
 

 

 
  

 

In februari 2020 werden 24.179 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder 

Uitzendopdrachten(1). Tijdens de voorbije twaalf maanden ontving VDAB 293.780 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 

    feb 2020 
verschil met 

feb 2019 
feb 2020 

verschil met 
feb 2019 

    24.179 -6,9% 293.780 +0,9% 
Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 9.835 +2,1% 120.198 +0,9% 
  Middengeschoold 5.077 -9,1% 61.428 -3,6% 
  Hooggeschoold 9.267 -13,8% 112.154 +3,6% 
Circuit Vast 17.250 -8,2% 212.339 -2,0% 
  Tijdelijk 6.929 -3,5% 81.441 +9,5% 
Middengeschoold : 3e en 4e graad secundair onderwijs / Hooggeschoold : hoger beroepsonderwijs en bachelor- en masterdiploma's. 

 

Ontvangen vacatures 

In februari 2020 werden 24.179 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder 
Uitzendopdrachten (NECzU, zonder vacatures van wervings- en selectiekantoren). Dat is 6,9% minder dan in februari 2019. 

De voorbije twaalf maanden werden 293.780 vacatures gemeld aan VDAB. Dat is nog steeds meer dan in de periode van twaalf 
maanden daarvoor (+0,9%).  
 
  

                                                           

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 

  feb 2020 
verschil met 

feb 2019 
feb 2020 

verschil met 
feb 2019 

Enkele goed scorende sectoren         

Primaire sector 658 +222,5% 4.292 +40,0% 
Grafische nijverheid, papier en karton 89 -20,5% 1.285 +18,5% 
Gezondheidszorg 1.318 +26,5% 14.523 +17,5% 
Maatschappelijke dienstverlening 3.190 +5,1% 42.917 +12,1% 
Dranken, voeding en tabak 659 +48,4% 5.867 +11,8% 
Minder goed scorende sectoren         

Energie, water en afvalverwerking 158 -1,3% 1.826 -14,0% 
Informatica, media en telecom 913 -18,0% 10.592 -15,7% 
Vervaardiging van transportmiddelen 100 +11,1% 1.434 -17,5% 
Bouw 1.694 -7,2% 19.092 -20,2% 
Vervaardiging van machines en toestellen 292 -27,2% 3.949 -30,3% 
          

 

Enkele sectoren scoren opvallend goed. Vanuit de primaire sector werden aanzienlijk meer vacatures gemeld en ook vanuit de 
Gezondheidszorg en de ‘Maatschappelijke dienstverlening’ werden de voorbije twaalf maanden behoorlijk meer vacatures gemeld 
dan in de periode van twaalf maanden daarvoor. Ook de kleinere sectoren ‘Grafische nijverheid, papier en karton’ en ‘Dranken, 
voeding en tabak’ deden het goed. 

Andere sectoren hebben de afgelopen twaalf maanden duidelijk minder vacatures gemeld. De sectoren ‘Vervaardiging van 
machines en toestellen’ en ‘Vervaardiging van transportmiddelen’ noteerden respectievelijk 30,3% en 17,5% minder vacatures. De 
grote sector Bouw had een vijfde minder vacatures. Ook de sectoren ‘Informatica, media en telecom’ en ‘Energie, water en 
afvalverwerking’ deden het minder goed. 

 

 
Wervings- en selectiekantoren, uitzendarbeid en studentenjobs 

 

Ontvangen vacatures 

  in de laatste maand in de laatste 12 maanden 

  feb 2020 
verschil met 

feb 2019 
feb 2020 

verschil met 
feb 2019 

NECzU rechtstreeks gemeld aan VDAB 24.179 -6,9% 293.780 +0,9% 
NECzU via wervings- en selectiekantoren 24.742 +10,1% 267.744 -8,3% 
Uitzendarbeid 94.516 +26,5% 975.085 +5,7% 
Studentenjobs 4.095 +6,8% 49.810 -4,8% 

 

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. 
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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. 

 

  


