
 

 

 

  

 

In november 2014 ontving VDAB 17.867 vacatures in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten. Dat is 

8,9% minder dan in november 2013. 

 

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.  
 

 

Ontvangen vacatures 
    tijdens de laatste maand tijdens de laatste 12 maanden 

    nov 2014 verschil met 
nov 2013 nov 2014 verschil met 

nov 2013 

    17.867 -8,9% 247.841 +10,5% 
Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 6.867 -20,1% 97.592 -5,1% 
  Middengeschoold 4.196 -11,9% 57.604 +30,2% 
  Hooggeschoold 6.804 +9,0% 92.645 +12,3% 
Circuit Gewoon circuit 14.630 -9,9% 209.007 +12,2% 
  Werken en leren 152 +2,7% 2.573 -7,2% 
  Vervanging brugpensioen 31 +10,7% 267 -7,0% 
  Tijdelijk 3.054 -4,1% 35.994 +2,7% 
Rood : minstens 10 procentpunten onder gemiddelde / Groen : minstens 10 procentpunten boven gemiddelde 

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

 

Ontvangen vacatures1 

In november 2014 ontving VDAB 17.867 vacatures. Dat is 8,9% minder dan in november 2013.  

De voorbije twaalf maanden werden 247.841 jobs ontvangen, dat is 10,5% meer dan de twaalf maanden voordien. Vorige maand 
bedroeg dit verschil nog 12,3%. Hoewel de stijgende trend bij het over twaalf maanden gecumuleerd aantal vacatures dus 
verdergezet wordt, daalt het stijgingstempo wel.  

In bijna 40% van de vacatures worden geen of nauwelijks diplomavereisten gesteld. Dikwijls zijn ervaring of competenties 
belangrijker. De grootste stijging zit bij de vacatures voor middengeschoolden. 
 

                                                           

1 Vanaf januari 2014 worden de vacatures voor studentenjobs wegens te grote schommelingen los van de economische realiteit, 
niet meer meegeteld in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten. Oudere cijfers in bovenstaande tabel alsook de 
cijfers waarop de grafieken gebaseerd zijn, zijn herberekend. 
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Sectoren 

Ontvangen vacatures 
tijdens de laatste maand tijdens de laatste 12 maanden 

  nov 2014 verschil met 
nov 2013 nov 2014 verschil met 

nov 2013 

Sectoren: enkele opvallende goed scorende sectoren       
Informatica, media en telecom 556 +6,9% 8.638 +37,5% 
Textiel, kleding en schoeisel 47 +6,8% 708 +23,8% 
Grafische nijverheid, papier en karton 73 +30,4% 801 +19,2% 
Metaal 158 +39,8% 2.062 +18,4% 
Gezondheidszorg 528 +21,1% 6.394 +13,9% 
Sectoren: enkele opvallende dalers         
Overige industrie 77 -9,4% 1.012 -5,5% 
Primaire sector 56 -1,8% 1.242 -7,2% 
Bouw 650 -1,8% 9.667 -7,5% 
Financiële diensten 77 -36,4% 1.754 -11,3% 
Vervaardiging van transportmiddelen 34 -81,6% 963 -16,0% 

 

De sector ‘Informatica, media en telecom’ kent de sterkst stijgende vraag (deels ten gevolge van een administratieve kwestie). 
Daarnaast zijn er ook enkele industriële sectoren waarvan de vraag sterk stijgt. Voorts werden voor de sector van de 
gezondheidszorg tijdens de laatste twaalf maanden ook duidelijk meer vacatures ontvangen dan in dezelfde periode een jaar 
eerder.  

Tijdens de laatste twaalf maanden waren er duidelijk minder vacatures binnen de sector ‘Vervaardiging van transportmiddelen’. Ook 
de bouwsector kent een terugval inzake vacatures als gevolg van de verhevigde internationale concurrentie en de aarzelende 
bouwconjunctuur.
 

 

 

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. 

 

  


