
 

 

 
  

 

In januari 2020 werden 28.234 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder 

Uitzendopdrachten(1). Tijdens de voorbije twaalf maanden ontving VDAB 295.574 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 

    jan 2020 
verschil met 

jan 2019 
jan 2020 

verschil met 
jan 2019 

    28.234 +13,4% 295.574 +3,1% 
Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 11.300 +17,3% 119.997 +2,2% 
  Middengeschoold 5.956 +13,8% 61.938 -1,8% 
  Hooggeschoold 10.978 +9,5% 113.639 +7,1% 
Circuit Vast 20.202 +12,4% 213.881 -0,2% 
  Tijdelijk 8.032 +16,1% 81.693 +12,8% 
Middengeschoold : 3e en 4e graad secundair onderwijs / Hooggeschoold : hoger beroepsonderwijs en bachelor- en masterdiploma's. 

 

Ontvangen vacatures 

In januari 2020 werden 28.234 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder 
Uitzendopdrachten (NECzU, zonder vacatures van wervings- en selectiekantoren). Dat is 13,4% meer dan in januari 2019. 

De voorbije twaalf maanden werden 295.574 vacatures gemeld aan VDAB. Dat is nog steeds meer dan in de periode van twaalf 
maanden daarvoor (+3,1%).  
 
  

                                                           

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 

  jan 2020 
verschil met 

jan 2019 
jan 2020 

verschil met 
jan 2019 

Enkele goed scorende sectoren         

Primaire sector 409 +137,8% 3.838 +26,0% 
Grafische nijverheid, papier en karton 143 +78,8% 1.308 +22,0% 
Openbare besturen 1.053 +11,9% 12.815 +20,3% 
Gezondheidszorg 1.418 +21,4% 14.247 +16,9% 
Transport, logistiek en post 1.347 +32,6% 13.211 +13,0% 
Enkele minder goed scorende sectoren         

Energie, water en afvalverwerking 197 +4,2% 1.828 -12,9% 
Informatica, media en telecom 973 -1,3% 10.792 -13,2% 
Bouw 2.047 +24,5% 19.224 -18,6% 
Vervaardiging van transportmiddelen 121 -10,4% 1.424 -21,4% 
Vervaardiging van machines en toestellen 310 +4,7% 4.058 -28,2% 

 

Enkele sectoren scoren opvallend goed. Vanuit Openbare besturen kwam de voorbije twaalf maanden een vijfde meer vacatures 
dan in de periode van twaalf maanden daarvoor. De grotere sectoren Gezondheidszorg en Transport, logistiek en post en de 
kleinere primaire sector en Grafische nijverheid, papier en karton deden het eveneens goed. 

Andere sectoren hebben de afgelopen twaalf maanden duidelijk minder vacatures gemeld. De kleinere sectoren Vervaardiging van 
machines en toestellen en Vervaardiging van transportmiddelen noteerden respectievelijk 28,2% en 21,4% minder vacatures. De 
grote sector Bouw had bijna een vijfde minder vacatures, al lag het aantal ontvangen vacatures in januari 2020 wel hoger dan in 
januari 2019 (+24,5%). 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 

  jan 2020 
verschil met 

jan 2019 
jan 2020 

verschil met 
jan 2019 

NECzU rechtstreeks gemeld aan VDAB 28.234 +13,4% 295.574 +3,1% 
NECzU via wervings- en selectiekantoren 26.903 +11,7% 265.465 -13,2% 
Uitzendarbeid 101.527 +18,7% 955.305 +3,9% 
Studentenjobs 3.992 +12,9% 49.550 -5,9% 

 

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. 

 

  


