
 

  

 

In april 2021 werden 27.138 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder 

Uitzendopdrachten(1). Tijdens de voorbije twaalf maanden ontving VDAB 262.119 vacatures.  

 

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 

    apr 2021 
verschil met apr 

2020 
apr 2021 

verschil met apr 
2020 

    27.138 +124,3% 262.119 -4,4% 
Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 10.929 +135,5% 104.612 -6,6% 
  Middengeschoold 5.924 +99,3% 56.943 -0,5% 
  Hooggeschoold 10.285 +129,3% 100.564 -4,3% 
Circuit Vast 19.826 +132,1% 187.309 -5,1% 
  Tijdelijk 7.312 +105,5% 74.810 -2,9% 
Middengeschoold : 3e en 4e graad secundair onderwijs / Hooggeschoold : hoger beroepsonderwijs en bachelor- en masterdiploma's. 

 

Ontvangen vacatures 

In april 2021 werden 27.138 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder 
Uitzendopdrachten (NECzU, zonder vacatures van wervings- en selectiekantoren). Voor een maand april is dit sowieso een hoog 
aantal maar in vergelijking met april 2020 is het zelfs 124,3% meer. Dat hoge verschilpercentage komt niet alleen door het hoge 
aantal gemelde vacatures, maar ook omdat er in april 2020 (de eerste volledige maand van de covid19-lockdown) een extreem laag 
aantal vacatures gemeld werd.  

De voorbije twaalf maanden werden 262.119 vacatures gemeld aan VDAB. Dat is 4,4% minder dan in de periode van twaalf 
maanden daarvoor. In maart was dat verschil nog 13,6%. 
  

                                                           

1 Alle cijfers in dit Vacaturebericht 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’. 
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Sectoren 

 Ontvangen vacatures 

 in de laatste maand in de laatste 12 maanden 

  apr 2021 
verschil met 

apr 2020 
apr 2021 

verschil met 
apr 2020 

Enkele goed scorende sectoren         
Energie, water en afvalverwerking 197 +52,7% 2.474 +33,8% 
Metaal 610 +475,5% 5.189 +29,8% 
Vervaardiging van bouwmaterialen 168 +342,1% 1.114 +26,6% 
Financiële diensten 218 +202,8% 2.258 +10,0% 
Openbare besturen 1.237 +122,5% 12.697 +9,1% 
Enkele minder goed scorende sectoren         
Grafische nijverheid, papier en karton 104 +103,9% 996 -16,4% 
Zakelijke dienstverlening 4.213 +167,2% 35.925 -19,2% 
Primaire sector 680 -34,6% 4.422 -21,7% 
Overige industrie 136 +83,8% 1.558 -22,3% 
Horeca en toerisme 897 +579,5% 6.948 -37,4% 
          

 

Het aantal sectoren dat meer vacatures meldt in de laatste twaalf maanden dan in dezelfde periode ervoor neemt toe. Energie, 
water en afvalverwerking is de sterkst groeiende sector. Ook Metaal, Vervaardiging van bouwmaterialen, Financiële diensten en 
Openbare besturen behoren tot de goed scorende sectoren. 

Andere sectoren hebben de afgelopen twaalf maanden veel minder vacatures gemeld dan het jaar voordien. Sommige sectoren 
hebben sterk te lijden onder de covid19-crisis. Over twaalf maanden gezien zijn vanuit Horeca en toerisme 37% minder vacatures 
gemeld. Toch merken we dat hier een inhaalbeweging bezig is: in de voorbije maand zijn er vijf keer zoveel vacatures gemeld als in 
april 2020. Deze uitzonderlijke procentuele toename heeft uiteraard te maken met het lage aantal gemelde vacatures in april vorig 
jaar en het vooruitzicht op de (gedeeltelijke) heropstart van de horeca op 8 mei. Ook Overige industrie, Zakelijke dienstverlening en 
Grafische nijverheid, papier en karton behoren tot de minder goed scorende sectoren maar melden meer vacatures in april dan in 
de - abnormale - maand april 2020. 
Vorig jaar werden er vanuit de primaire sector veel vacatures gemeld, vooral in de maanden maart en april. Dit was onder andere 
het gevolg van een aantal maatregelen om de pandemie in te dijken zoals de sluiting van de grenzen. De primaire sector heeft de 
afgelopen 12 maanden minder vacatures gemeld en behoort nu tot de minder goed scorende sectoren. 

 
Wervings- en selectiekantoren, uitzendarbeid en studentenjobs 

 

 Ontvangen vacatures 

  in de laatste maand in de laatste 12 maanden 

  apr 2021 
verschil met apr 

2020 
apr 2021 

verschil met apr 
2020 

NECzU rechtstreeks gemeld aan VDAB 27.138 +124,3% 262.119 -4,4% 
NECzU via wervings- en selectiekantoren 19.497 +83,0% 169.223 -32,8% 
Uitzendarbeid 93.484 +116,0% 815.906 -12,1% 
Studentenjobs 3.224 +98,5% 25.372 -44,8% 

 

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. 
  



VDAB  VACATUREBERICHT april 2021 

 

 

 
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. 

 

 

Meer info 

VDAB Studiedienst 

Keizerslaan 11 — 1000 Brussel  

studiedienst@vdab.be  

vdab.be/trends  
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