
- Graag je microfoon uitzetten !
- We nemen het webinar op 
- Vragen graag stellen in de chat (zie rechtsboven)
- Tijdsduur is naar verwachting 45 minuten
- Contact met jobport -via support@jobport.nl 

Aan het woord:
Krijn Nagtzaam (https://www.linkedin.com/in/knagtzaam/) en Ben Rogmans (https://www.linkedin.com/in/benrogmans/). 
Volg jobport op Linkedin: (https://www.linkedin.com/company/jobport)

Welkom
De inzet van de arbeidsmarktscan voor NL Leert door

mailto:support@jobport.nl
https://www.linkedin.com/in/knagtzaam/
https://www.linkedin.com/in/benrogmans/
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fjobport


Agenda
10:00u Korte introductie Jobport (Krijn)

10:10u Corona & de arbeidsmarkt (Ben)

10:30u De arbeidsmarktscan (Ben) en de top 5 vragen

10:45u Afronding

● Meer informatie?
● Meteen aan de slag?
● De meest gestelde vragen? (ook over 

arbeidsmarktscan)
● Dit webinar nog een keer terugkijken ( 

staat begin volgende week online)

https://www.jobport.nl/nl-leert-door/info/ 

https://www.jobport.nl/nl-leert-door/info/


werk naar werk 

verzuim naar werk 

uitkering naar werk

Yes!
Werk waar ik 
plezier in heb!

bij het vinden van passend werk

Wij maken software die richting geeft





Arbeidsmarktupdate
Augustus 2020

&
De Arbeidsmarktscan



De markt zakt niet verder in tijdens de 
zomer

Bron: Jobdigger, OnRecruit, bewerkt door Intelligence 
Group

Sinds crisis
Bureaus: -28%
Werkgevers: 
-38%
Totale markt: 
-32%

Sinds jan. 2020
Bureaus: -29%
Werkgevers: 
-41%
Totale markt: 
-34%

Laatste week
Bureaus: 6%
Werkgevers : -8%
Totale markt: 0%

Intelligente 
Lockdown



Maar van een opgaande lijn lijkt nog geen sprake

Bron: Jobdigger, bewerkt door Intelligence 
Group

Intelligente 
Lockdown







CBS





Top minst schaars in Q2-2020

1. Boden, kruiers en bestellers: vraag gestegen, aanbod sneller
2. Topbestuurders en algemeen directeuren van grote ondernemingen: blijven zitten
3. Meteropnemers en geldophalers verkoopautomaten: geen cash
4. Kassamedewerkers en kaartverkopers
5. Reisbegeleiders en stewards
6. Fastfoodbereiders
7. Conducteurs
8. Reisleiders en gidsen
9. Straatverkopers (m.u.v. voedsel)

10. Bibliothecarissen
11. Medewerkers bediening horeca
12. Barpersoneel



Top schaars in Q2-2020

1. Zorg
2. Onderwijs
3. Techniek
4. Politie
5. Defensie
6. ICT
7. Magazijnen



Conclusies

❑ Er is nog geen sprake van herstel op de arbeidsmarkt. Maar de arbeidsmarkt 
staat er ook nog niet slecht voor

❑ De arbeidsmarkt is in transitie. Verschillende beroepen en branches komen niet 
meer terug op hun eerdere niveaus. Ook veel beroepen en sectoren zijn ‘broos’

❑ Veel onzekerheid in Q4 en Q1, bv voor de bouw en zeker in niet-vitale sectoren

❑ Now-2, NL leert door, CPB bewegen richting om- en bijscholing. 
Arbeidsmarktdata en aanverwante instrumenten worden belangrijker



De Arbeidsmarktscan

• Data
• Vragenlijst
• Output
• Corona
• Zeldzame beroepen
• Validatie
• Hoe te gebruiken



Onderliggende data

• Vacature aanbod: JobFeed en JobDigger
• Mensen aanbod: CBS, UWV, eigen Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek AGO, DUO
• Regio’s: eigen analyses
• Beroepen: ISCO-4
• >15.000 synoniemen
• Trends in beroepen: eigen analyses



Vragenlijst

• Personalia: mag ook pseudoniem
• Opleidingsniveau
• Studierichting
• Werkervaring
• Beroep/functie
• Regio
• Leidinggevend
• Reisbereidheid
• Verhuisbereidheid
• Branche
• Welke andere beroepen zou je evt. belangstelling voor hebben



Output

• Kans nu
• Kans over 12 maanden
• Kans over vijf jaar
• Benchmark reisbereidheid
• Benchmark verhuisbereidheid
• Kansen per provincie
• Salaris (range)
• Contractsoorten
• Parttime/fulltime
• Meest kansrijke branches
• Succesvol zoeken
• Intermediairs, werkgevers en uitzenders met de meeste vacatures
• 14 verwante beroepen of zelf aangegeven interesses met de kansen

• En verder: wat JobPort daaraan toevoegt



Corona

• Veranderingen gaan sneller dan wij kunnen bijbenen
• In dit soort tijden zie je zowel het nut als de beperking van data.

• Als het om de toekomst van mensen gaat: geen paniek!
• Op 12 maart stortte de vraag naar kappers, rij-instructeurs en fysiotherapeuten volledig in
• Op 11 mei explodeerde de vraag naar kappers, rij-instructeurs en fysiotherapeuten

• We proberen de iets langere-termijntrends in onze data te verwerken
(bv effect thuiswerken op machinisten, buschauffeurs, benzinestations)

• Vacaturedata zijn van de laatste twaalf maanden. Het kan zijn dat er een ‘grote’ werkgever tussen staat die 
inmiddels failliet is. We gaan dit aanpassen in onze algoritmes.

• Het zijn bijzondere tijden ☺, voor jullie en ook voor ons.



Zeldzame beroepen

• We meten ca. 4300 beroepen, in ca. 435 beroepsgroepen
• Van die 435 is er een aantal waar we te weinig data over hebben
• Dan gaan we een niveau hoger, naar ca. 130 grotere beroepsgroepen

• Dat gaat vooral om de zeldzame beroepen, met weinig mensen en vacatures
• Onze uitspraken worden daarmee iets minder exact

• Van de werkende beroepsbevolking zit >95% in een beroep waar we voldoende data over hebben



Validatie

• De arbeidsmarktscan wordt in korte vorm gebruikt om te bepalen of flexwerkers, uitzendkrachten en mensen 
met tijdelijke contracten een hypotheek kunnen krijgen

• Dat is in plaats van het ‘drie jaar terugkijken’
• In dat kader is de Arbeidsmarktscan met positief resultaat gevalideerd door de riskafdelingen van negen 

banken, door Nationale HypotheekGarantie en door RiskQuest/Probability

• We werken met de Arbeidsmarktscan (en dan de loopbaanvariant) samen met werkgeversorganisatie AWVN. 
Die hebben de scan laten valideren door Anderson McGyver. Positief, maar met de kanttekening van de 
zeldzame beroepen.



Hoe te gebruiken

• Probeer de scan maximaal te gebruiken om de horizon van je client te verbreden
• Neem de data als hulpmiddel daarbij, niet als absolute waarheid

• Accepteer het als we een keer mis schieten (ca. twee op de honderd)
• Maak gebruik van je kennis, ervaring en gezond verstand bij het interpreteren van de data

• Gebruik je kennis over de skills, talenten etc. van de kandidaat om het net zo breed mogelijk uit te gooien
• Ga daarna de meest kansrijke alternatieven verder uitwerken

• Van het totale budget (700 euro) is de Arbeidsmarktscan ca. 5 tot 10%
• >90% van het ontwikkeladvies steunt dus op jullie professionaliteit!





Vragen?



http://www.youtube.com/watch?v=ahI_Mvv1Yas


http://www.youtube.com/watch?v=U9-xAYFyljk


● Meer informatie?
● Meteen aan de slag?
● De meest gestelde vragen? (ook over arbeidsmarktscan)
● Dit webinar nog een keer terugkijken ( staat begin 

volgende week online)

https://www.jobport.nl/nl-leert-door/info/ 

https://www.jobport.nl/nl-leert-door/info/


Arbeidsmarktscan

Met de Arbeidsmarktscan krijgt iedere kandidaat snel en gemakkelijk inzicht in zijn of haar huidige en toekomstige arbeidsmarktkansen 

en kan zichzelf hiermee voorbereiden op de veranderende wereld. Achter de scan gaan enorme hoeveelheden data over de 

arbeidsmarkt schuil, gecombineerd met twintig jaar intensief arbeidsmarktonderzoek.

De arbeidsmarktscan van Jobport is vanuit de samenwerking met Intelligence Group meerdere jaren succesvol in gebruik. De data, 

algoritmes en berekeningstechnieken zijn onder wetenschappelijk criteria gevalideerd door Anderson MacGyver, de SEOR van de 

Erasmus Universiteit Rotterdam en door RiskQuest/Probability. 

Aangegeven door het ministerie, de wetenschappelijke criteria wordt aangepast. 

●  Als digitale partner zijn we ISO 27001 & 9001 gecertificeerd en hebben we informatiebeveiliging hoog in het vaandel staan. Je 

data zijn veilig bij ons.

● Mag ik Jobport ook voor andere trajecten zoals Outplacement gaan gebruiken?

Ja hoor dat mag. We helpen je graag op weg om Jobport daar op de juiste wijze voor te gebruiken. Kom gerust naar een van 

onze roadshows of neem contact op met ons

Wat kan je nog meer bieden?

● Met Jobport heb je naast bovenstaande ook toegang tot andere (gratis) specifieke loopbaan- en ontwikkelings instrumenten die 

je de kandidaat nog kan bieden. Bijvoorbeeld om de interesse of drijfveren van de kandidaat nog scherper in beeld te krijgen of 

om vacatures en werkgevers te zoeken.



https://www.jobport.nl/treasure-hunt-roadshow/

https://www.jobport.nl/treasure-hunt-roadshow/


1. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Hoe komt dit terug in Jobport?
2. De arbeidsmarktscan vult de kandidaat voor het eerste coachgesprek in. Kun 

je deze na volgende coachgesprekken nog wijzigen?
3. De arbeidsmarktscan geeft soms suggesties voor functies die niet aansluiten 

op het opleidingsniveau of vakgebied van de kandidaat. Hoe kan dit?
4. De kans over vijf jaar, is dat meestal gekoppeld aan de leeftijd van de 

deelnemer?
5. Hoe werkt het als de 14 verwante beroepen totaal niet aansluiten bij de 

achtergrond en ervaring (en interesse) van de kandidaat?
6. In de scan is geen contractvorm ‘zzp/freelancer’. Wat te doen?
7. Kun je in de scan terugvinden of het om een zeldzaam beroep gaat?

Vragen



Volg jobport op Linkedin: (https://www.linkedin.com/company/jobport)
support@jobport.nl
www.jobport.nl 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fjobport
mailto:support@jobport.nl
http://www.jobport.nl

