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Figuur3:Detailvaneenweergaveopsmartphone 




Figuren1en2:Arvastat2.0enArvastat2.1:volledig
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Eenduidigheidvandetabelleninde
tabelweergave. 





Lay-outmatig 
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Cijfermatig
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Figuur10:D
 ereferentieregio’sinkaartgebracht 
(bron:https://lokaalbestuur.vlaanderen.be) 



indelingenbijeenaantal
Nieuwe
kenmerken 
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 ets tudieniveaun
 ietg ekend.
Voorheenw
 erdenz ijg ecatalogeerdo
 nder
‘lagero
 nderwijs+ 1
 steg raad’.O
 okz ijk rijgen
nue ena fzonderlijkec ategorie‘onbekend’. 


‘Aandeel’i.p.v.‘maandverschil’bijdetabel
vandekengetallen 



Ind
 et abelv and
 ek engetalleno
 fd
 et abelv anh
 et
geselecteerdek enmerkish
 et‘Maandverschil’ 
vervangend
 oor‘Aandeel’. 

Figuren11en12:E enfragmentuitdetabel
‘Kengetallen’vande“oude”(bovenaan)ende
”nieuwe”(onderaan)Arvastat 
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 etV
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 VSGe ind2
 019e enn
 ieuw
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tot3
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1

V
 ooreengedetailleerdeindelingvandezenieuwegeografischeindelingen,verwijzenwenaardeHelp-pagina’svanArvastat. 
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Hetconcept‘arbeidshandicap’isuitgebreid
naarhetconcept‘arbeidsbeperking’ 


 


Burgersm
 ete ena rbeidsbeperkingh
 ebbene en
indicatiev ana rbeidshandicape n/ofe enm
 ultipele
problematiek( PMP).D
 eindicatieP
 MPw
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ingevoerdin2
 014,ind
 ep
 eriodev oorafgaanda an
juli2
 014o
 mvatd
 ev ariabelea rbeidsbeperkingd
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Timing 

Onderv oorbehoudv anw
 ijzigingen 


Geziend
 eo
 mvangv and
 ezeh
 ervorming,z ald
 e
uitrolv anh
 etluik‘Burgerklanten’g efaseerd
verlopen. 

Vanaf1
 juli2
 021z ijnd
 eb
 asisgegevense nd
 e
detailtabellenb
 eschikbaar.O
 okh
 etlogboeke nd
 e
help-pagina’sz ijnv olledigg eactualiseerd. 

Ine ent weedef asev olgend
 ew
 ijkgegevense nh
 et
kenmerkendashboard. 

Ded
 erdef aseo
 mvatd
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 ublicatiev ana llec ijfers
rondb
 eroepsaspiratiese nd
 ed
 ynamische
gegevens,e enluikd
 atv olledigh
 erwerktz alz ijn
mett allozen
 ieuweinvalshoekene nb
 evragings-
mogelijkheden. 

Vervolgensw
 ordth
 etv acatureluika angepakt,
waarbijd
 e‘looka ndf eel’v and
 eluik
‘Burgerklanten’z ald
 oorgetrokkenw
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 aard
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vacature-dashboards,e nw
 aarbijd
 en
 ieuwe
geografischeindelingeno
 okinh
 etv acatureluik
zullenk unneng eraadpleegdw
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g evolgw
 asd
 atd
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Het
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 ett allozev ragenv anb
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geschiedenisv anA
 rvastat cijferso verlokalew erkloosheids-
o
 fv acature-


Dev ernieuwingv anA
 rvastatin2
 021isd
 et weede
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 mvangs indsd
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toepassingin2
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 ete ersto
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ditd
 eeld
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 eind
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Hetprillebegin 

Anno2
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 nwaarschijnlijk,m
 aarv óór
2005w
 areninteractievet oepassingeno
 pinternet
eenz eldzaamheid,o
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provincialem
 aandverslagenm
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 ostv erspreidden
 aarinternee ne xterne
geïnteresseerden( ziefi
 guren1
 3e n1
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 ndanks
alleg oedeb
 edoelingenw
 ash
 eta angeboden
cijfermateriaalind
 ezem
 aandverslagens ummier,
enb
 levenv eellokalev rageno
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arbeidsmarkte ro
 nbeantwoordm
 ee. 


Figuren13,14en15:T oendedierennogspraken:
enkele“sfeerbeelden”uiteenmaandverslagvan2001

markten.D
 itg ebeurdet elefonisch,v iaf axo
 fv ia
e-mail.H
 etr esultaatw
 ase enw
 irwara anv ragen,
diez ondere eno
 nderbouwdes ystematiek
toegewezenw
 erdena ane enm
 edewerkerv oor
antwoord.A
 fhankelijkv and
 ee conomische
inzichten,d
 er egionalek ennisv and
 ea rbeids-
markt,m
 ogelijketi
 jdsdruke np
 rogrammeer-
competentiesv and
 iec ollega,leidded
 itt ote en
veelheida ans tijleninh
 etb
 eantwoordenv and
 eze
adh
 oc-vragen. 

Omd
 ezen
 ieta ltijde venk lantvriendelijkee n
efficiëntem
 anierv anw
 erkena ft eb
 ouwen,w
 erd
rond2
 005e ene erstev ersiev anA
 rvastat
ontwikkeld( ziefi
 guur1
 0).V
 iaS AS,d
 es tatistische
analysesoftwarev and
 et oenmaliges tudiedienst,
werdh
 etb
 eschikbarec ijfermateriaalu
 itd
 e
databestandeno
 mgevormdt ott oegankelijke
rapportenw
 aariningekleurdek aartjese n
grafiekenh
 unintredem
 aakten.D
 en
 avigatie
beperktez icht ote nkelek euzeboxenb
 ovenaan,
maarh
 etg eheelw
 asq
 uag ebruiksvriendelijkheid
eno
 pvragingsmogelijkhedene ene normes tap
voorwaartsinv ergelijkingm
 etd
 ep
 apieren
maandverslagen. 

Figuren16en17:E nkelevandezeldzame
overgeblevenbeeldenvanArvastat1.0 
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Achterafg ezienm
 oestend
 eg rootsteIT-evoluties
opinternett oenn
 ogk omen:d
 eg rafische
mogelijkhedeno
 mb
 ijvoorbeeldk aartene n
grafiekenh
 aarfijnt efi
 netunenw
 erdens teeds
uitgebreider,w
 ebsitesw
 erdena lsmaarm
 eer
database-gestuurdinp
 laatsv anv iao
 pv oorhand
gemaaktep
 df-rapporten,e na llerhandef uncties
werdens teedst oegankelijkerd
 oord
 eg rotere
beschikbareb
 andbreedtev anh
 etinternet. 

Des tudiedienstv anV
 DABv olgtd
 ezee volutieso
 p
dev oet,e nb
 lijfth
 aare igenp
 roductenc onstant
evalueren.D
 eA
 rvastatversieu
 itd
 ezep
 eriode
geldded
 estijdsv oorv eela ndereinstantiesn
 og
steedsa lse enr eferentie,m
 aarb
 innend
 e
studiedienstw
 erde ra lv olopn
 agedachto
 vere en
opvolger. 


Arvastat2.0:degrotedoorbraak 


Enerzijdsw
 erdene rb
 innend
 ed
 ienstg rondige
analysesg emaakto
 mn
 ógm
 eerr elevante
informatieu
 ito
 nzeb
 estandent ed
 istilleren,m
 aar
ookw
 erdb
 ekekenh
 oed
 ied
 ataz os nelm
 ogelijk
omgezetk ondenw
 ordenind
 ea chterliggende
csv-bestandend
 ien
 odigz ijno
 mA
 rvastatt e
voeden. 

Anderzijdsw
 erde rv eela andachtb
 esteeda and
 e
nieuwsteb
 eschikbaret echnologieëno
 md
 e
navigatiemogelijkhedent eo
 ptimaliserene na lle
informatiez ok lantvriendelijkm
 ogelijka ant e
bieden. 

Ind
 ecember2
 015r esulteertd
 itine env olledig
nieuweA
 rvastat( ziefi
 guur1
 1).D
 ev oorgeprogram-
meerder apportenw
 erdenv ervangend
 oor
interactievek aarten,g rafiekene nt abellen,
exporteerfunctiesn
 aare xcele na ndere
dataformatenv erhogend
 em
 ogelijkheden,v ia
detailtabellenk unnend
 eg ebruikersz elfz eer
gedetailleerdek ruisingenv ank enmerkenm
 aken,
enzovoort.D
 ea chterliggendeb
 estandenz ijn
bovendienz odanigu
 itgekiendd
 ate ro
 pd
 elaatste
overbodigek ilobyteb
 espaardw
 ordt,w
 atr esulteert
ine rgs neller esponstijden. 



maandelijksgoedvoormeerdan10.000

Figuur18:E entypischdashboardvanArvastat,
raadplegingen. 


Zowelinh
 etb
 innen-a lsinh
 etb
 uitenlandb
 lijftd
 e
lanceringv and
 en
 ieuweA
 rvastatn
 iet
onopgemerkt.D
 et oenmaligem
 anagerv and
 e
studiediensto
 ntvangtd
 ano
 okt allozed
 elegaties
dieinteresseh
 ebbenind
 et oepassing.O
 okintern
wordth
 etp
 otentieelv anA
 rvastats teedsb
 eter
ingeschat,w
 atleidtt ott alrijkeu
 itbreidingenv an
det oepassing,z oalsw
 erkzoekendencijferso
 p
wijkniveau( 2017),d
 eintegratiev ane env olledig
nieuwluikA
 rbeidsmarktins amenwerkingm
 eth
 et
SteunpuntW
 erk( 2017),e nd
 eu
 itrolv anh
 et
kenmerkendashboard( 2018)d
 atd
 e
bevragingsmogelijkhedenv and
 eb
 eschikbared
 ata
noge normd
 oett oenemen( ziefi
 guur1
 9). 

Figuur19:H
 etkenmerkendashboard,éénvande
belangrijksterecentereuitbreidingen 
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Vooriedereend
 ieinV
 laandereninteresseh
 eeftin
dea rbeidsmarkt,isd
 eu
 rla rvastat.vdab.be
ondertussena llange enb
 egrip.D
 ep
 agina’sv an
Arvastatw
 ordend
 ano
 okm
 eerd
 an1
 0.000k eer
perm
 aandb
 ezocht,w
 atb
 innenV
 DABd
 ea mbitie
alleenm
 aara anwakkerto
 md
 et oepassings teeds
meert ep
 erfectioneren. 



Arvastat2.1:delanceringvaneennieuwe
werkzoekendenindeling 



Ind
 eloopd
 erjarenh
 eeftA
 rvastatz oalsg ezegd
tallozew
 ijzigingeno
 ndergaan,m
 eth
 etlange
logboeka lss tilleg etuige.N
 ieuwew
 erkzoekenden-
kenmerkenw
 erdent oegevoegdo
 fk wamenind
 e
plaatsv ana ndere,g eografischeindelingen
wijzigden,b
 estaandef unctionaliteitenw
 erden
verbeterdo
 fn
 ieuwef unctionaliteitenw
 erden
toegevoegd,e nzovoort.D
 ea chterliggende
technologiev and
 et oepassingb
 leeks teeds
voldoendefl
 exibelo
 md
 ezea anpassingens nele n
efficiëntd
 oort ev oeren. 

2021z alb
 innend
 ed
 ienstM
 onitoringe chter
geboekstaafdb
 lijvena lsh
 etjaarv ané énv and
 e
grootsteh
 ervormingens indslang.E rw
 ordt
namelijka fscheidg enomenv ant ermenz oals
NWWZe nW
 ZUA.H
 etg aate chtern
 ieto
 me en
eenvoudigen
 aamswijziging,m
 aaro
 me env olledig
nieuwek ijko
 ph
 etV
 DAB-cliënteel.A
 lle
NWWZ-rapporteringenlegdens terkd
 en
 adruko
 p
dew
 erkzoekendenz onderjobw
 aardoorc ijferse n
statistiekeno
 vera ndereg roepenv ank lanten
nauwelijkso
 fn
 ieta anb
 odk wamen. 

Erw
 erde ent otaaln
 ieuwc onceptu
 itgetekend,
meta lsc entralev ragen:“ wiez ijno
 nzek lanten,e n
hoek unnenw
 ez et oegankelijkc ategoriseren?”.
Hetisz onneklaard
 atd
 itg eene envoudige
denkoefeningis.U
 iteindelijkw
 ordte ru
 itgekomen
ope end
 rieluik‘werkzoekendenz onderw
 erk’,
‘werkenden’,e n‘studentene na nderen’.D
 e
‘werkzoekendenz onderw
 erk’w
 ordenv erder
opgesplitstin‘Inb
 emiddeling’,‘Ino
 pleidingo
 f
voortraject’,e n‘Nietinzetbaaro
 planget ermijn’.
Dezeindelingisn
 ieta lleenintuïtieft oegankelijker
voorh
 etb
 redep
 ubliek,h
 etb
 rengtz oalsg ezegd
ookh
 etv olledigc liënteelv anV
 DABv eelb
 eterin
kaart. 


isa ls neld
 uidelijkd
 atd
 ezet otaaln
 ieuwe
Het
zienswijzee enc ompletem
 etamorfose
teweegbrengtind
 eb
 estaander apporteringen.
Ookb
 innenA
 rvastath
 ebbend
 ezev eranderingen
tev eelimpacto
 m“ snele venw
 ata anpassingent e
doena and
 eb
 estaandec ategorieën”v and
 e
toepassing.E rw
 ordtb
 eslisto
 mh
 etv olledigeluik
‘werkzoekenden’g rondigt eh
 erbekijken. 

NatuurlijkisA
 rvastatt ég oedo
 mh
 etk indm
 eth
 et
badwaterw
 egt eg ooien.E eng rootd
 eelv and
 e
vertrouwdeinvalshoekene nf unctionaliteiten
wordenind
 en
 ieuweA
 rvastato
 vergenomen,m
 aar
tochw
 ordte rv ane env olledig“ blancob
 lad”
gestartind
 eu
 ittekeningv and
 en
 ieuweA
 rvastat.
Internw
 ordte rd
 aaromn
 ietg esprokenv ane en
derdev ersiev anA
 rvastat,m
 aarv ane en
hervormingv anA
 rvastat2
 .0n
 aar2
 .1. 

Voord
 eluiken‘ Vacatures’e n‘Arbeidsmarkt’v an
Arvastath
 eeftd
 en
 ieuweindelingg eeng rote
impact.Inh
 etv acatureluikw
 ordeno
 pt ermijn
echtero
 okd
 en
 ieuweg eografischeindelingen
geïntroduceerdd
 ieinh
 etluik‘Burgerklanten’
gehanteerdw
 orden,e nh
 ets preektv oorz ichd
 at
weo
 okd
 ezeluikenz ullena anpassena and
 e
nieuwes tijld
 iev oorh
 etluik‘Burgerklanten’( het
oudeluik‘Werkloosheid’,w
 eetjen
 og?)u
 itgerold
is. 

Hetc onceptN
 WWZz atb
 innenV
 DABu
 iteraard
vervatinv eelr apporteringene ninteractieve
toepassingen.Z oiso
 okd
 et oepassing‘Beroepenin
Cijfers’a angepasta anh
 etn
 ieuwec oncept,e n
wordth
 ierinn
 ietlangerg erapporteerdo
 verd
 e
inzetbareN
 WWZ,m
 aaro
 verd
 e‘Werkzoekenden
zonderw
 erkinb
 emiddeling’. 
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Bijlage1


Indelingvanactievewerkzoekendencategorieënbijdeniet-werkendewerkzoekenden
(NWWZ),werkzoekendenzonderwerk(WZW),werkendenenstudentenenanderen 



NWWZ 

WZW 

werkenden  studentene
 n
anderen 

00w
 erkzoekendem
 ete enw
 erkloosheidsuitkeringsaanvraag( WZUA) 

x 

x 





02w
 erkzoekendeinb
 eroepsinschakelingstijd( BIT) 

x 

x 





03v rijingeschrevenn
 iet-werkendew
 erkzoekende 

x 

x 





05w
 erkzoekendet enlastev anh
 etO
 CMW 

x 

x 





06jongerem
 ete ena rbeidshandicap 

x 

x 





10w
 erkzoekendeinv ooropzeg 





x 



11d
 eeltijdslerendez onderjob 

x 





x 

14w
 erkzoekendeu
 itgeslotenv anu
 itkering 

x 

x 





18c ampusinschrijving 







x 

19jobstudenten 







x 

30p
 ersoonm
 etv olledigev rijstellinga ctiefinw
 ijkwerken 







x 

32p
 ersoont enlastev anh
 etR
 IZIVinv oorbereidingo
 pt ewerkstelling 



x 





33a rbeidszorgmedewerker 



x 





80d
 eeltijdsew
 erknemerm
 etu
 itkeringen 





x 



82B
 ITd
 eeltijdsw
 erkend 





x 



85w
 erkzoekendeinindividueleb
 eroepsopleiding( IBO) 





x 



89w
 erkzoekended
 ier egelmatigw
 erktm
 etinterimcontracten 





x 



90v oltijdsw
 erkendev rijingeschrevenw
 erkzoekende 





x 



91w
 erkended
 eeltijdslerendew
 erkzoekende 







x 

92ti
 jdelijkv erplichtingeschrevenw
 erkzoekende 





x  



93d
 eeltijdsw
 erkendev rijingeschrevenw
 erkzoekende 





x 
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