
 

 

 

  

 

In juni 2021 werden 33.760 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder 

Uitzendopdrachten(1). Tijdens de voorbije twaalf maanden ontving VDAB 286.830 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 2021 
verschil met jun 

2020 
jun 2021 

verschil met jun 
2020 

    33.760 +58,1% 286.830 +9,0% 
Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 13.947 +63,8% 116.131 +8,7% 
  Middengeschoold 6.920 +43,2% 60.379 +7,4% 
  Hooggeschoold 12.893 +61,0% 110.320 +10,3% 
Circuit Vast 23.934 +62,2% 206.074 +9,3% 
  Tijdelijk 9.826 +49,0% 80.756 +8,4% 
Middengeschoold : 3e en 4e graad secundair onderwijs / Hooggeschoold : hoger beroepsonderwijs en bachelor- en masterdiploma's. 

 

Ontvangen vacatures 

In juni 2021 werden 33.760 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder 
Uitzendopdrachten (NECzU, zonder vacatures van wervings- en selectiekantoren). Dat is 58,1% meer dan in juni 2020. Het hoge 
verschilpercentage ligt in lijn met andere positieve signalen over economisch herstel.  
 

De voorbije twaalf maanden werden 286.830 vacatures gemeld aan VDAB. Dat is 9,0% meer dan in de periode van twaalf maanden 
daarvoor. Het aantal vacatures over twaalf maanden ligt daarmee nu al weer bijna op het pre-coronaniveau. 
  

                                                           

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 2021 
verschil met jun 

2020 
jun 2021 

verschil met jun 
2020 

Enkele goed scorende sectoren         
Vervaardiging van bouwmaterialen 201 +235,0% 1.317 +58,7% 
Metaal 514 +63,2% 5.835 +52,5% 
Energie, water en afvalverwerking 258 +85,6% 2.784 +51,1% 
Financiële diensten 188 +80,8% 2.446 +31,6% 
Openbare besturen 1.688 +67,3% 14.016 +21,6% 
Enkele minder goed scorende sectoren         
Horeca en toerisme 1.744 +158,8% 9.256 -3,7% 
Dranken, voeding en tabak 718 +73,0% 5.427 -4,6% 
Overige industrie 241 +121,1% 1.741 -7,5% 
Grafische nijverheid, papier en karton 91 +54,2% 1.055 -8,0% 
Primaire sector 668 +39,7% 4.918 -9,9% 

 

Het aantal sectoren dat meer vacatures meldt in de laatste twaalf maanden dan in dezelfde periode ervoor neemt toe. 
Vervaardiging van bouwmaterialen, Metaal en Energie, water en afvalverwerking zijn de sterkst groeiende sectoren, met minstens 
de helft meer vacatures. Ook 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 
hadden sterk te lijden onder de covid19-crisis. Over twaalf maanden bekeken zijn vanuit Horeca en toerisme 3,7% minder vacatures 
gemeld. Toch vindt er een duidelijke inhaalbeweging plaats: juni was in zijn eentje goed voor bijna één vijfde van de vraag in de 
voorbije twaalf maanden.Dat heeft uiteraard te maken met de heropening van de horeca op 9 juni. Ook Dranken, voeding en tabak, 
Overige industrie, Grafische nijverheid, papier en karton en de primaire sector kennen over twaalf maanden nog negatieve cijfers 
maar ook zij hebben in juni duidelijk meer vacatures gemeld dan in juni 2020.  

 
Wervings- en selectiekantoren, uitzendarbeid en studentenjobs 

 

 Ontvangen vacatures 

  in de laatste maand in de laatste 12 maanden 

  jun 2021 
verschil met jun 

2020 
jun 2021 

verschil met jun 
2020 

NECzU rechtstreeks gemeld aan VDAB 33.760 +58,1% 286.830 +9,0% 
NECzU via wervings- en selectiekantoren 22.803 +85,5% 191.441 -17,8% 
Uitzendarbeid 97.474 +81,2% 899.166 +1,6% 
Studentenjobs 9.087 +155,6% 33.336 -15,8% 

 

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. 

 

 

Meer info 

VDAB Studiedienst 

Keizerslaan 11 — 1000 Brussel  

studiedienst@vdab.be  

vdab.be/trends  

 

Joke Van Bommel 
Woordvoerder VDAB 

0499 41 81 35 
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