
 

 

 

  

 

In juli 2016 werden 15.586 vacatures rechtstreeks aan VDAB gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder 

Uitzendopdrachten(1). 

 

Voor elke maand van de voorbije vijf jaren wordt het aantal in die maand 
ontvangen vacatures getoond. De maand-op-maand evolutie en de 
seizoenschommelingen zijn duidelijk. Ook is zichtbaar hoe een bepaalde 
maand scoort in vergelijking met dezelfde maand in andere jaren. 

 

 

Voor elke maand wordt het aantal in de voorbije twaalf maanden 
ontvangen vacatures getoond. De seizoensinvloeden zijn in deze 
grafiek niet zichtbaar en de trend is duidelijker.  
 

Ontvangen vacatures 
    in de laatste maand in de laatste 12 maanden 

    jul 2016 verschil met jul 
2015 jul 2016 verschil met jul 

2015 

    15.586 +19,3% 207.244 +25,5% 
Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 5.902 +6,8% 84.870 +18,8% 
  Middengeschoold 3.264 +12,3% 45.193 +19,8% 
  Hooggeschoold 6.420 +38,7% 77.181 +38,0% 
Circuit Vast 12.510 +18,1% 162.407 +24,9% 
  Tijdelijk 3.076 +24,3% 44.837 +27,9% 
Rood : minstens 10 procentpunten onder gemiddelde / Groen : minstens 10 procentpunten boven gemiddelde 

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

 

Ontvangen vacatures 

In juli 2016 werden 15.586 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten 
(NECzU, exclusief vacatures van wervings- en selectiekantoren). Zoals gewoonlijk was vakantiemaand juli een zwakke maand voor 
de vacaturemarkt, maar 15.586 vacatures is toch 19,3% meer dan in juli 2015. 

Het gecumuleerd aantal ontvangen vacatures over de laatste twaalf maanden is 207.244, een stijging van 25,5% in vergelijking met 
de twaalf maanden voordien (augustus 2014 – juli 2015). De vacaturemarkt blijft groeien, zij het iets minder sterk dan in de voorbije 
maanden.  
  

                                                           

1 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. 
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Sectoren 

Ontvangen vacatures 
in de laatste maand in de laatste 12 maanden 

  jul 2016 verschil met jul 
2015 jul 2016 verschil met jul 

2015 

Enkele opvallende goed scorende sectoren       
Informatica, media en telecom 965 +6,2% 14.082 +67,7% 
Vervaardiging van transportmiddelen 38 -29,6% 1.260 +59,3% 
Gezondheidszorg 908 +50,8% 9.943 +49,5% 
Bouw 739 -9,9% 14.087 +32,1% 
Zakelijke dienstverlening 3.028 +31,6% 34.511 +29,0% 
Minder goed scorende sectoren         
Horeca en toerisme 790 -1,7% 11.246 +11,7% 
Groot- en kleinhandel 2.316 +6,2% 30.233 +10,6% 
Dranken, voeding en tabak 265 -10,5% 3.362 +7,5% 
Hout- en meubelindustrie 54 -1,8% 898 +7,4% 
Metaal 150 +5,6% 2.546 +0,6% 
 

De in de tabel getoonde goed en minder goed scorende sectoren zijn dezelfde als vorige maand. ‘Informatica, media en telecom’, 
‘Vervaardiging van transportmiddelen’ en ‘Gezondheidszorg’ zijn de sectoren met de sterkst stijgende vraag gedurende de voorbije 
twaalf maanden. Zij hebben respectievelijk 67,7%, 59,3% en 49,5% meer vacatures gemeld dan tijdens de twaalf maanden 
voordien.  
Er zijn geen sectoren die de voorbije twaalf maanden een kleinere vraag lieten noteren dan in de twaalf maanden daarvoor. De 
sector ‘Metaal’ kent met +0,6% de kleinste toename. 

 
Wervings- en selectiekantoren, uitzendarbeid en studentenjobs 

Ontvangen vacatures 
  in de laatste maand in de laatste 12 maanden 

  jul 2016 verschil met jul 
2015 jul 2016 verschil met jul 

2015 

NECzU rechtstreeks gemeld aan VDAB 15.586 +19,3% 207.244 +25,5% 
NECzU via wervings- en selectiekantoren 13.112 +27,0% 164.541 +64,7% 
Uitzendarbeid 37.863 +1,9% 544.803 +46,9% 
Studentenjobs 7.548 +30,5% 61.706 +55,6% 

 

De vacatures uit het NECzU die rechtstreeks gemeld werden aan VDAB komen hierboven in detail aan bod.  Daarnaast zijn er  
vacatures uit het NECzU via wervings- en selectiekantoren, vacatures voor uitzendarbeid en vacatures voor studentenjobs. Enkele 
kleinere arbeidscircuits worden in de tabel niet getoond. 
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Toelichting 

De Arvastat-toepassing biedt snel en eenvoudig statistieken over de werkloosheid en de vacatures in Vlaanderen. Arvastat 
kan u raadplegen via deze link: arvastat.vdab.be 

Er is ook een gedetailleerde toelichting bij de tabellen (met definities, indelingen en waarnemingsveld) beschikbaar op 
https://arvastat.vdab.be/arvastat_help.html . 

 

  


