
 

 

 

  

 

In oktober 2016 werden 19.909 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder 

Uitzendopdrachten(1). 

 

Voor elke maand van de voorbije vijf jaren wordt het aantal in die maand 
ontvangen vacatures getoond. De maand-op-maand evolutie en de 
seizoenschommelingen zijn duidelijk. Ook is zichtbaar hoe een bepaalde 
maand scoort in vergelijking met dezelfde maand in andere jaren. 

 

 

Voor elke maand wordt het aantal in de voorbije twaalf maanden 
ontvangen vacatures getoond. De seizoensinvloeden zijn in deze 
grafiek niet zichtbaar en de trend is duidelijker.  
 

Ontvangen vacatures 
    in de laatste maand in de laatste 12 maanden 

    okt 2016 verschil met 
okt 2015 okt 2016 verschil met 

okt 2015 

    19.909 +18,5% 218.994 +26,6% 
Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 8.732 +26,6% 89.451 +21,4% 
  Middengeschoold 4.151 +9,2% 47.407 +18,3% 
  Hooggeschoold 7.026 +15,1% 82.136 +38,8% 
Circuit Vast 15.209 +18,3% 171.703 +27,2% 
  Tijdelijk 4.700 +19,0% 47.291 +24,6% 
Rood : minstens 10 procentpunten onder gemiddelde / Groen : minstens 10 procentpunten boven gemiddelde 

Middengeschoold : 3e en 4e graad secundair onderwijs / Hooggeschoold : hoger beroepsonderwijs en bachelor- en masterdiploma's. 

 

Ontvangen vacatures 

In oktober 2016 werden 19.909 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder 
Uitzendopdrachten (NECzU, exclusief vacatures van wervings- en selectiekantoren). Dit is 18,5% meer dan in oktober 2015. 

Het gecumuleerd aantal ontvangen vacatures over de laatste twaalf maanden is 218.994, een stijging van 26,6% in vergelijking met 
de twaalf maanden voordien (november 2014 – oktober 2015). De sterkste toename bevindt zich bij de vacatures voor 
hooggeschoolden, een stijging van 38,8% over twaalf maanden.  
  

                                                           

1 Alle cijfers in dit Werkaanbodbericht slaan op de vacatures in het Normaal Economisch Circuit (zonder Uitzendopdrachten) die 
rechtstreeks aan VDAB gemeld zijn, behalve onder het titeltje “Wervings- en selectiekantoren, uitzendarbeid en studentenjobs” 
achteraan dit bericht. 
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Sectoren 

Ontvangen vacatures 
in de laatste maand in de laatste 12 maanden 

  okt 2016 verschil met 
okt 2016 okt 2016 verschil met 

okt 2016 

Enkele opvallende goed scorende sectoren         
Informatica, media en telecom 1.133 +28,0% 14.953 +67,5% 
Energie, water en afvalverwerking 99 +67,8% 1.267 +58,6% 
Vervaardiging van transportmiddelen 55 -20,3% 1.279 +58,1% 
Ontspanning, cultuur en sport 146 +20,7% 2.540 +52,7% 
Vervaardiging van bouwmaterialen 53 -32,1% 861 +40,7% 
Minder goed scorende sectoren         
Hout- en meubelindustrie 86 +30,3% 1.007 +17,0% 
Horeca en toerisme 1.146 +17,8% 11.677 +10,3% 
Groot- en kleinhandel 2.738 +5,8% 31.243 +9,8% 
Metaal 298 +23,1% 2.821 +7,4% 
Dranken, voeding en tabak 347 +16,4% 3.464 +1,5% 

 

De sectoren ‘Informatica, media en telecom’, ‘Energie, water en afvalverwerking’ en ‘Vervaardiging van transportmiddelen’ kennen 
de sterkst stijgende vraag gedurende de voorbije twaalf maanden. Zij hebben respectievelijk 67,5%, 58,6% en 58,1% meer 
vacatures gemeld dan tijdens de twaalf maanden voordien.  
Er zijn geen sectoren die de voorbije twaalf maanden een kleinere vraag lieten noteren dan in de twaalf maanden daarvoor. De 
sector ‘Dranken, voeding en tabak’ kent met +1,5% de kleinste toename. 

 
Wervings- en selectiekantoren, uitzendarbeid en studentenjobs 

Ontvangen vacatures 
  in de laatste maand in de laatste 12 maanden 

  okt 2016 verschil met 
okt 2015 okt 2016 verschil met 

okt 2015 

NECzU rechtstreeks gemeld aan VDAB 19.909 +18,5% 218.994 +26,6% 
NECzU via wervings- en selectiekantoren 16.605 +13,2% 174.329 +49,6% 
Uitzendarbeid 51.371 -28,0% 537.643 +19,6% 
Studentenjobs 2.500 -65,2% 63.085 +32,3% 

 

De vacatures uit het NECzU die rechtstreeks gemeld werden aan VDAB komen hierboven in detail aan bod.  Daarnaast zijn er  
vacatures uit het NECzU via wervings- en selectiekantoren, vacatures voor uitzendarbeid en vacatures voor studentenjobs. Enkele 
kleinere arbeidscircuits worden in de tabel niet getoond. 
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Toelichting 

De Arvastat-toepassing biedt snel en eenvoudig statistieken over de werkloosheid en de vacatures in Vlaanderen. Arvastat 
kan u raadplegen via deze link: arvastat.vdab.be 

Er is ook een gedetailleerde toelichting bij de tabellen (met definities, indelingen en waarnemingsveld) beschikbaar op 
https://arvastat.vdab.be/arvastat_help.html . 

 

  


