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Overstapberoepen UWV
Goed om vooraf te weten

De kansen op werk voor een aantal beroepen in het sociaal werk zijn al langere tijd minder goed. Zo zijn er bijvoorbeeld veel werkzoekende 

sociaal werkers en activiteitenbegeleiders. Ook zijn er naar verhouding meer mensen op zoek naar werk als trainer communicatieve 

vaardigheden, dan dat er vacatures zijn. Daardoor kan het lastig zijn om 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 
beroepenSociaal werkers (inclusief leidinggevenden)

Als sociaal werkers overstapten naar een ander beroep gingen zij de afgelopen jaren vaak aan de slag in andere functies in het sociaal domein. 
Maar daar kan het ook lastig zijn om werk te vinden. Sociaal werkers maakten ook vaak de overstap naar de zorg. Daar zijn de baankansen beter. 
In die gevallen is omscholing wel noodzakelijk. 

Consulenten wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo)

• Achtergrond in het sociaal werk is een pré
• Kennis van Wmo en gemeentelijke softwaresystemen

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

Verpleegkundigen
• Mbo-4 verpleegkunde of hbo verpleegkunde
• In ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg en GGZ, onregelmatige diensten

Praktijkondersteuners huisarts ggz
• Minimaal hbo-niveau, post hbo-opleiding POH-GGZ
• Servicegericht, stressbestendig, flexibel

Re-integratie coaches
• Relevante hbo/wo-opleiding. Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van verzuim en re-integratie 
• Inlevingsvermogen, analytisch, oplossingsgericht



Voorbeelden van overstapberoepen voor: Anderen
stapten over 

naar deze 
beroepenActiviteitenbegeleiders

Als activiteitenbegeleiders overstapten naar een ander beroep gingen zij de afgelopen jaren vaak aan de slag in andere beroepen in het sociaal 
domein. Maar daar kan het ook lastig zijn om werk te vinden. De vijf voorbeelden hierboven geven op dit moment betere baankansen. Het kunnen 
omgaan met mensen in een kwetsbare positie of met kinderen is daar vaak een vereiste. Omscholing is dan wel noodzakelijk. Maar 
activiteitenbegeleiders maken ook de overstap naar heel andere beroepen, zoals hovenier. 

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

Verzorgenden ig
• Mbo-niveau 3, soms is verkorte scholing voor volwassenen mogelijk
• Werkt bijvoorbeeld in de thuiszorg en verpleeghuizen, onregelmatige diensten

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

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

Medewerkers hovenier/hoveniers
• Mbo groen/hoveniersopleiding en/of relevante werkervaring
• Zelfstandig kunnen werken, kan lichamelijk zwaar werk zijn, veel buiten

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-word-ik-zijinstromer-in-het-onderwijs
https://www.kinderopvang-werkt.nl/diplomacheck-kwalificeert-mijn-diploma


Voorbeelden van overstapberoepen voor: Anderen
stapten over 

naar deze 
beroepenTrainers communicatieve vaardigheden

Als trainers communicatieve vaardigheden overstapten naar een ander beroep gingen zij de afgelopen jaren vaak aan de slag in bijvoorbeeld HRM 
of beroepen in een commerciële richting. Ook stapten ze over naar beroepen in de zorg en als docent talen. Voor deze beroepen zijn wel gerichte 
opleidingen noodzakelijk. 

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

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

Supervisors klantenservice
• Managementervaring is een pré
• Ook taken op het gebied van data(analyse), personeelsplanning

HRM-adviseurs
• Ontwikkelen van p&o-beleid, -instrumenten en –producten
• Goede sociale vaardigheden en begrip voor processen

Docenten vo/mbo talen
• Afgeronde hbo-lerarenopleiding (zij-instroom mogelijk). Voor klassieke talen wo-lerarenopleiding
• Meest kansrijke richtingen zijn Nederlands, Duits, Frans en klassieke talen
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