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Goed om vooraf te weten

Het werk in cultuur, media en vormgeving verandert. Door digitalisering is er al langer minder werk voor drukkerijen en grafische bedrijven. 

Bibliotheken lenen vaker E-books via apps of een website uit en juist minder vaak papieren boeken. Daarnaast bieden bibliotheken steeds 

vaker cursussen aan en spelen zij een rol bij de aanpak van laaggeletterdheid. Hierbij wordt overigens ook gebruik gemaakt van vrijwilligers. 

Voor werkzoekenden uit deze sectoren kan het daarom goed zijn om na te denken over ander werk. Maar dat is niet altijd gemakkelijk. Dit 

overzicht kan daarbij helpen.

• De lijst geeft voorbeelden van overstappen die andere mensen de afgelopen jaren hebben gemaakt. Die beroepen bieden op dit moment een 

betere kans op werk.

• Andere overstappen zijn natuurlijk ook mogelijk. Een beroep moet namelijk wel bij iemand passen. Van de beroepen op de lijst weten we 

dat mensen de overstap ook echt hebben gemaakt. En die overstappen zijn soms verrassend. 

• Soms lijkt het overstapberoep ‘een stapje terug’. Of zijn de contracten of werktijden minder aantrekkelijk. Toch kunnen dit soort stappen 

een manier zijn om aan de slag te blijven en van daaruit verder te zoeken. 

• Per regio kan de vraag naar een beroep verschillen. Check daarom in de regio of er voldoende vacatures zijn voor het beroep.

• Vaak is een opleiding of certificaat nodig. Het Leerwerkloket biedt loopbaanadvies en kan adviseren over (om)scholingsmogelijkheden. Kijk 

hier voor een Leerwerkloket bij u in de buurt.

• UWV laat ook zien welke beroepen op dit moment voldoende tot goede kans op werk hebben. Ook dat kan helpen met nadenken over ander 

werk. 

https://www.leerwerkloket.nl/leerwerkloketten
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/beroep/kansrijke-beroepen/


Voorbeelden van overstapberoepen voor: Anderen
stapten over 

naar deze 
beroepenBibliotheekmedewerkers en bibliothecarissen

Als bibliotheekmedewerkers en bibliothecarissen overstapten naar een ander beroep gingen zij de afgelopen jaren vaak aan de slag in de 
administratieve richting. Door digitalisering zijn de baankansen in de administratieve richting minder goed. De vijf voorbeelden hierboven geven 
op dit moment betere baankansen. 

Medewerkers klantcontact
• Geen specifieke opleiding, maar wel minimaal mbo werk- en denkniveau, vaak interne trainingen
• Flexibele werktijden (soms ook avond- en weekenddiensten), vooral inbound (klantenservice)

Commercieel medewerkers binnendienst
• Mbo/hbo werk- en denkniveau. Zorgt voor offertes, contracten, administratie en informeert klanten
• Communicatief, commercieel, administratief

Leerkrachten basisonderwijs/ 
(voortgezet)speciaal onderwijs

• Hbo-diploma leraar basisonderwijs (pabo) vereist
• Mogelijkheden voor zij-instromers

Ict-servicedeskmedewerkers
• Mbo ict opleiding 
• Communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk, oplossings- en klantgericht

Groeps- en woonbegeleiders
• Minimaal mbo-3 opleiding in de zorg. Werkt in gehandicapten-, jeugd-, verslavingszorg, ggz, asielopvang
• Empathisch, stevig in je schoenen staan, onregelmatige diensten

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-word-ik-zijinstromer-in-het-onderwijs


Voorbeelden van overstapberoepen voor: Anderen
stapten over 

naar deze 
beroepenDrukwerkvoorbereiders

Vanwege digitalisering is er minder vraag naar drukwerkvoorbereiders. Daarom kan het lastig zijn om werk te vinden in een drukkerij. De vijf voorbeelden 
hierboven geven op dit moment betere baankansen. Vaak gaat het ook om een productieomgeving. Wel is omscholing noodzakelijk. 

Order- en productiebegeleiders
• Mbo-4/hbo werk- en denkniveau. Schakelt tussen klanten, leveranciers, interne (productie)afdelingen
• Kunnen organiseren, plannen, administreren. Communicatief vaardig

Operators proces- en levensmiddelenindustrie
• Opleiding mbo procestechniek of levensmiddelentechniek, vaak werkend in ploegendiensten
• Verantwoordelijkheidsgevoel, gericht op veiligheid en kwaliteit

Assemblagemedewerkers metaal / elektro
• Affiniteit met techniek
• Zelfstandig, accuraat, goede beheersing Nederlandse taal

Magazijn- en expeditiemedewerkers
• Aanpakker, iemand die de handen uit de mouwen steekt
• Soms ploegendienst, soms heftruckcertificaat gevraagd

Commercieel medewerkers binnendienst
• Mbo/hbo werk- en denkniveau. Zorgt voor offertes, contracten, administratie en informeert klanten
• Communicatief, commercieel, administratief



Voorbeelden van overstapberoepen voor: Anderen
stapten over 

naar deze 
beroepenGrafisch vormgevers

Als grafisch vormgevers overstapten naar een ander beroep gingen zij de afgelopen jaren vaak aan de slag in andere beroepen in de reclame en 
media. Ook daar is het niet altijd gemakkelijk om werk te vinden. De vijf voorbeelden hierboven geven op dit moment betere baankansen. Ze 
sluiten vaak goed aan bij de ontwerp-, commerciële of ICT-vaardigheden van grafisch ontwerpers. 

Webdevelopers (backend/technisch)
• Minimaal mbo-4 ict opleiding, vaak ervaring met JavaScript, HTML en CSS, soms ook Sketch/Adobe
• Nauwkeurig, zelfstandig, goede beheersing Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk

Industrieel ontwerpers
• Hbo/wo-niveau, beste baankansen voor technisch opgeleiden
• Creatief

Online marketeers
• Verzorgt marketing van producten of diensten via internet, hbo werk- en denkniveau, analytisch
• Brede marketingkennis aangevuld met SEA en SEO (Search Engine Advertising/Optimization) 

Order- en productiebegeleiders
• Mbo-4/hbo werk- en denkniveau. Schakelt tussen klanten, leveranciers, interne (productie)afdelingen
• Kunnen organiseren, plannen, administreren. Communicatief vaardig

Softwareontwikkelaars 
• Hbo/wo ict opleiding, ervaring met programmeertalen (bijv. C#, .NET, SQL, Javascript, HTML en CSS)
• Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels
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