Kansrijke beroepen (december 2021)
Technische toelichting
Om te bepalen of een beroep kansrijk is, zijn de volgende indicatoren gebruikt:

• De cv-vacature-ratio is de verhouding tussen het aantal cv’s en vacatures op werk.nl (gemiddelde over zes maanden, april t/m september
2021). Hoe meer werkzoekenden er zijn, hoe groter de onderlinge concurrentie is. Werkzoekenden kunnen maximaal 3 zoekberoepen opgeven
in hun cv op werk.nl. Elk zoekberoep telt mee. Tegenover deze cv’s staan vacatures op werk.nl (die vindbaar zijn voor werkzoekenden). Deze
openstaande vacatures zijn een optelling van vacatures die door werkgevers op werk.nl zijn gezet, vacatures die door de
WerkgeversServicepunten zijn verzameld en doorgezet op werk.nl en de vacatures die via Jobfeed zijn gegenereerd door te zoeken op
internet. Deze vacatureaantallen zijn ontdubbeld.
• De spanningsindicator van het 2e kwartaal 2021. Deze indicator deelt het geschatte aantal openstaande vacatures op de totale
vacaturemarkt door het aantal mensen dat korter dan 6 maanden WW ontvangt. Het aantal openstaande vacatures is gebaseerd op Jobfeed.
Dit bestand met internetvacatures is ontdubbeld, gewogen naar sector en beroepsniveau en opgehoogd tot het totaal aantal openstaande
vacatures volgens het CBS. Het gaat hier dus om een schatting van de totale vacaturemarkt, niet alleen de vacatures die bij UWV worden
gemeld.
• De WW-ontwikkeling (september 2020 – september 2021) voor de afzonderlijke beroepen en het WW-percentage. Het WW-percentage is
het aantal personen met een WW-uitkering (september 2021) als percentage van het aantal werkzame personen in een bepaald beroep
(tweejaars-gemiddelde 2019-2020).
Beroepen met een hoog aandeel scholieren, zelfstandigen en/of beroepen waar over het algemeen slechts een zeer beperkt aantal uren per week
kan worden gewerkt, zijn in dit overzicht veelal buiten beschouwing gelaten. De beroepen die zijn opgenomen zijn ook voorgelegd aan
sectordeskundigen.
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