
 

 

 

  

 

In maart 2021 werden 29.368 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder 

Uitzendopdrachten(1). Tijdens de voorbije twaalf maanden ontving VDAB 247.080 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 2021 
verschil met 

maa 2020 
maa 2021 

verschil met 
maa 2020 

    29.368 +69,2% 247.080 -13,6% 
Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 11.522 +64,1% 98.324 -16,2% 
  Middengeschoold 6.248 +81,6% 53.991 -9,1% 
  Hooggeschoold 11.598 +68,1% 94.765 -13,2% 
Circuit Vast 21.697 +79,1% 176.024 -14,7% 
  Tijdelijk 7.671 +46,2% 71.056 -10,7% 
Middengeschoold : 3e en 4e graad secundair onderwijs / Hooggeschoold : hoger beroepsonderwijs en bachelor- en masterdiploma's. 

 

Ontvangen vacatures 

In maart 2021 waren er uitzonderlijk veel vacatures: er werden 29.368 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal 
Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten (NECzU, zonder vacatures van wervings- en selectiekantoren). Dat is 69,2% meer 
dan in maart 2020. Dat hoge verschilpercentage is er niet alleen omdat er de voorbije maand bijzonder veel vacatures gemeld zijn, 
maar ook omdat maart 2020 de eerste maand van de covid19-periode was en een erg laag aantal gemelde vacatures kende. 

De voorbije twaalf maanden werden 247.080 vacatures gemeld aan VDAB. Dat is 13,6% minder dan in de periode van twaalf 
maanden daarvoor. In februari was dat verschil nog 20%. 
  

                                                           

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 2021 
verschil met 

maa 2020 
maa 2021 

verschil met 
maa 2020 

Enkele goed scorende sectoren         
Energie, water en afvalverwerking 263 +85,2% 2.406 +30,2% 
Metaal 552 +88,4% 4.685 +11,5% 
Gezondheidszorg 1.557 +64,2% 14.707 +2,3% 
Openbare besturen 1.416 +63,3% 12.016 -0,8% 
Bouw 2.061 +94,3% 18.040 -2,1% 
Enkele minder goed scorende sectoren         
Dranken, voeding en tabak 473 +6,5% 4.527 -22,7% 
Grafische nijverheid, papier en karton 84 +25,4% 943 -23,5% 
Zakelijke dienstverlening 4.820 +104,1% 33.289 -29,0% 
Overige industrie 205 +50,7% 1.496 -31,3% 
Horeca en toerisme 1.093 +138,6% 6.183 -48,9% 

 

Er zijn maar weinig sectoren die de afgelopen twaalf maanden meer vacatures gemeld hebben dan in dezelfde periode daarvoor. 
Energie, water en afvalverwerking is de sterkst groeiende sector, en ook Metaal en Gezondheidszorg scoren positief. De vraag 
vanuit Openbare besturen en Bouw ligt lager dan in de vorige periode van twaalf maanden, maar deze sectoren horen daarmee wel 
bij de betere.  

Andere sectoren hebben de afgelopen twaalf maanden veel minder vacatures gemeld dan het jaar voordien. Sommige sectoren 
hebben sterk te lijden onder de covid19-crisis. Vanuit Horeca en toerisme bijvoorbeeld zijn de voorbije twaalf maanden bijna 49% 
minder vacatures gekomen dan in de periode van twaalf maanden daarvoor. Ook vanuit de sectoren Overige industrie, Zakelijke 
dienstverlening, Grafische nijverheid, papier en karton en Dranken, voeding en tabak werden veel minder vacatures gemeld dan het 
jaar voordien.  

Opvallend is dat de verschilpercentages van de maand maart 2021 ten opzichte van maart 2020 heel hoog zijn, niet alleen bij de 
goed scorende sectoren, maar ook bij de zwaar getroffen sectoren. Dat komt enerzijds door het hoog aantal vacaturemeldingen 
deze maand, maar anderzijds ook doordat maart 2020 een erg zwakke maand was, toen de eerste lockdown van start ging en er 
meer sectoren niet konden werken dan nu het geval is.  

 

 
Wervings- en selectiekantoren, uitzendarbeid en studentenjobs 

 

 Ontvangen vacatures 

  in de laatste maand in de laatste 12 maanden 

  maa 2021 
verschil met 

maa 2020 
maa 2021 

verschil met 
maa 2020 

NECzU rechtstreeks gemeld aan VDAB 29.368 +69,2% 247.080 -13,6% 
NECzU via wervings- en selectiekantoren 19.693 +0,2% 160.382 -39,4% 
Uitzendarbeid 94.813 +27,2% 765.692 -20,9% 
Studentenjobs 2.672 -35,2% 23.772 -52,0% 

 

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  

studiedienst@vdab.be  

vdab.be/trends  

 

Joke Van Bommel 
Woordvoerder VDAB 

0499 41 81 35 
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