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Kerncijfers werkaanbod mei 2011 

In de loop van mei 2011 ontving de VDAB 30.823 vacatures (in het Normaal Economisch Circuit zonder 

Uitzendopdrachten). Dat is 42,1% meer dan in mei 2010. 

Aantal ontvangen vacatures per maand
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Aantal ontvangen vacatures in de laatste 12 maanden
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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 

De vacaturemarkt gaat op dezelfde positieve weg verder.  

In mei 2011 ontving de VDAB 30.823 vacatures, dat is 42,1% meer dan in mei 2010. Nooit eerder werden er tijdens een 

maand zoveel nieuwe vacatures gemeld. 

Ten opzichte van april 2011 is er een stijging van het aantal ontvangen vacatures met 24,4%. In 2010 bedroeg de stijging van 

mei ten opzichte van april 8,1%. 

Tijdens de voorbije twaalf maanden ontving de VDAB 291.962 vacatures. Dat is bijna een derde meer (+29,9%) dan in 

dezelfde periode een jaar geleden (juni 2009 – mei 2010) en het is eveneens een nieuw record. De toename is vooral te 

merken bij het gewoon circuit.  
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De vraag naar hoger geschoolden (bachelors of masters) kent de grootste stijging (+36,4%). Bij de best scorende 

beroepsgroepen (zie verder) zitten vooral hooggeschoolde beroepsgroepen. Ook de vraag naar vacatures waarin een laag 

studieniveau (lager niveau dan hoger secundair onderwijs) wordt gevraagd of waarin de werkgever geen studievereisten 

vermeldt blijft sterk groeien (+29,9%).  

 

Beroepen en sectoren 

 

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).  

Textiel en kleding doen het slecht tijdens de voorbije 12 maanden, maar mei 2011 vertoont terug een stijging. 

De vraag naar ingenieurs, informatici, economisten en tekenaars is sterk gestegen. De vraag naar magazijniers stijgt opvallend 

in mei 2011 (+127,2%) 

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 25%  hoger dan in 

dezelfde periode een jaar geleden. Oostende-Westhoek en Tongeren blijven iets achter, maar stijgen toch nog meer dan 15%. 

 

 

 

Toelichting 

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

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

 

 


