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Quickstart Arbeidsmarktscan 

Wat is de Arbeidsmarktscan? 

De Arbeidsmarktscan berekent jouw arbeidsmarktpositie.  

Waar sta jij op de arbeidsmarkt? En wat kun je doen om jouw kansen te verbeteren? 

De Arbeidsmarktscan geeft jou een objectief beeld van je kansen, mogelijke alternatieven en de 

beste manieren om vacatures te zoeken en te solliciteren. 

De Arbeidsmarktscan bestaat uit 8 korte stappen. Hieronder lees je een toelichting op de stappen. 

 

Stap1 Kies je beroep 

Vul je huidige of laatst uitgevoerde beroep in. Vind je je beroep hier niet terug, probeer dan 

iets breder te zoeken. Door bijvoorbeeld door een net iets andere naam in te geven of een 

synoniem. Ook kan het handig zijn om niet je hele beroepsnaam in te typen, maar een 

onderdeel van de naam en vervolgens te kiezen uit de voorzetjes. 

 

 

Stap 2 Jouw toekomst 

Geef een antwoord op de vraag: In welke sector zou je werkzaam willen zijn of blijven? En 

welk ander beroep zou je willen onderzoeken. 
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Stap 3 Loopbaanvragen 

Hier geef je antwoord op 14 korte vragen. Het zijn vragen die inzicht geven in je huidige 

loopbaan. Ook zitten er zogenaamde kansverhogers tussen waarin je aangeeft in hoeverre je 

bijvoorbeeld bereid bent om een opleiding te volgen of langer te reizen naar je werk. De 

antwoorden op de loopbaanvragen wegen niet mee in je arbeidsmarktkans, wel zie je ze in 

het rapport terug.  

 

Je kunt de loopbaanvragen eventueel overslaan. 

 

Stap 4 Persoonlijk profiel 

Hier vul je gegevens over jezelf in zoals leeftijd, opleiding en postcode. Deze informatie is 

belangrijk in de berekening van je arbeidsmarktkans. 

 

Stap 5 Arbeidsprofiel 

Dit zijn vragen die gaan over o.a. contractvorm, salaris en hoeveel uur per week je werkt. 

 

Stap 6 Beroepsprofiel 

Deze vragen gaan over je vakgebied en werkervaring. 
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Stap 7 Jouw profiel 

Hier zie je een samenvatting van alles wat je hebt ingevuld. Deze gegevens worden 

meegenomen in de berekening van jouw persoonlijke arbeidsmarktkans. Wil je nog iets 

wijzigen dan kan dat door terug te gaan naar het betreffende tabblad. Let op: Na het klikken 

op Opslaan kun je niets meer wijzigen. 

 

Stap 8 Resultaat  

Hier zie je de arbeidsmarktgegevens voor je huidige beroep. Je ziet hier ook de gemiddelde 

arbeidsmarktkans van de Nederlandse beroepsbevolking, de verwachte zoekduur wanneer je 

werkloos wordt, je perspectief over 1 en 5 jaar voor dit beroep en de kans op langdurige 

werkloosheid. Deze gegevens komen tot stand met de informatie die je in de 

Arbeidsmarktscan over jezelf hebt ingevuld. Je leeftijd, de regio waar je woont en je opleiding 

wegen hierin het zwaarst mee.  

Tip: Klik in de beroepenfoto op de roze knop Verdieping en ontdek nog meer informatie over 

het beroep. Bijvoorbeeld over de arbeidsmarktkansen per regio. 

 

 

Vergelijken met wensberoep - Alternatief beroep kiezen 

Maak hier de vergelijking tussen je huidige beroep en je wensberoep en ontdek de 

overeenkomsten en verschillen. Je kunt naast je huidige beroep nog negen andere beroepen 

kiezen. 
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Voor het zoeken naar beroepen kun je in de Beroepenzoeker gebruik maken van de zoekfilters links 

op je scherm. Zo kun je bijvoorbeeld zoeken op interesses of vakgebied. De beroepen met de beste 

arbeidsmarktkans staan steeds bovenaan in de zoekresultaten rechts op je scherm. 

Klik op Afronden (rechtsboven in het scherm) om de Arbeidsmarktscan af te ronden en het rapport 

samen te stellen. Je kunt naast je huidige beroep nog één alternatief- of wensberoep kiezen om in 

het rapport te tonen. Je kunt ook kiezen voor alleen je huidige beroep. Let op: dit scherm met de 

keuze voor het rapport komt een keer voorbij, je kunt je keuze niet herzien. Wel kun je via de knop 

Bekijk je resultaten de Arbeidsmarktscan weer opnieuw openen en je resultaten blijven inzien. Je 

kunt dan ook verder gaan met het zoeken naar andere beroepen. De arbeidsmarktgegevens worden 

regelmatig geüpdatet. Het is dus interessant om de gegevens na een tijdje eens opnieuw in te kijken. 
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