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Kerncijfers werkaanbod juni 2011 

In de loop van juni 2011 ontving de VDAB 28.328 vacatures (in het Normaal Economisch Circuit zonder 

Uitzendopdrachten). Dat is 9,2% meer dan in juni 2010. 

Aantal ontvangen vacatures per maand
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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 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 

    juni 2011 verschil met 
juni 2010 

juni 2011 verschil met juni 
2010 

juni 2011 verschil met   
juni 2010 

    28.328 +9,2% 163.858 +24,3% 294.347 +27,4% 

Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 14.612 +2,4% 83.582 +17,9% 151.526 +25,7% 

  Middengeschoold 4.776 +12,3% 28.536 +27,4% 50.542 +20,0% 

  Hooggeschoold 8.940 +20,5% 51.740 +34,3% 92.279 +34,9% 

Circuit Gewoon circuit 20.733 +21,0% 123.119 +29,1% 224.143 +30,0% 

  Werken en leren 147 +21,5% 892 +26,0% 1.815 +36,4% 

  Vervanging brugpensioen 42 +40,0% 217 +24,0% 385 +13,9% 

  Tijdelijk 3.184 -23,5% 22.942 +8,0% 42.580 +15,1% 

  Studentenjobs 4.222 -5,9% 16.688 +17,0% 25.424 +27,5% 

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 juni 2011 ontving de VDAB 28.328 vacatures. Dat is 9,2% meer dan in juni 2010.  

Ten opzichte van mei 2011 is er een daling van het aantal ontvangen vacatures met 8,1%, terwijl we de vorige jaren in juni 

telkens een stijging zagen ten opzichte van de maand voordien. De huidige daling is niet onlogisch gezien het zeer hoog 

aantal ontvangen vacatures in mei (toen een stijging van maar liefst 24,4% tegenover april). 

Tijdens de voorbije twaalf maanden ontving de VDAB 294.347 vacatures. Dat is bijna een derde meer (+27,4%) dan in 

dezelfde periode een jaar geleden (juli 2009 – juni 2010) en het is opnieuw een record. De toename is vooral te merken bij 

het gewoon circuit. De vraag naar hoger geschoolden (bachelors of masters) kent de grootste stijging (+34,9%). Bij de best 

scorende beroepsgroepen (zie verder) zitten vooral hooggeschoolde beroepsgroepen. 
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Beroepen en sectoren 

 
 Ontvangen vacatures 

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

  juni 2011 verschil met 
juni 2010 juni 2011 verschil met    

juni 2010 juni 2011 verschil met    
juni 2010 

Best scorende sectoren             
Vervaardiging van transportmiddelen 129 +101,6% 1.176 +123,1% 2.115 +181,6% 

Vervaardiging van machines en toestellen 301 +20,4% 2.009 +54,9% 3.572 +77,0% 
Metaal 356 +85,4% 1.680 +61,7% 3.213 +75,2% 

Zakelijke dienstverlening 4.314 +58,6% 20.416 +49,9% 35.402 +44,1% 

Groot- en kleinhandel 3.322 +1,8% 20.138 +28,8% 36.836 +39,0% 

Minder goed scorende sectoren             
Openbare besturen 771 +6,1% 5.306 +8,2% 9.564 +4,5% 

Overige dienstverlening 176 +6,7% 1.265 -3,7% 2.288 +0,4% 

Primaire sector 164 -10,4% 1.209 -11,8% 2.733 -1,5% 

Energie, water en afvalverwerking 173 +13,8% 782 -7,2% 1.486 -9,6% 
Textiel, kleding en schoeisel 60 -4,8% 417 -21,3% 731 -19,4% 

              

Best scorende beroepsgroepen             
Ingenieur 963 +42,2% 5.095 +68,9% 8.991 +69,9% 
Informaticus 775 +21,9% 5.033 +53,0% 9.646 +68,3% 

Tekenaar 270 +42,1% 1.520 +63,1% 2.567 +59,7% 

Bewaker 495 +87,5% 2.365 +101,3% 3.806 +56,2% 

Kader privé-sector 1.189 +45,4% 6.929 +51,4% 12.518 +55,8% 

Minder goed scorende beroepsgroepen           
Andere onderwijs 341 -16,6% 1.564 +15,4% 3.036 -2,7% 

Arbeider scheikunde 7 -66,7% 108 -34,9% 220 -8,7% 

Precisiemecanicien 16 +33,3% 96 +1,1% 160 -9,6% 
Medicus 31 -26,2% 185 -9,3% 308 -17,9% 

Leerkracht 3e/4e graad secundair 84 -22,9% 875 -32,7% 1.612 -36,6%  

In het lijstje met best presterende sectoren (in de voorbije twaalf maanden) staan sectoren die erg te lijden hebben gehad van 

de economische crisis, zoals de metaalverwerkende nijverheid.  

De vraag naar ingenieurs, informatici en tekenaars is sterk gestegen. Andere sterke stijgers zijn economisten, magazijniers en 

metaalbewerkers. 

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

onderwijs). Ook de veel kleinere (qua vacatures) beroepsgroepen medicus en arbeider scheikunde kennen een daling van de 

vraag. 

 



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 de meeste regio’s ligt het aantal tijdens de voorbij twaalf maanden ontvangen vacatures minstens 20%  hoger dan in 

dezelfde periode een jaar geleden. Oostende-Westhoek staat op de kaart wel in het geel, maar zit met +13% toch dicht bij de 

+15% van Tongeren. 

  

 

Toelichting 

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

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

 

 


