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Hoe wordt mijn arbeidsmarktkans berekend? 

Op basis van je antwoorden op onze vragen naar je opleiding, beroep, regio etc. maken we 
een profiel. Je gegevens worden gekoppeld aan grote hoeveelheden data van werkenden en 
niet-werkenden, en aan de vacatures voor mensen met jouw profiel. De data zijn afkomstig 
van het CBS, UWV, DUO en uit eigen arbeidsmarktonderzoek, dat we al 20 jaar elke drie 
maanden uitvoeren. 
 
We kijken voor jouw profiel, in jouw regio wat de verhouding is tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt. En die verhouding bepaalt je score. Bij 70 punten (let op: geen procenten) is er 
evenveel vraag als aanbod, boven de 70 punten is de vraag naar mensen groter, en daaronder 
juist kleiner. 
 

Reisbereidheid en verhuisbereidheid 

We vragen je naar je reis- en verhuisbereidheid. Hoe groter die is, hoe meer vacatures er 
binnen je bereik liggen. We geven ook aan wat de reis- en verhuisbereidheid is van de 
mensen met een vergelijkbaar profiel. Je kunt dan zien of je het beter doet dan je directe 
concurrenten op de arbeidsmarkt. 
 
Je reis- en verhuisbereidheid tellen niet mee in je score. We doen dat om te voorkomen dat 
mensen worden verleid om onrealistisch grote reis- en verhuisbereidheid in te vullen, om 
daarmee hun score te verbeteren. 
 
Bij je reisbereidheid houden we geen rekening met uitzonderlijke omstandigheden, 
bijvoorbeeld als je op Schiermonnikoog woont. 
 

Alternatieve beroepen 

We vragen je om twee beroepen/werkvelden/sectoren aan te geven waar je mogelijk ook 
belangstelling voor hebt. We geven je dan de kansen op de arbeidsmarkt in de daaraan 
gerelateerde beroepen. Die score is gebaseerd op de veronderstelling dat je voldoende 
opleiding en ervaring hebt om die beroepen uit te oefenen, maar het kan uiteraard zijn dat dat 
niet zo is.  In dat geval zul je dus een opleiding moeten volgen om voor die beroepen te 
kwalificeren.  
 
Je arbeidsmarktscore geeft aan of je makkelijk (nieuw) werk kunt vinden. Het gaat daarbij 
niet per se om een vaste baan. We kijken vooral naar de hoeveelheid beschikbaar werk, vast 
én flex. Hoe hoger de score, hoe beter je kans op de arbeidsmarkt. De score loopt van 1 (zeer 
slecht) tot 99 (zeer goed). Bij een score van 70 punten of hoger is de vraag naar mensen met 
jouw achtergrond groter dan het aanbod. De gemiddelde score van de gehele Nederlandse 
beroepsbevolking is 76. 



 

Hoe actueel is de arbeidsmarkt informatie?  
De informatie die gebruikt wordt voor de berekening van de arbeidsmarktwaarde is 
gemiddeld genomen een kwartaal oud. Na elk kwartaal wordt de informatie geüpdatet. Een 
voorbeeld: begin Q2 vindt de update plaats o.b.v. de data van Q1 enz. 
 

Hoe zit het met alle veranderingen door Corona? 

In onze data zitten nu alle gegevens uit het tweede kwartaal van 2020. Daarin zijn de 
gevolgen van de Corona-crisis duidelijk zichtbaar. Maar voor de aantallen vacatures kijken 
we normaliter naar de ontwikkelingen van de laatste twaalf maanden. En daarin weegt het 
laatste kwartaal dus maar voor een kwart mee. Binnen enkele weken zullen we dat 
veranderen en de laatste ontwikkelingen veel zwaarder laten meewegen. 
 
Het heeft geen zin om alle data per dag aan te passen. Op 12 maart stortte de vraag naar 
kappers en fysiotherapeuten in, op 11 mei (na de gedeeltelijke openstelling) explodeerde de 
vraag naar deze mensen. Ook in de horeca hebben we weer een flinke groei van het aantal 
vacatures gezien. Maar in de cultuur, de evenementensector en het toerisme zijn er nog 
steeds grote problemen. 
 
We hebben wel gezien dat op dit moment (augustus 2020) het aantal vacatures weer 
behoorlijk is gestegen ten opzichte van de periode april/mei. En we zien in allerlei (grote) 
sectoren nog steeds tekorten aan mensen: delen van de overheid, politie en defensie, het 
onderwijs, de zorg, techniek en ICT. 
 

Waar is de indeling functies op gebaseerd? 
Functie indeling is gebaseerd op de indeling van JobFeed (Textkernel). Deze indeling bevat 
ruim 4.000 functies. Achter de schermen worden de functies gekoppeld aan de ISCO 
beroepenindeling. ISCO staat voor International Standard Classification of Occupations. Deze 
ISCO code wordt vervolgens meegenomen met de berekening van o.a. de arbeidsmarktkans. 
Dit betekent dat er niet los naar de functie wordt gekeken, maar naar de betreffende 
beroepsgroep waar de functie onder hangt.  
 

Waar is de indeling van functiegroepen op gebaseerd? 
Functiegroep is gebaseerd op indeling van de Intelligence Group. 
 

Waarom wordt er gevraagd naar de functiegroep? 
Het komt echter wel eens voor dat functie en branche door elkaar gehaald worden. Bijv. 
iemand met een administratieve functie die in de gezondheidszorg werkt. Een kandidaat 
geeft dan bij functiegroep ‘zorg’ aan, terwijl zijn functie bijv. ‘administratief medewerker’ is. 
Deze antwoorden matchen dan niet met elkaar. Op de achtergrond wordt een extra check 
gedaan of dit klopt en dat er wel van de juiste beroepsgroep uit wordt gaan. Een soort extra 
kwaliteitscontrole dus. 
 
Functiegroep wordt ook uitgevraagd om een andere reden. Sommige kandidaten vullen 
bijvoorbeeld in dat ze consultant, adviseur of projectleider zijn. Dit zijn nogal brede beroepen. 
Als je vervolgens ook weet in welke functiegroep men werkzaam is, bijv de ICT, dan heb je 
veel betere informatie, waardoor je gerichter te werk kunt gaan. Dat is dus ook een reden om 
functiegroep mee te nemen. 
 



 

 

Waar is de indeling van de branches op gebaseerd? 
De indeling van de branches is gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het 
CBS. Via deze link krijg je meer informatie over deze indeling. 
http://sbi.cbs.nl/cbs.typeermodule.typeerservicewebapi/content/angular/app/#/ 
 

Hoe wordt ‘mijn arbeidsmarktkans’ over 5 jaar berekend? 
Je score over 5 jaar wordt bepaald door de verwachte ontwikkeling van de vraag (Hoeveel 
werkgevers zijn op zoek naar mensen met jouw profiel*?) en het aanbod (Hoeveel mensen 
met jouw profiel zijn op zoek naar werk). De prognoses zijn onder andere gebaseerd op de 
verwachtingen van het Centraal Planbureau (CPB) en het UWV over de Nederlandse 
economie en arbeidsmarkt. 
 

Hoe wordt de ‘Top 5 branches’ samengesteld? 
De top 5 branches wordt samengesteld door te kijken naar de branches met de meeste 
vacatures voor jouw profiel in de afgelopen 12 maanden. 
 

Hoe wordt de ‘Verwachte zoekduur’ berekend? 
De verwachte zoekduur is het aantal maanden dat iemand met jouw profiel* gemiddeld 
genomen zou moeten zoeken als hij/zij vandaag op zoek zou gaan naar (ander) werk. Dit 
wordt berekend door onderzoek van de Intelligence Group: het Arbeidsmarkt 
GedragsOnderzoek, AGO. Dit onderzoek wordt elk kwartaal uitgevoerd. Aan de hand van dit 
onderzoek weten we hoe lang mensen hebben gezocht of hoe lang men al aan het zoeken is. 
We hebben inmiddels een lange reeks met data.  

De berekening van de zoekduur vindt plaats op basis van een aantal achtergrondkenmerken 
(zoals leeftijd, opleidingsniveau) en de schaarste binnen jouw vakgebied. Schaarste wordt 
berekend door de sourcingsdruk. Dit vraagt de IG in het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek. 
Sourcingsdruk is de mate waarin mensen met jouw profiel worden benaderd door 
werkgevers/recruiters/bureaus. Hoe vaker men benaderd wordt, hoe hoger de sourcingsdruk 
en hoe lager de gemiddelde verwachte zoekduur.  

Voor werklozen is de duur dat iemand nu al werkloos is van invloed. Iemand die al een jaar 
werkloos is heeft een langere verwachte zoekduur dan iemand die pas 2 maanden werkloos 
is. 

Hoe worden de ‘Beste zoekmethodes’ bepaald? 
De beste zoekmethodes worden berekend door onderzoek van de Intelligence Group; het 
Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek, AGO. Dit onderzoek wordt elk kwartaal uitgevoerd. In dit 
onderzoek wordt o.a. gevraagd aan respondenten die de afgelopen 12 maanden een (andere) 
baan heeft gevonden, hoe men deze baan heeft gevonden, via welk kanaal. De beste 
zoekmethodes wordt bepaald door de antwoorden van de respondenten te gebruiken die een 
vergelijkbaar profiel* hebben. 
 

Hoe worden de ‘Kansen per provincie’ berekend?  
Afhankelijk van je beroep zijn er regionale verschillen in de kansen op werk. Dit wordt bepaald 
door de verhouding van vraag (vacatures in dezelfde beroepsgroep**) en aanbod (iedereen 
met een vergelijkbaar profiel*) die actief op zoek is naar (ander) werk) per provincie. Een 
grote bereidheid om te reizen of eventueel te verhuizen geeft je toegang tot meer vacatures, 
en vergroot dus je kansen op de arbeidsmarkt.  

http://sbi.cbs.nl/cbs.typeermodule.typeerservicewebapi/content/angular/app/#/


 

 
De basis voor de kans blijft de verhouding van vraag (vacatures) en aanbod (actief 
werkzoekenden (werklozen + werkenden die op zoek zijn naar ander werk). 
 

De regeling NL leert door is ook bestemd voor de overzeese gebieden, de 
Antillen. Hebben jullie daar ook een Arbeidsmarktscan voor? 
Nee, helaas niet. 


