
 

 

 

  

 

In juni 2014 ontving VDAB 20.829 vacatures in het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendopdrachten. Dat is 9,5% 

meer dan in juni 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 

    jun 2014 verschil met jun 
2013 jun 2014 verschil met jun 

2013 

    20.829 +9,5% 241.696 +8,4% 
Circuit Gewoon circuit 17.811 +9,9% 202.903 +10,1% 
  Werken en leren 248 -14,5% 2.516 +6,3% 
  Vervanging brugpensioen 18 -28,0% 271 -16,1% 
  Tijdelijk 2.752 +10,5% 36.006 -0,1% 
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 juni 2014 ontving VDAB 20.829 vacatures. Dat is 9,5% meer dan in juni 2013.  

De voorbije twaalf maanden werden 241.696 jobs ontvangen, dat is 8,4% 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.  
  

                                                           

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 

  jun 2014 verschil met jun 
2013 jun 2014 verschil met jun 

2013 

Sectoren: opvallende stijgers         
Chemie, rubber en kunststof 120 +90,5% 1.468 +16,1% 
Horeca en toerisme 734 +13,6% 9.319 +11,3% 
Informatica, media en telecom 614 +13,1% 7.739 +7,1% 
Transport, logistiek en post 367 -22,1% 4.971 +5,6% 
Groot- en kleinhandel 2.288 +11,3% 25.258 +2,4% 
Sectoren: opvallende dalers         
Vervaardiging van machines en toestellen 119 -9,8% 1.773 -15,1% 
Financiële diensten 141 +25,9% 1.809 -15,7% 
Diensten aan personen 441 -28,5% 4.452 -20,2% 
Primaire sector 96 -12,7% 1.220 -26,5% 
Overige dienstverlening 74 -26,0% 1.146 -28,8% 

 

De sectoren ‘chemie, rubber en kunststof’ en ‘horeca en toerisme’ kennen een sterker stijgende vraag dan het gemiddelde (+8,4%). 
Ook ‘informatica, media en telecom’ en ‘transport, logistiek en post’ kennen een grotere vraag dan een jaar geleden. De grootste 
stijging (+41%) zit echter bij de vacatures die via selectie- en wervingskantoren bij VDAB terechtkomen. Van deze vacatures weten 
we echter niet uit welke sectoren ze echt komen.  

Opvallend minder vacatures tijdens de laatste twaalf maanden kwamen er vanuit de sectoren ‘diensten aan personen’, ‘financiële 
diensten’ en ‘vervaardiging van machines en toestellen’. Meer dan een derde van de daling van het aantal vacatures in de sector 
‘diensten aan personen’ is te wijten aan de achteruitgang van het circuit van de dienstencheques.
 

 

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. 

 

  


