


Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt Q2 2018

Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, Textkernel’s Big Data tool voor online vacatures. 
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1. Introductie

In het tweede kwartaal van 2018 is een recordaantal van ruim 4 miljoen vacatureadvertenties online geplaatst. Dat
blijkt uit cijfers van Jobfeed, Textkernel’s Big Data tool voor online vacatures, die in dit rapport gepresenteerd worden.

Jobfeed heeft in Q2 2018 4.061.126 vacatureplaatsingen ontdekt, geanalyseerd en gecategoriseerd. Voor dit rapport zijn
vacatures voor stages, bijbanen, vrijwilligerswerk, freelance, franchises en dubbelen weggelaten.

Hoogtepunten uit het tweede kwartaal van 2018:

• Eén op de vijf vacatures heeft de provincie Zuid-Holland als standplaats
• Beroepsklasse Bouw en delfstoffenwinning is de grootste stijger met +1,9%
• Eén op de tien vacatures is in de IT-sector
• Medewerker klantenservice is het meest gevraagde beroep
• Het aandeel vacatures voor een parttimefunctie (32 uur of minder) plust met 1,7%
• Het aantal vacatures op mbo-niveau of lager groeit wederom harder dan gemiddeld
• ING is directe werkgever met de meeste fulltime vacatures
• Grootste intermediair is YoungCapital



2. Provincies 

Koploper in het aantal online vacatures in Q2 2018 is de provincie Zuid-Holland : ruim één op de vijf online vacatures
betreft een functie in die provincie (marktaandeel Zuid-Holland: 20,6%). Daarmee is Zuid-Holland in dit tweede
kwartaal tevens de grootste stijger in marktaandeel, met + 1,3% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat wil
zeggen dat in Zuid-Holland in het tweede kwartaal van dit jaar het aantal online vacatures harder is gestegen dan
gemiddeld. Nummer twee regio is de provincie Noord-Holland met een marktaandeel van 18,2%. Op de tweede plaats
volgt Noord-Brabant, met een marktaandeel van 16,7%. (Marktaandeel Noord-Brabant Q2 2017: 17,5%).

Meer dan de helft van alle online vacatures in het tweede kwartaal van dit jaar was te vinden in een van deze top 3
provincies. Bij elkaar opgeteld zijn de provincies Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant goed voor een
marktaandeel van 55,5%. Dat is ongeveer gelijk aan het gecombineerde marktaandeel van de drie provincies in het
tweede kwartaal van 2017 (55%).





3. Beroepsklassen

Grootste stijger dit tweede kwartaal is de beroepsklasse Bouw en delfstoffenwinning. Het marktaandeel steeg naar 8,3%.
Een stijging van 1,9% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder (marktaandeel Q2 2017: 7,4%). Tweede grootste
stijger is Installatie, reparatie en onderhoud. De beroepsklasse stijgt met 1,4% naar een marktaandeel van 7,0%.
Grootste dalers zijn de beroepsklassen Administratie en klantenservice en IT. Beiden leveren 1,2% marktaandeel in en
noteren daarmee het afgelopen kwartaal een marktaandeel van respectievelijk 9,3% en 8,2%.

Opvallend is dat de marktaandelen van de top 10 beroepsklassen sinds begin 2016 steeds dichter bij elkaar komen te
liggen. In andere woorden: de spreiding van de vacatures over de top 10 beroepsklassen lijkt gelijkmatiger te worden. Het
lijkt erop dat sinds het herstel van de economie de focus in werving wordt verlegd. Door schaarste aan goede kandidaten
op de arbeidsmarkt wordt er nu minder gefocust op een specifieke beroepsklasse en wordt er over de hele linie actiever
geworven dan een aantal jaar geleden.

Zie ook de bijlagen II en III aan het einde van dit rapport.





4. Sectoren 

Handel blijft de grootste sector, met een marktaandeel van
15,6% in het tweede kwartaal van dit jaar. De top 3 toont
kleine verschillen in vergelijking met hetzelfde kwartaal een
jaar eerder, maar de verschillen zijn weinig significant.

Grotere verschillen vinden we net buiten de top 3: de IT-
sector groeit met 1% naar een marktaandeel van 10,4% in Q2
2018. Twee jaar geleden was het marktaandeel van deze
sector nog 7,7% (Q2 2016), in Q2 2017 9,4%.

Een andere stijger vinden we op plaats 7: de bouwsector
heeft in Q2 2018 een marktaandeel van 7,2%, tegen 6,3% in
Q2 2017 (Marktaandeel Bouw Q2 2016: 6,1%).



5. Beroepen

Meest gevraagde beroep was ook in het tweede kwartaal van
dit jaar Medewerker klantenservice, gevolgd door
Productiemedewerker. Servicemonteur is gestegen naar de
derde plek (Q2 2017: plek 7). Ook de vraag naar
vrachtwagenchauffeurs is gestegen, het beroep staat in Q2
2018 op de vierde plek, tegen plek 8 in Q2 2017.
Magazijnmedewerker is blijven staan op de vijfde plaats.



6. Fulltime vs parttime 

Het aandeel vacatures dat mogelijk parttime te vervullen is –
dat wil zeggen vacatures voor 32 uur of minder – is met 1,7%
licht gestegen. Het marktaandeel loopt daarmee in Q2 2018 op
tot 34,1%. Verreweg de meeste vacatures zijn voor een fulltime
functie: het marktaandeel is 65,9% in Q2 2018 (Marktaandeel
fulltime vacatures Q2 2017: 67,5%).



7. Opleidingsniveau 

Ook in het tweede kwartaal van dit jaar is het aandeel
vacatures voor mbo en lager geschoolden verder gegroeid;
tot 62,8%.

Sinds begin 2016 lopen de marktaandelen van vacatures
waarin een opleiding op mbo-niveau of lager en vacatures
waarin een opleiding op hbo-niveau of hoger wordt
gevraagd steeds verder uit elkaar. Dat betekent dat sinds
begin 2016 het aantal vacatures voor mbo en lager
geschoolden harder groeit dan het aantal vacatures voor
hbo en hoger geschoolden. In de jaren 2013 tot en met eind
2015 waren de verschillen tussen de marktaandelen veel
kleiner. Het lijkt erop dat functies voor mbo en lager
geschoolden conjunctuurgevoeliger zijn en meer
profiteren van de aantrekkende economie.

Zie ook bijlage IV aan het einde van dit rapport.



8. Top 5 directe werkgevers met fulltime vacatures en top 5 intermediairs 

Top 5 directe werkgevers 

ING had in het tweede kwartaal van dit jaar de meeste
fulltime vacatures. Net als de nummer 2, ENGIE, kwamen
we deze werkgever al eerder tegen in de top 5. Opvallende
nieuwkomers vinden we op de nummers 3 tot en met 5:
Fletcher Hotels, VDL Groep en NS Groep kwamen niet
eerder in deze toplijst voor.

Top 5 intermediairs

Grootste intermediair dit tweede kwartaal is YoungCapital.
De intermediair wisselt daarmee van plek met de nummer
2: Randstad. Olympia stijgt van de vijfde naar de derde plek,
Start People daalt in vergelijking met Q2 2017 een plek naar
de vijfde plaats.



Bronvermelding

Alle cijfers zijn afkomstig uit Jobfeed, de arbeidsmarktanalysetool van Textkernel, die alle online vacatures verzamelt, 
categoriseert en doorzoekbaar maakt. In het tweede kwartaal van 2018 heeft Jobfeed 4.061.126 online-vacatureplaatsingen 
ontdekt en geanalyseerd. Vacatures voor stages, bijbanen, vrijwilligerswerk, freelance en franchises zijn weggelaten. Voor 
dit rapport zijn dubbele vacatures eveneens weggelaten. Lees meer over Jobfeed als bron voor arbeidsmarktinformatie: 
www.jobfeed.com/nl/press

Gratis testaccount 
Jobfeed biedt een actueel én historisch overzicht van alle online vacatures in Nederland en is daarmee een waardevolle 
informatiebron, analysemiddel en acquisitietool voor werving & selectie, uitzendbureaus, detacheerders, vacaturebanken, 
mobiliteit- en onderzoeksorganisaties. Vraag een gratis testaccount aan via www.jobfeed.nl

Pers & publiciteit 
De infographic en de informatie uit het rapport mag vrij verspreid en gebruikt worden, onder bronvermelding van Jobfeed 
en met link naar het originele artikel. Neem voor meer informatie over deze of aanvullende data contact op met Laura 
Starreveld, Marketing Manager Benelux bij Textkernel, via pers@jobfeed.nl, telefoon: +31 (0)20 494 2498.  

https://www.jobfeed.nl/press
https://www.jobfeed.ml/


Contact 

Jobfeed is een product van Textkernel BV, softwareleverancier van cv-parsing, vacatureparsing en semantische zoek- en 
matchoplossingen. 

Heeft u nog vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen:

Laura Starreveld
Marketing Manager Benelux 

starreveld@textkernel.nl

Telefoon: +31 (0)20 494 2498 

Meer informatie over Jobfeed
Meer informatie over Textkernel

mailto:starreveld@textkernel.nl
http://www.jobfeed.nl/about.php
http://www.textkernel.com/nl/


Bijlage I – Marktaandelen provincies

Tabel is gecreëerd op basis van het aantal unieke vacatures geplaatst in Q2 2018 en Q2 2017, exclusief stages, bijbanen, 
franchises, freelance en vrijwilligerswerk. Bron: Jobfeed.



Bijlage II – Marktaandelen Top 10 beroepsklassen

Tabel is gecreëerd op basis van het aantal unieke vacatures geplaatst in Q2 2018 en Q2 2017, exclusief stages, bijbanen, 
franchises, freelance en vrijwilligerswerk. Bron: Jobfeed.



Bijlage III – Marktaandelen Top 10 beroepsklassen – Q1 2016 t/m Q2 2018

Tabel is gecreëerd op basis van het aantal unieke vacatures geplaatst in Q1 2016 t/m Q2 2018, exclusief stages, 
bijbanen, franchises, freelance en vrijwilligerswerk. Bron: Jobfeed.



Bijlage IV – Marktaandelen opleidingsniveau van Q2 2012 t/m Q2 2018

Tabel is gecreëerd op basis van het aantal unieke vacatures geplaatst in tussen Q1 2012 t/m Q2 2018, exclusief stages, 
bijbanen, franchises, freelance en vrijwilligerswerk. Bron: Jobfeed.


