
 

 

 
  

 

In juni 2020 werden 21.355 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder 

Uitzendopdrachten(1). Tijdens de voorbije twaalf maanden ontving VDAB 263.094 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 

    jun 2020 
verschil met jun 

2019 
jun 2020 

verschil met jun 
2019 

    21.355 -0,3% 263.094 -9,1% 
Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 8.517 -2,4% 106.812 -9,2% 
  Middengeschoold 4.832 +10,4% 56.234 -8,5% 
  Hooggeschoold 8.006 -3,7% 100.048 -9,2% 
Circuit Vast 14.760 -3,0% 188.570 -10,9% 
  Tijdelijk 6.595 +6,3% 74.524 -4,0% 
Middengeschoold : 3e en 4e graad secundair onderwijs / Hooggeschoold : hoger beroepsonderwijs en bachelor- en masterdiploma's. 

 

Ontvangen vacatures 

In juni 2020 werden 21.355 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder 
Uitzendopdrachten (NECzU, zonder vacatures van wervings- en selectiekantoren). Dat is nagenoeg evenveel als in juni 2019.  

Door de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus zijn er vanaf 13 maart duidelijk minder vacatures gemeld aan 
VDAB. In de tweede helft van maart kreeg VDAB iets meer dan vijfduizend vacatures binnen. Het aantal ontvangen vacatures 
stabiliseerde zich in april rond dit lagere niveau. In mei zagen we een voorzichtige toename in het aantal vacatures en in juni lag het 
aantal op hetzelfde niveau als in juni 2019.  

De voorbije twaalf maanden werden 263.094 vacatures gemeld aan VDAB. Dat is 9,1% minder dan in de periode van twaalf 
maanden daarvoor. Het aantal vacatures over twaalf maanden ligt op hetzelfde niveau als dat van vorige maand. 
  

                                                           

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 

  jun 2020 
verschil met jun 

2019 
jun 2020 

verschil met jun 
2019 

Enkele goed scorende sectoren         

Primaire sector 478 +19,8% 5.459 +52,4% 
Gezondheidszorg 1.236 +6,5% 14.009 +9,4% 
Dranken, voeding en tabak 415 +23,9% 5.687 +8,6% 
Vervaardiging van bouwmaterialen 60 -48,3% 830 +4,8% 
Grafische nijverheid, papier en karton 59 -23,4% 1.147 +2,3% 
Enkele minder goed scorende sectoren         

Zakelijke dienstverlening 2.600 -21,1% 40.775 -17,5% 
Financiële diensten 104 -32,0% 1.858 -20,1% 
Informatica, media en telecom 576 -22,3% 9.064 -24,0% 
Horeca en toerisme 674 -33,7% 9.607 -25,1% 
Vervaardiging van machines en toestellen 224 -34,1% 3.349 -33,1% 

 

Vijf sectoren hebben de afgelopen twaalf maanden meer vacatures gemeld dan in dezelde periode daarvoor. Het gaat over de 
primaire sector en de sectoren Gezondheidszorg, Dranken, voeding en tabak, Vervaardiging van bouwmaterialen en Grafische 
nijverheid, papier en karton. Sommige daarvan hadden in juni 2020 meer vacatures dan in juni 2019. Voor een sector als de 
primaire sector betekende de covid19-crisis meer vacatures omdat het traditionele personeel niet (meer) helemaal beschikbaar 
was. 

Andere sectoren hebben de afgelopen twaalf maanden duidelijk minder vacatures gemeld. Sommige sectoren hebben sterk te lijden 
onder de covid19-crisis. Horeca en toerisme is een voor de hand liggend voorbeeld. Vanuit die sector is de voorbije twaalf maanden 
een kwart minder vacatures gekomen dan in de periode van twaalf maanden daarvoor. Maar ook Zakelijke dienstverlening (met 
bijvoorbeeld managementsbureaus en beveiligingsdiensten), Informatie, media en telecom, Vervaardiging van machines en 
toestellen, en Financiële diensten hebben duidelijk minder vraag naar personeel. Sedert de versoepeling van de covid19-
maatregelen is het aantal vacatures in Horeca en toerisme wel beginnen stijgen: 674 vacatures in juni is nog altijd ongewoon weinig 
maar al duidelijk meer dan 182 in mei.  

 

 
Wervings- en selectiekantoren, uitzendarbeid en studentenjobs 

 

Ontvangen vacatures 

  in de laatste maand in de laatste 12 maanden 

  jun 2020 
verschil met jun 

2019 
jun 2020 

verschil met jun 
2019 

NECzU rechtstreeks gemeld aan VDAB 21.355 -0,3% 263.094 -9,1% 
NECzU via wervings- en selectiekantoren 12.296 -34,3% 232.948 -14,7% 
Uitzendarbeid 53.784 -14,3% 884.872 -4,9% 
Studentenjobs 3.555 -42,3% 39.595 -23,0% 

 

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 

VDAB Studiedienst 

Keizerslaan 11 — 1000 Brussel  

02 506 15 88  

studiedienst@vdab.be  

vdab.be/trends  

 

Joke Van Bommel 
Woordvoerder VDAB 

0499 41 81 35 
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