
 
Recordaantal  openstaande vacatures voor ingenieurs. Het tekort aan ingenieurs op de 

arbeidsmarkt neemt toe: voor 1 vacature zijn er slechts 0,8 werkzoekende ingenieurs zonder werk. 

61 bedrijven stelden zich voor op de jobbeurs voor ingenieurs van 4 mei georganiseerd door ie-net 

ingenieursvereniging  

 

2090 openstaande vacatures  

Op 30 april 2022 waren er 2090 openstaande vacatures voor ingenieurs (bron VDAB)  

In vergelijking met april 2021 is dit een stijging van het vacatureaanbod voor ingenieurs met 41% en 

bijna een verdubbeling t.o.v. 2020. Het lage vacatureaantal in 2020 was te wijten aan de 

Coronacrisis. In vergelijking met de periode voor Corona betekent dit een stijging van 27%.  

 

1372 werkzoekende ingenieurs 

Op 30 april 2022 waren er 1372 werkzoekende ingenieurs zonder werk in bemiddeling (bron VDAB). 

Dit is in vergelijking met 2020 een daling van 25% en 7% tov 2021. In vergelijking met de cijfers voor 

Vlaanderen  is de daling van het aantal werkzoekende ingenieurs zonder werk (7%) minder groot dan 

de algemene daling van het aantal werkzoekende zonder werk in bemiddeling (12%) en de daling 

voor de hooggeschoolden (9,5%). 

 

 

 

Spanningsindicator historisch laag 

De spanningsindicator is historisch laag en bedraagt 0,8. Dit betekent dat er per vacature slechts 0,8 

werkzoekende ingenieurs zonder werk beschikbaar zijn. 
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VACATURES INGENIEURS - VERSUS WERKZOEKENDE 
INGENIEURS ZONDER WERK IN BEMIDDELING

VACATURES WZW in bemiddeling



 
Spanningsindicator (aantal wzw in bemiddeling/aantal openstaande vacatures)  

  Spanningsindicator 

mei 2017 - apr 2018 1,2 

mei 2018 - apr 2019 1,0 

mei 2019 - apr 2020 1,2 

mei 2020 - apr 2021 1,7 

mei 2021 - apr 2022 0,8 

 

Tekort aan ingenieurs op arbeidsmarkt neemt toe 

Het tekort aan ingenieurs op de arbeidsmarkt neemt toe. “Het tekort is een structureel probleem 

daar  de instroom van afgestudeerde ingenieurs te laag is. Nog steeds kiezen te weinig jongeren voor 

ingenieursstudies. Om de vacatures ingevuld te krijgen is een activering van de bestaande 

arbeidsmarktreserve noodzakelijk.” zegt Nancy Vercammen, algemeen directeur van ie-net 

ingenieursvereniging. De aanwerving van ingenieurs uit het buitenland kan een tijdelijke oplossing 

bieden maar ook in andere landen is er een tekort aan ingenieurs.  ie-net heeft contacten met de 

Oekraïnse ingenieursvereniging Union of Scientific and Engineering Associations of Ukraine en 

onderzoekt de mogelijkheden voor de invulling van vacatures door Oekraïnse ingenieurs.  

 

61 bedrijven stelden vacatureaanbod voor op jobbeurs op 4 mei. 

ie-net organiseerde in samenwerking met VDAB en Stad Gent op 4 mei in de Handelsbeurs te Gent 

een jobbeurs voor ingenieurs. 

Vanaf 16 uur tot 21 uur konden laatste jaar ingenieursstudenten, werkzoekende ingenieurs, maar 

ook werkende ingenieurs die een nieuwe uitdaging willen aangaan kennismaken met het 

vacatureaanbod van diverse bedrijven.   

“Meer dan 60 bedrijven uit verschillende sectoren namen hier aan deel zoals UZ Leuven, Regie der 

Gebouwen PipeExperts, Lidl, Deme, Stadsbader, Colruyt, … . Spijtig genoeg hebben we heel wat 

bedrijven moeten teleurstellen daar alles volzet was” zegt Nancy Vercammen.  

 

 

 

  


