Producten overzicht
Afdeling arbeidsmarktinformatie en - advies

Kennis van de arbeidsmarkt

Duidend en beschrijvend
De afdeling Arbeidsmarktinformatie en –advies publiceert producten die inzicht
geven in de ontwikkelingen van de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze producten
beschrijven niet alleen actuele ontwikkelingen, maar duiden deze ook.

Onze producten
Producten van de
afdeling

Regionale producten
Basisset Regionale arbeidsmarktinformatie
Regionale Nieuwsflits
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Sectorale producten
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Basiscijfers Jeugd
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Welke beroepen bieden kansen?

Thematische producten
Arbeidsmarktprognose

Duiding arbeidsmarktontwikkelingen
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Vacatures in Nederland
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Kennis van de arbeidsmarkt

Basisset Regionale arbeidsmarktinformatie
De publicatie 'Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie' geeft maandelijks per
arbeidsmarktregio inzicht in de stand van zaken op de arbeidsmarkt met
aandacht voor WW-uitkeringen en vacatures. De basissets verschijnen maandelijks
voor alle 35 arbeidsmarktregio’s.

Producten van de
afdeling
Duidende en beschrijvende
producten

Doel
Het aanbieden van een eerste oriëntatie op de stand en ontwikkeling van de
regionale arbeidsmarkt.

Relevant voor
Mensen die de regionale arbeidsmarkt als werkveld hebben: bestuurders,
beleidsmakers, managers, onderzoekers, arbeidsbemiddelaars en
re-integratiemedewerkers.

Terug naar producten van de afdeling
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Kennis van de arbeidsmarkt

Basiscijfers Jeugd
De publicatie ‘Basiscijfers Jeugd’ geeft een actueel beeld van de ontwikkelingen op
de arbeidsmarkt (UWV) en de stage markt (SBB) voor jongeren. De basiscijfers
Jeugd verschijnt twee keer per jaar voor 35 arbeidsmarktregio’s en heel Nederland.

Producten van de
afdeling

Doel
Actuele regionale arbeidsmarktinformatie over kansen en mogelijkheden voor
jongeren op de stage- en arbeidsmarkt.

Duidende en beschrijvende
producten

Relevant voor
Gemeenten, onderwijsinstellingen, UWV regionale samenwerkingsverbanden,
professionals in de uitvoering op het gebied van arbeidsbemiddeling, jongeren,
onderzoekers.

Terug naar producten van de afdeling
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Kennis van de arbeidsmarkt

Regio in Beeld
Regio in Beeld schetst de huidige en toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen per
regio. Zij gaat in op banen en vacatures, onbenut arbeidsaanbod, kansen voor
werkzoekenden en uitdagingen voor de (regionale) arbeidsmarkt. Regio in Beeld
verschijnt een maal per jaar voor alle 35 arbeidsmarktregio’s en heel Nederland.

Producten van de
afdeling
Duidende en beschrijvende
producten

Doel
Ondersteuning bieden bij het stimuleren van regionale samenwerking op het terrein
van arbeidsmarktbeleid

Relevant voor
Beleidsmakers van regionaal arbeidsmarktbeleid (wethouders, beleidsadviseurs en
management UWV).

Terug naar producten van de afdeling
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Kennis van de arbeidsmarkt

Regionale Nieuwsflits
Een korte, duidende tekst over regionale arbeidsmarktontwikkelingen die wordt
aangevuld met een standaard tabellen set.

Doel
Producten van de
afdeling

De regionale pers maandelijks op de hoogte brengen van ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt.

Relevant voor
Duidende en beschrijvende
producten

Regionale pers.

Terug naar producten van de afdeling
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Kennis van de arbeidsmarkt

Sectorbeschrijvingen

Producten van de
afdeling

UWV stelt voor circa 20 sectoren een arbeidsmarktbeschrijving op. Hierin treft u
actuele informatie aan over ontwikkelingen in de werkgelegenheid, de
vacaturemarkt, economische en arbeidsmarkttrends, overschotten en tekorten nu en
straks, ontwikkelingen in (N)WW-volume, mobiliteitsgegevens en kansen en
mogelijkheden. Ook bevatten de sectorbeschrijvingen informatie over de regionale
arbeidsmarktsituatie en –ontwikkeling in de arbeidsmarktregio’s.

Doel
Duidende en beschrijvende
producten

Geven van een beeld over de werkgelegenheid, vacatures, belangrijke trends,
overschotten, tekorten en kansen in sectoren.

Relevant voor
Arbeidsmarktpartijen in sectoren, regio’s en landelijk.

Terug naar producten van de afdeling
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Kennis van de arbeidsmarkt

Welke beroepen bieden kansen?
Het product biedt een overzicht van de huidige situatie als voor de middellange
termijn van krapte-beroepen. Vacatures zijn hiervoor vaak moeilijk(er) vervulbaar.
Ook wordt inzicht gegeven in de grootste overschotberoepen.

Doel
Producten van de
afdeling

Geven van inzicht in de knelpunten of kansen op beroeps(groep)niveau en een
bruikbaar uitgangspunt vormen voor bijvoorbeeld omscholingsprojecten in het kader
van werk-naar-werk of van-werkloosheid-naar-werk.

Duidende en beschrijvende
producten

Relevant voor
Sectoren en werkgeversorganisaties, vakbonden en UWV ten behoeve van
werkgeversdienstverlening.

Terug naar producten van de afdeling
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Kennis van de arbeidsmarkt

Arbeidsmarktprognose
De Arbeidsmarktprognose van UWV schetst de verwachte landelijke, regionale en
sectorale arbeidsmarktontwikkelingen op de korte termijn (twee jaar). Zij gaat in op
banen en vacatures, beroepsbevolking en WW-uitkeringen. Deze prognose
verschijnt elk jaar.

Producten van de
afdeling
Duidende en beschrijvende
producten

Doel
Het weergeven van trends en prognoses van de Nederlandse arbeidsmarkt: zowel
nationaal, regionaal als sectoraal.

Relevant voor
UWV landelijk & regionaal management, landelijke & regionale overheid,
samenwerkingsorganisaties in de arbeidsmarktregio, organisaties van sociale
partners, grote werkgevers en landelijke/regionale pers.

Terug naar producten van de afdeling
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Kennis van de arbeidsmarkt

Duiding arbeidsmarktontwikkelingen
De publicatie 'Duiding arbeidsmarktontwikkelingen’ geeft een beeld van de
economische ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor de Nederlandse
arbeidsmarkt. De afdeling arbeidsmarktinformatie en -advies brengt deze duiding elk
kwartaal uit.

Producten van de
afdeling
Duidende en beschrijvende
producten

Doel
Het weergeven van actuele trends in het afgelopen kwartaal met een korte
vooruitblik naar de toekomst.

Relevant voor
UWV landelijk & regionaal management, landelijke & regionale overheid,
samenwerkingsorganisaties in de arbeidsmarktregio, organisaties van sociale
partners, grote werkgevers en landelijke/regionale pers.

Terug naar producten van de afdeling
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Kennis van de arbeidsmarkt

Persbericht CBS/UWV en Nieuwsflits

Producten van de
afdeling

Maandelijks publiceert UWV via een gemeenschappelijk persbericht met CBS de
cijfers over de ontwikkeling van werkloze beroepsbevolking (CBS) en het aantal
WW-uitkeringen (UWV). Hieraan gerelateerd brengt UWV de Nieuwsflits
Arbeidsmarkt uit. Deze nieuwsflits zoomt verder in op WW-uitkeringen, UWVvacatures, ingediende ontslag aanvragen en verleende ontslagvergunningen.
Daarnaast is elk kwartaal de spanningsindicator arbeidsmarkt opgenomen.

Doel
Duidende en beschrijvende
producten

Actuele inzicht in arbeidsmarktontwikkelingen.

Relevant voor
UWV landelijk & regionaal management, landelijke & regionale overheid,
samenwerkingsorganisaties in de arbeidsmarktregio, organisaties van sociale
partners, grote werkgevers en landelijke/regionale pers.

Terug naar producten van de afdeling
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Kennis van de arbeidsmarkt

Rapportage (N)WW, 25 jaar
De Rapportage (N)WW jongeren geeft maandelijks de ontwikkelingen weer voor het
aantal WW-uitkeringen en het aantal niet-werkende werkzoekenden, jonger dan 25
jaar, geregistreerd bij UWV.

Producten van de
afdeling

Doel
Actueel inzicht geven in arbeidsmarktontwikkelingen van werkzoekende jongeren tot
25 jaar.

Duidende en beschrijvende
producten

Relevant voor
UWV landelijk & regionaal management, organisaties van sociale partners en
landelijke/regionale pers.

Terug naar producten van de afdeling
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Kennis van de arbeidsmarkt

Rapportage (N)WW, 50+
De Rapportage (N)WW ouderen geeft maandelijks de ontwikkelingen weer voor het
aantal WW-uitkeringen en het aantal niet-werkende werkzoekenden van 50 jaar en
ouder, geregistreerd bij UWV.

Producten van de
afdeling

Doel
Actueel inzicht geven in arbeidsmarktontwikkelingen van werkzoekenden van 50
jaar en ouder.

Duidende en beschrijvende
producten

Relevant voor
UWV landelijk & regionaal management, organisaties van sociale partners en
landelijke/regionale pers.

Terug naar producten van de afdeling
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Kennis van de arbeidsmarkt

Vacatures in Nederland
De publicatie ‘Vacatures in Nederland’ schetst een beeld van de vacatures in
Nederland. Hoe werven werkgevers personeel? Waar liggen de kansen voor
werkzoekenden, met name voor diegenen die moeilijker een baan vinden?

Producten van de
afdeling
Duidende en beschrijvende
producten

Doel
In beeld brengen van de vraagzijde van de arbeidsmarkt; klanten van UWV van
advies voorzien bijv. over de inzet van wervings-/aannamekanalen, aangegeven van
kansrijke sectoren voor werkzoekenden vooral met het oog op het (weer) aan het
werk helpen van UWV doelgroepen als ouderen en arbeidsgehandicapten.

Relevant voor
Adviseurs arbeidsmarkt, adviseurs werkzoekenden/werkgevers; beleidsmakers,
onderzoekers binnen en buiten UWV.

Terug naar producten van de afdeling
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Maak zelf uw eigen product
Op het Arbeidsmarkt portaal kunt u zelf tabellen samenstellen en gegevens
downloaden van werkzoekenden, vacatures, spanning op de arbeidsmarkt,
mobiliteit op de arbeidsmarkt en WW-rechten. U kunt kiezen uit eenvoudige tabellen
(op basis van meest gestelde vragen) en tabellen op maat.

Producten van de
afdeling

Doel
Betrouwbare data over de arbeidsmarkt beschikbaar stellen voor analyses.

Duidende en beschrijvende
producten

Relevant voor
Arbeidsmarktpartijen, gemeenten en onderzoeksbureaus.

Terug naar producten van de afdeling
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