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Marktaandeel vacatures per branche

De online vacaturemarkt in Nederland 
2016

Verschil marktaandeel
tussen nummer 1 

en 2 sectoren
(Handel en Zorg) 

wordt steeds kleiner

Bronvermelding

Jobfeed heeft in het derde kwartaal van 2016 ruim 2,6 miljoen online vacatureplaatsingen ontdekt, geanalyseerd en gecategoriseerd. 
Voor dit rapport zijn de vacatures voor stages, bijbanen, vrijwilligerswerk, freelance en franchises weggelaten. Na ontdubbeling bleven 
485.832 unieke vacatures over, waarop deze analyses zijn uitgevoerd.
    
Lees meer over Jobfeed als bron voor arbeidsmarktinformatie: www.jobfeed.nl/pers  

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 en acquisitietool voor recruitmentbureaus, vacaturebanken, mobiliteit- en onderzoeksorganisaties.
Vraag een gratis testaccount aan via www.jobfeed.nl.

Jobfeed is een initiatief van Textkernel BV, softwareleverancier van cv parsing, vacatureparsing en 
semantische zoek- en match-oplossingen.
     
 
 

+31,7%  
stijging t.o.v. Q3 2015
(+5,6% stijging tov Q2 2016)

485.832 
online vacatures

(ontdubbeld uit 2.623.251 vacatureplaatsingen)

by Textkernel

Aandeel vacatures voor hoger opgeleiden 

Marktaandeel vacatures per provincie 

Sinds eind 2014 is het aandeel vacatures voor hoger opgeleiden gedaald van 51% tot 43% in Q3 2016.
Hoewel het aantal vacatures voor hoger opgeleiden bleef stijgen, is dit minder hard gestegen dan gemiddeld.

Er is veel vraag naar klantenservice medewerkers, zowel lager als hoger opgeleiden. 
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Q1 Q1 Q1 Q1 Q1Q2 Q2 Q2 Q2Q2Q4 Q4 Q4 Q4 Q4Q3 Q3 Q3 Q3 Q3

Groningen 2,4%   -0,1%

Gelderland 10,7%   +0,2%
Utrecht 10,7%   -0,3%

Friesland 2,6%    +0,4%

Noord-Brabant 17,0%   +0,7%

Zuid-Holland  19,3%   -1,3%

Noord-Holland  19,7%   -0,4%

Drenthe 1,8%   +0,1%

Flevoland 2,1%   +0,1%

Overijssel 5,8%   +0,4%

Limburg 5,9%   +0,1%

Zeeland 2,0%   0,0%

Marktaandeel
vacatures

in de Randstad
neemt af

Top 10 beroepsklassen met de meeste vacatures

Top 3 beroepen hoger opgeleiden Top 3 beroepen lager opgeleiden
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ICT 

Verkoop en handel

Administratie en klantenservice

Productie

Installatie, reparatie en onderhoud

Gezondheidszorg en welzijn

Bouw en delfstoffenwinning

Engineering

Inkoop en magazijnbeheer

Verzekeringen en financiën

9,2% (+0,3%)

7,9% (+0,5%)

7,9% (+0,3%)

7,5% (+0,8%)

6,7% (+0,7%)

4,7% (+0,7%)

11,3% (-1,7%)

Q3 2015

10,5% (-0,9%)

6,0% (-0,7%)

4,5% (-0,4%)

Productie-
medewerker

2 Verzorgende3Medewerker
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+0,8%  -1,7%  
Zorg is met +0,8% de grootste stijger Marktaandeel ICT neemt sterk af
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