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Kerncijfers werkaanbod februari 2011 

In de loop van februari 2011 ontving de VDAB 25.828 vacatures (in het Normaal Economisch Circuit zonder 

Uitzendopdrachten). Dat is 35,3% meer dan in februari 2010. 

Aantal ontvangen vacatures per maand
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De bovenstaande grafiek toont voor elke maand van de voorbije zes 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 

    feb 2011 verschil met 
feb 2010 

feb 2011 verschil met feb 
2010 

feb 2011 verschil met 
feb 2010 

    25.828 +35,3% 50.707 +32,0% 274.587 +26,7% 

Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 12.893 +27,9% 25.409 +26,5% 144.143 +30,3% 

  Middengeschoold 4.603 +48,1% 8.873 +36,1% 46.752 +12,6% 

  Hooggeschoold 8.332 +41,0% 16.425 +39,3% 83.692 +29,7% 

Circuit Gewoon circuit 19.263 +33,1% 38.741 +33,6% 206.165 +26,9% 

  Werken en leren 131 +10,1% 292 +25,3% 1.690 +25,5% 

  Vervanging brugpensioen 33 +17,9% 64 +20,8% 354 -7,8% 

  Tijdelijk 4.133 +37,4% 8.036 +23,2% 42.398 +21,5% 

  Studentenjobs 2.268 +54,7% 3.574 +37,9% 23.980 +36,3% 
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 februari 2011 25.828 vacatures. Dat is ruim een derde meer (+35,3%) dan in februari 2010. Februari 2011 

is daarmee de sterkste februarimaand van de laatste vijf jaar.  

 

Ten opzichte van januari is er een stijging van het aantal ontvangen vacatures met 3,8%. De laatste jaren was het aantal 

ontvangen vacatures in februari iets lager dan in januari. De huidige conjunctuursverbetering laat zich hier merken. 

Tijdens de voorbije twaalf maanden ontving de VDAB 274.587 vacatures. Dat is 26,7% meer dan in dezelfde periode een jaar 

geleden (maart 2009 – feb 2010). 

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

gewoon circuit. Ook het aantal studentenjobs –in absolute termen weliswaar veel kleiner- kent een grote stijging. Het aantal 

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

werkgever geen studievereisten vermeldt (+30,3%) kent de grootste stijging. Ook de vraag naar hoger geschoolden 
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(bachelors of masters) zit in de lift (+29,7%). De vraag naar middengeschoolden (hoger secundair onderwijs), die de laatste 

twaalf maanden minder sterk steeg (+12,6%), is aan een inhaalbeweging begonnen : in februari 2011 kwamen er 48,1% meer 

vacatures voor middengeschoolden binnen dan in februari 2010. 

 

Beroepen en sectoren 
 Ontvangen vacatures 

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

  feb 2011 verschil met 
feb 2010 

feb 2011 verschil met feb 
2010 

feb 2011 verschil met 
feb 2010 

Best scorende sectoren             

Vervaardiging van transportmiddelen 248 +476,7% 513 +258,7% 1.836 +249,7% 

Vervaardiging van machines en toestellen 293 +56,7% 596 +68,8% 3.103 +106,9% 

Metaal 267 +45,1% 491 +66,4% 2.768 +66,3% 

Transport, logistiek en post 614 +50,5% 1.290 +58,3% 7.047 +60,9% 

Groot- en kleinhandel 3.117 +35,2% 6.431 +42,3% 34.247 +51,6% 

Minder goed scorende sectoren             

Overige dienstverlening 211 +59,8% 368 -22,2% 2.231 +7,6% 

Onderwijs 1.673 +25,0% 3.586 +11,7% 17.033 +3,9% 

Ontspanning, cultuur en sport 375 +64,5% 603 +5,6% 2.508 +3,3% 

Openbare besturen 855 +8,5% 1.848 +24,9% 9.532 -5,7% 

Energie, water en afvalverwerking 130 -56,1% 220 -39,9% 1.401 -9,2% 

              

Best scorende beroepsgroepen             

Havenarbeider, magazijnier 521 +90,8% 918 +84,7% 5.872 +69,3% 

Werknemer verkeer 602 +73,5% 1.289 +64,0% 7.481 +63,4% 

Informaticus 793 +66,9% 1.690 +92,3% 8.713 +62,8% 

Ingenieur 731 +85,1% 1.449 +90,9% 7.602 +59,0% 

Metaalbewerker 1.214 +54,3% 2.404 +75,7% 11.445 +42,2% 

Minder goed scorende beroepsgroepen           

Confectiearbeider 21 -32,3% 53 -8,6% 404 +6,6% 

Maatschappelijk assistent 144 +44,0% 291 +34,7% 1.751 +2,3% 

Medicus 25 -3,8% 67 +26,4% 341 -8,3% 

Andere onderwijs 197 +28,8% 439 +11,1% 2.871 -15,5% 

Leerkracht 3e/4e graad secundair 191 -16,6% 421 -28,6% 1.868 -24,9%  

In het lijstje met best presterende sectoren 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 in 2010 herpakt 

(vandaar de hoge verschilpercentages bij deze sectoren).  

De vraag naar magazijniers en werknemers verkeer (vooral vrachtwagenchauffeurs) blijft sterk stijgen. Ook naar informatici en 

ingenieurs is de vraag stijgend. Het aantal vacatures tijdens de laatste twaalf maanden ligt de helft hoger dan in dezelfde 

periode een jaar voordien. Beroepsgroepen met een lagere vraag maar met een sterke stijging zijn onder andere 

economisten/adviseurs bedrijfsbeheer (1.718 vacatures, +72,0%) en inpakker (1.395 vacatures, +60,6%). 

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

en in mindere mate maatschappelijk assistenten.  

 

 

 



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. De regio Tongeren  vertoont de kleinste stijging (+13,3%). 

 

 

Toelichting 

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

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

 

 


