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Onderdelen rapport 
Jouw profiel  
Al jouw gegevens op een rij. Informatie over jezelf,  je werkprofiel en je zoekprofiel. 

Jouw kijk op je loopbaan 
Wat jij vindt van je arbeidsperspectief, je loopbaan en welke begeleiding je hierbij wenst.   

Analyse huidige functiegroep 

Informatie over jouw arbeidsmogelijkheden binnen je huidige functiegroep: 

● Financieel-administratief medewerkers  

Analyse alternatieve functiegroepen 

Informatie over de arbeidsmogelijkheden in de functiegroep(en) waar je interesse in hebt: 

● Web professionals 

● 2 

● 3 

● 4 

● 5 

● (maximaal 6 functiegroepen) 

Aan de slag met dit rapport 

Praktische tips en informatie waarmee je aan de slag kunt bij de volgende stap in je 

loopbaan. 

Data verantwoording  

Toelichting van de data die we gebruikt hebben voor de informatie in dit rapport. 

 
 
 

In dit rapport kom je af en toe een tip tegen. Sommige tips passen ook bij andere 
onderdelen in het rapport. We laten de tip maar een keer zien.  
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Jouw profiel 
 

 
Toelichting. Het zoekgebied staat automatisch op een straal van 40 kilometer rondom jouw postcodegebied. Dit is 
gelijk aan een maximale reistijd (enkele reis) van ongeveer 35-45 minuten, zonder file. Dit kan afwijken van jouw 

reisbereidheid.   
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Algemeen 

Leeftijd  51 jaar 

Werk- en denkniveau  MBO 

Huidige arbeidsstatus  Werkzaam bij een werkgever (in loondienst) 

Werkprofiel (huidige baan) 

Functiegroep  Financieel-administratief medewerkers 

Functienaam  Boekhouder 

Type arbeidscontract/overeenkomst  Vast contract 

Aantal uren (volgens contract)  40 uur per week 

Bruto jaarsalaris (incl. vakantiegeld)  € 40.000 - € 50.000 

Werkervaring in deze functie  10 jaar 

Werkervaring in totaal  23 jaar 

Zoekprofiel 

Interessante functiegroepen  Web professionals 

Beschikbaarheid   32-40 uur per week 

Regio  Postcodegebied 5682 (+40 km.) 

Reisbereidheid  1 uur (enkele reis) 



Jouw kijk op je loopbaan 

Hoe schat jij je positie in op de arbeidsmarkt? Hoe graag wil je nieuw werk? Waar wil je graag 

bij geholpen worden? Jouw antwoorden op deze en andere vragen geven een beeld van jouw 

kijk op je loopbaan en wat je graag wilt bereiken. Bespreek deze onderwerpen met je 

loopbaan professional.  

 

Mijn arbeidsperspectief 
● Ik schat mijn arbeidsmarktkansen in als ...  redelijk goed 
● Als ik nu ga zoeken, verwacht ik een nieuwe baan te hebben…  binnen een jaar 
● Het vinden van een nieuwe baan vind ik op dit moment... belangrijk 

 
Toelichting: “Op zich heb ik het naar mijn zin, maar ik wil wel eens omkijken naar iets nieuws” 
  

Kans verhogers 
Het kan zijn dat je kans op werk groter wordt als je jouw baan wensen op bepaalde punten 
wilt aanpassen. Doe je dit, dan zijn er meer plekken op de arbeidsmarkt waar je aan de slag 
kunt. En meer vacatures waarop je kunt solliciteren.  
 
Zo kijk jij tegen kans verhogers aan: 

● Ik ben bereid om onder mijn niveau te werken Nee 
● Ik ben bereid om minder te verdienen Nee 
● Ik ben bereid om eerst een opleiding of cursus te volgen Ja 
● Ik ben bereid om op onregelmatige tijden te werken Nee 
● Ik ben bereid om minder dan 32-40u per week te werken  Ja 
● Ik ben bereid om uitzendwerk of oproepwerk te doen Nee 
● Ik ben bereid om op opdrachtbasis te werken (ZZP, interim, detachering) Nee 
● Ik ben bereid om te verhuizen voor mijn werk Nee 

 

Hulp bij het zoeken en vinden van werk 
Je wilt graag geholpen worden bij het vinden en zoeken van werk. In het hoofdstuk “Aan de 
slag” vind je tips die aansluiten bij deze hulpvragen.  

● Een sollicitatiebrief schrijven 
● Een passende nieuwe baan zoeken en vinden 
● Iets anders, namelijk: “hoe ik me kan doorontwikkelen binnen mijn werk” 

 

Mijn verwachting van de begeleiding 
 "Ik hoop een een baan te vinden waarin ik beter mijn ei kwijt kan." 
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Analyse huidige functiegroep 

 
Misschien denk je na over een loopbaanstap binnen je functiegroep. Doorgroeien, een 

nieuwe functie of een nieuwe werkgever? Dan is het fijn om inzicht te hebben in wat je 

mogelijkheden zijn. Welke andere functies en werkgevers zijn er in je functiegroep? Is daar in 

jouw regio of provincie ook werk in te vinden? En sluit je profiel goed aan bij wat er gevraagd 

wordt? Op deze en andere vragen vind je hieronder een antwoord.  

 

 

 

Is er voldoende werk in deze functiegroep? 
Hieronder zie je hoeveel werk er is in je functiegroep. Ook zie je wat de trend is: of het aantal 
vacatures in de afgelopen 2 maanden ten opzichte van de 2 maanden ervoor is afgenomen

, toegenomen , of gelijk is gebleven . Door te kijken naar de trend en het aantal 
vacatures zie je snel of dit het juiste moment is voor een nieuwe baan in deze functiegroep. 
 

 
 
De vraag naar werk wisselt door de jaren heen. Als er nu weinig vacatures zijn, wil dat 
niet direct zeggen dat er weinig vraag is naar deze functiegroep. Kijk daarom ook naar 
het aantal vacatures in het afgelopen jaar en de trend van de afgelopen periode.  
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Vacatures in  Trend  Afgelopen 2 maanden  Afgelopen jaar 

Jouw regio    246   2.872  

Provincie Noord-Brabant    863   10.347  

Nederland    2.613   31.357  



Zoek je ook buiten jouw regio? Dan is het handig om te weten in welke provincie(s) er de 
meeste vraag is naar financieel-administratief medewerkers. Hieronder zie je de top-5. 

 
Toelichting. Hier zie je hoeveel procent vacatures de provincie heeft ten opzichte van alle vacatures voor deze 
functiegroep in Nederland.   

 
Welke functies kent deze functiegroep? 
Iedere functiegroep bestaat uit verschillende functies. Hieronder zie je een overzicht van de 
vacature trend, het aantal vacatures en het meest voorkomende werk- en denkniveau voor 
alle functies in deze functiegroep. Wil je meer over een specifieke functie weten? Klik dan op 
de functie in de tabel om deze in de beroepenverkenner in Jobport op te zoeken. 
 

 
Toelichting. Aantal vacatures in de afgelopen 2 maanden. 
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Functies  Trend  Vacatures 
in jouw 
regio 

Vacatures 
Noord-Brabant 

Vacatures 
landelijk 

Indicatie 
werk- en 
denkniveau 

Administratief 
medewerker financiën    170  851  2.577  MBO 

Boekhouder    38  192  583  HBO 

Kostprijscalculator    32  159  482  HBO 

Medewerker 
crediteurenadministratie    20  98  297  MBO 

Administratief 
medewerker debiteuren    19  97  293  MBO 

Incassomedewerker    18  88  268  MBO 

Administratief 
medewerker verzekeringen    17  84  255  HBO 

Administratief 
medewerker boekhouding    16  78  235  MBO 

Administratief 
medewerker douanezaken    9  47  143  MBO 

Projectadministrateur    6  31  95  MBO 



 

Waar ben je goed in? Wat vind je leuk om te doen? En welke beroepen en functies 
passen hier goed bij? Onderzoek het in de beroepenverkenner in Jobport. Zo kun je 
nog beter bepalen wat de beste overstap-functies zijn voor jou.  

 
Wat wordt er gevraagd in vacatures van deze functiegroep? 
Hoe beter jouw profiel past bij wat er gevraagd wordt, hoe beter jouw kansen op werk binnen 
deze functiegroep. Bekijk hieronder of er voldoende vacatures zijn die aansluiten bij jouw 
profiel.  

 
Toelichting. Gebaseerd op het aantal landelijke vacatures in het afgelopen jaar.   
 

Wat kan ik verdienen in deze functiegroep? 
Het gemiddelde voltijds bruto salaris binnen de functiegroep financieel-administratief 
medewerkers is  

● € 30.000,- per jaar. 
Afhankelijk van de functie wisselt het gemiddelde bruto salaris van 

● € 25.000,-  per jaar  voor een administratief medewerker boekhouding tot 
● € 38.000,-  per jaar voor een kostprijscalculator 

 
Het salaris in een vacature is bijna altijd een indicatie. Het echte salaris hangt af van je 
kennis en je ervaring. Naast salaris spelen secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een 
pensioenregeling ook een belangrijke rol. Onderzoek altijd verschillende functies en 
werkgevers in een functiegroep om hier een volledig beeld bij te krijgen.  
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Welke intermediairs zoeken financieel-administratief medewerkers? 
Intermediairs, zoals uitzendbureaus, koppelen mensen die werk zoeken en bedrijven die 
(tijdelijk) werk hebben aan elkaar. In jouw regio zijn nu 23 intermediairs die vacatures 
hebben voor financieel-administratief medewerkers. Hieronder vind je de top-5 intermediairs 
met de meeste vacatures. Klik op de naam van een intermediair om deze op google op te 
zoeken en meer informatie te krijgen. 
 

 
Schrijf je in bij meerdere intermediairs zodat zij met je mee kunnen zoeken naar 
passend werk. Benieuwd naar alle vacatures van alle intermediairs? Kijk dan in de 
werkgever verkenner in Jobport en vink onder intermediairs “alleen intermediair” aan. 
 

Welke bedrijven zoeken financieel-administratief medewerkers? 
In totaal zijn er nu 53 werkgevers in jouw regio met vacatures voor financieel-administratief 
medewerkers. Hieronder vind je de top-5 werkgevers met de meeste vacatures. Klik op de 
naam van een werkgever om deze op google op te zoeken en meer informatie te krijgen.  
 

 

Werk je liever in een groot of een klein bedrijf? Vind je het belangrijk om jezelf te 
kunnen ontwikkelen? Houd je van een informele cultuur? Stel jezelf dit soort vragen 
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Intermediair  Trend  Aantal vacatures 
(afgelopen 2 maanden) 

Branche 

YoungCapital    62  Arbeidsbemiddeling 

WETALENT B.V.    13  Zakelijke dienstverlening 

Werkpartners    11  Arbeidsbemiddeling 

DIT personeel    9  Zakelijke dienstverlening 

Cluster    7  Zakelijke dienstverlening 

Werkgever  Trend  Aantal vacatures 
(afgelopen 2 maanden) 

Branche  Aantal 
werknemers 

Schipper Groep    56  Zakelijke dienstverlening  200-499 

Henryswinkels    43  Zakelijke dienstverlening  500-999 

TransIP    37  ICT  50-199 

Ask Romein     28  Industrie /Techniek  500-999 

A.i. automatisering    24  ICT  1-9 



wanneer je je verdiept in een werkgever. Vacatures van alle werkgevers vind je in de 
werkgever verkenner in Jobport.  

 

Welke mogelijkheden zijn er voor ZZP’ers en interimmers?   
Hieronder zie je de mogelijkheden om op opdrachtbasis aan de slag te gaan, als ZZP’er, 
interimmer of via een detacheringsbureau. Je ziet het aantal vacatures, de top-3 functies en 
top-3 werkgevers voor dit type werk in deze functiegroep. 
 
Aantal vacatures voor detachering-, interim- en ZZP-werk 

 
Top-3 functies met vacatures voor detachering-, interim- en ZZP-werk 

Toelichting. Aantal vacatures in de afgelopen 2 maanden. 

 
Top-3 werkgevers met vacatures voor detachering-, interim- en ZZP-werk 

 
Wil je aan de slag als ZZP’er of word je liever gedetacheerd ? Wil je kortlopende of 
langlopende opdrachten? En welke opdrachten zijn dat eigenlijk? Ontdek het in de 
vacature verkenner van Jobport. Kies hiervoor onder 'type contract' voor 
detachering/interim/zzp. 
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Vacatures in  Trend  Afgelopen 2 maanden  Afgelopen jaar 

Jouw regio    56   763 

Provincie Noord-Brabant    127   1.828 

Nederland    1.112  6.793  

Functies  Trend  Vacatures 
in jouw 
regio 

Vacatures 
Noord-Brabant 

Vacatures 
landelijk 

Indicatie 
werk- en 
denkniveau 

Administratief 
medewerker financiën    17  85  258  MBO 

Boekhouder    4  19  58  HBO 

Kostprijscalculator    3  16  48  HBO 

Werkgever  Trend  Aantal vacatures 
(afgelopen 2 maanden) 

Branche  Aantal 
werknemers 

Schipper Groep    6  Zakelijke dienstverlening  200-499 

Henryswinkels    4  Zakelijke dienstverlening  500-999 

TransIP    4  ICT  50-199 



Wat kenmerkt andere werkzoekenden?  
Werkzoekenden met ervaring in jouw functiegroep 
Veel werkgevers vinden werkervaring belangrijk. Mede daardoor kiezen veel werkzoekenden 
voor een baan waar ze al ervaring in hebben. Hieronder zie je wat deze groep kenmerkt.  

 

 
Toelichting. Gebaseerd op alle werkzoekenden met ervaring in de functiegroep financieel-administratief 
medewerkers (aantal: >500).  
 

 

Jezelf goed verkopen bij een werkgever is het halve werk. Zeker bij een nieuwe 
loopbaanstap. Het helpt dan om iets te weten over de andere werkzoekenden. Heb jij 
bijvoorbeeld minder werkervaring? Benadruk dan met welke positieve eigenschappen 
jij dit compenseert. Je bent bijvoorbeeld leergierig en wil jezelf graag ontwikkelen. 

 
Werkzoekenden die een baan zoeken in jouw functiegroep 
Dit kenmerkt werkzoekenden die hebben aangegeven dat ze een functie in jouw functiegroep 
zoeken.  

 
Toelichting. Gebaseerd op alle werkzoekenden met een wensberoep in deze functiegroep (aantal: >700). 
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Analyse alternatieve functiegroepen 
 
Je wilt je oriënteren op de volgende functiegroep(en) in jouw regio (postcodegebied 5682), in 

de  provincie Noord-Brabant. 

 

● Web professionals 

 

Om je hierbij te helpen geven we per functiegroep antwoord op een aantal belangrijke 

werk-zoek vragen. Kan ik in mijn regio werk vinden in deze functiegroep? Past mijn profiel bij 

wat er gevraagd wordt? Welke functies kent deze functiegroep en wat kan ik ermee 

verdienen? En nog veel meer.  

 

 
 

Is er voldoende werk te vinden in deze functiegroep? 
Hieronder zie je of er voldoende werk is in jouw alternatieve functiegroep. Ook zie je de 

trend: of het aantal vacatures in de afgelopen periode is afgenomen , toegenomen , 

of gelijk is gebleven . Door te kijken naar de trend en het aantal vacatures kun je snel 
zien of dit het juiste moment is voor een nieuwe baan in deze functiegroep. 
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Vacatures in  Trend  Afgelopen 2 maanden  Afgelopen jaar 

Jouw regio    232   3.572  

Provincie Noord-Brabant    643   8.234  

Nederland    1.753   22.174  



Zoek je ook buiten jouw regio? Dan is het handig om te weten in welke provincie(s) er de 
meeste vraag is naar web professionals. Hieronder zie je de top-5. 
 

 
Toelichting. Hier zie je hoeveel procent vacatures de regio heeft ten opzichte van alle vacatures voor deze 
functiegroep in Nederland.   

 
Welke functies kent deze functiegroep? 
Iedere functiegroep bestaat uit verschillende functies. Hieronder zie je een overzicht van de 
vacature trend, het aantal vacatures en het meest voorkomende werk- en denkniveau voor 
alle functies in deze functiegroep. Wil je meer over een specifieke functie weten? Klik dan op 
de functie in de tabel om deze in de beroepenverkenner in Jobport op te zoeken.  
 

 
Toelichting. Aantal vacatures in de afgelopen 2 maanden. 
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Functies  Trend  Vacatures 
in jouw 
regio 

Vacatures 
Noord-Brabant 

Vacatures 
landelijk 

Indicatie 
werk- en 
denkniveau 

Webontwikkelaar   105  396  1.199  HBO 

Frontend ontwikkelaar   32  119  360  HBO 

User interface designer   16  44  132  HBO 

Webdesigner   7  18  55  MBO 

Webmaster   5  13  39  MBO 

Consultant e-commerce   2  6  17  HBO 

UX / UI designer   2  4  13  MBO 

Digital media designer   1  4  12  HBO 

Conversie specialist   1  4  12  WO 

Programmeur flash   1  3  10  HBO 



Wat wordt er gevraagd in vacatures van deze functiegroep? 
Hoe beter jouw profiel past bij wat er gevraagd wordt, hoe beter jouw kansen op werk binnen 
deze functiegroep. Bekijk hieronder of er voldoende vacatures zijn die aansluiten bij jouw 
profiel. 
 

Toelichting. Gebaseerd op het aantal landelijke vacatures in het afgelopen jaar.   
 

Wat kan ik verdienen in deze functiegroep? 
Het gemiddelde voltijds bruto salaris binnen de functiegroep webprofessionals is  

● € 48.000,- per jaar. 
Afhankelijk van de functie wisselt dit gemiddelde bruto salaris van 

● € 38.000,-  per jaar  voor een webmaster tot 
● € 53.000,-  per jaar voor een webontwikkelaar 

 

Welke intermediairs zoeken web professionals? 
Intermediairs, zoals uitzendbureaus, koppelen mensen die werk zoeken en bedrijven die 
(tijdelijk) werk hebben aan elkaar. In jouw regio zijn nu 42 intermediairs die vacatures 
hebben voor financieel-administratief medewerkers. Hieronder vind je de top-5 intermediairs 
met de meeste vacatures. Klik op de naam van een intermediair om deze op google op te 
zoeken en meer informatie te krijgen. 
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Intermediair  Trend  Aantal vacatures 
(afgelopen 2 maanden) 

Branche 

SAP    49  Arbeidsbemiddeling 

Alten Nederland B.V.    19  Zakelijke dienstverlening 

OTSO B.V.    19  Arbeidsbemiddeling 

CGI    14  Zakelijke dienstverlening 

EFFECT Photonics B.V.    9  Zakelijke dienstverlening 



Welke bedrijven zoeken web professionals? 
In totaal zijn er nu 27 werkgevers in jouw regio met vacatures voor web professionals. 
Hieronder vind je de top-5 werkgevers met de meeste vacatures. Klik voor meer informatie 
op de naam van een werkgever om deze op google op te zoeken.  
 

 

 

Welke mogelijkheden zijn er voor ZZP’ers en interimmers?   
Hieronder zie je de mogelijkheden om op opdrachtbasis aan de slag te gaan. Dit kan als 
ZZP’er, interimmer of via een detacheringsbureau. Je ziet het aantal vacatures, de top-3 
functies en top-3 werkgevers voor dit type werk in deze functiegroep. 
 
Aantal vacatures voor detachering-, interim- en ZZP-werk 

 
Top-3 functies met vacatures voor detachering-, interim- en ZZP-werk 

Toelichting. Aantal vacatures in de afgelopen 2 maanden. 
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Werkgever  Trend  Aantal vacatures 
(afgelopen 2 maanden) 

Branche  Aantal 
werknemers 

Mediact    37  ICT  50-199 

Hexon B.V.    23  ICT  10-49 

Coolblue    15  Handel  1000+ 

Vrij     6  ICT  1-9 

Red je Pakketje    3  Logistiek  1-9 

Vacatures in  Trend  Afgelopen 2 maanden  Afgelopen jaar 

Jouw regio    46  714 

Provincie Noord-Brabant    129  1.647 

Nederland    351  4.435 

Functies  Trend  Vacatures 
in jouw 
regio 

Vacatures 
Noord-Brabant 

Vacatures 
landelijk 

Indicatie 
werk- en 
denkniveau 

Webontwikkelaar   21  79  240  HBO 

Frontend ontwikkelaar   6  24  72  HBO 

User interface designer   3  9  26  HBO 



Top-3 werkgevers met vacatures voor detachering-, interim- en ZZP-werk 

 
Wie zoeken nog meer naar een functie in deze functiegroep? 
Dit kenmerkt werkzoekenden die hebben aangegeven dat ze een functie in jouw functiegroep 
zoeken.  
 

Toelichting. Gebaseerd op alle werkzoekenden, met een wensberoep in deze functiegroep (aantal: >350). 
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Werkgever  Trend  Aantal vacatures 
(afgelopen 2 maanden) 

Branche  Aantal 
werknemers 

Mediact    7  ICT  50-199 

Hexon B.V.    5  ICT  10-49 

Coolblue    3  Handel  1000+ 



Aan de slag met dit rapport 
 
Werken aan je loopbaan begint met inzicht. Inzicht in jezelf, in de arbeidsmarkt en de match 

hiertussen. In dit rapport heb je hier veel informatie over gekregen. Maar hoe nu verder? 

 

Beroepen verkennen in de beroepenverkenner 
Met de inzichten uit dit rapport kan je nu je profiel goed invullen. Of als je al een profiel had, 
kan je het veranderen in Jobport als dat nodig is. Dit is een prima eerste stap. Daarna kun je 
met jouw profiel beroepen verkennen in de beroepenverkenner. Hier vind je veel informatie 
over beroepen, bijvoorbeeld via video’s. Ook vind je informatie over opleidingen, specifieke 
functies, en de kennis en vaardigheden die je ervoor nodig hebt. En ten slotte vind je er 
natuurlijk alle vacatures. Zo kun je nog beter bepalen wat voor jouw situatie een passende 
loopbaanstap is.  
 

Beroepen verkennen in de beroepenverkenner 
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Video-tips voor jouw loopbaanvragen 
 
Ben je op zoek naar praktische tips over 
belangrijke loopbaan onderwerpen? Zoals 
netwerken, oriënteren op een nieuwe baan, en 
alles wat met solliciteren te maken heeft? 
Bekijk dan de video-tips in de toolbox in 
Jobport. Hier vind je ook specifieke tips die 
aansluiten bij jouw hulpvragen: 
 
 
 

● Een passende nieuwe baan zoeken en vinden 
Welke stappen kun je ondernemen om die ene baan te vinden die het beste bij jou past? 
Praktische video tips hiervoor vind je onder de categorie categorie “Oriënteren”. 
 

● Een cv maken 
Wat zet je wel en niet in je cv? Hoe maak je jouw cv aantrekkelijk? En wat doe je met 
gaten op je cv? Antwoorden op deze vragen vind je in de video tips onder de categorie 
"solliciteren - cv". 
 

● Een sollicitatiebrief schrijven 
Hoe zorg je ervoor dat jouw sollicitatiebrief opvalt? Hoe begin je een brief en hoe val je op 
tussen alle andere brieven? Bekijk voor de antwoorden op oa deze vragen de video tips. 
Je vindt ze onder de categorie “solliciteren - sollicitatiebrief”. Maak je liever een 
sollicitatie video? Bekijk dan de video's onder de categorie "solliciteren - video" 
 

● Een sollicitatiegesprek voeren 
Yes! Je mag op gesprek komen. Maar hoe nu verder? Welke vragen kun je verwachten? 
Hoe kom je goed over? Hoe pak je de salarisonderhandeling aan? Bekijk om je goed voor 
te bereiden de video-tips onder de categorie "solliciteren - sollicitatiegesprek" 
 

● Netwerken 
Netwerken is de beste manier om aan een baan te komen. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg 
je ervoor dat je in contact komt met de juiste mensen? Praktische tips hiervoor vind je 
onder de categorie "netwerken" 

 
Inzicht in jezelf 
Vind je het moeilijk om je profiel in te vullen? Weet je bijvoorbeeld nog niet precies waar je 
interesses liggen? Of welke vakgebieden je aanspreken? Vraag dan aan je loopbaan 
professional om een of meer (gratis) testen voor je klaar te zetten. De uitslag van de testen 

helpt je om antwoorden te krijgen op deze vragen.   
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Data verantwoording 

Jouw antwoorden 
Al jouw antwoorden op de vragenlijst zie je 1-1 op verschillende plekken terug in dit rapport. 
Door extra data toe te voegen op basis van jouw antwoorden kunnen we je een beeld geven 
van je arbeidsmogelijkheden. Om welke data het hier gaat, lees je hieronder.  
 

Data over werkzoekenden 
Alle data over werkzoekenden komen uit de gegevensset “UWV Open Match Data” van het 
UWV WERKbedrijf. De data zijn gebaseerd op de (geanonimiseerde) beroepen informatie uit 
cv’s en vacatures van Werk.nl. Het bevat data voor alle actuele beroepen in Nederland vanaf 
25 november 2019. Alleen de werkzoekenden die bekend zijn bij het UWV WERKbedrijf en 
een profiel op Werk.nl hebben, zijn opgenomen in de data. Dus niet alle Nederlanders die 
werk zoeken. Het kan voorkomen dat niet alle gegevens van werkzoekenden bekend zijn. 
Hierdoor tellen de getallen en/of balkjes in dit rapport niet altijd op tot 100%. Voor dit rapport 
zijn de beroepen data in deze gegevensset geaggregeerd naar de functiegroepen 
classificatie zoals Jobport die hanteert. Het kan daarom voorkomen dat de daadwerkelijke 
werkzoekende populatie binnen een functiegroep enigszins afwijkt. Desondanks geven deze 
data over het algemeen een goede indicatie van de werkzoekende populatie in Nederland, 
per functiegroep.  
 

Data over werkgevers, functies en vacatures 
Alle data over werkgevers, functies en vacatures komen uit data van Jobfeed van Textkernel. 
Vacatures worden, geautomatiseerd, gevonden op het internet. Gevonden vacatures worden 
automatisch gecategoriseerd op criteria als functie, werk- en denkniveau, locatie en 
bedrijfsnaam. De data worden aangevuld met informatie als beroeps synoniemen, 
branche-informatie en bedrijfsgegevens. Hoewel de vacatures met zorg worden ontdubbeld 
en geclassificeerd naar functies kan het voorkomen dat de echte aantallen enigszins 
afwijken. Bij de functies wordt het meest gevraagde werk- en denkniveau getoond vanuit 
onderliggende vacatures. Wanneer er in dit rapport gesproken wordt over vacatures in “jouw 
regio”, dan gaat het om vacatures binnen een straal van 40 kilometer rondom het 
postcodegebied dat je hebt opgegeven.  
 

Disclaimer 

Dit rapport is geautomatiseerd tot stand gekomen op basis van de gegeven antwoorden. 
Door het gebruik van vragenlijsten zijn de resultaten subjectief, waarmee rekening moet 
worden gehouden bij de interpretatie. Mede hierdoor kan Jobport niet verantwoordelijkheid 
worden gehouden voor de juistheid van de resultaten en beschrijvingen. De geldigheidsduur 
van deze rapportage is beperkt, omdat mensen in de loop van de tijd kunnen veranderen. 
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