:jes electeert‘Werkzoekenden
zonderw
 erk’,‘ArrondissementH
 asselt’,e nm
 aakt
dek ruisingv an‘Gemeente’e n‘Leeftijdb
 asis’. 
Klikkeno
 p‘%R
 ij’g eeftd
 et abelu
 itfi
 guur1
 0,
waaruitb
 lijktd
 ata lleenH
 alene nN
 ieuwerkerken
procentueeln
 ogn
 etietsm
 inderjonge
werkzoekendent ellend
 anH
 asselt. 

Figuur10Burgerklantendetailtabellen:berekening 
vanrij-ofkolompercentages(oudeversie) 

Figuur9Burgerklantendetailtabellen:ruimekeuze 
aanzelfteselectereninvalshoeken(oudeversie) 
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jee enw
 ijkg eselecteerdh
 ebtv iad
 e
Nadat
keuzeboxr echtsb
 ovenaan,b
 ekomjee ens cherm
fi
 guur1
 2,m
 eto
 okh
 iere eningekleurdee n
zoals
interactievek aart,e eninteractieveg rafiek,e en

Voor3
 6V
 laamses tedene ng emeenten( situatie 
juni2
 021)z ijne rz elfsw
 erkzoekendencijferst ot 
opw
 ijkniveaub
 eschikbaar( nieuwev ersiein
ontwikkeling).D
 ezes tedene ng emeentenz ijn
ingegaano
 po
 nzem
 ailingn
 aara lleV
 laamse
gemeentebestureno
 ms amene enw
 ijkindelingu
 it
tew
 erkenw
 aaraanV
 DABv ervolgensh
 aar
werkzoekendenbestandenk oppelt.J ek and
 eze
gegevenso
 pw
 ijkniveaur aadplegenv iad
 ek nop
‘Wijkgegevens’b
 ovenaan,e nv ervolgense en
gemeentes electeren. 


evolutiegrafieke ne ent abelw
 aarinjes electiesk an
maken.D
 itisd
 usv rijg elijkaardiga and
 e
navigatiemogelijkhedenv and
 eb
 asisstatistieken. 

Zok anjev iad
 et abelb
 ijvoorbeeldv oord
 ew
 ijk 
Kuringen-Centrumh
 eta antalw
 erkzoekenden
opvrageningedeeldn
 aars tudieniveau:
Kuringen-Centrumt eldeina pril2
 0211
 53N
 WWZ
waarvan6
 1laaggeschoolden. 


Figuur11Burgerklantenwijkgegevens:Startscherm
metkeuzemogelijkheidtussendeelnemende
gemeenten(oudeversie) 

Figuur12Burgerklantenwijkgegevens:indelingnaar
studies(oudeversie) 
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Jem
 erktd
 atd
 eo
 pvraagmogelijkhedeninA
 rvastat
enormz ijn.M
 aart ochz ijnw
 en
 oge ens tapje
verderg egaan. 

Uitb
 ovenstaandeu
 itlegb
 lijktn
 amelijkd
 atjez o
goeda lsa llek ruisingenv ank enmerkenw
 elk an
opvragen,m
 aarh
 ets amennemenv ane ena antal
waardenv ané énv ariabele( bijvoorbeeldd
 e
burgerklantencijfersv ane nkeleg emeentens amen
ofv ane nkeleleeftijdsklassens amen)isn
 ogn
 iet
aanb
 odg ekomen.D
 itk anv iah
 etd
 ashboard
‘Kenmerken’( nieuwev ersieino
 ntwikkeling). 

Ind
 itk enmerkendashboard( figuur1
 3)g ebeuren
alles electiesd
 oort ek likkeno
 pd
 eg rafiekstaafjes. 

Zok anjeb
 ijvoorbeeldd
 eb
 urgerklantencijfers
opvragenv oord
 eg emeentenH
 asselt,D
 iepenbeek
enZ onhovens amen,e nt evenso
 oke nkele
leeftijdscategorieëns electeren( ind
 itg eval3
 0t /m
34jaar,3
 5t /m3
 9jaar,e n4
 0t /m4
 4jaar)( zie
figuur1
 4). 


Figuur14Burgerklantenkenmerken:selectiesmaken

viahetaanklikkenvandestaafjesindegrafieken
(oudeversie) 



Figuur13Burgerklantenkenmerken(oudeversie) 
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Allea ndereg rafiekenv anh
 etd
 ashboardp
 assen
zichm
 eteena and
 ezes electiea an. 

Omdatd
 es taafgrafiekenind
 itd
 ashboardd
 use rg
belangrijkz ijno
 ms electiest em
 aken,ish
 eto
 ok
handigd
 atd
 eg rafiekenn
 oge ena antale xtra
sorteermogelijkhedenh
 ebben,a fhankelijkv anh
 et
kenmerk. 

Wanneerjem
 etd
 ec ursoro
 vere eng rafiek
beweegt,v erschijnene rn
 amelijke xtra
functionaliteiten.Z ok anjev oorh
 etk enmerk
‘Nationaliteit’n
 ieta lleenk iezenv oord
 eindelingen
‘Basis’e n‘Detail’,m
 aark anjeo
 ok‘default’,
‘waarde’o
 f‘naam’s electeren.D
 efaultw
 ordend
 e
staafjesg esorteerdine env oorgeprogrammeerde 
volgorde,k iesjev oor‘waarde’k rijgjee en
sorteringv olgensh
 eta antalw
 erkzoekendenp
 er
categorie,e nb
 ije enk euzev oor‘naam’w
 ordend
 e
staafjesina lfabetischev olgordew
 eergegeven. 
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Luik‘ Vacatures’ 



Weh
 ebbenk ortd
 eb
 elangrijkstem
 ogelijkheden
vanh
 etluik‘Burgerklanten’inA
 rvastatb
 esproken.
Ind
 eg roteb
 lauweb
 alkb
 ovenaank unnenw
 en
 u
‘Vacatures’s electeren. 

Meteenz iejee end
 ashboardb
 asisstatistiekend
 at
afwijktv anh
 etluik‘Burgerklanten’,a lz ijne rm
 et
eeningekleurdee ninteractievek aart,e nkele 
taart-e ne volutiegrafieken,e ne ent abelm
 et
doorklikmogelijkhedeno
 okh
 erkenningspunten( zie
figuur1
 6). 

Hetiso
 nzeb
 edoelingh
 etluikv acaturesine en
volgendef aseo
 mt eb
 ouwent ote end
 ashboard
metd
 ezelfde‘looka
 ndf eel’a
 lsh
 etluik
‘Burgerklanten’. 

Uiteraardh
 ebjeo
 okh
 ierd
 em
 ogelijkhedeno
 mv ia
dek euzeboxenb
 ovenaans electiest em
 aken,e en
regiot es electerenv iad
 einteractievek aart,d
 e
dataint abelvormo
 pt ev ragenv iad
 elink
‘tabelweergave’,o
 ffi
 gurene nd
 atat ed
 ownloaden
inP
 DF-,P
 NG-o
 fe xcelformaatv iad
 elink
‘exporteer’. 

z ijnd
 en
 avigatieknoppenb
 ovenaan,
Belangrijk
waard
 eg ebruikerk ank iezent ussend
 atao
 ver

‘vacaturesN
 ECzUr echtstreeksa anV
 DABg emeld’,
‘vacaturesN
 ECzUv iaw
 erving-e ns electie-
kantoren’e n‘vacaturesv ooruitzendopdrachten’. 

Alleu
 itlego
 verd
 eze( ena llea ndereg ehanteerde
termeninA
 rvastat)k anjet rouwenst erugvinden
ind
 e‘Help’-functie( figuur1
 7). 

Figuur17Deuitgebreide‘Help’-functievanArvastat 



Figuur16Vacatures:deelvanhetstartscherm 
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Viae nkelem
 uisklikkenk anjev iad
 ezeinterfacev oor
Hasseltb
 ijvoorbeeldh
 eta antalo
 ntvangenv acatures
opjaarbasiso
 pvragenw
 aarvoore enh
 ogerd
 iploma
gevraagdw
 erd( figuur1
 8). 

Ookinh
 etluik‘ Vacatures’z ijne rt elkens2
 k aarten
voorzien:‘Evolutieo
 ver1
 jaar’e n‘Aantal’.F iguur1
 9
ise env oorbeeldv ane enk aartw
 aarbijd
 eg rootte
vand
 eb
 ollenh
 eta antalo
 ntvangenv acatures
weergeeftv oorh
 etg ekozenc riterium.M
 eteen
vallend
 eb
 olleno
 pv and
 es tedenA
 ntwerpene n
Gent,g evolgdd
 oore ena antala ndere
centrumsteden. 

Figuur18Vacatures:deelvanhetstartscherm 

d
 eb
 asisstatistiekenb
 evath
 etluik
Naast
‘Vacatures’e veneensd
 ed
 ashboardsm
 et
‘Detailtabellen’e n‘Kenmerken’,d
 ieg elijkaardig
zijno
 pgebouwda lsd
 ezelfded
 ashboardsinh
 etluik
‘Burgerklanten’.U
 iteraardz ijnd
 es electeerbare
kenmerkenw
 ela angepasta and
 eb
 eschikbared
 ata
overv acatures.Z oh
 ebjeb
 ijvoorbeelds teedsd
 e
keuzet ussen‘Ontvangenv acatures’( cijferso
 p
jaarbasis)e n‘Openstaandev acatures’( cijferso
 p
maandbasis). 

Ookv oorh
 etluik‘ Vacatures’ise re en‘Logboek’
voorzien. 

Figuur20Vacatures:logboek 




Figuur19Vacatures:aantalontvangenvacatures
gevisualiseerdindeinteractievekaart 



Brochure-W
 atisArvastatenhoegebruikikhet?

juli2021-p
 .12 



Luik‘Arbeidsmarkt’ 



Hetd
 erdee nlaatsteluikis‘Arbeidsmarkt’. 

Zoalsb
 lijktu
 itd
 ek euzebox‘Indicator’b
 ovenaan,
bevatd
 itluike ens chata aninformatieo
 verd
 e 
beroepsbevolking,d
 ew
 erkenden,jobse n
vestigingen,e np
 endel.Iederes electiek ann
 og
verfijndw
 ordenm
 ete nkeleb
 ijkomende
keuzeboxen. 

Hetluik‘Arbeidsmarkt’k ente nkeleb
 elangrijke 
verschillenm
 etd
 ea ndereluikend
 ieh
 ierbovena l 
besprokenw
 erden: 

● Ditluikish
 etr esultaatv ane en
samenwerkingsverbandt ussenS teunpunt
Werk( www.steunpuntwerk.be)e nV
 DAB.
Alled
 atav and
 itluikw
 ordent rouwens
aangeleverdd
 oorh
 etS teunpuntW
 erk,d
 ie
alleb
 ewerkingeno
 pd
 ed
 oorh
 eno
 ntvangen
datau
 itvoeren. 
● Ded
 ataw
 ordené énm
 aalp
 erjaar
geüpdatet,t egenovere enm
 aandelijkse
updatev and
 ed
 atainh
 etb
 urgerklanten-e n
vacatureluik. 
● Alled
 ataz ijnb
 eschikbaarv oorv olledig
België. 

s chermenv and
 itluikz ijnv olledigidentiek
Alle
opgebouwd,m
 ets electiemogelijkhedenb
 ovenaan,
eeninteractievee ningekleurdek aart,e en
interactievet abele ne ene volutiegrafiek.D
 e
interactievek aartg eefts tandaardd
 eg raado
 fh
 et
aandeelv and
 es electiew
 eer.V
 iae enk noplinks
bovend
 ek aartk anjed
 ee volutieo
 pjaarbasis
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