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Een regionaal overzicht van kansrijke beroepen
UWV publiceert al een landelijk overzicht van kansrijke beroepen. Op veler verzoek zijn er nu ook regionale overzichten
opgesteld. Dit kan extra richting geven aan mensen die op zoek zijn naar ander werk of willen nadenken over
omscholing. Ook kan het een basis vormen voor (om)scholingsinitiatieven in de regio, gericht op beroepen waar de
arbeidsmarkt op dit moment om vraagt.

Beroepen met voldoende tot goede kansen op de arbeidsmarkt
Dit overzicht met kansrijke beroepen van regio Rijk van Nijmegen is gebaseerd op cijfers over de afgelopen maanden.
Daarbij is vooral gekeken naar de verhouding tussen het aantal vacatures en werkzoekenden. Voor het bepalen van de
kansen in de regio is eerst gekeken naar de beschikbare data van de regio Rijk van Nijmegen. Soms zijn er van een
beroep te lage aantallen om goede uitspraken te kunnen doen. In dat geval is ook gekeken naar cijfers over Rijk van
Nijmegen plus de aangrenzende regio’s samen. Dat zijn behalve regio Rijk van Nijmegen ook regio Midden-Gelderland,
regio Noordoost-Brabant, regio Noord-Limburg en regio Rivierenland.

Interessant in combinatie met deze publicatie
 Voor kleinere beroepen kan het zijn dat er alleen op landelijk niveau uitspraken mogelijk zijn. Kijk daarom ook in het
landelijk overzicht kansrijke beroepen. Er zijn bovendien nog steeds beroepen die juist geen goede kans op werk
bieden, vaak omdat er veel aanbod is van werkzoekenden. Die staan in het landelijke overzicht Minst kansrijke
beroepen. Voor een aantal daarvan maakt UWV inzichtelijk welke overstapberoepen een betere kans bieden op
werk.
 Dit regionaal overzicht van kansrijke beroepen verschijnt gelijktijdig met de jaarlijkse uitgave Regio in Beeld. Die
publicatie geeft een analyse van de arbeidsmarkt in Rijk van Nijmegen. Er is aandacht voor de ontwikkeling in het
aantal banen, vacatures en werkzoekenden in de regio. Het biedt een goed zicht op de kansen en knelpunten voor
werkzoekenden en werkgevers in Rijk van Nijmegen. In Regio in Beeld staat een selectie van de kansrijke beroepen
uit deze publicatie.

Tip voor werkzoekenden
Veel beroepen in dit overzicht vragen specifieke kennis. Vaak is een korte of langere opleiding noodzakelijk. Soms is een
certificaat voldoende. Dan is het relatief gemakkelijk om de overstap te maken. Het Leerwerkloket biedt loopbaanadvies
en kan adviseren over (om)scholingsmogelijkheden. Neem hiervoor contact op met het Leerwerkloket in uw regio.

Techniek - industrie
Assemblagemedewerkers
Assemblagemonteurs
Plaatwerkers, (CNC-)metaalbuigers
Constructiebankwerkers, constructiemedewerkers, carrosseriebouwers
Conventioneel verspaners
CNC-verspaners, CNC-programmeurs
Lassers, lasrobotoperators
Machinaal houtbewerkers
Operators proces- en levensmiddelenindustrie*
Monteurs industriële machines en installaties / mechatronica (storing, service, installatie)*
Orderbegeleiders industrie (binnendienst)
Productieplanners
Tekenaars werktuigbouw
Werkvoorbereiders en calculatoren werktuigbouw / procestechniek
Productieleiders proces- en levensmiddelenindustrie
Kwaliteitsmedewerkers, QA functionarissen, QA managers
Proces-, levensmiddelentechnologen, productontwikkelaars procesindustrie
Chemisch analisten
Ontwerpers industriële automatisering, PLC-programmeurs, embedded software engineers
Projectleiders, ontwerper-constructeurs werktuigbouw / machines / gereedschappen
Managers research & development (R&D)
* Er is ook vraag naar deze beroepen vanuit andere sectoren dan de industrie, bijvoorbeeld de energiesector of de glastuinbouw.

Techniek - bouw
Grondverzetmachinisten (shovel/wiellaadschop, hydraulische graafmachine)
Stratenmakers, rioleringsmedewerkers, vakmannen grond-, weg- en waterbouw
Metselaars
Betontimmermannen, bouwtimmermannen
Dakdekkers
Onderhoudsschilders
Werkplaatstimmermannen, interieurbouwers, wand- en plafondmonteurs, rolluik- en zonweringinstallateurs
Werkvoorbereiders, calculatoren grond-, weg- en waterbouw (gww)
(Hoofd)uitvoerders bouw en installatie
Werkvoorbereiders, calculatoren bouw
Bouwkundig inspecteurs / EPA adviseurs / BENG adviseurs*
Adviseurs / ontwerper-constructeurs civiele techniek, Projectleiders grond-, weg- en waterbouw
BIM modelleurs, tekenaars bouwkunde
Adviseurs en constructeurs bouwkunde
Projectleiders bouw
* EPA staat voor EnergiePrestatie Adviseur; BENG staat voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen. Alleen gediplomeerde adviseurs mogen een
energielabel afgeven.

Techniek - installatietechniek
Installateurs / monteurs luchtbehandeling, ventilatie en koeltechniek
Elektriciens, monteurs elektrische installaties (incl. zonnepanelen en laadpalen)
Loodgieters / monteurs gas, water, sanitair, verwarming (incl. warmtepompen)
Monteurs beveiligingsinstallaties
Medewerkers technische dienst elektrotechnisch
Meet- en regeltechnici, monteurs meet- en regeltechniek
Tekenaars installatie- en elektrotechniek
Werkvoorbereiders en calculatoren elektrotechniek
Ontwerpers elektronica en elektrotechnische installaties
Projectleiders installatie- en elektrotechniek
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Techniek - voertuigen
Rijwielmonteurs
Automonteurs (personenauto / bedrijfswagen), keurmeesters, werkplaatschefs
Monteurs mobiele werktuigen (incl. landbouwvoertuigen)

Transport en logistiek
Heftruckchauffeurs, reachtruckchauffeurs
Vrachtwagenchauffeurs
Expediteurs
Transportplanners

Veiligheid
Handhavers openbare ruimte (BOA’s)
Objectbeveiligers

Agrarisch - groen
(Voorman) hoveniers / groenonderhoud, boomverzorgers

Detailhandel
Verkoopmedewerkers voedingsspeciaalzaken
Verkoopmedewerkers elektronica
Verkoopmedewerkers keukens/badkamers

Horeca
Medewerkers fastservice (in o.a. snackbars, ijssalons, lunchrooms)
Medewerkers bediening
Restaurantkoks

Schoonmaak - reiniging
Schoonmakers
Gespecialiseerde schoonmakers (industrieel-, calamiteiten)
Teamleiders schoonmaak

Bedrijfseconomisch - commercieel
Medewerkers klantcontact / klantenservice
Supervisors klantcontact
Intercedenten
Recruiters
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Financieel - juridisch
Financieel administrateurs
Salarisadministrateurs
Kredietbeoordelaars, hypotheekadviseurs*
Assurantieadviseurs, acceptanten verzekeringsmaatschappij*
AA- en assistent accountants
Assistent controllers
Controllers, compliance officers, customer due dilligence- (cdd)/know your customer (kyc) specialisten, IT-auditors
Inkopers
Hoofden inkoop
Juristen / juridisch adviseurs, kandidaatnotarissen**
* Voor deze beroepen zijn Wft-diploma’s nodig (Wet op het financieel toezicht).
** Er is een groeiende vraag vanuit juridische afdelingen van bedrijven, bijvoorbeeld naar commercial legal council of juridisch specialisten
op het gebied van IT/privacy.

ICT
Ict-servicedeskmedewerkers
BI specialisten
Software consultants ERP / CRM
Applicatie- en functioneel beheerders
Systeembeheerders
Architecten ict, systeemontwikkelaars
Programmeurs / developers specifieke talen (o.a. .NET, java, C#, PHP, javascript)
Security specialisten
Software testers, testmanagers
Webdevelopers (backend/technisch)

Overheid
Medewerkers burgerzaken
Consulenten wet maatschappelijke ondersteuning (wmo)*
Beleidsmedewerkers milieu
* Veel gemeenten zoeken vooral mensen met gemeentelijke ervaring en/of een afgeronde sociale of paramedische opleiding.

Onderwijs - pedagogisch
Pedagogisch medewerkers kinderopvang
Docenten vo / mbo exacte vakken (wiskunde, natuurkunde, scheikunde, ict / informatica)

Zorg
Huishoudelijk medewerkers thuiszorg
Helpenden in instellingen*
Verzorgenden individuele gezondheidszorg (ig), kraamverzorgenden
Woonbegeleiders gehandicaptenzorg
Algemeen verpleegkundigen
Tandartsassistenten
Doktersassistenten
Wijkverpleegkundigen
Gz-psychologen, klinisch psychologen, eerste lijns-psychologen
Specifieke medisch specialisten (o.a. arts spoedeisende hulp, klinisch geriater, specialist ouderengeneeskunde, arts
verstandelijk gehandicapten)
* Er zijn vooral goede kansen voor helpenden die kunnen doorstromen richting verzorgende ig (niveau 3).
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ontwikkelingen in de sociale zekerheid

verder professionaliseren van de dienstverlening

arbeidsmarkt en arbeidsparticipatie

financiële aspecten van de sociale zekerheid

