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In april 2015 werden er 13.656 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB in het Normaal Economisch Circuit zonder
1

Uitzendopdrachten( ). Dat is 4,2% meer dan in april 2014.

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 seizoenschommelingen. Ook is
zichtbaar hoe een bepaalde maand scoort ten opzichte van dezelfde
maand in andere jaren.

Studieniveau

Circuit

Geen vereiste of max. 2e gr
Middengeschoold
Hooggeschoold
Gewoon circuit
Werken en leren
Vervanging SWT
Tijdelijk

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
tijdens de laatste 12 maanden
verschil met
verschil met
april 2015
april 2015
april 2014
april 2014
13.656
+4,2%
162.286
+4,4%
5.782
-1,4%
71.900
-1,6%
3.228
+9,6%
36.321
+11,4%
4.646
+8,2%
54.065
+8,7%
10.438
-0,3%
125.212
+2,7%
-13,7%
196
2.761
+6,9%
+237,5%
27
297
+8,4%
+24,7%
2.995
34.016
+10,9%

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
In april 2015 werden er 13.656 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB in het Normaal Economisch Circuit zonder
Uitzendopdrachten (NECzU, exclusief vacatures van de sector arbeidsbemiddeling en selectiekantoren). Dat is 4,2% meer dan in
april 2014.
Over de voorbije twaalf maanden bekeken werden 162.286 jobs ontvangen, 4,4% meer dan de twaalf maanden voordien. Dit
stijgingspercentage is even groot als de voorbije maand. Het aantal vacatures voor midden- en hooggeschoolden is het meest
gestegen, terwijl er een lichte daling was in het aantal vacatures met geen of nauwelijks diplomavereisten.
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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”
achteraan dit bericht.

Sectoren
Ontvangen vacatures
tijdens de laatste maand
tijdens de laatste 12 maanden

Sectoren: opvallende stijgers
Energie, water en afvalverwerking
Dranken, voeding en tabak
Vervaardiging van machines en toestellen
Openbare besturen
Metaal
Sectoren: opvallende dalers
Chemie, rubber en kunststof
Maatschappelijke dienstverlening
Diensten aan personen
Ontspanning, cultuur en sport
Vervaardiging van transportmiddelen

April 2015

verschil met
april 2014

April 2015

verschil met
april 2014

90
281
182
547
178

+150,0%
+28,9%
+4,6%
+5,6%
+4,7%

818
3.064
2.067
6.209
2.092

+42,8%
+13,9%
+13,0%
+12,1%
+11,0%

131
1.626
297
157
51

-16,6%
-10,2%
-26,8%
-21,5%
-8,9%

1.470
20.029
4.360
1.570
856

-2,3%
-6,6%
-6,7%
-10,1%
-36,5%

De sectoren ‘Energie, water en afvalverwerking’ en ‘Dranken, voeding en tabak’ zijn al enkele maanden op rij sectoren die goed
scoren. ‘Vervaardiging van machines en toestellen’ en ‘Openbare besturen’ zorgen ook deze maand voor een groeiend aantal jobs.
De sterkste daler over twaalf maanden bekeken blijft de sector ‘Vervaardiging van transportmiddelen’ (-37%). Maar ook de
sectoren ‘Maatschappelijke dienstverlening’, ‘Ontspanning, cultuur en sport’ en ‘Diensten aan personen’ publiceren maand na
maand minder vacatures.

Wervings- en selectiekantoren, uitzendarbeid en studentenjobs
Ontvangen vacatures
tijdens de laatste maand
tijdens de laatste 12 maanden
verschil met
verschil met
april 2015
april 2015
april 2014
april 2014
NECzU rechtstreeks gemeld aan VDAB
NECzU via wervings- en selectiekantoren
Uitzendarbeid
Studentenjobs

13.656
8.801
28.291
3.677

+4,2%
+10,9%
+6,0%
+9,1%

162.286
90.078
326.842
32.624

+4,4%
+10,2%
+26,7%
+6,9%

De vacatures uit het NECzU die rechtstreeks gemeld werden aan VDAB werden hierboven in detail besproken. Daarnaast zijn er
nog vacatures uit het NECzU via wervings- en selectiekantoren, vacatures voor uitzendarbeid en vacatures voor studentenjobs.
Enkele kleinere arbeidscircuits worden niet in de tabel getoond.
Het aantal vacatures via wervings- en selectiekantoren steeg zowel op maandbasis als over de laatste twaalf maanden (met
respectievelijk 10,9% en 10,2%). Sinds januari 2015 worden de cijfers voor deze sector apart geteld.
De grootste stijging zien we bij de uitzendarbeid gecumuleerd over de laatste 12 maanden. Hoewel we bij deze laatste cijfers
rekening moeten houden met dubbeltellingen, wordt uitzendarbeid meer en meer gebruikt als aanwervingsmechanisme (omwille
van enerzijds voorzichtigheid in een langzaam herstellende economie en anderzijds het wegvallen van de proefperiode voor
arbeiders).
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Toelichting
De Arvastat-toepassing biedt snel en eenvoudig statistieken over de werkloosheid en het werkaanbod in Vlaanderen. Arvastat
kan u raadplegen via volgende link: http://arvastat.vdab.be/arvastat/index.html.
Er is ook een gedetailleerde toelichting bij de tabellen (definities, indelingen, waarnemingsveld, …) beschikbaar op
http://arvastat.vdab.be/arvastat/admin/help.html.
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