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Nieuwe instroom WW
In de maand januari zijn er in Groningen 2.300 nieuwe WW-uitkeringen gestart. Onderstaande afbeelding
geeft de meest voorkomende beroepen van inschrijving, samen maken deze 26% uit van de totale
nieuwe instroom. De meest kansrijke beroepen staan bovenaan. De kansen op werk zijn berekend door
de werkhervatting vanuit de WW-uitkering te combineren met de ratio cv-vacatures op werk.nl.
Indicatie kans op werk voor top 10 meest voorkomende beroepen in nieuwe instroom WW
Groningen, januari 2020

Een gesprek over alternatieve beroepen ligt dus het meest voor de hand bij mensen die zich inschrijven
als administratief medewerker secretariaat. Mensen die zich inschrijven voor vakman gww of straatmaker
hebben relatief betere kansen op werk. Hier lijkt een stimulans tot breder zoekgedrag minder snel aan de
orde.
Voor een aantal omvangrijke beroepsgroepen zijn de uitwijkmogelijkheden voor het beroep bekeken.
Deze informatie is vernieuwd en is nu beschikbaar voor:











Activiteitenbegeleiders
Administratief medewerkers bank
Dierenverzorgers
Grafisch vormgevers
Kinder- en jeugdpsychologen
Onderwijsassistenten
Receptionisten
Secretariaatsmedewerkers
Verkopers (50-plus), oktober 2017

De eerste 8 beroepen staan ook bij elkaar in dit overzicht: hoofdrapport Overstapberoepen UWV.
Voor uitwijkmogelijkheden van andere beroepen kan gebruik worden gemaakt van de beroepenkaart. Klik
op navolgende link om direct naar de beroepenkaarten te gaan: Spiegel: Beroepenkaart.
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Op werk.nl te vinden vacatures
Hoewel werk.nl natuurlijk geen volledig adequaat beeld van de totale vacaturemarkt geeft, is het wel een
bruikbare indicatie van het vacatureaanbod voor werkzoekenden die zich bij UWV inschrijven.
Vacatures op werk.nl in Groningen naar beroepsniveau
Openstaande vacatures januari 2020

De afbeelding toont de vacatures op werk.nl naar beroepsklasse en –niveau. De indeling naar
beroepsniveau is op basis van de internationale ISCO-classificatie, die een indeling van niveau in vier
categorieën kent:





beroepsniveau 1: eenvoudige routinematige taken, waarvoor elementair of lager onderwijs volstaat;
beroepsniveau 2: weinig tot middelmatig complexe taken, waarvoor lager of middelbaar onderwijs
vereist is;
beroepsniveau 3: complexe taken, waarvoor middelbaar of hoger onderwijs vereist is;
beroepsniveau 4: zeer complexe gespecialiseerde taken, waarvoor hoger of wetenschappelijk
onderwijs vereist is.

Veruit de meeste vacatures in Groningen hebben betrekking op technische beroepen, op grote afstand
gevolgd door bedrijfseconomische & administratieve beroepen. Op beroepsniveau 1 (eenvoudige
routinematige taken; elementair of lager onderwijsniveau vereist) staan vooral vacatures open voor
dienstverlenende, technische en transport & logistiek beroepen.
Niet alleen het aantal vacatures is relevant voor de kans op werk, ook het aantal concurrenten per
vacature. De concurrentiepositie is hier bepaald door te kijken naar het gemiddeld aantal cv’s per vacature
op werk.nl in de afgelopen zes maand. Net als in de beroepenkaart kan het aantal CV’s met een bepaald
beroep worden afgezet tegen het aantal vacatures voor dit beroep. Beiden zijn gebaseerd op werk.nl.
Hoewel dit niet per se representatief is voor de totale arbeidsmarkt geeft het wel een bruikbare indicatie
van de concurrentiepositie van werkzoekenden: segmenten met relatief weinig concurrentie (groen)
bieden relatief goede kansen voor werkzoekenden, segmenten met relatief veel concurrentie (rood)
bieden minder goede kansen op werk. De tabel hierna geeft een beeld van beroepsgroepen met de
minste en de meeste concurrentie. Beroepen die niet gekleurd zijn nemen een middenpositie in. De
beroepen in de tabel staan voor een beroepencluster met ongeveer vergelijkbare beroepen.
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weinig concurrentie (groen) - veel concurrentie (rood) – middenpositie (beroepen zonder kleur)
Concurrentiepositie werkzoekenden op werk.nl naar beroepsgroep in Groningen
Aantal CV’s per vacature op werk.nl
(gemiddelde afgelopen 6 maand)
Agrarische beroepen
- Hoveniers, tuinders en kwekers
Bedrijfseconomische en administratieve beroepen
- Administratief medewerkers
- Boekhoudkundig medewerkers
- Receptionisten en telefonisten
- Secretaresses
- Transportplanners en logistiek medewerkers
- Bedrijfskundigen en organisatieadviseurs
- Specialisten personeels- en loopbaanontwikkeling
- Boekhouders
- Directiesecretaresses
- Zakelijke dienstverleners
Commerciële beroepen
- Adviseurs marketing, public relations en sales
- Callcentermedewerkers outbound en overige verkopers
- Verkoopmedewerkers detailhandel
- Vertegenwoordigers en inkopers
Creatieve en taalkundige beroepen
Dienstverlenende beroepen
- Kelners en barpersoneel
- Schoonmakers
Ict beroepen
- Software- en applicatieontwikkelaars
Managers
- Managers verkoop en marketing
- Managers zakelijke en administratieve dienstverlening
Openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen
- Overheidsambtenaren
Pedagogische beroepen
- Docenten algemene vakken secundair onderwijs
- Leidsters kinderopvang en onderwijsassistenten
Technische beroepen
- Schilders en metaalspuiters
- Timmerlieden
- Elektriciens en elektronicamonteurs
- Hulpkrachten bouw en industrie
- Machinemonteurs
- Productiemachinebedieners
- Technici bouwkunde en natuur
Transport en logistiek beroepen
- Bedieners mobiele machines
- Chauffeurs auto's, taxi's en bestelwagens
- Vrachtwagenchauffeurs
- Laders, lossers en vakkenvullers
Zorg en welzijn beroepen
- Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders
- Maatschappelijk werkers
- Verzorgenden
Eindtotaal
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