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Kerncijfers werkaanbod april 2011 

In de loop van april 2011 ontving de VDAB 24.768 vacatures (in het Normaal Economisch Circuit zonder 

Uitzendopdrachten). Dat is 23,4% meer dan in april 2010. 

Aantal ontvangen vacatures per maand
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De bovenstaande grafiek toont voor elke maand van de voorbije vijf jaren het 

aantal in die maand ontvangen vacatures. De grafiek toont duidelijk de maand-

op-maand evolutie en de seizoensschommelingen. Ook is zichtbaar hoe een 

bepaalde maand scoort ten opzichte van dezelfde maand in andere jaren. 

  

De bovenstaande grafiek toont voor elke maand het aantal tijdens de 

voorbije twaalf maanden ontvangen vacatures. De seizoensinvloeden 

worden daardoor uitgeschakeld en de trend wordt duidelijker.  

 

  Ontvangen vacatures 

    tijdens de laatste maand dit jaar (vanaf januari) tijdens de laatste 12 maanden 

    april 2011 verschil met 
april 2010 

april 2011 verschil met  
april 2010 

april 2011 verschil met 
april 2010 

    24.768 +23,4% 104.707 +24,4% 282.837 +27,5% 

Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 12.863 +23,0% 53.272 +20,4% 147.867 +29,3% 

  Middengeschoold 4.390 +22,8% 18.239 +23,9% 47.917 +14,4% 

  Hooggeschoold 7.515 +24,4% 33.196 +31,7% 87.053 +32,6% 

Circuit Gewoon circuit 18.519 +22,5% 79.750 +27,3% 213.514 +27,9% 

  Werken en leren 111 +23,3% 571 +33,7% 1.775 +30,9% 

  Vervanging brugpensioen 42 +110,0% 142 +22,4% 369 -2,4% 

  Tijdelijk 3.217 +7,4% 15.402 +15,8% 42.993 +23,2% 

  Studentenjobs 2.879 +55,5% 8.842 +15,5% 24.186 +32,0% 
Rood : minstens 10 procentpunten onder gemiddelde / Groen : minstens 10 procentpunten boven gemiddelde 

Middengeschoold : 3e en 4e graad secundair onderwijs / Hooggeschoold : bachelor- en masterdiploma's.  

Ontvangen vacatures 

De VDAB ontving in april 2011 24.768 vacatures. Dat is 23,4% meer dan in april 2010.  

Dit jaar-op-jaar verschilpercentage van +23,4% ligt een stuk hoger dan het verschilpercentage van vorige maand (maart : 

+13,9%). Het verschilpercentage van vorige maand lag echter laag omdat we toen vergeleken met maart 2010, de maand 

waarin de vacaturemarkt zich na een zwakke periode herstelde.  

Ten opzichte van maart 2011 is er een daling van het aantal ontvangen vacatures met 15,3%. Dat is voor april niet abnormaal. 

De laatste jaren was maart meestal een sterke maand, gevolgd door een zwakkere aprilmaand (de periode maart-april 2008 

is een uitzondering).  

Tijdens de voorbije twaalf maanden ontving de VDAB 282.837 vacatures. Dat is ruim een kwart meer (+27,5%) dan in 

dezelfde periode een jaar geleden (mei 2009 – april 2010).  

De vacaturemarkt gaat dus op dezelfde positieve weg verder.  

 



VDAB werkaanbodbericht april 2011 

De toename van het aantal vacatures dat tijdens de voorbije twaalf maanden werd ontvangen is vooral te merken bij het 

gewoon circuit. De vraag naar hoger geschoolden (bachelors of masters) kent de grootste stijging (+32,6%). Bij de best 

scorende beroepsgroepen (zie verder) zitten enkele hooggeschoolde beroepsgroepen. Ook de vraag naar vacatures waarin 

een laag studieniveau (lager niveau dan hoger secundair onderwijs) wordt gevraagd of waarin  de werkgever geen 

studievereisten vermeldt blijft sterk groeien (+29,3%).  

 

Beroepen en sectoren 
 Ontvangen vacatures 

 tijdens de laatste maand dit jaar (vanaf januari) tijdens de laatste 12 maanden 

  april 2011 verschil met 
april 2010 april 2011 verschil met   

april 2010 april 2011 verschil met 
april 2010 

Best scorende sectoren             

Vervaardiging van transportmiddelen 202 +159,0% 867 +113,5% 1.927 +153,2% 

Vervaardiging van machines en toestellen 336 +57,0% 1.361 +68,0% 3.411 +100,1% 

Metaal 243 +42,9% 1.029 +60,3% 2.959 +72,1% 

Groot- en kleinhandel 3.475 +48,6% 13.085 +35,3% 35.748 +48,5% 

Transport, logistiek en post 676 +18,6% 2.666 +27,3% 7.143 +41,5% 

Minder goed scorende sectoren             

Onderwijs 1.117 -4,4% 6.331 +3,8% 16.892 +2,8% 

Primaire sector 158 -46,8% 854 -13,9% 2.757 +0,4% 

Openbare besturen 898 +14,4% 3.741 +7,3% 9.417 -1,0% 

Overige dienstverlening 173 +0,6% 805 -16,9% 2.172 -3,7% 

Energie, water en afvalverwerking 111 +23,3% 463 -24,3% 1.398 -14,9% 

              

Best scorende beroepsgroepen             

Ingenieur 921 +75,8% 3.222 +79,0% 8.334 +69,1% 

Informaticus 677 +17,3% 3.222 +56,7% 9.068 +66,6% 

Werknemer verkeer 603 +27,8% 2.624 +39,4% 7.720 +54,5% 

Tekenaar 255 +51,8% 957 +60,6% 2.340 +51,1% 

Kader privé-sector 1.179 +68,7% 4.581 +49,9% 11.691 +49,3% 

Minder goed scorende beroepsgroepen           

Bioloog 12 -52,0% 73 -15,1% 256 +2,0% 

Medicus 25 -28,6% 114 -0,9% 326 -0,6% 

Andere ambachten 45 +60,7% 156 +4,0% 389 -3,7% 

Andere onderwijs 161 +26,8% 804 +12,0% 2.913 -8,8% 

Leerkracht 3e/4e graad secundair 95 -41,0% 684 -34,6% 1.675 -34,2%  

In het lijstje met best presterende sectoren (in de voorbije twaalf maanden) staan sectoren die erg te lijden hebben gehad van 

de economische crisis. Na een periode vanaf november 2008 met een relatief lage vraag naar personeel in deze sectoren, 

heeft de vraag zich vanaf 2010 herpakt (vandaar de relatief hoge verschilpercentages bij deze sectoren).  

De vraag naar ingenieurs, informatici en werknemers verkeer (vooral vrachtwagenchauffeurs) blijft sterk stijgen. 

Beroepsgroepen met een lagere vraag maar met een sterke toename zijn onder andere economisten/adviseurs bedrijfsbeheer 

(1.824 vacatures, +78,5%) en inpakker (1.329 vacatures, +55,3%). 

Daling van de vraag vinden we vooral bij leerkrachten in het secundair onderwijs en  'andere onderwijs' (vooral hoger 

onderwijs). Ook de veel kleinere (qua vacatures) beroepsgroepen medicus en 'andere ambachten' kennen een daling van de 

vraag. 

 

 

 



Meer  informatie: 

VDAB Studiedienst 

Keizerslaan 11, 1000  Brussel 

02 506 15 88 

studiedienst@vdab.be 

www.vdab.be/trends 
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Regionaal 

In alle regio’s ligt het aantal tijdens de voorbij twaalf maanden ontvangen vacatures hoger dan in dezelfde periode een jaar 

geleden.  

  

 

Toelichting 

Een gedetailleerde toelichting bij de tabellen (definities, indelingen, waarnemingsveld,…) wordt verspreid via de VDAB-website 

(zie http://arvastat.vdab.be/arvastat/indexhelp.htm).  

 

 


