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Overstapberoepen UWV
Goed om vooraf te weten

De impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid in de reis- en evenementenbranche is nog steeds voelbaar. Het aantal particuliere en 

zakelijke reizen met het vliegtuig is nog niet op peil en nog altijd zijn er verschillende reisbeperkingen per land. Daarnaast zijn er nog steeds 

beperkende maatregelen van toepassing in de evenementenbranche, waardoor partijen ook terughoudend zijn in het (laten) organiseren 

hiervan. Ook zorgt digitalisering in de reisbranche ervoor dat er minder mensen naar fysieke reisbureaus gaan. Hierdoor kan het lastig zijn 

werk te vinden in dit soort beroepen. Dan kan het 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 
beroepenOrganisatoren van conferenties en

evenementen

Organisatoren van evenementen en conferenties stapten de afgelopen jaren over naar functies waar ze hun organisatie-, communicatie- en commercieel 
talent ook goed kunnen gebruiken. De vijf voorbeelden hierboven geven op dit moment betere baankansen.

Projectassistenten
• Hbo werk- en denkniveau
• Communicatief, initiatiefrijk, snel kunnen schakelen, zelfstandig, nauwkeurig, dienstverlenend

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) 

Personeelsplanners
• Minimaal mbo werk- en denkniveau. Ervaring op gebied van plannen en roosters is pré
• Analytisch en secuur, gemakkelijk schakelen met mensen binnen en buiten organisatie, computervaardig

Recruiters
• Commercieel, soms kennis van specifieke markten (bijvoorbeeld werving en selectie in de ict, techniek)
• Contacten leggen, netwerk onderhouden, verbinden

Accountmanagers zakelijke diensten
• Combinatie van relatiebeheer en sales op het gebied van zakelijke diensten (bijv. energie, telefonie)
• Communicatief, overtuigingskracht, netwerken, onderhandelingsvaardigheden, klant- en marktgericht



Voorbeelden van overstapberoepen voor: Anderen
stapten over 

naar deze 
beroepenReisbureaumedewerkers en reisbegeleiders

Als reisbureaumedewerkers en reisbegeleiders overstapten naar een ander beroep gingen zij de afgelopen jaren vaak aan de slag in de administratieve richting, 
horeca of in een ander beroep op gebied van toerisme/luchtvaart. De vijf voorbeelden hierboven geven op dit moment betere baankansen. Een klantgerichte en 
commerciële instelling komt ook daar goed van pas. 

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)

Hotelreceptionisten
• Minimaal mbo-3 niveau. Verantwoordelijk voor opmaken rekeningen en afrekenen met hotelgasten
• Talenkennis speelt een belangrijke rol. Servicegericht, representatief. 

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

Intercedenten
• Hbo werk- en denkniveau. Werkzaam bij een uitzendbureau.
• Communicatief sterk, overtuigingskracht, aanpakker, stressbestendig

Medewerkers bediening horeca
• Gastvrij, flexibel qua werktijden
• Representatief, vreemde talen beheersen is een pré



Voorbeelden van overstapberoepen voor: Anderen
stapten over 

naar deze 
beroepenStewards/stewardessen luchtvaart 

(grond- en cabine)

Stewards en stewardessen luchtvaart kunnen overstappen naar verschillende sectoren. Dit komt omdat er verschillende aspecten in het werk terugkomen: 
klantgerichtheid, assisteren, het werk in goede banen leiden, het werken volgens veiligheidsprotocollen, en het hoofd koel houden in lastige/onverwachte 
situaties. 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)

Pedagogisch medewerkers kinderopvang
• Minimaal mbo-3/4 niveau, gerichte opleiding zoals pedagogisch medewerker kinderopvang 
• Zowel dagopvang, buitenschoolse opvang (bso) als gastouder

Hotelreceptionisten
• Minimaal mbo-3 niveau. Verantwoordelijk voor opmaken rekeningen en afrekenen met hotelgasten
• Talenkennis speelt een belangrijke rol. Servicegericht, representatief. 

Doktersassistenten
• Mbo-4 diploma Doktersassistent
• Zelfstandig kunnen werken volgens protocollen

Objectbeveiligers
• Mbo-2 opleiding Beveiliger. Locaties zoals kantoorpanden, zorginstellingen of havengebieden
• Alert/waakzaam, fysiek in orde, flexibel inzetbaar, talenkennis (Engels), klantgericht

https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kwalificeert-mijn-diploma
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