
 

 

 

  

 

In september 2021 werden 37.984 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder 

Uitzendopdrachten(1). Tijdens de voorbije twaalf maanden ontving VDAB 326.930 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 

    sep 2021 
verschil met 

sep 2020 
sep 2021 

verschil met 
sep 2020 

    37.984 +58,8% 326.930 +31,8% 
Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 15.918 +56,1% 133.837 +33,2% 
  Middengeschoold 7.133 +37,4% 66.525 +24,1% 
  Hooggeschoold 14.933 +74,9% 126.568 +34,7% 
Circuit Vast 26.532 +55,9% 233.585 +32,6% 
  Tijdelijk 11.452 +65,9% 93.345 +29,9% 
Middengeschoold : 3e en 4e graad secundair onderwijs / Hooggeschoold : hoger beroepsonderwijs en bachelor- en masterdiploma's. 

 

Ontvangen vacatures 

In september 2021 werden 37.984 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder 
Uitzendopdrachten (NECzU, zonder vacatures van wervings- en selectiekantoren). Dat is 58,8% meer dan in september 2020. Het 
hoge verschilpercentage ligt in lijn met andere positieve signalen over economisch herstel.  
 

De voorbije twaalf maanden werden 326.930 vacatures gemeld aan VDAB. Dat is 31,8% meer dan in de periode van twaalf 
maanden daarvoor. Nooit eerder heeft VDAB zo veel vacatures ontvangen.  
  

                                                           

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 

  sep 2021 
verschil met 

sep 2020 
sep 2021 

verschil met 
sep 2020 

Enkele goed scorende sectoren         
Metaal 1.158 +124,4% 7.718 +100,1% 
Vervaardiging van bouwmaterialen 158 +132,4% 1.548 +94,5% 
Openbare besturen 2.625 +194,9% 17.515 +57,0% 
Ontspanning, cultuur en sport 459 +190,5% 3.497 +54,7% 
Energie, water en afvalverwerking 302 +29,1% 2.911 +53,4% 
Enkele minder goed scorende sectoren         
Maatschappelijke dienstverlening 4.534 +27,3% 40.625 +16,3% 
Overige industrie 136 -15,5% 1.758 +14,1% 
Grafische nijverheid, papier en karton 107 +57,4% 1.138 +12,8% 
Primaire sector 665 +196,9% 6.090 +7,1% 
Vervaardiging van transportmiddelen 141 -7,2% 1.255 +3,1% 

 

Alle sectoren hebben meer vacatures gemeld tijdens de laatste twaalf maanden dan in dezelfde periode ervoor. Metaal, 
Vervaardiging van bouwmaterialen, Openbare besturen, Ontspanning, cultuur en sport en Energie, water en afvalverwerking zijn de 
sterkst groeiende sectoren, met elk minstens de helft meer vacatures.  

De primaire sector en Grafische nijverheid, papier en karton horen bij de minder goed scorende sectoren, maar hebben in 
vergelijking met september vorig jaar toch een sterke maand achter de rug. Vervaardiging van transportmiddelen scoort over twaalf 
maanden bekeken nauwelijks positief en heeft in vergelijking met een jaar geleden een zwakke maand achter de rug. Ook Overige 
industrie -een zeer diverse en kleine sector- kent een negatief verschil als naar de septembermaanden gekeken wordt.  

 
 

Wervings- en selectiekantoren, uitzendarbeid en studentenjobs 

 

 Ontvangen vacatures 

  in de laatste maand in de laatste 12 maanden 

  sep 2021 
verschil met 

sep 2020 
sep 2021 

verschil met 
sep 2020 

NECzU rechtstreeks gemeld aan VDAB 37.984 +58,8% 326.930 +31,8% 
NECzU via wervings- en selectiekantoren 23.747 +85,2% 224.844 +9,5% 
Uitzendarbeid 104.081 +52,9% 1.020.639 +21,6% 
Studentenjobs 3.687 +73,8% 41.599 +22,2% 

 

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 
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