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INLEIDING
De arbeidsmarktscan geeft inzicht in jouw kansen op de arbeidsmarkt en in de manieren waarop je die kunt verbeteren. De arbeidsmarkt is
continu in beweging. Zo komen er nieuwe beroepen bij en zullen er beroepen verdwijnen. Het is daarom van belang om zo nu en dan te kijken
wat jouw positie op de arbeidsmarkt is. Je kunt de uitkomsten van deze scan eventueel bespreken met je manager, een loopbaancoach of
iemand van de HR-afdeling.

Vergelijken
Is een bepaalde uitkomst goed of slecht, hoog of laag, normaal of bijzonder? Sommige informatie is lastig te beoordelen/interpreteren
zonder vergelijkingsmateriaal. In dit rapport tonen we daarom op verschillende punten ook de situatie voor mensen met een vergelijkbaar
profiel. Dat zijn mensen die qua functie, vakgebied, opleidingsachtergrond en/of werkervaring vergelijkbaar zijn met jouw profiel. Soms
wordt ook een vergelijking gemaakt met de totale (werkzame) Nederlandse beroepsbevolking.

JOUW PROFIEL
Persoonlijk profiel

Arbeidsprofiel

Voornaam

-

Functie

Directie-secretaresse

Tussenvoegsel

-

Vakgebied

Administratief/ Secretarieel

Achternaam

-

Branche

ICT / Automatisering

Leeftijd

38

Werkervaring totaal (jaren)

15

Woonachtig in de provincie

Noord-Brabant

Werkervaring vakgebied (jaren)

9

Opleidingsniveau

MBO niveau 3

Huidige contractvorm

Vast contract

Opleidingsrichting

Administratief, secretarieel

Uren per week

32

ARBEIDSMARKTPOSITIE
Arbeidsmarktscore

Verwachtingen voor de (nabije) toekomst
Gemiddelde score
Nederlandse
beroepsbevolking
84 (goed)

97
uitstekend
0

Komende 6 tot 12 maanden
Arbeidsmarktscore zal verslechteren
Verwachte arbeidsmarktscore over 5 jaar
97 (uitstekend)

100

Zoekduur
Verwachte zoekduur
7 maanden
Kans op langdurige werkloosheid
0.1% (zeer klein)

Salaris
Bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld, exclusief eventuele bonussen,
toeslagen, 13e maand etc. Bedragen zijn gecorrigeerd voor het aantal
uur per week dat je werkt/wilt werken.
Laag
26.500

Gemiddeld
31.800

Hoog
37.200

REGIONALE KANSEN
Jouw kansen per regio

Bereidheid tot reizen

Groningen

Afhankelijk van je beroep zijn er regionale verschillen in de kansen op
werk. Een grote bereidheid om te reizen geeft je toegang tot meer

Friesland
Drenthe

vacatures, eventueel ook buiten jouw regio. Dit kan je kansen op de
arbeidsmarkt vergroten.

Noord-Holland
Flevoland

Je hebt aangegeven dat je bereid bent maximaal 40 minuten te
Overijssel

reizen voor werk (enkele reis).
Jouw reisbereidheid is groter dan de reisbereidheid van mensen met

Utrecht

Gelderland

een vergelijkbaar profiel (36 minuten).

Zuid-Holland

Bereidheid tot verhuizen

Noord-Brabant

Limburg

Zeeland

Ook als je binnen Nederland kan en wilt verhuizen, kun je eventueel je
kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Van de mensen met een
vergelijkbaar profiel als jouw profiel is 23% bereid te verhuizen voor
een (andere) baan. Voor de totale Nederlandse beroepsbevolking ligt

aa

slecht

aa

matig

aa

redelijk

aa

goed

aa

zeer goed

aa

uitstekend

dit op 30%.

SUCCESVOL OP ZOEK NAAR WERK (1/2)
Succesvolle manieren om een baan te vinden

Op welke websites vind je vacatures?

Mensen met een vergelijkbaar profiel vinden

Voor mensen met jouw profiel waren er in de afgelopen 12 maanden 3212

het vaakst een baan via deze kanalen

vacatures in Nederland. In jouw provincie waren dat er 328.

Oriëntatiekanalen

Websites met de meeste vacatures

Gespecialiseerde vacaturesites

Vacaturesites

1. www.indeed.nl

1. www.themanagementjob.com

Uitzendbureau

2. www.jobdelta.com

2. nl.themanagementjob.com

Bekenden/netwerk

3. www.uitzendbureau.nl

3. www.officevacatures.nl

Social media

4. www.werk.nl

4. www.culturele-vacatures.nl

Open sollicitatie

5. nl.themanagementjob.com

5. gus.nl

SUCCESVOL OP ZOEK NAAR WERK (2/2)
Wie zijn op zoek naar jou?
Hieronder zie je welke werkgevers in jouw regio het afgelopen jaar de meeste vacatures hadden voor de mensen met jouw profiel. Kijk eens
op hun website of ze misschien interessante vacatures voor jou hebben. Is er op dit moment geen vacature? Een open sollicitatie kan ook
succesvol zijn. Een groot deel van de vacatures in Nederland wordt daarnaast geplaatst via intermediairs (uitzendbureaus, werving- en
selectiebureaus, detacheringsbureaus). Daarom laten we ook zien welke intermediairs de meeste vacatures hebben voor mensen met jouw
profiel. Verder is het goed om bij het zoeken naar werk ook buiten je eigen/huidige branche te kijken. Soms zul je verrast worden dat er ook in
andere branches vergelijkbare functies beschikbaar zijn.

Werkgevers met de
meeste vacatures

Intermediairs met de
meeste vacatures

Branches met de
meeste vacatures

1. Driessen Groep

1. YoungCapital

1. Openbaar bestuur en overheidsdiensten

2. Gemeente Amsterdam

2. Unique

2. Onderwijs

3. ING

3. Randstad

3. Gezondheidszorg

4. Organise to Learn

4. YER

4. Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling

5. Axis

5. FlexStar Plus

5. Verhuur en handel van onroerend goed

FLEXIBILITEIT
Als je nieuw of ander werk zoekt, dan is een vast contract niet altijd vanzelfsprekend. Hieronder zie je de contractvormen die de mensen met
jouw profiel hebben gekregen toen ze (ander) werk vonden. Hoe flexibeler je bent in de contractvormen die je accepteert, hoe groter je kans
op werk wordt. Als je je alleen richt op vacatures waarbij een vast contract wordt aangeboden, sluit je een deel van jouw mogelijkheden uit.
Jouw arbeidsmarktscore kan hierdoor met 25 punten afnemen.
Contractvorm baanvinders

Uren per week
46%

vast contract

minder dan 20 uur

8%

43%

41%

tijdelijk contract

18%

53%

20 tot 36 uur

45%

uitzend- en andere
flexibele contracten*

jouw profiel

13%
13%
totaal werkzame beroepsbevolking

* Nul-uren contract, min/max contract, oproep-/invalkracht e.d.

31%

39%

36 uur of meer
(fulltime)

jouw profiel

51%
totaal werkzame beroepsbevolking

-

Flexibiliteit zit ook in het aantal uren per week dat je wilt/kunt werken. Als je bereid bent om bijvoorbeeld op bepaalde momenten meer of
juist minder te werken, dan vergroot je je aantrekkelijkheid voor werkgevers. Ook als je bereid bent om bijvoorbeeld op onregelmatige tijden
(avonden, weekenden) of in ploegendienst te willen werken, dan kun je eventueel je kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

INZICHT IN ALTERNATIEVEN
Wil je weten welke mogelijkheden je met jouw profiel nog meer hebt? Je ziet

Beroepen binnen jouw vakgebied met de

hier welke functies binnen jouw vakgebied de beste kansen op de

beste kansen op de arbeidsmarkt

arbeidsmarkt bieden en welke andere functies voor jou relevant zijn, gegeven
je achtergrondkenmerken en voorkeuren voor andere vakgebieden. Niet alles
zal aansluiten bij jouw wensen en voorkeuren, maar laat je vooral inspireren
door de getoonde alternatieven. Het kan voor komen dat beroepen in andere
vakgebieden een lagere kans hebben dan jouw kans op basis van je huidige
beroep.

Administratief/ Secretarieel
1. salarisadministrateur

uitstekend

2. assistent accountant

uitstekend

3. debiteurenbeheerder

uitstekend

4. assistent accountant aa

uitstekend

5. assistent accountant audit

uitstekend

Alternatieve vakgebieden

Financieel/ Accountancy

Kwaliteitsmanagement/
Procesverbetering

1. assistent accountant ra

uitstekend

1. kwaliteitscontroleur

uitstekend

2. medewerker facturatie

uitstekend

2. buitengewoon ambtenaar

zeer goed

3. administratief medewerker
bank

uitstekend

3. wijkbeheerder

zeer goed

OVER DE ARBEIDSMARKTSCAN
De arbeidsmarktscan is ontwikkeld door Intelligence Group in samenwerking met Arbeidsmarktkansen.nl. De berekeningen van de
arbeidsmarktscore zijn gevalideerd door onafhankelijke, externe partijen. Het rekenmodel wordt onder andere ingezet voor de
Arbeidsmarktscan die gebruikt wordt bij de hypotheekverstrekking aan flexwerkers. De data in dit rapport zijn gebaseerd op diverse
gerenommeerde, betrouwbare en onafhankelijke bronnen. De belangrijkste zijn:
Het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO)
Het AGO van Intelligence Group is het enige onafhankelijke onderzoek in Nederland dat een volledig en representatief beeld levert van het
oriëntatie- en keuzegedrag van de aanbodkant van de Nederlandse arbeidsmarkt. Het geeft inzicht in onder andere pullfactoren,
baanvindkanalen, effectieve wervingsmedia, sourcingsdruk, arbeidsmarktactiviteit, reis- en verhuisbereidheid, opleidingen en meer. Voor
een eventuele onder- of oververtegenwoordiging van bepaalde groepen in de data, wordt gecorrigeerd door te wegen en op te hogen naar
de populatie-aantallen van het CBS. Hierdoor zijn we bovendien in staat een realistisch beeld te geven van de grootte van verschillende
doelgroepen op de arbeidsmarkt en hun persoons- en baankenmerken.
Jobdigger
De vraagkant van de Nederlandse arbeidsmarkt wordt in kaart gebracht met behulp van Jobdigger. Jobdigger brengt jaarlijks miljoenen
vacatures in kaart en classifeert deze naar onder andere beroep, opleidingsniveau, locatie/regio, branche, werkervaring en salaris.
CPB en UWV
Om zicht te geven op toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt wordt gebruik gemaakt van een door Intelligence Group ontwikkeld
prognosemodel. Hiermee kunnen voorspellingen worden gemaakt over de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt. De uitgangspunten voor
de prognoses worden gevormd door de landelijke, regionale en sectorale voorspellingen van het CPB en het UWV over de economie en de
arbeidsmarkt.
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