
 

 

 
  

 

In mei 2020 werden 16.203 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder 

Uitzendopdrachten(1). Tijdens de voorbije twaalf maanden ontving VDAB 263.153 vacatures. In vergelijking met april 

werden er dus terug meer vacatures ontvangen, maar het aantal ontvangen vacatures blijft ver onder het niveau voor de 

maand mei van de afgelopen jaren. 

 

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 

    mei 2020 
verschil met 

mei 2019 
mei 2020 

verschil met 
mei 2019 

    16.203 -40,8% 263.153 -9,9% 
Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 6.929 -41,9% 107.022 -10,0% 
  Middengeschoold 4.190 -26,1% 55.778 -10,7% 
  Hooggeschoold 5.084 -47,9% 100.353 -9,4% 
Circuit Vast 11.569 -41,7% 189.019 -12,0% 
  Tijdelijk 4.634 -38,3% 74.134 -4,2% 
Middengeschoold : 3e en 4e graad secundair onderwijs / Hooggeschoold : hoger beroepsonderwijs en bachelor- en masterdiploma's. 

 

Ontvangen vacatures 

In mei 2020 werden 16.203 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder 
Uitzendopdrachten (NECzU, zonder vacatures van wervings- en selectiekantoren). Dat is 40,8% minder dan in mei 2019.  

De voorbije twaalf maanden werden 263.153 vacatures gemeld aan VDAB. Dat is 9,9% 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. Het aantal ontvangen vacatures 
stabiliseerde zich in april rond dit lagere niveau. In mei zien we een voorzichtige toename in het aantal vacatures. 
 
  

                                                           

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 

  mei 2020 
verschil met 

mei 2019 
mei 2020 

verschil met 
mei 2019 

Enkele goed scorende sectoren         

Primaire sector 408 -39,9% 5.380 +47,0% 
Vervaardiging van bouwmaterialen 62 +10,7% 886 +19,9% 
Gezondheidszorg 1.068 -17,1% 13.934 +9,8% 
Dranken, voeding en tabak 323 -23,3% 5.607 +4,4% 
Grafische nijverheid, papier en karton 74 -26,0% 1.165 +1,1% 
Enkele minder goed scorende sectoren         

Bouw 1.304 -19,4% 17.553 -13,6% 
Zakelijke dienstverlening 1.953 -60,6% 41.471 -16,5% 
Horeca en toerisme 182 -86,3% 9.949 -23,4% 
Informatica, media en telecom 790 -27,6% 9.229 -26,4% 
Vervaardiging van machines en toestellen 212 -38,0% 3.465 -33,2% 
          

 

Er zijn nog vijf sectoren die de afgelopen twaalf maanden meer vacatures gemeld hebben dan dezelde periode daarvoor. Het gaat 
hierbij over de primaire sector en de sectoren Vervaardiging van bouwmaterialen, Gezondheidszorg, Dranken, voeding en tabak en 
Grafische nijverheid, papier en karton. Enkel de kleinere sector Vervaardiging van bouwmaterialen had ook in mei 2020 meer 
vacatures dan in mei 2019. Alle andere sectoren kennen een slechtere mei-maand dan vorig jaar. Dit geldt ook voor de primaire 
sector, al blijft de sector het over twaalf maanden wel zeer goed doen. 

Andere sectoren hebben de afgelopen twaalf maanden duidelijk minder vacatures gemeld. De sectoren Bouw, Informatica, media 
en telecom en Vervaardiging van machines en toestellen noteerden over twaalf maanden veel minder vacatures dan in de periode 
van twaalf maanden daarvoor. Ook vanuit de sector Zakelijke dienstverlening en Horeca en toerisme werden de voorbije twaalf 
maanden beduidend minder vacatures gemeld. De impact van de Corona-crisis is bij deze twee sectoren ook duidelijk merkbaar in 
de maandcijfers. De sector Zakelijke dienstverlening, bestaande uit onder andere managementadviesbureaus en 
beveiligingsdiensten, had een goede 60% minder vacatures. De sector Horeca en toerisme heeft nog sterker te lijden: tijdens de 
voorbije twaalf maanden werden bijna een kwart minder vacatures gemeld dan dezelfde periode een jaar eerder. Met afgelopen 
maand slechts 182 vacatures vanuit deze sector werd bijna 90% minder vacatures ontvangen dan in mei 2019.  
 

 
Wervings- en selectiekantoren, uitzendarbeid en studentenjobs 

 

Ontvangen vacatures 

  in de laatste maand in de laatste 12 maanden 

  mei 2020 
verschil met 

mei 2019 
mei 2020 

verschil met 
mei 2019 

NECzU rechtstreeks gemeld aan VDAB 16.203 -40,8% 263.153 -9,9% 
NECzU via wervings- en selectiekantoren 10.011 -55,8% 239.354 -14,7% 
Uitzendarbeid 49.366 -41,0% 893.871 -5,3% 
Studentenjobs 2.017 -65,2% 42.202 -18,5% 

 

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. 

 

  


