
 

 

 

  

 

In oktober 2015 werden 16.802 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB in het Normaal Economisch Circuit zonder 

Uitzendopdrachten(1). 

 

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 

    okt 2015 verschil met 
okt 2014 okt 2015 verschil met 

okt 2014 

    16.802 +14,9% 172.924 +8,0% 
Studieniveau Geen vereiste of max. 2e gr 6.900 +4,2% 73.668 +0,1% 
  Middengeschoold 3.800 +13,5% 40.074 +16,2% 
  Hooggeschoold 6.102 +31,0% 59.182 +13,8% 
Circuit Gewoon circuit 12.671 +8,6% 130.773 +4,4% 
  Werken en leren 166 -21,7% 2.494 +2,0% 
  Vervanging SWT 14 -63,2% 238 -8,5% 
  Tijdelijk 3.951 +45,5% 37.955 +18,4% 
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 oktober 2015 werden 16.802 vacatures rechtstreeks gemeld aan VDAB in het Normaal Economisch Circuit zonder 
Uitzendopdrachten (NECzU, exclusief vacatures van de sector arbeidsbemiddeling en selectiekantoren). Dit is een toename met 
14,9% ten opzichte van oktober 2014.  

In de voorbije twaalf maanden heeft VDAB 172.924 jobs ontvangen. Dat is 8% meer dan in de twaalf maanden voordien (november 
2013 – oktober 2014). Vorige maand bedroeg dit stijgingspercentage nog 7%. De twaalfmaandelijkse trend blijft dus verder 
toenemen. 
 
 
 
                                                           

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 
tijdens de laatste maand tijdens de laatste 12 maanden 

  okt 2015 verschil met 
okt 2014 okt 2015 verschil met 

okt 2014 

Sectoren: enkele opvallende goed scorende sectoren       
Metaal 242 -8,7% 2.627 +30,2% 
Dranken, voeding en tabak 298 +17,8% 3.413 +25,0% 
Bouw 1.061 +20,0% 11.544 +19,3% 
Transport, logistiek en post 444 -9,8% 5.865 +18,2% 
Gezondheidszorg 905 +55,2% 7.365 +16,9% 
Sectoren: enkele opvallende dalers         
Ontspanning, cultuur en sport 121 -2,4% 1.663 -5,9% 
Financiële diensten 137 -4,9% 1.683 -6,4% 
Diensten aan personen 418 +4,0% 4.411 -7,2% 
Textiel, kleding en schoeisel 51 -10,5% 582 -17,4% 
Vervaardiging van transportmiddelen 69 -23,3% 809 -27,4% 
          

De laatste 12 maanden kende vooral de secundaire sector een opvallende stijging van het aantal ontvangen vacatures. Zowel in de 
metaalsector als in de sectoren ‘Dranken, voeding en tabak’, ‘Bouw’ en ‘Transport, logistiek en post’ werden in de periode 
november 2014 – oktober 2015 beduidend meer vacatures ontvangen dan een jaar eerder (respectievelijk +30,2%, +25%, +19,3% 
en +18,2%). Ook in de ‘Gezondheidszorg’ wordt er weer meer gerekruteerd (+16,9%).  

De sterkste daler over twaalf maanden bekeken blijft de sector ‘Vervaardiging van transportmiddelen’ (-27,4%). Ook de sector 
‘Textiel, kleding en schoeisel’ kende de laatste 12 maanden een sterke daling in het aantal ontvangen vacatures: 17,4% minder 
vacatures dan in dezelfde periode een jaar eerder.   

 
Ontvangen vacatures 

  tijdens de laatste maand tijdens de laatste 12 maanden 

  okt 2015 verschil met 
okt 2014 okt 2015 verschil met 

okt 2014 

NECzU rechtstreeks gemeld aan VDAB 16.802 +14,9% 172.924 +8,0% 
NECzU via wervings- en selectiekantoren 14.668 +65,1% 116.511 +30,2% 
Uitzendarbeid 71.300 +138,1% 449.361 +53,7% 
Studentenjobs 7.193 +258,0% 47.701 +55,3% 

 

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. 
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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. 

 

  


