
 

 

 

  

 

In juli 2022 werden 27.263 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder 

Uitzendopdrachten(1). Tijdens de voorbije twaalf maanden ontving VDAB 406.073 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 

    juli 2022 
verschil met juli 

2021 
juli 2022 

verschil met juli 
2021 

    27.263 -3,5% 406.073 +36,3% 
Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 10.911 -8,4% 171.785 +41,9% 
  Middengeschoold 5.748 +6,6% 78.603 +26,2% 
  Hooggeschoold 10.604 -3,3% 155.685 +35,8% 
Circuit Vast 20.481 +2,7% 299.037 +39,9% 
  Tijdelijk 6.782 -18,4% 107.036 +27,2% 
Middengeschoold : 3e en 4e graad secundair onderwijs / Hooggeschoold : hoger beroepsonderwijs en bachelor- en masterdiploma's. 

 

Ontvangen vacatures 

In juli 2022 werden 27.263 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten 
(NECzU, zonder vacatures van wervings- en selectiekantoren). Dat is 3,5% minder dan in juli 2021. Voor het eerst sedert februari 
2021 is het aantal vacatures ontvangen in de maand lager dan het aantal van dezelfde maand een jaar voordien. Al is het nog te 
vroeg om te spreken van een trendbreuk 

De voorbije twaalf maanden werden 406.073 vacatures gemeld aan VDAB. Dat is 36,3% meer dan in de periode van twaalf 
maanden daarvoor. Dat verschilpercentage is iets lager dan het de voorbije maanden was (in juni 2022 was het nog +41,9%). 
  

                                                           

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 

  juli 2022 
verschil met juli 

2021 
juli 2022 

verschil met juli 
2021 

Enkele goed scorende sectoren         
Ontspanning, cultuur en sport 401 +0,3% 5.609 +90,5% 
Overige dienstverlening 355 +70,7% 3.848 +76,4% 
Horeca en toerisme 1.202 -6,7% 16.314 +64,4% 
Primaire sector 474 -48,9% 8.457 +61,3% 
Metaal 519 -48,4% 10.271 +57,2% 
Enkele minder goed scorende sectoren         
Vervaardiging van transportmiddelen 48 +41,2% 1.406 +15,9% 
Vervaardiging van bouwmaterialen 59 -29,8% 1.455 +7,3% 
Hout- en meubelindustrie 51 -38,6% 1.358 -27,2% 
Diensten aan personen 182 -62,2% 3.945 -56,1% 
Overige industrie 27 -80,6% 705 -60,4% 

 

De sectoren Ontspanning, cultuur en sport en Horeca en toerisme werden hard getroffen door de maatregelen om de pandemie in 
te dijken maar horen nu bij de sterkst groeiende sectoren. Overige dienstverlening, de primaire sector en Metaal vervolledigen het 
lijstje van de sectoren met de sterkste groei van het aantal vacatures in de voorbije twaalf maanden. 

Slechts drie sectoren hebben minder vacatures gemeld dan in de vorige periode van twaalf maanden: Hout- en meubelindustrie, 
Diensten aan personen en Overige industrie. De vraag vanuit Vervaardiging van transportmiddelen en Vervaardiging van 
bouwmaterialen groeide wel, maar blijft nog ver achter bij de globale groei van het aantal vacatures bij VDAB.  

 
 

Wervings- en selectiekantoren, uitzendarbeid en studentenjobs 

 

 Ontvangen vacatures 

  in de laatste maand in de laatste 12 maanden 

  juli 2022 
verschil met juli 

2021 
juli 2022 

verschil met juli 
2021 

NECzU rechtstreeks gemeld aan VDAB 27.263 -3,5% 406.073 +36,3% 
NECzU via wervings- en selectiekantoren 27.692 +30,4% 328.781 +62,7% 
Uitzendarbeid 104.417 +18,9% 1.337.915 +42,6% 
Studentenjobs 5.015 -6,6% 55.979 +53,9% 

 

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. 

 

 

Meer info 
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