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De voorbije 12 maanden werden in de stad 

Antwerpen 37.512 vacatures rechtstreeks aan VDAB 

gemeld in het Normaal Economisch Circuit zonder 

Uitzendopdrachten (NECzU, zonder vacatures van 

wervings- en selectiekantoren). Van deze ontvangen 

vacatures waren 1.922 vacatures (5,2%) gericht naar 

horecapersoneel. 

Deze beroepsgroep kreeg het hard te verduren door 

de coronacrisis (zie Figuur 1). Vandaag zien we 

327,1% meer ontvangen vacatures voor 

horecapersoneel in de stad Antwerpen dan een jaar 

geleden (zie Tabel 1), maar ook 44,3% meer 

vacatures vergeleken met de pre-corona situatie 

(februari 2019 - januari 2020).  De stijgingen in de 

stad Antwerpen zijn meer uitgesproken dan 

wanneer we dit voor Vlaanderen bekijken. Dit valt 

deels te verklaren door een iets grotere procentuele 

terugval in vacatures in 2020 ten opzichte van 2019. 

De meeste ontvangen vacatures waren deze voor 

keukenmedewerker (356), polyvalent medewerker 

restaurant (240), en Kamerjongen- Kamermeisje 

(231). 

Eind januari 2022 staan in de stad Antwerpen  350 

vacatures open voor horecapersoneel. 

De meeste vacatures staan open voor 
keukenmedewerker (110), Polyvalent medewerker  
restaurant (35), hulpkok (32) (en manager 
hotel-restaurant (29) zie (Figuur 3). 

Naar gezocht profiel specificeert men in 90,2% van 

de openstaande vacatures geen vereist 

scholingsniveau of maximum een 2de graad 

secundair onderwijs. Ook naar ervaring toe is men 

eerder flexibel, aangezien men in 76,6% van de 

vacatures weinig of geen ervaring vraagt. De meeste 

vacatures zijn uitgeschreven binnen het gewoon 

circuit, voor 44,3% van de vacatures gaat het over 

tijdelijke jobs. Merk op dat het hier altijd om de 

openstaande NECzU-vacatures gaat die rechtstreeks 

aan VDAB gemeld zijn.  

  

Ontvangen vacatures Openstaande vacatures

Figuur 1 Evolutie van het aantal op jaarbasis ontvangen vacatures voor horecapersoneel in de stad 
Antwerpen periode 2017-2022 (NECzU rechtstreeks aan VDAB gemeld)



Tabel 1 Rechtstreeks aan VDAB gemelde NECzU-vacatures voor horecapersoneel  

Vacatures
 febr ’21 - jan ‘22

Vacatures
 febr ‘20 - jan ‘21

Vacatures 
febr ‘19 - jan’20

Vlaanderen 16.363 7.287 13.611

Provincie Antwerpen 4.246 1.695 3.185

Stad Antwerpen 1.922 450 1.332

   Figuur 3  Openstaande vacatures voor horecapersoneel in de stad Antwerpen eind januari 2022

Werkzoekenden zonder werk 

Eind januari 2022 waren er in de stad Antwerpen 29.061 werkzoekenden zonder werk (WZW) waarvan 

23.232 WZW in bemiddeling. Het is deze laatste groep die beschouwd kan worden als de beschikbare 

arbeidsreserve. Hun aantal nam af met 16,4% ten opzichte van januari 2021.  

Eind januari waren er 4.458 van deze WZW in bemiddeling in de stad Antwerpen met minstens één 

beroepsaspiratie uit de hoofdberoepsgroep horecapersoneel. Dit is een daling van 23,2% ten opzichte 

van januari 2021. Zij kunnen daarnaast nog andere beroepsvoorkeuren hebben. 



Tabel 2 Evolutie unieke werkzoekenden zonder werk in bemiddeling met beroepsaspiratie binnen de 
beroepsgroep horecapersoneel (Werkzoekenden kunnen in meerdere beroepsgroepen aspiraties opgeven, maar worden wel maar 
één keer geteld binnen een beroepsgroep.)

Januari  2022 Januari  2021 Januari  2020

Vlaanderen 17.416 22.785 21.282

Provincie Antwerpen 6.072 8.015 7.416

Stad Antwerpen 3.697 4.811 4.458

Meer info en cijfers

De interactieve toepassing Arvastat biedt je snel en eenvoudig statistieken over de werkloosheid en de 
ontvangen en openstaande vacatures in Vlaanderen.

Arvastat kan je raadplegen via arvastat.vdab.be.

Er is ook een gedetailleerde toelichting over de definities en indeling beschikbaar op 
arvastat.vdab.be/arvastat_help.html

Met een stijging in het aantal ontvangen vacatures en een daling in het aantal werkzoekenden zonder 

werk in bemiddeling met een beroepsvoorkeur als horecapersoneel, kunnen we stellen dat de krapte 

op de arbeidsmarkt ook voor deze beroepen meer dan ooit terug is.    

http://arvastat.vdab.be
https://arvastat.vdab.be/arvastat_help.html

