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Kerncijfers werkaanbod januari 2011 

In de loop van januari 2011 ontving de VDAB 24.879 vacatures (in het Normaal Economisch Circuit zonder 

Uitzendopdrachten). Dat is 28,9% meer dan in januari 2010. 

Aantal ontvangen vacatures per maand

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

26.000

28.000

(dec) jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

2006 2007 2008 2009 2010 2011  

Aantal ontvangen vacatures in de laatste 12 maanden
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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 

    jan 2011 verschil met 
jan 2010 

jan 2011 verschil met jan 
2010 

jan 2011 verschil met 
jan 2010 

    24.879 +28,9% 24.879 +28,9% 267.853 +23,5% 

Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 12.516 +25,0% 12.516 +25,0% 141.328 +29,0% 

  Middengeschoold 4.270 +25,1% 4.270 +25,1% 45.256 +6,4% 

  Hooggeschoold 8.093 +37,6% 8.093 +37,6% 81.269 +25,4% 

Circuit Gewoon circuit 19.478 +34,1% 19.478 +34,1% 201.375 +24,0% 

  Werken en leren 161 +41,2% 161 +41,2% 1.678 +19,0% 

  Vervanging brugpensioen 31 +24,0% 31 +24,0% 349 -9,4% 

  Tijdelijk 3.903 +11,0% 3.903 +11,0% 41.273 +17,6% 

  Studentenjobs 1.306 +16,1% 1.306 +16,1% 23.178 +31,8% 
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 januari 2011 24.879 vacatures. Dat is ruim een kwart meer (+28,9%) dan in januari 2010. Januari 2011 is 

daarmee een van de sterkste januarimaanden van de laatste vijf jaar. Alleen in januari 2008 lag het aantal ontvangen 

vacatures nog hoger. 

Ten opzichte van december is er een stijging van het aantal ontvangen vacatures met 27,5%. December is echter traditioneel 

een zwakke maand. Januari scoort altijd een stuk beter dan december. 

Tijdens de voorbije twaalf maanden ontving de VDAB 267.853 vacatures. Dat is 23,5% meer dan in dezelfde periode een jaar 

                                                           

*
 Het aantal dit jaar ontvangen vacatures is in januari uiteraard gelijk aan het aantal in januari ontvangen vacatures. Deze twee kolommen zijn deze maand dus gelijk aan de kolommen 

links. 
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geleden (feb 2009 – jan 2010) en ongeveer evenveel als in de periode  feb 2008 – jan 2009. Toen zaten we wel middenin een 

dalende trend, terwijl er nu duidelijk een positieve trend is. 

De stijging van het aantal tijdens de voorbije twaalf maanden ontvangen vacatures is vooral te merken bij het gewoon circuit. 

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

De vraag stijgt vooral wanneer er een laag studieniveau (lager niveau dan hoger secundair onderwijs) wordt gevraagd of 

wanneer de werkgever geen studievereisten vermeldt (+29,0%). Ook de vraag naar hoger geschoolden (bachelors of masters) 

zit in de lift (+25,4%). De vraag naar middengeschoolden (hoger secundair onderwijs) blijft tamelijk stabiel. 

 

Beroepen en sectoren 
 Ontvangen vacatures 

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

  jan 2011 verschil met 
jan 2010 

jan 2011 verschil met jan 
2010 

jan 2011 verschil met 
jan 2010 

Best scorende sectoren             

Vervaardiging van transportmiddelen 265 +165,0% 265 +165,0% 1.631 +222,3% 

Vervaardiging van machines en toestellen 303 +82,5% 303 +82,5% 2.997 +109,6% 

Metaal 224 +101,8% 224 +101,8% 2.685 +67,4% 

Transport, logistiek en post 676 +66,1% 676 +66,1% 6.841 +59,2% 

Groot- en kleinhandel 3.314 +49,7% 3.314 +49,7% 33.436 +51,2% 

Minder goed scorende sectoren             

Vervaardiging van bouwmaterialen 49 +36,1% 49 +36,1% 581 +4,3% 

Onderwijs 1.913 +2,1% 1.913 +2,1% 16.698 +1,8% 

Ontspanning, cultuur en sport 228 -33,5% 228 -33,5% 2.361 +0,1% 

Overige dienstverlening 157 -54,0% 157 -54,0% 2.152 -4,1% 

Openbare besturen 993 +43,5% 993 +43,5% 9.465 -9,8% 

              

Best scorende beroepsgroepen             

Werknemer verkeer 687 +56,5% 687 +56,5% 7.226 +57,8% 

Havenarbeider, magazijnier 397 +77,2% 397 +77,2% 5.624 +57,2% 

Informaticus 897 +122,0% 897 +122,0% 8.395 +54,9% 

Ingenieur 718 +97,3% 718 +97,3% 7.266 +49,3% 

Metaalbewerker 1.190 +104,8% 1.190 +104,8% 11.018 +37,4% 

Minder goed scorende beroepsgroepen           

Confectiearbeider 32 +18,5% 32 +18,5% 414 +8,1% 

Bewaker 389 +154,2% 389 +154,2% 2.852 +7,9% 

Maatschappelijk assistent 147 +26,7% 147 +26,7% 1.707 -3,9% 

Andere onderwijs 242 +0,0% 242 +0,0% 2.827 -21,5% 

Leerkracht 3e/4e graad secundair 230 -36,3% 230 -36,3% 1.906 -23,2%  

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 werknemers verkeer (vooral vrachtwagenchauffeurs) en magazijniers 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. 

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 (+10,7%). 

 

 

Toelichting 

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

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

 

 


