
 

 

 
  

 

In maart  2020 werden 17.361 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder 

Uitzendopdrachten(1). Tijdens de voorbije twaalf maanden ontving VDAB 285.869 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 

    maa 2020 
verschil met 

maa 2019 
maa 2020 

verschil met 
maa 2019 

    17.361 -31,3% 285.869 -1,5% 
Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 7.022 -29,1% 117.309 -1,5% 
  Middengeschoold 3.441 -37,3% 59.377 -5,2% 
  Hooggeschoold 6.898 -30,1% 109.183 +0,6% 
Circuit Vast 12.115 -33,2% 206.331 -4,2% 
  Tijdelijk 5.246 -26,6% 79.538 +6,4% 
Middengeschoold : 3e en 4e graad secundair onderwijs / Hooggeschoold : hoger beroepsonderwijs en bachelor- en masterdiploma's. 

 

Ontvangen vacatures 

In maart 2020 werden 17.361 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder 
Uitzendopdrachten (NECzU, zonder vacatures van wervings- en selectiekantoren). Dat is 31,3% minder dan in maart 2019. 

De voorbije twaalf maanden werden 285.869 vacatures gemeld aan VDAB. Dat is 1,5% minder dan in de periode van twaalf 
maanden daarvoor. 

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. 
 
  

                                                           

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 

  maa 2020 
verschil met 

maa 2019 
maa 2020 

verschil met 
maa 2019 

Enkele goed scorende sectoren         

Primaire sector 1.064 +266,9% 5.066 +60,8% 
Gezondheidszorg 948 -13,7% 14.373 +16,0% 
Dranken, voeding en tabak 444 -2,2% 5.857 +10,0% 
Maatschappelijke dienstverlening 2.508 -26,6% 42.006 +9,4% 
Transport, logistiek en post 602 -43,6% 12.850 +7,1% 
Enkele slecht scorende sectoren         

Zakelijke dienstverlening 2.362 -44,4% 46.894 -2,6% 
Groot- en kleinhandel 1.925 -44,7% 35.527 -2,8% 
Horeca en toerisme 458 -61,6% 12.099 -6,7% 
Informatica, media en telecom 575 -51,5% 9.981 -20,9% 
Bouw 1.061 -38,5% 18.429 -21,1% 
Vervaardiging van machines en toestellen 190 -48,6% 3.769 -30,7% 

  

 

In de twaalfmaandelijkse cijfers zijn de gevolgen van de covid19-maatregelen op de vacaturemarkt nog niet erg duidelijk te zien. 
Voor een duidelijker beeld op de evoluties van de verschillende sectoren leggen we deze keer dus iets meer nadruk op de 
maandcijfers. 

Eén sector blijft opvallend goed scoren: de primaire sector. De landbouw en de groente- en fruitteelt kunnen natuurlijk niet stilgelegd 
worden en vergen ook nu seizoensarbeiders. Maar niet alle werknemers die traditioneel in de seizoensarbeid ingezet worden, zijn 
beschikbaar. Daardoor had de primaire sector in maart opvallend meer vacatures dan in maart 2019.  
Alle andere sectoren (op twee kleine na) hadden in maart minder vacatures dan in maart 2019. De gezondheidszorg scoorde over 
twaalf maanden bekeken goed en is één van de sectoren die volop blijft werken. Aan de vacatures van de laatste maand is dat 
echter nog niet te zien. 
Daarnaast deden Dranken, voeding en tabak, Maatschappelijke dienstverlening, en Transport, logistiek en post het ook goed, maar 
deze sectoren hadden ook al negatieve cijfers in maart. 

Andere sectoren hebben de afgelopen twaalf maanden duidelijk minder vacatures gemeld. De sectoren Informatica, media en 
telecom, Bouw en Vervaardiging van machines en toestellen noteerden over twaalf maanden veel minder vacatures dan in de 
periode van twaalf maanden daarvoor.  
We tonen in de tabel ook drie sectoren die over twaalf maanden bekeken niet tot de grootste dalers behoren, maar hun 
vacatureomvang en de daling daarvan in de laatste maand maakt ze toch het vermelden waard. Zakelijke dienstverlening en Groot- 
en kleinhandel hadden in maart bijna de helft minder vacatures dan in dezelfde maand van vorig jaar en Horeca en toerisme kreeg, 
begrijpelijk na de sluiting van de horeca, (relatief) een nog grotere klap.   

 

 
Wervings- en selectiekantoren, uitzendarbeid en studentenjobs 

 

Ontvangen vacatures 

  in de laatste maand in de laatste 12 maanden 

  maa 2020 
verschil met 

maa 2019 
maa 2020 

verschil met 
maa 2019 

NECzU rechtstreeks gemeld aan VDAB 17.361 -31,3% 285.869 -1,5% 
NECzU via wervings- en selectiekantoren 19.659 -14,2% 264.499 -7,4% 
Uitzendarbeid 74.540 -8,2% 968.451 +4,7% 
Studentenjobs 4.126 -6,7% 49.514 -4,6% 

 

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. 

 

  


