Bronnen van
arbeidsmarktinformatie
en andere interessante links op het internet

Woordje vooraf

Beste lezer,

Ben je op zoek naar arbeidsmarktinformatie in de ruimste
zin van het woord, maar helpen ook de zoekmachines van
internet je niet echt vooruit, dan kan deze brochure
een oplossing bieden.

Als dienst Monitoring van VDAB beseffen wij namelijk beter
dan wie ook welke gigantische hoeveelheid aan arbeidsmarktinfo beschikbaar is voor het ruime publiek. Alleen
zorgt de wildgroei aan moderne publicatiemogelijkheden
er vaak voor dat je door de bomen het bos niet meer ziet,
waardoor je net niet vindt waar je naar op zoek bent.

We hebben met dit document getracht een uitgebreid
overzicht te verspreiden van de belangrijkste aanbieders
van arbeidsmarktinformatie en talloze
werkgerelateerde onderwerpen.

Achter alle in dit document beschreven instanties staat
een link naar de beginpagina van hun website. Vaak wordt
dit nog aangevuld met links op enkele kernwoorden die
rechtstreeks naar de betreffende pagina gaan.

We wensen je veel plezier met deze boeiende ontdekkingstocht doorheen de talloze informatiebronnen die het
Belgisch internet op dit vlak rijk is!

Joris Ghysels
Manager Monitoring VDAB

VDAB
Dienst Monitoring
studiedienst@vdab.be

Mocht je door de bomen het bos
niet meer zien...
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Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) | vdab.be
VDAB biedt op haar website een uitgebreid gamma arbeidsmarktinformatie aan, vaak via
gebruiksvriendelijke datavisualisaties | vdab.be/trends

Arvastat | arvastat.vdab.be
Arvastat is een zeer uitgebreide toepassing waarmee je snel en eenvoudig statistieken over de
werkloosheid en de vacatures in Vlaanderen kan raadplegen.

Beroepen in Cijfers | vdab.be/trends/beroepen
Per beroep wordt een overzicht gegeven van het aantal ontvangen en openstaande vacatures
enerzijds, en het aantal Niet-Werkende Werkzoekenden (NWWZ) anderzijds.

Schoolverlatersrapport | vdab.be/trends/schoolverlaters.shtml
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.

Vlaanderen binnen Europa | europa.vdab.be
De 3 Belgische gewesten en België worden vergeleken met de andere Europese lidstaten aan de hand
van 25 arbeidsmarktgerelateerde indicatoren en meer dan 200 invalshoeken.
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Steunpunt Werk | steunpuntwerk.be
Het Steunpunt Werk (2016-2020) is een kenniscentrum dat wetenschappelijke expertise opbouwt inzake beleidsmonitoring en analyse van de arbeidsmarkt met het oog op de ondersteuning en oriëntatie
van het Vlaamse arbeidsmarktbeleid. De opdrachten van het Steunpunt Werk hebben onder meer betrekking op de ontwikkeling van indicatoren, gestructureerde tijdreeksen, projectiemodellen en simulatietools voor de voorbereiding, monitoring en evaluatie van het arbeidsmarktbeleid.
De website bevat een indrukwekkend aantal downloadbare excels over thema’s zoals arbeidsmarktpositie, sectoren en paritaire comité’s, arbeidsmobiliteit, opleiding …
Cijfers | Interactieve cijfers | Publicaties | OverWerk

Departement Werk en Sociale Economie | werk.be
Deze website bevat een aantal links naar andere databronnen die hier eveneens vermeld worden,
maar bevat ook publicaties zoals jaarrapporten rond dienstencheques, werkloosheidsberichten, actieplannen, enz. Ook telt de website talrijke links over thema’s zoals ondernemen, opleidingen, werk aanbieden, premies, etc.
Beleid | Onderzoek

Studiedienst Vlaamse Regering -> Statistiek Vlaanderen | statistiekvlaanderen.be
Statistiek Vlaanderen is het netwerk van Vlaamse overheidsinstanties die openbare statistieken ontwikkelen, produceren en publiceren. Het netwerk heeft de opdracht om een gecoördineerd statistiekbeleid uit te werken en toe te passen, waarbij een flexibele en behulpzame dienstverlening aan gebruikers centraal staat.
Er worden kerncijfers en data over Vlaanderen aangeboden aan zodat iedereen de juiste informatie
heeft om goed onderbouwde beslissingen te nemen: burgers, organisaties, bedrijven en het beleid.
Demografie | Macro-economie | Sociaal-Maatschappelijk | Toekomstverkenningen | Publicaties

SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) | serv.be
De website van de SERV bevat heel wat cijfermateriaal en publicaties die thematisch ingedeeld zijn
onder arbeidsmarkt, begroting en fiscaliteit, diversiteit, economie en innovatie, energie, internationale
relaties, omgevingsbeleid, onderwijs en vorming, sociale bescherming, en werking van de overheid.
Stichting Innovatie en Arbeid

Competent | competent.be
Meer dan 500 beroepenfiches bevatten alle informatie over beroepen, de bijhorende activiteiten, wat
je daarvoor moet kunnen en kennen, doorgroeimogelijkheden, de organisatie van het werk, opleidingen en attesten, enz.
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Federaal Planbureau | plan.be
Om de huidige toestand van de Belgische economie te evalueren, actualiseert het FPB regelmatig een
reeks indicatoren. Die indicatoren betreffen de macro-economische situatie van de economieën van
België, zijn drie buurlanden en de eurozone, alsook de transportsector.
De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen
en analyses, Overheidsfinanciën, Sectorale rekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en
toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.
Hoofdthema’s | Indicatoren | Publicaties | Data

KSZ – Kruispuntbank Sociale Zekerheid | ksz-bcss.fgov.be
De Kruispuntbank is de motor en coördinator van het e-government in de sociale sector.
Datawarehouse

Nationale Bank | nbb.be
De Nationale Bank is sinds 1850 de centrale bank van België. Naast haar taken van algemeen belang,
zowel op het nationale als op het internationale vlak, speelt de Nationale Bank een belangrijke rol bij
het verzamelen, opstellen, analyseren en verspreiden van economische en financiële informatie. Ze
verzamelt zowel macro-economische gegevens over de Belgische economie als microeconomische gegevens over afzonderlijke bedrijven en economische agenten.
Statistieken

RVA – Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening | rva.be
Op deze website vind je alle informatie over thema’s zoals dienstencheques, loopbaanonderbreking,
tijdskrediet, enzovoort, en dit zowel vanuit het standpunt van de werkgever als de werknemer, werkloze of werkzoekende. Er worden ook heel wat cijfers en studies gepubliceerd over thema’s zoals tijdelijke werkloosheid, verloven, sancties, dienstencheques …
Statistieken | Publicaties | Wetteksten
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StatBel - België in Cijfers | statbel.fgov.be/nl
Op deze website is een heel uitgebreid gamma aan cijfermateriaal beschikbaar over talrijke thema’s.
Consumptieprijsindex | Bevolking | Bouwen & Wonen | Ondernemingen | Huishoudens | Werk & Opleiding | Landbouw & Visserij | Leefmilieu | Mobiliteit | Conjunctuurindicatoren | Energie

Rijksregister | ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister
Het Rijksregister is het informatieverwerkingssysteem dat de registratie, opslag en communicatie van
identificatiegegevens van personen verzekert. In het luik “statistieken” kan je data raadplegen over
heel wat aspecten van de bevolking: leeftijd, huwelijken, nieuwe inschrijvingen, verhuizingen, enz.
Bevolkingsstatistieken

RSZ | rsz.fgov.be
De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende
takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere sociale zekerheidsinstellingen. Een aantal statistische gegevens worden op regelmatige tijdstippen gepubliceerd in brochurevorm.
In de rubriek Onlinestatistieken vindt u statistische informatie die niet gepubliceerd wordt in de vaste
publicaties. Hierin zijn er cijfers raadpleegbaar over bijvoorbeeld tewerkstelling, studentarbeid of
dienstencheques.

Fod Economie | economie.fgov.be/nl
In een sterk veranderende Belgische en internationale economische context bestaat de missie van de
FOD Economie erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige
werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. In dat opzicht wil de FOD Economie de goederen- en dienstenmarkt grondig kennen en goed ondersteunen om ze beter te stimuleren.
Publicaties

Fod Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg | werk.belgie.be
De FOD is bevoegd voor alles wat te maken heeft met de evenwichten tussen de werknemers en de
werkgevers in hun arbeidsverhouding. De info die te vinden is op deze website is thematisch als volgt
ingedeeld: arbeidsreglementering, arbeidsovereenkomsten, verloning, non-discriminatie en diversiteit,
detachering, herstructurering, sociaal overleg, verloven, welzijn op het werk, werkgelegenheid, en
werkbaar en wendbaar werk.
Statistieken | Onderzoek | Publicaties
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Actiris | actiris.be
Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Het luik “Arbeidsmarkt” van hun
website bevat niet alleen de meest recente kerncijfers, maar ook statistische maand- en jaarverslagen.
Publicaties en Studies | Statistieken

Le Forem | leforem.be
De Forem is de Waalse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. In het luik “Espace Presse” staan
persmededelingen, maandelijkse werkloosheidscijfers, en periodieke studies over de Waalse arbeidsmarkt.

Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens | adg.be
Deze website bevat informatie over de arbeidsmarkt in het Duitstalig Gewest.
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Vlaamse Overheid | vlaanderen.be
Deze belangrijke portaalsite bevat een enorme verscheidenheid aan thema’s, waaronder ook “Werk”.
Werk | Vlaamse Overheid | Vlaamse Regering | Vlaams Parlement | Gemeenten en Provincies

Franse Gemeenschap | federation-wallonie-bruxelles.be
Alles wat je wil weten over de Franse Gemeenschap vind je op deze website. Documentatie en statistieken allerhande zijn ook hier voorradig.
Parlement | Regering | Ministers | Informatie

Waals Gewest | wallonie.be
Dit “Portail de la Wallonie” is een bundeling van informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen.
Economie | Werk en Opleiding | Publicaties

Brussels Hoofdstedelijk Gewest | be.brussels
De website over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is thematisch ingedeeld, met items zoals cultuur,
toerisme, werken, mobiliteit, ...
Ondernemen | Werken

Duitstalige Gemeenschap | ostbelgienlive.be
Dit informatieportaal van de Duitstalige Gemeenschap is handig opgbouwd, met o.a een luik over de
situatie van de Duitstalige Gemeenschap binnen België en een apart overzicht van haar instellingen.
Onder de link “Infocenter” zit veel interessante informatie, o.a. ook over “Werk”.
Duitstalige Gemeenschap | Instellingen | Infocenter

Belgium.be
Deze website bevat een enorme hoeveelheid aan informatie over de meest verscheiden thema’s van
de samenleving. Ook “Economie” en “Werk” komen aan bod.
Economie | Werk
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HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving |
prep.cc.kuleuven.be/hiva2/nl
HIVA verricht wetenschappelijk beleidsgericht onderzoek dat heel concreet kan inspelen op actuele
vragen van beleid. De onderzoeksactiviteiten van HIVA zijn georganiseerd rond tien thema's.
Arbeid en organisatie | Arbeidsmarkt | Onderwijs en levenslang leren

CSB - Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck |
centrumvoorsociaalbeleid.be
Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB) onderzoekt al meer dan 30 jaar de sociale ongelijkheid en het verdelingsvraagstuk in de welvaartsstaat.
Het CSB verricht onderzoek naar de kernthema's “Armoede en inkomensverdeling”, “Sociale zekerheid
en fiscaliteit”, “Europees Sociaal Beleid”, “Arbeid, Gezin, Gezondheid, Migratie, Onderwijs en Vergrijzing”.
Publicaties | Indicatoren

IDEA Consult | ideaconsult.be/index.php?lang=nl
Idea Consult is gespecialiseerd in onafhankelijk, bruikbaar en wetenschappelijk onderbouwd advies,
onder meer op het vlak van arbeidsmarkt en sociaal-economisch beleid.
Arbeidsmarkt | Publicaties
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Eurostat | ec.europa.eu/eurostat
Eurostat is een directoraat-generaal van de Europese Unie, belast met het opmaken van statistieken.
Hier kan je statistieken raadplegen voor alle Europese landen over een heel uitgebreide batterij van
thema’s, zoals economie, financiën, industrie, transport, tewerkstelling, migratie en levenskwaliteit.
Ook talrijke publicaties kunnen hier geraadpleegd worden.
Database en statistieken

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding |
cedefop.europa.eu/nl
Dankzij de werkzaamheden van Cedefop kunnen deskundigen in de EU het beroepsonderwijs en de
beroepsopleiding in Europa ontwikkelen en verbeteren. Cedefop analyseert en verstrekt informatie
over stelsels van beroepsonderwijs en beroepsopleiding en over beleidsmaatregelen, onderzoek en
praktijken op dit gebied.
Publicaties | Statistieken

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden |
eurofound.europa.eu/nl
De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) verleent advies aan sociaalbeleidsmakers, beoordeelt en analyseert de levens- en arbeidsomstandigheden, brengt verslag uit over ontwikkelingen en trends, en draagt bij tot de verbetering van de levenskwaliteit.
Data en bronnen | België

Internationale Arbeidsorganisatie | ilo.org/global/lang--en/index.htm
De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), meestal bekend onder de Engelse afkorting ILO
(International Labour Organization), is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. Ze
houdt zich bezig met arbeidsvraagstukken.
Publicaties | Statistieken en databanken

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling | oecd.org
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is een samenwerkingsverband van 35 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren.
De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en trachten internationaal
beleid af te stemmen.
Data | Publicaties | België
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Portaal van de sociale zekerheid
Federaal agentschap voor de kinderbijslag (FAMIFED)
Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO)
Federale Pensioendienst (FPD)
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)
Programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie
Dienst voor administratieve vereenvoudiging
Federale overheidsdiensten en programmatorische overheidsdiensten
Federale overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT)
Vereniging van Sectorale Instellingen
Eures
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse
Le portail d'informations statistiques locales sur la Wallonie
Onderzoeksgroep TOR VUB
Onderzoeksgroep Cello UA
Steunpunt Onderwijs Onderzoek

Nog een interessante link gevonden?
Of heb je een dode link ontdekt?
Laat het ons weten!
studiedienst@vdab.be

