
 

 

 

  

 

In juli 2014 ontving VDAB 20.102 vacatures in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten. Dat is 22,5% 

meer dan in juli 2013. 

 

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. 

  

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 

    jul 2014 verschil met jul 
2013 jul 2014 verschil met jul 

2013 

    20.102 +22,5% 245.388 +10,1% 
Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 8.138 +21,2% 100.927 +3,2% 
  Middengeschoold 4.683 +42,6% 54.884 +31,9% 
  Hooggeschoold 7.281 +13,6% 89.577 +7,4% 
Circuit Gewoon circuit 17.054 +21,8% 205.956 +11,6% 
  Werken en leren 253 +22,8% 2.563 +3,8% 
  Vervanging brugpensioen 22 +15,8% 274 -15,4% 
  Tijdelijk 2.773 +27,0% 36.595 +3,1% 
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 vacatures1 

In juli 2014 ontving VDAB 20.102 vacatures. Dat is 22,5% meer dan in juli 2013.  

De voorbije twaalf maanden werden 245.388 jobs ontvangen, dat is 10,1% meer dan de twaalf maanden voordien. Vorige maand 
was het verschil +6,2%. Het over twaalf maanden gecumuleerd aantal vacatures blijft dus stijgen. Dit duidt op een verdere 
verbetering van de vacaturemarkt.  

In 41% van de vacatures worden geen of nauwelijks diplomavereisten gesteld. Dikwijls zijn ervaring of competenties belangrijker. 
De grootste stijging zit bij de vacatures voor middengeschoolden. 
 

                                                           

1 Vanaf januari 2014 worden de vacatures voor studentenjobs wegens te grote schommelingen los van de economische realiteit, 
niet meer meegeteld in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten. Oudere cijfers in bovenstaande tabel alsook de 
cijfers waarop de grafieken gebaseerd zijn, zijn herberekend. 
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Sectoren 

Ontvangen vacatures 
tijdens de laatste maand tijdens de laatste 12 maanden 

  jul 2014 verschil met jul 
2013 jul 2014 verschil met jul 

2013 

Sectoren: opvallende stijgers         
Textiel, kleding en schoeisel 41 +46,4% 681 +26,1% 
Chemie, rubber en kunststof 123 +33,7% 1.499 +19,8% 
Vervaardiging van transportmiddelen 113 +68,7% 1.228 +17,7% 
Informatica, media en telecom 765 +51,8% 8.000 +16,0% 
Horeca en toerisme 772 +21,6% 9.456 +11,6% 
Sectoren: opvallende dalers         
Bouw 799 +15,5% 9.853 -11,2% 
Financiële diensten 179 +43,2% 1.863 -12,2% 
Vervaardiging van machines en toestellen 158 +25,4% 1.805 -13,2% 
Diensten aan personen 421 +44,7% 4.582 -16,0% 
Primaire sector 211 +102,9% 1.327 -17,2% 

 

De grootste stijging (+42%) vinden we bij de vacatures die via selectie- en wervingskantoren bij VDAB terechtkomen. Van deze 
vacatures weten we echter niet uit welke sectoren ze echt komen. De sectoren ‘chemie, rubber en kunststof’, ‘vervaardiging van 
transportmiddelen’, ‘informatica, media en telecom’ en ‘horeca en toerisme’ kennen een sterk stijgende vraag.  

Opvallend minder vacatures tijdens de laatste twaalf maanden kwamen er vanuit enkele dienstverlenende sectoren. Ruim veertig 
procent van de daling van het aantal vacatures in de sector ‘diensten aan personen’ wordt verklaard door het stilvallen van de groei 
van de markt van de dienstencheques. Daarnaast scoort ook de industriële sector ‘vervaardiging van machines en toestellen’ niet 
zo goed. Opmerkelijk is de achteruitgang van de bouwsector : 11,2% minder vacatures in de voorbije twaalf maanden in vergelijking 
met de twaalf maanden daarvoor. De concurrentie van buitenlandse bouwbedrijven is zwaar.
 

 

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. 

 

  


