
 

 

 

  

 

In juni 2015 werden 16.325 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB in het Normaal Economisch Circuit zonder 

Uitzendopdrachten(1). Dat is 20,4% meer dan in juni 2014. 

 

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 2015 verschil met jun 
2014 jun 2015 verschil met jun 

2014 

    16.325 +20,4% 165.780 +6,6% 
Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 6.792 +9,8% 72.561 +0,5% 
  Middengeschoold 3.940 +35,1% 37.640 +13,0% 
  Hooggeschoold 5.593 +25,6% 55.579 +11,2% 
Circuit Gewoon circuit 11.496 +5,8% 126.271 +3,6% 
  Werken en leren 175 -25,8% 2.642 +9,7% 
  Vervanging brugpensioen 10 -44,4% 277 +4,1% 
  Tijdelijk 3.180 +30,6% 35.126 +13,8% 
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 

In juni 2015 werden  16.325 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB in het Normaal Economisch Circuit zonder 
Uitzendopdrachten (NECzU, exclusief vacatures van de sector arbeidsbemiddeling en selectiekantoren). Dat is 20,4% meer dan in 
juni 2014. Juni 2015 is daarmee de sterkst groeiende juni-maand van de voorbije vijf jaren.  

Over de voorbije twaalf maanden bekeken werden 165.780 jobs ontvangen, 6,6% meer dan de twaalf maanden voordien. Dit 
stijgingspercentage is groter dan de voorbije maanden. Het wordt duidelijk dat de arbeidsmarkt in 2015 aan het aantrekken is, 
weliswaar eerst aarzelend en behoedzaam en niet met de stijgingsritmes van in 2010-2011, maar nu toch gestaag. 

                                                           

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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Sedert midden juni wordt het VDAB-platform ook gebruikt voor interne en externe vacatures van de Vlaamse Overheid. Enkel de 
externe vacatures worden in dit bericht geteld. De impact op de cijfers is voorlopig minimaal : 47 jobs in juni. 
 
Sectoren 

Ontvangen vacatures 
tijdens de laatste maand tijdens de laatste 12 maanden 

  jun 2015 verschil met jun 
2014 jun 2015 verschil met jun 

2014 

Sectoren: enkele opvallende goed scorende sectoren       
Metaal 598 +167,0% 2.519 +32,6% 
Vervaardiging van machines en toestellen 255 +114,3% 2.198 +24,0% 
Dranken, voeding en tabak 290 +26,1% 3.135 +17,9% 
Primaire sector 116 +20,8% 1.397 +14,5% 
Transport, logistiek en post 536 +46,0% 5.517 +11,0% 
Sectoren: enkele zwakker scorende sectoren         
Maatschappelijke dienstverlening 2.243 +26,9% 20.531 -1,5% 
Diensten aan personen 389 -11,4% 4.319 -2,1% 
Ontspanning, cultuur en sport 120 +60,0% 1.652 -5,7% 
Textiel, kleding en schoeisel 63 +16,7% 626 -6,3% 
Vervaardiging van transportmiddelen 122 +130,2% 850 -28,1% 

 

De metaalsector en de primaire sector blijven sterke sectoren. Ook ‘Vervaardiging van machines en toestellen’ zorgt voor een 
groeiend aantal jobs. Een goed teken is dat de sector van transport en logistiek meer werknemers zoekt.  

De sterkste daler over twaalf maanden bekeken blijft de sector ‘Vervaardiging van transportmiddelen’ (-28%). Gezien het wegvallen 
van Ford Genk als grote werkgever ligt dat in de lijn der verwachtingen, maar toch heeft deze sector in juni opvallend meer 
vacatures gemeld dan in juni van vorig jaar.  

 
Wervings- en selectiekantoren, uitzendarbeid en studentenjobs 

 
Ontvangen vacatures 

  tijdens de laatste maand tijdens de laatste 12 maanden 

  jun 2015 verschil met jun 
2014 jun 2015 verschil met jun 

2014 

NECzU rechtstreeks gemeld aan VDAB 16.325 +20,4% 165.780 +6,6% 
NECzU via wervings- en selectiekantoren 10.826 +48,8% 95.955 +11,3% 
Uitzendarbeid 44.766 +83,0% 362.283 +37,2% 
Studentenjobs 6.669 +67,1% 37.339 +23,2% 

 

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

Uitzendarbeid wordt meer en meer gebruikt als aanwervingsmechanisme : omwille van enerzijds voorzichtigheid in een langzaam 
herstellende economie en anderzijds het wegvallen van de proefperiode voor arbeiders. Bij de cijfers moet wel rekening gehouden 
worden met dubbeltellingen 
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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. 

 

  


