
 

  

 
In januari 2015 werden de vacatures uit het Normaal Economisch Circuit (zonder Uitzendopdrachten) opgedeeld in de rechtstreeks 
aan VDAB gemelde vacatures enerzijds en via wervings- en selectiekantoren gemelde vacatures anderzijds. Vanaf nu gaat de 
vacaturerapportering van VDAB standaard over de vacatures uit het Normaal Economisch Circuit (zonder Uitzendopdrachten) die 
rechtstreeks aan VDAB gemeld zijn. 

Het aandeel van de sector Werving en Selectie steeg, hoewel we de uitzendvacatures niet meetellen, de laatste tien jaar van amper 
3% naar meer dan 35% vandaag. Dit heeft meer met de doorgedreven samenwerking en data-uitwisseling met bedrijven uit de 
sector te maken dan met reële arbeidsmarktevoluties. Om een zuiverder beeld te krijgen van die reële arbeidsmarktevoluties gaan 
we de vacatures van de sector Werving en Selectie vanaf nu apart tellen. 

Zo is de stijgende evolutie die de voorbije maanden geconstateerd is in het aantal vacatures iets kleiner als de vacatures van 
wervings- en selectiekantoren niet in rekening gebracht wordt. In 2014 waren er 246.134 vacatures in het Normaal Economisch 
Circuit (zonder Uitzendopdrachten) (+8,1% t.o.v. 2013), waarvan er 159.088 rechtstreeks aan VDAB gemeld werden (+3,5% t.o.v. 
2013). 

Dit wil niet zeggen dat we de sector van werving en selectie niet belangrijk achten. Integendeel, het belang van deze sector groeit in 
Vlaanderen - alleen niet in de mate die onze cijfers vandaag suggereren. Over enkele maanden zal het in Arvastat ook mogelijk 
maken om de cijfers voor vacatures uit deze sector, alsook die over de studentenjobs, apart op te vragen en in detail te exploreren. 

 
Ontvangen vacatures 

In januari 2015 werden er 15.247 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB in het Normaal Economisch Circuit zonder 
Uitzendopdrachten (exclusief vacatures van de sector arbeidsbemiddeling en selectiekantoren, zie kader boven). Dat is 4,4% meer 
dan in januari 2014. 

De voorbije twaalf maanden werden 159.730 jobs ontvangen, dat is 3,7% meer dan de twaalf maanden voordien. Dit bevestigt de 
licht stijgende trend van de laatste zes maanden (met in de laatste vier maanden steeds een stijging met ongeveer 3,5%), die de 
periode van 27 opeenvolgende maanden met dalende cijfers (vanaf mei 2012) afsloot. De bescheiden stijging in het laatste half jaar 
is echter amper zichtbaar in de grafiek met cumulatieve cijfers en voorlopig onvoldoende om snel terug te evolueren naar het niveau 
van begin 2012. 

Zowel bij vacatures voor hooggeschoolden als middengeschoolden zien we over 12 maanden een relatief sterke stijging, terwijl het 
aantal vacatures met geen of nauwelijks diplomavereisten stabiel bleef. Toch maakt deze laatste categorie nog steeds 43% van alle 
ontvangen vacatures uit. Bij de interpretatie van deze cijfers moeten we wel in het achterhoofd houden dat ervaring of competenties 
hier vaak belangrijker zijn, en in veel gevallen impliciet ook een bepaald diploma suggereren. 
 

 

De bovenstaande grafiek toont voor elke maand van de voorbije vijf jaren 
het aantal in die maand ontvangen vacatures. De grafiek toont duidelijk 
de maand-op-maand evolutie en de seizoenschommelingen. Ook is 
zichtbaar hoe een bepaalde maand scoort ten opzichte van dezelfde 
maand in andere jaren. 

  

De bovenstaande grafiek toont voor elke maand het aantal tijdens de 
voorbije twaalf maanden ontvangen vacatures. De seizoensinvloeden 
worden daardoor uitgeschakeld en de trend wordt duidelijker.  
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Ontvangen vacatures 
    tijdens de laatste maand tijdens de laatste 12 maanden 

    jan 2015 verschil met 
jan 2014 jan 2015 verschil met 

jan 2014 

    15.247 +4,4% 159.730 +3,7% 
Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 6.546 -0,2% 72.381 -0,5% 
  Middengeschoold 3.388 +13,2% 34.355 +7,9% 
  Hooggeschoold 5.313 +5,1% 52.994 +7,3% 
Circuit Gewoon circuit 11.067 -1,2% 124.327 +3,4% 
  Werken en leren 148 -22,5% 2.375 -13,1% 
  Vervanging brugpensioen 22 -18,5% 261 -10,6% 
  Tijdelijk 4.010 +26,1% 32.767 +6,9% 
Rood : minstens 10 procentpunten onder gemiddelde / Groen : minstens 10 procentpunten boven gemiddelde 

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

 

Sectoren 

Ontvangen vacatures 
tijdens de laatste maand tijdens de laatste 12 maanden 

  jan 2015 verschil met 
jan 2014 jan 2015 verschil met 

jan 2014 

Sectoren: enkele opvallende goed scorende sectoren       
Grafische nijverheid, papier en karton 102 +96,2% 853 +31,6% 
Metaal 183 +53,8% 2.171 +27,3% 
Gezondheidszorg 589 +15,0% 6.568 +15,4% 
Horeca en toerisme 1.355 +64,2% 9.867 +12,4% 
Zakelijke dienstverlening 2.379 +18,2% 26.325 +9,6% 
Sectoren: enkele opvallende dalers         
Diensten aan personen 320 -17,7% 4.542 -3,5% 
Ontspanning, cultuur en sport 222 -19,3% 1.649 -4,3% 
Maatschappelijke dienstverlening 1.790 -5,0% 20.235 -6,6% 
Financiële diensten 140 -16,2% 1.695 -13,8% 
Vervaardiging van transportmiddelen 86 -48,5% 854 -35,5% 

 

De sectoren met (procentueel) de sterkste groei zijn de ‘Grafische nijverheid, papier en karton’ en ‘Metaal’. Na enkele zwakke jaren 
lijken deze industriële sectoren zich geleidelijk te herstellen, maar het niveau van voor de crisis wordt nog niet bereikt. Omwille van 
de geringe grootte van deze twee sectoren is hun aandeel in de totale groei van het vacatureaanbod echter eerder beperkt. Naar 
aantal jobs zijn de ‘Horeca en toerisme’ en ‘Zakelijke dienstverlening’ de motors van de groei in het jobaanbod : de laatste twaalf 
maanden telden we ongeveer 5.700 extra vacatures ten opzichte van de twaalf maanden daarvoor, en hiervan was bijna 60% op 
rekening van ‘Horeca en toerisme’ en de ‘Zakelijke dienstverlening’. 

De sterkste daler (procentueel) is al enkele maanden na elkaar de sector ‘Vervaardiging van transportmiddelen’. In 2000 was deze 
sector nog goed voor meer dan 3.000 vacatures op jaarbasis, maar de laatste twaalf maanden telden we hier ‘slechts’ 854 
ontvangen vacatures. De daling van het aantal vacatures per sector over de laatste twaalf maanden is het grootst in de 
‘Maatschappelijke dienstverlening’. Met een daling van 6,6% verschenen hier de laatste twaalf maanden ongeveer 1.400 vacatures 
minder dan de periode daarvoor. Ook de andere dalers zijn met ‘Diensten aan personen’, ‘Ontspanning, cultuur en sport’ en 
‘Financiële diensten’ gesitueerd binnen de dienstverlenende sectoren. 

 
Toelichting 

De Arvastat-toepassing biedt snel en eenvoudig statistieken over de werkloosheid en het werkaanbod in Vlaanderen. Arvastat 
kan u raadplegen via volgende link: http://arvastat.vdab.be/arvastat/index.html. Er is ook een gedetailleerde toelichting bij de 
tabellen (definities, indelingen, waarnemingsveld, …) beschikbaar op http://arvastat.vdab.be/arvastat/admin/help.html. 

  

 

 


