
 

 

 

  

 

In juli 2018 werden 20.338 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder 

Uitzendopdrachten(1). De voorbije twaalf maanden ontving VDAB 274.471 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 

    jul 2018 verschil met jul 
2017 jul 2018 verschil met jul 

2017 

    20.338 +14,5% 274.471 +10,9% 
Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 8.301 +28,5% 112.514 +13,5% 
  Middengeschoold 4.350 +10,4% 61.960 +15,6% 
  Hooggeschoold 7.687 +4,5% 99.997 +5,5% 
Circuit Vast 15.569 +13,6% 207.472 +8,6% 
  Tijdelijk 4.769 +17,6% 66.999 +18,9% 
Middengeschoold : 3e en 4e graad secundair onderwijs / Hooggeschoold : hoger beroepsonderwijs en bachelor- en masterdiploma's. 

 

Ontvangen vacatures 

In juli 2018 werden 20.338 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten 
(NECzU, zonder vacatures van wervings- en selectiekantoren). Dat is 14,5% meer dan in juli 2017. 

In de voorbije twaalf maanden ontving VDAB 274.471 vacatures. Dat is bijna 11% meer dan in de periode van twaalf maanden 
daarvoor (augustus 2016 – juli 2017). Het aantal vacatures dat aan VDAB gemeld wordt blijft op een hoog niveau. 
  

                                                           

1 Alle cijfers in dit Werkaanbodbericht 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 

  jul 2018 verschil met jul 
2017 jul 2018 verschil met jul 

2017 

Enkele goed scorende sectoren         
Textiel, kleding en schoeisel 138 +150,9% 1.944 +101,0% 
Primaire sector 291 +100,7% 2.937 +54,1% 
Vervaardiging van machines en toestellen 518 +56,5% 5.771 +41,9% 
Bouw 999 -4,1% 23.767 +37,6% 
Energie, water en afvalverwerking 109 +31,3% 1.755 +36,4% 
Enkele minder goed scorende sectoren         
Horeca en toerisme 974 +18,9% 12.990 +4,6% 
Zakelijke dienstverlening 3.691 +7,5% 45.205 -0,1% 
Gezondheidszorg 905 -21,0% 11.893 -4,6% 
Transport, logistiek en post 932 +15,9% 10.826 -4,9% 
Informatica, media en telecom 1.038 -3,5% 12.955 -7,2% 

 

De voorbije twaalf maanden werden er vanuit de sectoren ‘Textiel, kleding en schoeisel’, ‘Vervaardiging van machines en 
toestellen’, ‘Bouw’ en ‘Energie, water en afvalverwerking’ veel meer vacatures gemeld dan in dezelfde periode van twaalf maanden 
daarvoor. Door de toegenomen vraag vanuit de secundaire sector zal het probleem om geschikt personeel te vinden voor de 
technische knelpuntberoepen alleen maar groter worden. Ook vanuit de primaire sector werden de laatste twaalf maanden meer 
vacatures ontvangen. 

 
Vanuit de sectoren ‘Informatica, media en telecom’, ‘Transport, logistiek en post’ en ‘Gezondheidszorg’ werden in de voorbije twaalf 
maanden minder vacatures gemeld dan in de voorgaande periode van twaalf maanden. De Zakelijke dienstverlening en Horeca en 
toerisme bleven op hetzelfde niveau  of kenden een lichte stijging van het aantal vacatures, maar die lag ruim onder de gemiddelde 
groei van de vraag. Enkele van deze over twaalf maanden minder goed scorende sectoren kenden wel een goede juli-maand : zo 
kende Horeca en toerisme de voorbije maand een duidelijk grotere vraag naar arbeidskrachten dan in juli van vorig jaar (+18,9%). 

 

 
Wervings- en selectiekantoren, uitzendarbeid en studentenjobs 

 

Ontvangen vacatures 
  in de laatste maand in de laatste 12 maanden 

  jul 2018 verschil met jul 
2017 jul 2018 verschil met jul 

2017 

NECzU rechtstreeks gemeld aan VDAB 20.338 +14,5% 274.471 +10,9% 
NECzU via wervings- en selectiekantoren 27.533 +57,5% 292.518 +34,4% 
Uitzendarbeid 74.789 +34,6% 844.074 +29,3% 
Studentenjobs 5.282 +0,5% 54.639 -8,3% 

 

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 . 

 

  


