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Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor vacatures 

  

http://www.jobfeed.nl/home.php?utm_source=textkernel&utm_medium=referral&utm_content=report&utm_campaign=2015 q2 analysis


 

 

 

 

 

Introductie 

Het aantal vacatures in het tweede kwartaal van 2015 is met 26% gestegen ten 

opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014. Dat blijkt uit cijfers van Jobfeed, de Big 

Data tool voor vacatures van Textkernel, die in dit rapport gepresenteerd worden. 

 

Deze studie is gemaakt op basis van ruim 2,6 miljoen vacature-advertenties 

geplaatst tussen 1 april en 30 juni die door Jobfeed zijn verzameld, ontdubbeld, 

gecategoriseerd en doorzoekbaar gemaakt. Na ontdubbeling bleven meer dan 388 

duizend unieke vacatures over. De analyses in dit rapport zijn gemaakt op basis van 

de unieke vacatures exclusief bijbanen, franchises, vrijwilligerswerk en freelance-

opdrachten. 
 

 

Hoogtepunten uit het tweede kwartaal 2015: 

 

 Een vacature wordt gemiddeld 6,8 keer geplaatst (1,9 keer vaker dan in Q2 

2014) 

 Utrecht stijgt in marktaandeel vacatures en neemt de 4e plek over van 

Gelderland. 

 Beroepsklasse Bouw groeit 43% in aantal vacatures 

 Onderwijs neemt een derde plek in de top 5 grootste branches 
 

  

http://www.jobfeed.nl/press.php?utm_source=textkernel&utm_medium=referral&utm_content=report&utm_campaign=2015%20q2%20analysis
http://www.textkernel.com/nl/?utm_source=textkernel&utm_medium=referral&utm_content=report&utm_campaign=2015%20q2%20analysis


 

 

1. Vacature-aantallen 

Het aantal unieke vacatures in het tweede kwartaal van 2015 is met 26% gestegen ten 

opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014. Het aantal vacature-plaatsingen steeg met 75%.  

Aantal vacatureadvertenties, ontdubbelde vacatures en de postingratio op basis van online vacatures 

exclusief stages, bijbanen, franchises, vrijwilligerswerk en freelance geplaats in Q2 2015.  

Bron: Jobfeed 

In het tweede kwartaal zijn 2.657.291 vacature-advertenties geplaatst, wat na ontdubbeling 

uitkomt op 388.311 unieke online vacatures. Een unieke vacatures werd gemiddeld op 6,8 

websites geplaatst, dat is op 1,9 websites meer dan in Q2 2014 (4,9). 

2. Grootste beroepen in Nederland 

 

Het beroep ‘medewerker klantenservice’ is net als in het eerste kwartaal van 2015 het meest 

gevraagde beroep. Op plek twee staat Software Engineer die een plek stijgt ten opzichte van 

vorig kwartaal. Het beroep reparatie- en onderhoudsmonteur, vorig kwartaal op plek 2, 

verdwijnt uit de top 3 en wordt vervangen door Accountmanager.  

http://www.textkernel.com/nl/infographic-de-online-arbeidsmarkt-in-q1-2015/?utm_source=textkernel&utm_medium=referral&utm_content=report&utm_campaign=2015%20q2%20analysis


 

 

3. Verdeling vacatures per provincie  

Zuid-Holland toont een krimp in marktaandeel van 1,2% ten opzichte van Q2 2014. Noord-

Holland stijgt 0,8% en loopt nu slechts 0,2% marktaandeel achter op Zuid-Holland. Vorig jaar  

was dit verschil nog 2,2%. 

 

Marktaandeel vacatures per provincie in 2014 (met de procentuele verandering t.o.v. 2013). Bron: 

Jobfeed 

Utrecht had vorig jaar 10,2% van alle vacatures en was daarmee de 5e provincie met 

meeste vacatures. Dit jaar ziet Utrecht haar marktaandeel vacatures met 0,8% stijgen en 

belandt daarmee op plek 4 ten koste van Gelderland. Gelderland stijgt echter wel in 

marktaandeel. Naast Zuid-Holland tonen ook Friesland en Zeeland een aanzienlijke daling in 

marktaandeel. 

 



 

 

 

4. Grootste websites in Q2 2015 

De top 3 van grootste websites in het tweede kwartaal van 2015 

is onveranderd ten opzichte van vorig kwartaal. Jobfeed 

berekent deze ranglijst op basis van het aantal online vacature-

advertenties exclusief stages, bijbanen, franchises en 

vrijwilligerswerk, exclusief interne dubbelen. Dit zijn vacatures 

die binnen zes weken herplaatst zijn op dezelfde website.  

 

Afbeelding rechts: Top 3 websites in Q2 2015. Bron: Jobfeed 

5. Grootste beroepsklassen van Nederland 

In Q2 2015 was ICT met 13% van alle vacatures de grootste beroepsgroep in Nederland, 

gevolgd door Verkoop & Handel (11%) en Administratie & Klantenservice (9%). 

 

Top 10 grootste beroepsklassen in Nederland in Q2 2015 met marktaandeel en verandering in 

marktaandeel tov Q2 2014. Bron: Jobfeed. 

De grootste stijger uit de top 10 is Bouw met 0,7% meer marktaandeel dan vorig jaar. Naar 

absolute cijfers gekeken komt dit uit op 43% meer bouw-vacatures. Bouw wordt gevolgd 

door de beroepsgroepen Verzekeringen & Financiën (+34%) en Gezondheidszorg & Welzijn 

(+31%). 

  

http://www.textkernel.com/nl/infographic-de-online-arbeidsmarkt-in-q1-2015/?utm_source=textkernel&utm_medium=referral&utm_content=report&utm_campaign=2015%20q2%20analysis


 

 

6. Grootste branches in het tweede kwartaal 2015 

                   Top 10 grootste beroepsklassen in Q2 2015. Bron: Jobfeed 

Handel daalt 1,1% marktaandeel maar blijft de sector met de meeste vacatures van 

Nederland. Op de tweede plek staat Gezondheidszorg die een stijging van 0,2% laat zien. 

Onderwijs/onderzoek neemt een opvallende derde plaats in.  

Vacaturepiek Onderwijs in het tweede kwartaal 

Vorig kwartaal was Onderwijs niet in de top 5 te bekennen, maar deze sector stijgt nu 3 

plaatsen naar plek 3. Wanneer gekeken wordt naar het vacatureverloop over de afgelopen 

kwartalen wordt zichtbaar dat Onderwijs elk tweede kwartaal een vacaturepiek toont. In de 

overige kwartalen zijn ICT en Industrie groter, alleen vlak voor de zomerperiode stijgt het 

aantal vacatures in onderwijs en onderzoek. 

 Aantal vacatures per kwartaal per branche (van directe werkgevers). Bron: Jobfeed 



 

 

7. Parttime vacatures 

In 32.1% van de vacatures in Q2 2015 was vermeld dat de vacature parttime (≤32 uur) 

uitgevoerd kan worden. Dit is een daling ten opzichte van 2014 toen nog 32,6% parttime 

beschikbaar was.  

Percentage vacatures in Q2 2015 dat parttime (32 uur of minder) beschikbaar is. Bron: Jobfeed 

Waar de meeste vacatures parttime kunnen worden uitgevoerd, verschilt per provincie. In 

Drenthe kun je de meeste parttime vacatures vinden. Maar liefst 37,7% van alle vacatures is 

beschikbaar in 32 uur of minder. In Brabant worden de meeste vacatures op fulltime basis 

ingezet. 70,5% van alle vacatures in Brabant geplaatst in Q2 2015 zijn op basis van meer 

dan 32 uur.  

8. Meer vacatures voor hoger opgeleiden 

49,1% van de vacatures geplaatst tussen april en juni van dit jaar was gericht op hoger 

opgeleiden. Dit is 0,4% lager dan vorig jaar. Gekeken per opleidingscategorie, blijkt HBO 

(inclusief HBO/WO) de grootste groep, gevolgd door MBO (en MBO/HBO). 

Procentuele verdeling van vacatures voor hoger en lager opgeleiden in Q2 2015, uitgesplitst per 

opleidingscategorie. Bron: Jobfeed 

 



 

 

Bronvermelding 

De cijfers zijn afkomstig van Jobfeed, de Big Data tool voor vacatures van Textkernel, die 

alle online vacatures verzamelt, categoriseert en doorzoekbaar maakt. Voor deze analyse 

zijn 2,7 miljoen vacature-advertenties, geplaatst in het tweede kwartaal van 2015, 

geanalyseerd, gecategoriseerd en ontdubbeld. Hiervan zijn 388 duizend unieke vacatures, 

exclusief stages, bijbanen, vrijwilligerswerk, franchises en freelance-opdrachten 

overgebleven, waarop de analyses zijn uitgevoerd. 

Lees meer over hoe Jobfeed werkt 

Big Data tool voor vacatures  
Jobfeed biedt een actueel én historisch overzicht van alle online vacatures in Nederland en 

is daarmee een waardevolle informatiebron, analysemiddel én acquisitietool voor 

recruitmentbureaus, vacaturebanken, mobiliteit- en onderzoeksorganisaties. 

Vraag een gratis testaccount aan via www.textkernel.nl/jobfeed 

Jobfeed is een initiatief van Textkernel BV, softwareleverancier van cv parsing, 

vacatureparsing en semantische zoek- en match-oplossingen. 

 

Pers disclaimer 
De informatie in dit rapport is geclassificeerd als openbaar. Het gebruik hiervan is 

toegestaan in algemene communicatie-uitingen mits Jobfeed als bron wordt vermeld en een 

link naar het artikel wordt opgenomen. Voor meer informatie over Jobfeed als bron voor 

statistische arbeidsmarktinformatie, bekijk de pers-pagina of neem contact op met Kim 

Pieschel, Manager Marketing & Communicatie via pieschel@textkernel.nl of 

pers@jobfeed.nl. 

Voor het laatste nieuws over de arbeidsmarkt, meld u aan voor de Textkernel nieuwsbrief.  

Textkernel 

Nieuwendammerkade 28A17, 1022 AB, Amsterdam 

Telefoon: +31 20 494 2498  

E-mail: info@textkernel.nl 

 

Voor meer informatie over Jobfeed, ga naar www.jobfeed.nl. 

Voor meer informatie over Textkernel, ga naar www.textkernel.nl. 
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