
Seniorenkracht
Een HR tool om senioriteit te benutten

1. Sluit aan op levensfasen en benut leeftijdsverschil 
Elke levensfase kent zijn eigen thema’s, kwaliteiten en risico’s. Aansluiting op levensfasen is een voorwaarde 
voor duurzame inzetbaarheid. Weet wat er leeft en speelt in de verschillende leeftijdsgroepen ... 

2. Creëer mogelijkheden voor ontwikkeling 
Een lange functieverblijfsduur is een risicofactor. Wie te lang hetzelfde werk doet verleert het veranderen. 
Rust roest. Voor vitaliteit is ontwikkeling belangrijk. Dat kan door formele opleiding en training of door ... 

3. Stimuleer loopbaanregie 
Leidinggevenden vinden het niet altijd makkelijk om met senioren in gesprek te gaan over hun loopbaan. 
Gebrek aan inzicht in levensfasen en te weinig regelcapaciteit kunnen leidinggevenden in de weg zitten ... 

4. Pas arbeidsvoorwaarden aan 
Arbeidsvoorwaarden kunnen duurzame inzetbaarheid belemmeren of bevorderen en kunnen wel of niet 
Inspelen op behoeften van verschillende levensfasen. Zo waren zogenaamde “ontzie-maatregelen” ... 

5. Compenseer afname fysieke kracht 
Bij de gemiddelde senior nemen fysieke spierkracht, zien en horen af en wordt de hersteltijd langer. 
Bij veel werk spelen deze fysieke aspecten geen noemenswaardige rol of kan afname van kracht ... 

6. Topondersteuning en medewerkersbetrokkenheid 
Ondersteuning door de top is een belangrijke randvoorwaarde. Een visie op duurzame inzetbaarheid, 
Die linkt met de eigen missie werkt eveneens ondersteunend. En wat vindt u een passende ... 

7. Doorbreek stereotypering
Vooroordelen kunnen in de weg zitten bij samenwerken, het aanname beleid en leidinggeven. Het niet 
Uitspreken van bedenkingen en oordelen werkt niet. Het aanreiken van feitelijke informatie bij ... 

Deze HR tool informeert u over kwaliteiten van senioren, hoe u deze kunt benutten en tot hun recht kunt laten komen. 
Tenminste 700 beroepen zijn extra kansrijk voor senioren; voor de 15 sectoren wordt per sector getoond voor welke 
beroepen dit geldt. Aansprekende voorbeelden beschrijven hoe u in de praktijk senioriteit kunt benutten. Hieronder 
staan 7 aanbevelingen voor organisaties, onder meer geïnspireerd door ronde tafel gesprekken in verschillende sectoren. 
Per aanbeveling een reeks tips hoe positieve aandacht voor senioren concreet vorm kan krijgen. Kracht kunnen benutten 
betekent ook duurzaam inzetbaar blijven en dat is voor jong en oud belangrijk. Vaak hebben de adviezen dan ook 
betrekking op alle leeftijden.  
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“Jongeren veranderden onze manier van communiceren”
De bedrijfsleiding sprak met groepen jongeren. Jongeren 
bleken op communicatiegebied wensen en adviezen te hebben. 
Inmiddels is er een LinkedIn groep, die actief met een onderwerp 
aan de slag is; wordt er veel meer gesms-ed in plaats van 
getelefoneerd met collega’s en vindt er digitale opinievorming 
plaats.

Rooster makkelijker rond door gemixte teamsamenstelling
In een verzorgingshuis bleken oudere medewerkers liever op door 
de weekse dagen dan op reguliere tijden te werken. “Jongeren 
hadden voorkeur voor een accent in de weekenden; dat levert 
meer inkomen op. In divers samengestelde teams is het rooster 
rondkrijgen makkelijker.” 

Lunchbijeenkomsten
Een manager heeft er de gewoonte van gemaakt om wekelijks 
met 5 à 6 medewerkers te lunchen en het te hebben over wat hen 
bindt en boeit in het vak. Er wordt bewust gekozen voor een mix 
aan deelnemers, qua leeftijd, functie en achtergrond. Zo kunnen 
ook onderlinge vooroordelen over elkaar op informele manier 
besproken worden.

Seniorenraad als interne adviseur
Bij een grotere organisatie van verschillende verzorgingshuizen 
is op elke locatie een seniorenraad van 50-plussers. Elke raad 
vaardigt een ambassadeur af naar de centrale seniorenraad. 
De raden worden gebruikt als klankbord. 

Geef ruimte aan jong en oud om (elkaar) meerwaarde te tonen 
“Jonge medewerkers helpen bij ons senioren met ICT 
vernieuwingen. Senioren helpen jonge medewerkers verder 
met hun praktijkervaring. Als wij een projectgroep samenstellen 
zorgen we voor diversiteit, ook qua leeftijd. Jonge mensen 
zijn sterk in “out of the box-denken”, senioren in het tactisch 
presenteren van vernieuwingen en het ondersteunen van 
implementatie.”

“Op ons belastingkantoor is de gemiddelde leeftijd bijna 49 en 
zijn er nauwelijks nog jongeren. Over een paar jaar hebben we 
een grote uitstroom van babyboomers en hebben we weer een 
flink aantal jongeren nodig. We moeten uitkijken dat de inbreng 
van (de toekomstige) jongeren bij voorbaat ondergesneeuwd 
raakt, gegeven de getalsverhoudingen. Die inbreng is namelijk wel 
heel erg nodig om met de tijd mee te blijven gaan. Om dit goed 
op te pakken hebben we allereerst een generatie-bijeenkomst 
georganiseerd, waarbij medewerkers met veel enthousiasme met 
elkaar op zoek zijn gegaan naar wat er te leren is van elkaar en hoe 
we aantrekkelijk kunnen zijn voor jongeren”.

Sluit aan op levensfasen en benut leeftijdsverschil
Elke levensfase kent zijn eigen thema’s, kwaliteiten en risico’s. Aansluiting op levensfasen is een voorwaarde voor duurzame 
inzetbaarheid. Weet wat er leeft en speelt in de verschillende leeftijdsgroepen en maak gebruik van de complementaire 
kwaliteiten van jong en oud. Luister naar de verschillende leeftijdsgroepen. Ga na wat ze nodig hebben. Zet leeftijdsgenoten af 
en toe ook eens bij elkaar. En laat ze vooral ook met elkaar praten over opvattingen, werkwijzen en kwaliteiten van jong en oud. 
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Verzorgingshuizen:  
werk meer met rollen en minder met functies 
Ergocoaches: in een verpleeghuis vindt men het zo belangrijk 
dat er goed met apparatuur en met een goede houding gewerkt 
wordt dat er een speciale rol gecreëerd is. Elk team heeft nu een 
verzorgende die getraind is en alert is op verkeerde bewegingen 
of het niet benutten van hulpmiddelen. Deze ergo- coach spreekt 
collega’s aan en brengt “transfer” wetenswaardigheden in op 
het teamoverleg. Een casemanager verdiept zich inhoudelijk in 
de beperkingen/ziekte/medicijnen van één cliënt en adviseert 
collega’s over aanpak en ziekteverloop. De mentor zorgt ervoor dat 
nieuwe collega’s begeleiding krijgen. De mentor stimuleert ook 
dat de nieuweling ruimte krijgt op het teamoverleg om nieuwe 
inzichten vanuit de opleiding, te delen met collega’s. 

Richt het scholingsaanbod ook op senioren 
Ten onrechte wordt veel minder geïnvesteerd in scholingsaanbod 
voor senioren. De doorsnee senior heeft veel ervaring en 
praktijkkennis. De kennis van theorie is vaak verouderd. Om “bij te 
blijven” en nieuwe inzichten op te doen is scholing een belangrijk 
hulpmiddel. Organiseer ook eens speciaal voor “zeer ervaren 
medewerkers” scholing, die een goede balans biedt tussen 
aansluiting op praktische kennis en ervaring en nieuwe kennis. 
Een senior docent of trainer schept vertrouwen. 

Bied de gelegenheid een kijkje buiten de deur te nemen
Onbekend maakt onbemind. Oriëntatie bij andere organisaties via 
(snuffel)stages, uitwisseling van leidinggevenden of medewerkers 
geeft laagdrempelig de gelegenheid om eens te ervaren hoe het 
bij een andere organisatie is. Of hoe heel ander werk eruit ziet. 
Vaak snijdt het mes aan twee kanten en worden medewerkers 
over en weer hiertoe in de gelegenheid gesteld. 

Bied leeftijdsloze traineeships
Selecteer op talent en motivatie los van leeftijd. Trek de leeftijd 
voor deelname aan een MD traject ook fors omhoog. Er zijn geen 
redenen om medewerkers boven de 45 jaar niet deel te laten 
nemen. Immers, er zijn nog heel wat jaren waarin gebruik gemaakt 
kan worden van de investeringen. 

Creëer mogelijkheden voor ontwikkeling
Een lange functieverblijfsduur is een risicofactor. Wie te lang hetzelfde werk doet verleert het veranderen.  
Rust roest. Voor vitaliteit is ontwikkeling belangrijk. Dat kan door formele opleiding en training of door leren  
in de praktijk zoals stages, feedback, nieuwe taken, functie-wijzigingen of participeren aan projecten. 
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Training leidinggevenden
“Beloon managers ook eens voor hun bijdrage aan de ontwikke-
ling van medewerkers; nu zijn dat bij ons bankbedrijf geen 
officiële targets. En jonge managers hebben vaak te weinig 
idee hoe ze zo’n gesprek met een senior vorm kunnen geven. 
Achtergrondinformatie en training kunnen dan behulpzaam zijn.” 

Vraag gericht naar loopbaanplannen van senioren. 
“We praten met alle medewerkers van 50 jaar en ouder over wat 
ze gaan doen de komende 5 jaar. Wat goed gaat. Wat lastig is. Of 
er ontwikkelingswensen zijn en dergelijke. Dit gesprek wordt door 
de personeelsfunctionaris gevoerd omdat die breder geïnformeerd 
is over onderwerpen waar vaak vragen liggen. Natuurlijk stemt de 
medewerker zijn loopbaanplan met de leidinggeven af.”

Juist met senioren blijven praten
Een nieuw benoemde ICT manager bij een bankbedrijf vroeg in 
persoonlijke gesprekken met medewerkers naar hun passie in hun 
werk. “Velen vielen een tijdje stil; die vraag was lang – of misschien 
wel nooit – gesteld”.

Biedt 50 plusser loopbaanreflectie aan 
Een zorginstelling biedt alle medewerkers wanneer zij rond de 
50 jaar oud zijn een twee-daagse loopbaantraining aan. Dit vindt 
plaats in een beetje luxe omgeving, om de medewerkers een beetje 
te fêteren en erkenning te geven voor hun werk. Tijdens de training 

stellen ze een loopbaanplan op. Vooraf wordt deel name hieraan 
besproken met de direct leidinggevende, zodat naderhand het 
loopbaanplan ook actief opgepakt word door zowel leiding als 
medewerker.

Prikkel medewerkers tot loopbaanactiviteit
Een universiteit biedt haar medewerkers loopbaanworkshops 
voor elke levensfase. Medewerkers brengen aan de hand van een 
digitale scan vooraf hun talenten en drijfveren in kaart en staan 
tijdens de workshop stil bij wat hen in deze levensfase in hun 
kracht zet.

Versterk loopbaanregie van senioren 
Stimuleer zelfkennis en vooral het opnieuw opzoeken van 
drijfveren. 

Breng medewerkers in contact met alternatieven 
 “Wij werken met heel betrokken medewerkers. Ook als het werk 
fysiek zwaar valt, wil men toch niet om zich heen kijken. Het advies 
is om – denkend vanuit de drijfveren – alternatieven onder de 
aandacht te brengen waar men ook kan werk van belang kan doen.”

“Via ons detacheringsbureau werken senioren in allerlei tijdelijke 
functies. Goed voor managers om ervaring op te doen met de 
deskundigheid van senioren en goed voor de senioren zelf.”  

Stimuleer loopbaanregie
Leidinggevenden vinden het niet altijd makkelijk om met senioren in gesprek te gaan over hun loopbaan. Gebrek aan inzicht in 
levensfasen en te weinig regelcapaciteit kunnen leidinggevenden in de weg zitten. Sommige oudere medewerkers verwachten 
nog dat hun werkgever voor hun loopbaan zorgt. Jongeren zijn meer gewend verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
loopbaan. Ouderen zijn gaan werken in een tijd dat een andere cultuur gold. Stimuleer en faciliteer alle medewerkers het heft in 
eigen hand te nemen als het gaat om hun loopbaan en besteedt extra aandacht aan senioren. 
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Biedt zij-instromers meer salaris
De sector Zorg en Welzijn is een voorbeeld van een groeiende 
sector en de aard van het werk past goed bij menige seniore 
werkzoekende, die zinvol werk wil doen. Een organisatie van 
verzorgings- en verpleeghuizen heeft een oplossing gevonden 
door het aanvangssalaris aan te passen. ”Zij-instromers, die de 
opleiding tot verzorgende of begeleider gaan volgen, ontvangen 
in onze organisatie een salaris dat in de buurt ligt van hun huidige 
salaris. Het maximum wordt gevormd door het salaris dat zij 
krijgen als de opleiding is afgerond. Regelmatig blijkt dat net 
voldoende om de overstap financieel mogelijk te maken.” 

Biedt grotere (deeltijd)contracten aan 
In arbeidsvoorwaarden aansluiten op levensfasen kan ook 
betekenen goed kijken naar de omvang van aangeboden 
vacatures. Juist voor jongere sollicitanten kan de kleine omvang 
van een baan een struikelblok zijn. Zij gaan op weg naar het  
zich zelfstandig settelen en willen een salaris dat hen daartoe  
in staat stelt.

Negatieve prikkels
De gewoonte bij sommige grote organisaties om ingeval 
van reorganisaties bij senioren vertrek te stimuleren met een 
“zak geld”, verhindert pro activiteit. Men gaat afwachten en vindt 
zich een dief van de eigen portemonnee als men op zoek gaat 
naar een nieuwe baan. En dat terwijl de UWV cijfers over in- 
uitstroom helder zichtbaar maken dat “van werk naar werk gaan” 
de meeste kansen biedt om inzetbaar te blijven.

Pas arbeidsvoorwaarden aan 
Arbeidsvoorwaarden kunnen duurzame inzetbaarheid belemmeren of bevorderen en kunnen wel of niet inspelen op behoeften van 
verschillende levensfasen. Zo waren zogenaamde “ontzie-maatregelen” als extra vakantiedagen voor senioren indertijd bedoeld om 
ouderen te beschermen. Diezelfde ontzie-maatregelen keren zich nu tegen senioren als het gaat om in- of externe mobiliteitskansen. 
Wat betreft instroom van senioren kan een leerlingsalaris voor de senior een knelpunt zijn. Regelgeving over werktijden kan een 
flexibele invulling of werken met (digitaal) zelfroosteren in de weg staan. En “gouden handboeien” spreken voor zich.

4.
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Maak een project van het verminderen van fysieke belasting 
“Binnen onze verpleeg- en verzorgingshuizen is op het gebied 
van fysieke belasting veel gebeurd de afgelopen jaren. Er zijn 
inmiddels goede hulpmiddelen en instructies en controles op 
uitvoering. Ook voor oudere instromers zijn er geen belemme-
ringen in dat opzicht.” 

“Als het verzuim hoog is en de medewerker aangeeft dat het 
werk te zwaar is, ga dan heel precies bekijken waar dat aan ligt. 
Op welke tijdstippen, bij welke handelingen en bij welke cliënten. 
Vaak is met enkele kleine aanpassingen (andere cliënten helpen, 
bepaalde handelingen minder of minder snel achter elkaar doen) 
op te lossen. Laat een logboek maken en laat een deskundige 
(bijvoorbeeld de ergocoach) meekijken naar wat beter kan”. 

BMW opent een fabriek voor 50-plussers
De Duitse autofabrikant zag in het nijpende tekort aan 
vakbekwame technici en daling van het geboortecijfer reden om 
heel goed te zorgen voor ervaren seniore medewerkers. Er werd 
een nieuwe hal ontworpen met behulp van fysiotherapeuten, 
artsen en seniore medewerkers zelf. Er is flink geïnvesteerd in 
diverse maatregelen. Zo loopt de productieband langzamer, zijn 
er krukken op plaatsen waar veel wordt gestaan, grotere letters 
op de computers, vergrootglazen in werkkasten en veel extra 
robots die zware en monotone taken overnemen van de mens. 
Medewerkers krijgen een uitgebreide training rond thema’s als 
gezondheid en beweging en kunnen de hulp inroepen van een 
fysiotherapeute. De investeringen blijken zich onder meer door 
een verhoogde productiviteit ruim terug te verdienen. 

Meet belastbaarheid 
Zeker als er sprake is van een zware belasting in het werk, is 
het zinvol het werkvermogen van medewerkers op gezette 
tijden te meten. De workability-index verschaft inzicht in het 
werkvermogen op individueel niveau en groepsniveau.  
Het gaat om fysieke en mentale belastbaarheid. Meer info  
op 

Compenseer afname fysieke kracht 
Bij de gemiddelde senior nemen fysieke spierkracht, zien en horen af en wordt de hersteltijd langer. Bij veel werk spelen 
deze fysieke aspecten geen noemenswaardige rol of kan afname van kracht gecompenseerd worden. Bij fysiek zwaar werk is 
zorgvuldig gebruik van hulpmiddelen en goede arbeidsomstandigheden voor senioren extra belangrijk. Senioren verzuimen 
minder vaak en wel langer. Is het verzuimpercentage van senioren hoger dan gemiddeld in de branche, dan is er aanleiding 
extra scherp te zoeken naar passende maatregelen. 
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Investeer!! Niks doen kost meer. 
Maak een businesscase. Maak zichtbaar wat de personeels-
samenstelling over 5 jaar zal zijn. Met uw in- en uitstroom-
gegevens bij de hand is dat overzicht met behulp van een (gratis) 
tool eenvoudig te geven, zie . Reken uit wat het 
kost als het beleid niet wijzigt en de gemiddelde leeftijd stijgt. 
Maak zichtbaar welke investeringen nu gedaan worden in de 
verschillende leeftijdsgroepen en wat daar het effect van is in 
termen van ziekteverzuim en ongewenst verloop. Met andere 
woorden wat zal het kosten als niet extra geïnvesteerd wordt 
in scholing van senioren, in arbeidsomstandigheden en in 
medewerkerstevredenheid.

Organiseer input van medewerkers
Betrek medewerkers bij het vormgeven van duurzame 
inzetbaarheid. Organiseer bijeenkomsten of hou 
gestructeerde (groeps)interviews. Laat bij onderzoeken naar 
medewerkerstevredenheid de uitkomsten over verschillende 
leeftijdsgroepen analyseren, zodat u weet of meer gerichte 
aandacht nodig is. 

Topondersteuning en medewerkersbetrokkenheid 
Ondersteuning door de top is een belangrijke randvoorwaarde. Een visie op duurzame inzetbaarheid, die linkt met de 
eigen missie werkt eveneens ondersteunend. En wat vindt u een passende functieverblijfsduur voor verschillende functies, 
hoe is het gesteld met medewerkerstevredenheid en wat kan er verbeterd worden? Een visie hebben op gezond werken 
binnen dit bedrijf en wat bijdraagt aan vitaliteit helpt. Een top die zelf ook de boodschap communiceert helpt eveneens. 
Een business case kan een goede rol vervullen in het overtuigen van management. 
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Senioren leren gebarentaal langzamer en toch net zo snel 
“Wij werken voor dove en slechthorende cliënten. Het kunnen 
leren van gebarentaal is essentieel. De opvatting was dat oudere 
sollicitanten dat minder makkelijk onder de knie krijgen. Dit is 
besproken met als uitkomst dat alle sollicitanten (oud en jong) 
gescreend worden op het vermogen gebarentaal te leren. Met 
oudere sollicitanten wordt besproken dat zij wellicht meer tijd 
nodig hebben. De ervaring leert dat het laatste regelmatig 
het geval is en tegelijk dat het geen probleem is. De oudere 
nieuweling blijkt een trouwe oefenaar van de leerstof en 
compenseert daarmee.”

Fatsoensnormen
Seniore verzorgenden storen zich regelmatig aan gedrag van 
jongere collega’s. Verschillende achtergronden (wat is fatsoenlijk 
bijvoorbeeld) spelen een rol. Jongere verzorgenden kunnen zich 
storen aan oudere collega’s, die te weinig met hun tijd meegaan. 
Met elkaar erover doorpraten klaart de lucht en ondersteunt 
begrip.

Maak gebruik van rolmodellen
Laat medewerkers aan het woord die anderen kunnen inspireren 
en mogelijkheden zichtbaar kunnen maken. “Bij ons stapte een 
senior over naar een functie van een lager niveau. Hij heeft in de 
Nieuwsbrief laten horen, hoe goed de nieuwe functie past bij wat 
hij in zijn laatste loopbaanfase belangrijk vindt.” 
 
“Een manager bij ons bedrijf benoemde laatst een 59 jarige in een 
leidinggevende functie. Het is een hele goede medewerker, dus 
zeer terecht. Wel ongebruikelijk; daarom laten wij de manager aan 
het woord over zijn beslissing, waarin hij uitlegt dat hij het best 
op de functie past en zeker lang genoeg zal doorwerken om het 
wederzijds profijtelijk te laten zijn.” 

Ga van demotie naar remotie 
Creëer een cultuur waarbinnen functiewijzigingen ongeacht  
de richting (omhoog, omlaag of opzij) gewaardeerd worden.  

Doorbreek stereotypering 
Vooroordelen kunnen in de weg zitten bij samenwerken, het aanname beleid en leidinggeven. Het niet uitspreken 
van bedenkingen en oordelen werkt niet. Het aanreiken van feitelijke informatie bij gevoelige thema’s werkt wel. 
Het is belangrijk de ruimte te geven aan oordelen én te onderzoeken in welke mate deze op waarheid berusten. 
Verschillen in opvattingen erkennen en uitspreken helpt eveneens om afstanden te overbruggen. 
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De mening van cliënten
Vanuit het perspectief van de kwaliteit van de dienstverlening is 
aan cliënten (burgers, klanten e.d.) gevraagd naar de toegevoegde 
waarde van oudere beroepsbeoefenaren. Met bijna 30 cliënten is 
een kwalitatief interview gehouden over 11 herkenbare beroepen. 
Gevraagd werd bijvoorbeeld of men nu meer tevreden is over 
oudere of jongere huisartsen, politieagenten en bijvoorbeeld 
verzorgenden. Vervolgens is gevraagd naar de achtergrond van 
hun oordeel. Welke kwaliteiten hebben ouderen of jongeren 
meer? Het hele rapport kunt u downloaden van www.leeftijd.nl

In die interviews kwamen naast vakkennis en ervaring, zeven 
kwaliteiten naar voren die daarna breder getoetst zijn. Er werden 
door ons twee kwaliteiten toegevoegd (“snelheid” en “kennis van 
nieuwe technologie”) waarin juist junioren zich onderscheiden. 
Via een internetpeiling gaven vervolgens 687 respondenten hun 
mening. Er tekende zich een helder beeld af van de kwaliteiten 
waarin oudere beroepsbeoefenaren zich onderscheiden ten 
opzichte van junioren. 

Figuur 1: opvatting respondenten op de vraag:  
Welke kwaliteiten zijn sterker ontwikkeld bij senioren  
en welke bij jongeren? (N=687)

Seniore kwaliteiten zijn in veel beroepen belangrijke functie-
eisen. De arbeidsmarktdrempels zijn hoog voor werkzoekende 
senioren. Toch zijn in heel veel beroepen de seniore 
competenties dé gevraagde competenties. Uit een matching 
van het “seniorenprofiel” met alle mogelijke beroepen blijkt dat 
er voldoende tot royale overeenkomst is met maar liefst een 
derde van alle beroepen en dat deze beroepen voorkomen in 
alle sectoren. 

Leeftijd maakt verschil
Seniore beroepsbeoefenaren onderscheiden zich positief in beoordelingsvermogen, 
inlevingsvermogen, overwicht, geduld, overdragen van kennis, beïnvloeden en communiceren.

Kwaliteiten
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Extra kansrijke beroepen per sector
De seniore kwaliteiten uit het cliëntenonderzoek zijn als zoekcriteria ingevoerd in een digitale beroepenverkenner. Op deze wijze 
is vastgesteld in welke beroepen de seniore kwaliteiten de gevraagde competenties zijn. Individuele geschiktheid op basis van 
opleidingsniveau en eventueel specifiek gevraagde vakkennis is daarmee niet vastgesteld. Wel welke beroepen matchen met het 
gemiddelde seniore profiel: extra kansrijke beroepen voor senioren dus. In iedere sector blijken kansrijke beroepen voor senioren 
te vinden, in totaal ruim 700 beroepen, een derde van alle beroepen. Vanwege de opbouw van het onderzoek zijn beroepen zonder 
klantencontact zoals bijvoorbeeld ambachtelijke beroepen buiten beschouwing gebleven. Per saldo zijn er dus nog veel meer 
beroepen geschikt voor senioren. Voor elke sector is de lijst met kansrijke beroepen voor senioren in die sector weergegeven..
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“Talent 55-plus” werkt!
Versterk employability van senioren 

Van demotie naar remotie
Opnieuw plezier in mijn (nieuwe) werk 

“Senioren intern gedetacheerd”
Deskundigheid flexibel benutten 

“Vergrijzing en hoge productiviteit in de zorg” 
Investeer! Niets doen kost meer 

Voorbeelden 
Ter inspiratie hier een viertal voorbeelden over het benutten en stimuleren van seniorenkracht in de zorg, een 
groot verzekeringsbedrijf en het UWV. Daarnaast wordt stil gestaan bij remotie, omdat dit in de praktijk meer 
kan betekenen dat nu gebeurt. Alle voorbeelden sluiten af met succesingrediënten en geven aan bij wie u 
nadere informatie kunt vragen. 
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In het ESF project ‘Talent 55-plus’ organiseren 26 werkcoaches van 
het UWV in het hele land allerlei activiteiten voor de groep 55 plus 
werkzoekenden. “En dat aantal wordt in 2012 verdubbeld”, vertelt 
werkcoach Geert Nap uit Zwolle. Het percentage werkzoekenden 
boven de 55 jaar dat binnen een jaar weer opnieuw werk vindt, ligt 
gemiddeld zo rond de 3%. In Zwolle was het project zo succesvol 
dat het percentage vertienvoudigd werd, vertelt Geert Nap.

Wat maakt nu dat het werkt? Geert Nap wijdt het succes aan 
de regelmatige bijeenkomsten waarbij deelnemers elkaar 
stimuleren en als klankbord gebruiken. Contact met potentiele 
werkgevers wordt gefaciliteerd en successen worden gevierd. 
Belangrijk onderdeel is – zoals hij het noemt – het “herbronnen”. 
Opnieuw op zoek gaan naar waar je goed in bent en wat je graag 

doet zet je in je kracht. Daarnaast zijn de volgende punten ook 
zeer waardevol bij het versterken van employability van senioren:

Succes ingrediënten
•	Ondersteun	contact	met	leeftijdsgenoten
•	 Leer	senioren	hoe	ze	kunnen	netwerken	en	wat	dat	kan	

opleveren
•	 Help	kwaliteiten	én	drijfveren	te	ontdekken	en	te	communiceren
•	 Leer	(opnieuw)	solliciteren	
•	 Vestig	de	aandacht	op	sociale	media	en	hun	nut	en	oefen	er	mee	

Meer weten?  
Geert.Nap@uvw.nl 

“Talent 55-plus” werkt!
Versterk employability van senioren
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Demotie wordt negatief gezien. Het klinkt alsof er sprake 
zou zijn van verminderde motivatie of degradatie: “omlaag 
promoveren” of “degraderen”. Onze Belgische collega’s gebruiken 
het woord “remotie”, dat veel positiever klinkt. Remotie dekt 
in de praktijk ook beter de lading. Loopbanen worden steeds 
minder lineair. Afhankelijk van de eigen levensfase, drijfveren en 
ontwikkeling(swens) worden keuzes gemaakt. Veranderingen 
in werk en werkomgeving kunnen ook redenen zijn een stap te 
zetten. Dat kan leiden naar een stap opzij, omlaag of omhoog. 

Herbronnen
Een bekend verschijnsel bij 50-ers is de wens nieuwe inspiratie op 
te doen. Vaak is er een tijd van werken op de automatische piloot 
aan vooraf gegaan en is langzaamaan het plezier waarmee men 
het werk deed verminderd. Verminderde fysieke belastbaarheid of 
werkdruk kunnen andere of bijkomende redenen zijn om opnieuw 
op zoek te gaan naar eigen inspiratiebronnen. Herbronnen dus: 
op zoek naar waar je warm voor loopt. De medewerker die (weer) 
werk doet wat hij graag doet en belangrijk vindt, blijft makkelijker 
vitaal. 

Wat houdt tegen?
Vijftigers zijn het minst gewend pro actief bezig te zijn met de 
eigen loopbaan. Sommigen gingen werken in de tijd waarin 
het ongepast was aan te geven dat men toe was aan een 
loopbaanstap. Leidinggevenden zijn vaak niet gewend om met 

vijftigers te praten over loopbaanplannen. En een stap omlaag 
zetten wordt door de omgeving ook vaak kritisch ontvangen. 
Daarbij is het lastig uit je “comfort zone” te stappen en opties te 
heroverwegen. Tenslotte is er moed voor nodig om onder ogen 
te zien dat je niet meer optimaal op je plek zit danwel om als 
leidinggevende te confronteren als een medewerker zelf de ogen 
dichthoudt. 

Salarisverlaging?
De meningen zijn verdeeld of er sprake zou moeten zijn van 
een passende salarisverlaging als een medewerker een lager 
ingeschaalde functie gaat vervullen. Uit het verleden is bekend 
dat zogenaamde ”ontzie” maatregelen een negatief effect hebben 
op de arbeidsmarktpositie van senioren. Tegelijkertijd zijn er 
situaties denkbaar waarin een (tijdelijke) toeslag passend is om de 
overgang naar een lager salaris te vergemakkelijken. 

Succes ingrediënten
•	Wees	eerlijk	in	gesprekken	met	senioren.	Mensen	horen	liever	

eerlijk hoe het zit dan bedekte toespelingen.
•	 Creëer	positieve	voorbeelden.	Loopt	een	senior	helemaal	warm	

voor zijn nieuwe functie, laat hem dan zijn verhaal vertellen op 
intranet, de personeelskrant o.i.d.

•	 Creëer	een	cultuur	waarin	het	heel	gewoon	is	loopbaanstappen	
in verschillende richtingen te zetten. 

Van demotie naar remotie
Opnieuw plezier in mijn (nieuwe) werk
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Bij de Zilverpool van Achmea wordt volop gebruik gemaakt van 
de kwaliteiten van oudere medewerkers. De Zilverpool is een 
vernieuwende manier van omgaan met medewerkers die in de 
laatste fase van hun loopbaan zitten en die door veranderingen in 
de organisatie boventallig zijn geworden. 

De ervaringen zijn positief, ruim 60% komt aan het werk en voor 
drie kwart is dat ander werk dan hun eerdere werk. 

Maximaal benutten deskundigheid
Achmea kiest ervoor de kennis en deskundigheid van 
deze senioren maximaal te benutten door een intern 
detacheringbureau, de Zilverpool, in te zetten. Deze is op 1 januari 
2010 van start gegaan. Alle vacatures, tijdelijk of vast, passeren de 
Zilverpool voordat besloten wordt tot eventuele externe invulling. 

Ervaring opdoen 
De Zilverpool is ook een manier om managers én senioren zelf 
positieve ervaring te laten op doen met het elders inzetten 
van hun ervaring en competenties. Goed voor de flexibiliteit 
en daarmee opfrissing van het werkvermogen . En goed om 
vooroordelen te doorbreken. 

Werk dat blij maakt
Josje Frietman, manager van Zilverpool Achema, vertelt dat de 
vraag ”welk werk maakt je blij” een belangrijke is aan de start van 
de bemiddeling. “Een mooie match begint met enthousiasme van 
de senior in het gesprek met de manager van de vacature.”

Succes ingrediënten
•	 ondersteuning	door	het	Topmanagement;	
•	 alle	vacatures	benutten	(ook	die	van	uitzendkrachten	 

en tijdelijk in te huren krachten)
•	 een	groot	netwerk;	goede	zichtbaarheid	van	de	Zilverpool,	
•	 	zorgvuldig	uitgelijnde	processen	en	
•	 een	zilverpoolstaf	van	ongeveer	dezelfde	leeftijd.	

Meer weten?
Josje.frietman@achmea.nl 

“Senioren intern gedetacheerd”
Deskundigheid flexibel benutten
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De Stichting Voor Regionale Zorgverlening, vindt het belangrijk 
de zorgvisie “uitgaan van de mogelijkheden van de cliënt” ook 
op medewerkers te betrekken. Toen de cijfers aantoonde dat 
ongewijzigd beleid voor de acht locaties in Zeeland veel meer zou 
kosten dan investeren in verbeteringen was het project geboren. 

Levensfasebeleid 
Uitgangspunt van SVRZ is dat voor elke levensfase een 
toegespitst beleid nodig is. Goed luisteren naar de behoeften van 
medewerkers is een begin. Via gestructureerde interviews zijn die 
in kaart gebracht en over een periode van 4 jaar zijn verbeteringen 
in de praktijk gebracht. Zo is voor senioren ruimte gecreëerd voor 
aanpassingen in werkinhoud en werktijden. Er zijn programma’s 
fysieke belasting geïntroduceerd en elke locatie heeft inmiddels 
een seniorenraad, die samen met de locatiemanager de gang van 
zaken bespreekt en evalueert. De SVRZ streeft naar teams van 
gemixte leeftijds-samenstelling. Kwaliteiten van verschillende 
leeftijdsgroepen werken complementair en wat de ene lastig 
vindt, is voor de ander heel gemakkelijk.

Succesvol
Medewerkers zijn tevreden, de productiviteit is gestegen en het 
ziekteverzuim gedaald. Het ziekteverzuim onder senioren is in de 
project periode 2001 – 2006 voor 55+ met 38% gedaald en voor 
de leeftijdsgroep 45-55 zelfs met 55% en ligt daarmee onder de 

branchecijfers. De daling is stabiel gebleken. De cijfers over 2010
blijven ruim (1,8 resp. 0,4%) onder het branchegemiddelde liggen.
De gemiddelde leeftijd bij uitdiensttreding is van 59 naar 60 jaar
gestegen. Wanneer deze verhoogde uitstroomleeftijd door alle
zorginstellingen bereikt wordt, kan dit het arbeidsmarkttekort
met 50.000 mensen verminderen. De tevredenheid van 55+
is zelfs groter dan gemiddeld zo blijkt uit een monitor van
2010. En dit geldt voor vrijwel alle items van “inhoud van werk”,
“sfeer&plezier op het werk”, “werkdruk” en “veerkracht”. Ook de
werkvermogensmonitor 2011 laat een score op het gemiddelde
zien in vergelijking tot alle personeelsleden.

Succes ingrediënten
•	 Geef	senioren	meer	“regelruimte”	in	werkinhoud	en	werktijden.	
•	 Zorg	voor	teams	met	gemixte	leeftijdsopbouw
•	 Reken	voor	wat	ongewijzigd	beleid	over	5	jaar	kost
•	 Benut	senioriteit	in	adviesraden
•	 Praat	zeker	ook	met	50+	over	loopbaanplannen	op	termijn
•	 Zorg	voor	goede	hulpmiddelen	en	instructies.
•	Meet	fysieke	belastbaarheid	en	onderzoek	zonodig	heel	 

precies welke aanpassingen nodig zijn.

Meer weten? 
Rob van Eijkelenburg, P&O beleidsmedewerker SVRZ. 
R.vanEijkelenburg@svrz.nl 

“Vergrijzing en hoge productiviteit in de zorg” 
Investeer! Niets doen kost meer
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Disclaimer
Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden 
ontleend. Leeftijd & Werk is niet aansprakelijk voor het gebruik 
van de inhoud van teksten en daaruit voortvloeiende feiten, 
omstandigheden of gevolgen.

Gebruik en verspreiding
Het is na melding bij Leeftijd & Werk en met bronvermelding 
toegestaan om informatie van het instrument over te nemen 
en in te zetten voor eigen gebruik, zolang er geen sprake is van 
commerciële uitbating. 

Ontwikkeling en realisatie HR tool
Deze website is ontwikkeld naar een idee van Leeftijd & Werk 
en het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) en is 
mogelijk gemaakt met de financiering door het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ontwerp en technische realisatie
Virtooz - software solutions
www.virtooz.nl

Beroepen per sector
De overzichten van beroepen per sector zijn vervaardigd door 
LDC Business, die daartoe de seniore kwaliteiten omzette naar 
zoekcriteria in de eigen digitale beroepenverkenner. 
www.ldc.nl

Tekst en redactie
Dorinde Brands en Mieke Verbaarschot,  
Leeftijd & Werk - advies over duurzame inzetbaarheid.
www.leeftijd.nl

Rijswijk, december 2011

Disclaimer en colofon
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•	 Accountmanager
•	 Accountmanager	hypotheken
•	Accountmanager	leven	(verzekeringen)
•	 Accountmanager	schade
•	Actuarieel	rekenaar
•	 Actuaris
•	 Administratief	medewerker	verzekeringen
•	Adviseur	werk	en	inkomen
•	Afslager
•	 Arbeids-	en	organisatiepsycholoog
•	Arbeidsanalist
•	 Arbeidsdeskundige
•	Arbocoördinator
•	 Assistent	controller
•	 Assistent	inkoper
•	 Assistent-accountant
•	 Assistent-bedrijfsleider
•	 Assistent-marktonderzoeker
•	 Assurantieadviseur
•	 Assurantietussenpersoon
•	 Bedrijfsleider/ondernemer
•	 Bedrijvenadviseur	bank
•	 Beleggingsadviseur
•	 Beleggingsanalist
•	 Boekhouder
•	 Business	development	manager
•	 Calculator
•	 Callcentermedewerker	(inbound)
•	 Casting	director
•	 Cliëntadviseur	bank
•	 Commercieel	medewerker	binnendienst	
•	 Controller
•	 Cursistenbegeleider

•	Docent	accountancy
•	Docent	bank-	en	verzekeringswezen
•	Docent	bedrijfskunde
•	Docent	belastingwetenschappen
•	Docent	econometrie
•	Docent	economie	(1e	en	2e	graads)
•	Docent	facility	management
•	Docent	financieel	management
•	Docent	inkoop
•	Docent	international	business
•	Docent	logistiek
•	Docent	makelaardij
•	Docent	management	en	organisatie
•	Docent	marketing
•	Docent	office	management
•	Docent	ondernemersvaardigheden
•	Docent	personeel	en	organisatie
•	Docent	projectmanagement
•	Docent	verkooptechniek
•	Docent	warenkennis	(handel)
•	 Economisch	adviseur
•	 Exportmanager
•	 Exportmedewerker	buitendienst
•	 Financieel	administrateur
•	 Financieel	adviseur
•	 Financieel-administratief	medewerker
•	 Functieanalist
•	Headhunter
•	Hoofd	financiële	administratie
•	Human	resource	medewerker
•	 Importeur
•	 Incassomedewerker
•	 Intercedent

•	 Kredietbeoordelaar
•	 Loopbaanadviseur
•	Makelaar	onroerend	goed
•	Manager/teamleider	uitzendbureau
•	Marktmeester
•	Medewerker	binnendienst	assurantiën
•	Medewerker	crediteurenadministratie
•	Medewerker	debiteurenadministratie
•	Medewerker	salarisadministratie
•	Opleidingsfunctionaris	(p&o)
•	Organisatieadviseur
•	Organisatieadviseur	(technisch)
•	Outplacementbemiddelaar
•	 Payroll	professional
•	 Personeelsfunctionaris
•	 Personeelsmedewerker
•	 Productmanager
•	 Recruiter
•	 Re-integratiedeskundige
•	 Rentmeester	onroerend	goed
•	 Schadebehandelaar
•	 Schade-expert
•	 Spelersmakelaar
•	 Taxateur	onroerend	goed
•	 Taxateur	roerende	goederen
•	 Treasurer
•	 Veiligheidskundige	(adviserend)
•	 Veilinghouder	
•	 Veilingmeester
•	 Vertegenwoordiger
•	Werkvoorbereider

Arbeid & Economie Werk bij personeelsbemiddeling, organisatie-advies en in  
het bank- en verzekeringswezen en bij accountantskantoren.
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•	 Asfaltlaborant

•	 Asfalttechnoloog

•	 Casing	crew	member

•	 Chemisch	analist	(middelbaar)

•	 Chemisch	technoloog

•	Derrickman

•	Distributiemonteur	gas/water	(transportleidingen)

•	Docent	(elektrische)	energietechniek	 

(1e en 2e graads)

•	Docent	gieterijtechniek

•	Docent	glasbewerken

•	Docent	houtbewerkingstechnieken	(2e	graads)

•	Docent	kwaliteitsbeheer

•	Docent	laboratoriumtechniek

•	Docent	natuur-/scheikunde	(2e	graads)

•	Docent	natuurkunde	(1e	en	2e	graads)

•	Docent	papiermaken

•	Docent	procestechniek

•	Docent	procestechniek	(1e	graads)

•	Docent	scheikunde	(1e	en	2egraads)

•	Driller	on-	en	offshore

•	 Fysisch	analist	(middelbaar)

•	Gasturbinetechnicus

•	Houttechnoloog

•	 Klaarmeester

•	Materiaalkundige

•	Measurement	while	drilling	(mwd)	engineer

•	Mijnbouwkundige

•	Operator

•	Operator	smelten	erts,	staal,	non-ferro

•	 Procesoperator

•	 Roughneck

•	Wegenbouwlaborant

Energie & Grondstoffen De winning, productie en verwerking van grondstoffen en/of energie. 
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•	 Akoestisch	adviseur

•	 Assemblagemedewerker

•	 Assistent-monteur	montage	(sterkstroom/

zwakstroom)

•	 Betonmolenbaas

•	 Binnenhuisadviseur

•	 Bitumineus	dakdekker

•	 Bouwcalculator

•	 Bouwkundig	adviseur

•	 Bouwkundig	architect

•	 Conciërge

•	Dakdekker

•	Docent	architectuur

•	Docent	beschermings-	en	afwerkingstechnieken	 

(2e graads)

•	Docent	bouwkunde	(1e	en	2e	graads)

•	Docent	facility	management

•	Docent	interieurarchitectuur

•	Docent	makelaardij

•	 Elektromonteur

•	Heibaas

•	Heier

•	Hoofd	tekenkamer	bouwkunde

•	Hoofdmonteur	centrale	verwarming	woning-	of	

utiliteitsbouw

•	 Hoofdmonteur	dakwerk,	sanitair,	verwarming,	gas-	

•	 Hoofdmonteur	elektrische	installaties

•	Hoofdmonteur	koeltechniek

•	Hoofdmonteur	lifttechniek

•	Hoofdmonteur	luchtbehandelingstechniek

•	Hoofdmonteur	watertechnische	installaties

•	 Interieurtekenaar

•	 Koster

•	Machinaal	meubelmaker

•	Meubelontwerper

•	Meubeltekenaar

•	Monteur	beveiligingsinstallaties

•	Monteur	elektrische	installaties

•	Monteur	telematica

•	Ontwerper	elektrotechnische	installaties

•	Ontwerper-constructeur	bouw

•	 Pannenlegger

•	 Projectleider	bouw

•	 Rietdekker

•	 Schoonmaker	(interieur	bedrijven,	instellingen)

•	 Stedenbouwkundig	adviseur

•	 Steigerbouwer

•	 Technisch	tekenaar

•	 Tekenaar	bouwkunde

•	 Vakman	pijpleidingen

•	Woninginrichter

•	Woningmarktconsultant

•	 Zonweringenmaker	 	

Gebouwen Bouw en onderhoud van huizen, fabrieken, kantoren,  
woninginrichting en meubelindustrie.
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•	 Adaptatietechnicus

•	 Assemblagemedewerker

•	 Assemblagetechnicus	landbouwwerktuigen

•	Assistent-monteur	montage	(zwakstroom)

•	 Campanoloog

•	 Chemisch	technoloog

•	Diamantbewerker	(industrieel)

•	Diamantbewerker	(sier)

•	Docent	besturingstechniek	(1e	en	2e	graads)

•	Docent	edelmetaalbewerken

•	Docent	fijnmechanische	techniek	(2e	graads)

•	Docent	gieterijtechniek

•	Docent	industriële	vormgeving

•	Docent	installatietechniek	(1e	en	2e	graads)

•	Docent	kwaliteitsbeheer

•	Docent	lassen

•	Docent	mechanische	techniek	(1e	en	2e	graads)

•	Docent	motorvoertuigentechniek	(1e	en	2e	graads)

•	Docent	procestechniek

•	Docent	techniek	(2e	graads)

•	Docent	werktuigbouwkunde	(1e	en	2e	graads)

•	Gasturbinetechnicus

•	Gieterij	ingenieur

•	Hoofd	technische	dienst

•	Hoofd	tekenkamer	werktuigbouwkunde

•	Hoofdmonteur	consumentenelektronica

•	Hoofdmonteur	elektrische	installaties

•	Hoofdmonteur	koeltechniek

•	Hoofdmonteur	landbouwmachines

•	Hoofdmonteur	luchtbehandelingstechniek

•	Hoofdmonteur	mechanische	werken	spoorwegen

•	 Industrieel	ontwerper	(conceptueel)

•	 Industrieel	ontwerper	(technisch)

•	 Keramisch	vormgever

•	 Lasertechnoloog

•	 Lastechnicus

•	Machinaal	meubelmaker

•	Materiaalkundige

•	Medewerker	technische	dienst	mechanisch

•	Meesterlasser

•	Monteur	automaten

•	Monteur	beveiligingsinstallaties

•	Monteur	communicatiesystemen	scheepvaart

•	Monteur	consumentenelektronica

•	Monteur	elektrische	installaties

•	Monteur	elektromotoren

•	Monteur	elektronica

•	Monteur	elektrotechnische	panelen

•	Monteur	landbouwmachines

•	Monteur	meet-	en	regeltechniek

•	Monteur	telematica

•	Monteur	witgoedapparaten

•	Monteur	zendmasten

•	Muziekinstrumentmaker,	-reparateur

•	Onderhoudsmonteur	machines/installaties

•	Ontwerper	elektronica

•	Ontwerper	elektrotechnische	installaties

•	Ontwerper-constructeur	werktuigbouwkunde

•	Operator

•	Orthopedisch	instrumentmaker

•	 Pianostemmer/technicus

•	 PLC-programmeur

•	 Procesoperator

•	 Slotenmaker

•	Uurwerktechnicus

Gebruiks voorwerpen  
& Apparaten

Productie en onderhoud van gebruiksvoorwerpen, gereedschappen, 
machines en apparaten voor thuis en op ’t werk. 
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•	 (Gespecialiseerd)	
Verpleegkundige

•	 Activiteitenbegeleider
•	 Adaptatietechnicus
•	 Adviseur	instellingen	sociaal-

cultureel werk
•	 Afslankconsulent
•	 Alfahulp
•	 Ambulancechauffeur
•	 Anesthesiemedewerker
•	 Assistent	sociaal	raadsman
•	 Assistent-woonbegeleider	

gezinsvervangend 
•	 Audicien
•	 Bewegingstechnoloog
•	 Biochemisch	analist	(middelbaar)
•	 Biotechnisch	

laboratoriummedewerker
•	 Budgetconsulent
•	 Butler
•	 Chemisch	analist	(middelbaar)
•	 Cliëntvertrouwenspersoon	

jeugdzorg
•	 Contactlensspecialist
•	 Coördinator	begeleider	

gezinsvervangend huis, 
•	 Coördinator	sociaal-cultureel	

werk
•	 Creatief	therapeut
•	 Crematoriummedewerker
•	 Decubitus-consulent
•	 Dieetkok
•	 Diëtist
•	 Docent	bewegingsleer
•	 Docent	creatieve	therapie
•	 Docent	ergonomie

•	 Docent	fysiotherapie
•	 Docent	gezondheidskunde	 

(1e graads)
•	 Docent	inspanningsfysiologie
•	 Docent	kappersvak
•	 Docent	kinderverzorging	en	

opvoeding
•	 Docent	laboratoriumtechniek
•	 Docent	logopedie
•	 Docent	maatschappelijk	werk	 

en hulpverlening
•	 Docent	medische	

stralingstechnieken
•	 Docent	omgangskunde	 

(2e graads)
•	 Docent	optiek
•	 Docent	podotherapie
•	 Docent	psychiatrie
•	 Docent	psychologie
•	 Docent	schoonheidsverzorging
•	 Docent	verloskunde
•	 Docent	verpleegkunde	( 

1e en 2e graads)
•	 Docent	verzorging/

gezondheidskunde (2e graads)
•	 Docent	verzorging/

huishoudkunde (2e graads)
•	 Echografist
•	 Educatiemedewerker	

jeugdhulpverlening
•	 Eerstelijnspsycholoog
•	 EHBO-instructeur
•	 Ergotherapeut
•	 Euritmietherapeut
•	 Fitnesstrainer
•	 Fysiotherapeut

•	 Geestelijk	verzorger
•	 Gezondheidsvoorlichtings-	en	

opvoedings-
•	 Gezondheidszorgpsycholoog
•	 Gipsverbandmeester
•	 Groepsleider	zorg	(hoger)
•	 Groepsleider	zorg	(middelbaar)
•	 Haarwerkspecialist
•	 Haptotherapeut
•	 Hartfunctielaborant
•	 Helpende
•	 Huidtherapeut
•	 Huishoudelijk	medewerker	

(instelling)
•	 Humanistisch	raadsman
•	 Incontinentieconsulent
•	 Indicatieadviseur	

gezondheidszorg
•	 Ingenieur	pathologie
•	 Instellingskok
•	 Instructeur	mobiliteit	blinden
•	 Kapper
•	 Kinder-	en	jeugdpsycholoog
•	 Kinderoppas	particulieren
•	 Klachtenondersteuner	jeugdzorg
•	 Klinisch	perfusionist
•	 Klinisch	psycholoog
•	 Klinisch-chemisch	ingenieur
•	 Laborant	klinische	

neurofysiologie
•	 Lactatiekundige
•	 Logopedist
•	 Maatschappelijk	werker
•	 Manicure
•	 Manueel	therapeut
•	 Medewerker	uitvaartcentrum

•	 Mediator
•	 Medisch	maatschappelijk	werker
•	 Medisch-microbiologisch	

ingenieur
•	 Moleculair	biologisch	analist	

(middelbaar)
•	 Mouldroomtechnicus
•	 Natuurgeneeskundig	therapeut
•	 Nurse	practitioner
•	 Obductieassistent
•	 Oefentherapeut	Cesar
•	 Oefentherapeut	Mensendieck
•	 Officier	van	dienst	

gezondheidszorg
•	 Operatieassistent
•	 Opticien
•	 Opvangmedewerker	diensten	

asielzoekerscentrum
•	 Opvoedingsvoorlichter
•	 Orthopedagoog
•	 Orthopedisch	bandagist
•	 Orthopedisch	instrumentmaker
•	 Orthopedisch	modelmaker	en	

maatnemer
•	 Orthopedisch	schoentechnicus
•	 Orthoptist
•	 Pastoraal	werker
•	 Pedagogisch	adviseur
•	 Peuterwerker
•	 Physician	assistant
•	 Podoloog
•	 Podotherapeut
•	 Praktijkverpleegkundige
•	 Preventiemedewerker	zorg	 

en welzijn
•	 Psychologisch	medewerker

•	 Psychologisch	testassistent
•	 Psychomotorisch	therapeut
•	 Psychotherapeut
•	 Radiodiagnostisch	laborant
•	 Radiotherapeutisch	laborant
•	 Regieverpleegkundige
•	 Salonassistent	kapperszaak
•	 Schoonheidsspecialist
•	 Seksuoloog
•	 Sociaal	consulent	gehandicapten
•	 Sociaal	dienstverlener
•	 Sociaal	raadsman
•	 Sociaal	verpleegkundige
•	 Sociaal-cultureel	werker,	

specialisatie 
•	 Sociotherapeut
•	 Sport-	en	bewegingsleider
•	 Stoelmasseur
•	 Tandartsassistent
•	 Technisch	oogheelkundig	

assistent
•	 Uitvaartleider
•	 Vakkracht	opticienbedrijf
•	 Verloskundige
•	 Verpleegkundige	urologie
•	 Verzorgende
•	 Visagist
•	 Voedingsassistent
•	 Voetverzorger
•	 Woonbegeleider	

gezinsvervangend huis, 
wooncentrum

•	 Yogaleraar
•	 Zonneconsulent
•	 Zorgboer
•	 Zorghulp

Gezondheid & Zorg Werk in ziekenhuizen, de geneesmiddelenindustrie, bejaardenzorg, 
geestelijke gezondheidszorg en schoonheidssalons. 
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•	 Applicatiebeheerder	(hoger)
•	 Applicatiebeheerder	

(middelbaar)
•	 Archiefmedewerker	museum
•	Archivaris
•	 Art	director	film/televisie
•	 Art	director	reclame
•	Audiotolk
•	 Audiovisueel	medewerker
•	 Audiovisueel	technisch	

assistent
•	 Bedrijfsjournalist
•	 Beeldtechnicus
•	 Belichtingstechnicus
•	 Bibliothecaris
•	 Bibliotheekmedewerker
•	 Brocheerder
•	 Cameraman
•	 Communicatieadviseur
•	 Communicatiemanager
•	 Communicatiemedewerker	

(hoger)
•	 Communicatiemedewerker	

(middelbaar)
•	 Computeroperator
•	 Configuration	manager	ICT
•	 Congrestolk
•	 Conventioneel	voorbereider
•	 Copywriter
•	 Corrector
•	Database	marketeer
•	Databasebeheerder	(hoger)

•	Databasebeheerder	
(middelbaar)

•	Datawarehouse	ontwikkelaar
•	Directeur	omroep
•	Docent	boekhandel	en	

uitgeverij
•	Docent	communicatie
•	Docent	documentaire	

informatievoorziening
•	Docent	gebarentaal
•	Docent	grafisch	vormgeven	

(1e graads)
•	Docent	grafische	techniek	 

(2e graads)
•	Docent	

informatietechnologie
•	Docent	journalistiek
•	Docent	reclame-	en	

presentatietechnieken
•	Docent	technische	

informatica (1e en 2e graads)
•	Documentalist
•	Drukker
•	 Eindredacteur
•	 Elektronisch	voorbereider	

(grafisch)
•	 Embedded	software	engineer
•	 Fotograaf
•	 Fotografisch	vormgever
•	 Fotojournalist
•	 Functioneel	beheerder
•	 Functioneel	ontwerper	ICT
•	Geluidstechnicus	

nabewerking
•	 Geluidstechnicus	opname/

weergave
•	 Gerechtstolk
•	Gezondheidsvoorlichtings-	

en opvoedings-(GVO-
•	 Gidsenschrijver
•	Grafisch	assistent
•	Grafisch	intermediair
•	 Grafisch	vormgever
•	Hoofd	archief
•	Hoofd	documentatie
•	Hoofdredacteur
•	Hoofdredacteur	(bladen)
•	 ICT-architect
•	 ICT-beheerder
•	 ICT-ontwikkelaar
•	 ICT-specialist
•	 Informatieanalist
•	 IT-auditor
•	 Journalist	
•	 Juridisch	vertaler
•	 Literatuuronderzoeker
•	Medewerker	voorlichting
•	Mediaplanner
•	Mediathecaris
•	Meldkamermedewerker	

alarmcentrale (reizen)
•	Multimediadeveloper	(hoger)
•	Multimediadeveloper	

(middelbaar)
•	Multimediavormgever
•	Netwerkbeheerder	(hoger)

•	Netwerkbeheerder	
(middelbaar)

•	 Nieuwslezer
•	Opmaakredacteur
•	Opnameleider	film/televisie
•	 Pers-,	publieksvoorlichter
•	 PR-adviseur
•	 Presentator
•	 PR-medewerker
•	 Productieassistent	radio
•	 Productieassistent	televisie/

film/animatie
•	 Productiebegeleider	

uitgeverij
•	 Productieleider	radio
•	 Productieleider	televisie/film/

animatie
•	 Productievoorbereider	ICT
•	 Programmamaker	radio
•	 Programmamaker	televisie
•	 Programmatechnicus	radio
•	 Recensent
•	 Redacteur	(nieuwe	media)
•	 Regieassistent	televisie/film/

animatie
•	 Scenarioschrijver
•	 Schrijver
•	 Security	specialist	ICT
•	 Servicedeskmedewerker	ICT
•	 Servicemanager	ICT
•	 Software	engineer
•	 Specialist	technische	

infrastructuur ICT

•	 Supervisor	klantenservice
•	 Systeemanalist
•	 Systeembeheerder	(hoger)
•	 Systeembeheerder	

(middelbaar)
•	 Systeemontwerper
•	 Systeemprogrammeur
•	 Technisch	schrijver
•	 Technisch	voorlichter	

alarmcentrale
•	 Telecommunicatiemanager
•	 Tester	ICT
•	 Testmanager	ICT
•	 Thesaurusbeheerder
•	 Tolk
•	 Trainer	communicatieve	

vaardigheden
•	 Uitgaafbinder
•	Uitgever
•	Uitzendtechnicus	televisie
•	 Vertaler
•	Webdesigner	(hoger)
•	Webdesigner	(middelbaar)
•	Webdeveloper	(hoger)
•	Webdeveloper	(middelbaar)
•	Webmaster	(hoger)
•	Webmaster	(middelbaar)	

 

Informatie & Communicatie Werk in het bibliotheekwezen, bij de media, in de grafische sector, 
voorlichting of ICT.
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•	 Adviseur	civiele	techniek
•	 Assistent-autotechnicus
•	 Autodemontagetechnicus
•	 Autohandelaar
•	 Autowasserettehouder
•	 Baggermeester
•	 Bergingsduiker
•	 Boordwerktuigkundige	vliegtuig
•	 Bootsman
•	 Bromfiets-	en	fietstechnicus
•	 Bromfietstechnicus
•	 Buschauffeur	lijndienst/stadsdienst
•	Diagnosetechnicus	auto’s
•	Dieselmotortechnicus	auto’s
•	Dieselmotortechnicus	schepen
•	Docent	civiele	techniek	(1e	en	2e	graads)
•	Docent	landmeetkunde
•	Docent	logistiek
•	Docent	luchtvaart
•	Docent	luchtvaarttechniek	(1e	graads)
•	Docent	maritieme	technieken	(1e	en	2e	graads)
•	Docent	scheepsbouwkunde	(1e	en	2e	graads)
•	Docent	verkeer	en	vervoerskunde
•	Docent	vliegtuigbouwkunde
•	Duiker	civiele	onderwaterbouw	(cob)
•	Geld-	en	waardetransporteur
•	Grondsteward
•	Grondwerktuigkundige	avionisch

•	Grondwerktuigkundige	mechanisch
•	Heibaas
•	Heier
•	Helikopterpiloot
•	Hoofd	tekenkamer	bouwkunde
•	Hoofd	tekenkamer	civiele	techniek
•	Hoofdmonteur	distributietechniek	gas/water	
•	 Hoofdmonteur	treinmaterieel
•	Hoofdwerktuigkundige	(hwtk)	zeevaart
•	 Koerier	auto,	brommer,	fiest
•	 Linktrainer
•	 Logistiek	medewerker
•	 Loods
•	 Luchtvaarttechnicus
•	Maritiem	officier	(marof )
•	Monteur	treinmaterieel
•	Ontwerper-constructeur	civiele	techniek	
•	 Pijpoperator	waterbouw
•	 Piloot
•	 Planoloog
•	 Projectleider	grond-,	weg-	en	waterbouw	(gww)
•	 Reclamevlieger
•	 Revisietechnicus	auto’s
•	 Revisietechnicus	schepen
•	 Rij-instructeur
•	 Rijschoolhouder
•	 Rijwielhandelaar
•	 Rioolinspecteur

•	 Scheepselektromonteur
•	 Scheepspurser
•	 Schipper
•	 Stedenbouwkundig	adviseur
•	 Stedenbouwkundig	architect
•	 Stedenbouwkundig	ontwerper
•	 Stedenbouwkundig	tekenaar
•	 Steward	luchtvaart
•	 Stortmeester	waterbouw
•	 Stuurman
•	 Taxichauffeur
•	 Technisch	voorlichter	alarmcentrale
•	 Tekenaar	civiele	techniek
•	 Touringcarchauffeur	binnenland
•	 Touringcarchauffeur	buitenland
•	 Transportplanner
•	 Treinsteward	horeca
•	 Vakman	grond-,	weg-	en	waterbouw	(gww)
•	 Vakman	waterbouw
•	 Verhuizer
•	 Verkeers-	en	stedenbouwkundige
•	 Verkeersplanoloog
•	 Vliegtuigelektrotechnicus
•	 Vliegtuigmonteur	mechanisch
•	 Volmatroos/matroos-motordrijver	binnenvaart
•	Wegbeheerder
•	Wegenwacht
•	Wegmarkeerder	 	

Infrastructuur & Transport
Vervoer van mensen en goederen en werkzaamheden die dit vervoer 
mogelijk maken zoals wegenbouw, auto-industrie, scheepvaart en 
(openbaar) vervoer. 
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•	 Chef	decor-/kostuumatelier

•	 Costumière	theater/film/televisie

•	Diamantbewerker	(sier)

•	Docent	edelmetaalbewerken

•	Docent	schoenmaken

•	Docent	techniek	(2e	graads)

•	Docent	textiele	werkvormen	(1e	graads)

•	Docent	textiele	werkvormen	(2e	graads)

•	Docent	textielvervaardigen

•	 Edelsmid

•	 Filiaalhouder	stomerij

•	 Juwelier

•	 Kleedster

•	 Lederwarenmaker

•	 Leerlooier

•	Maatkleermaker

•	Medewerker	snijzaal	(confectie-industrie)

•	Modelmaker	confectie

•	Modeontwerper

•	Operator	textiel

•	 Patroonmaker	confectie

•	Wasserettehouder

Kleding Werk in de kledingindustrie (van confectie tot haute couture) en 
schoenenindustrie, vervaardiging van sieraden en kledingaccessoires. 
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•	 Acteur	
•	 Archeoloog
•	Architectonisch	vormgever
•	 Art	director	film/televisie
•	 Artistiek	leider	uitvoerende	kunsten
•	Astronoom
•	 Bedrijfseconoom
•	 Beeldend	kunstenaar
•	 Beeldtechnicus
•	 Belichtingstechnicus
•	 Bestuurskundige
•	 Biochemicus
•	 Biofysicus
•	 Bioloog
•	 Cabaretier
•	 Cameraman
•	 Chef	decor-/kostuumatelier
•	 Chef-inspiciënt
•	 Chemicus
•	 Choreograaf
•	 Cineast
•	 Concertmeester
•	 Costumière	theater/film/televisie
•	Dansleraar	dansschool
•	Decorontwerper
•	Diamantbewerker	(sier)
•	Dichter
•	Dirigent
•	Docent	antropologie
•	Docent	kunstvakken	(1e	en	2e	graads)
•	Dramaturg

•	 Ecoloog
•	 Econoom
•	 Edelsmid
•	 Editor	film/video
•	 Educatief	medewerker	theater
•	 Entertainmentartiest
•	 Ertskundige
•	 Etaleur/decorateur
•	 Figurant
•	 Fotograaf
•	 Fotografisch	vormgever
•	 Fysisch	geograaf
•	 Fysisch	oceanograaf
•	Geluidstechnicus	nabewerking
•	Geluidstechnicus	opname/weergave
•	Geodeet
•	Geoloog
•	Glaskunstenaar
•	Glazenier
•	Grafisch	kunstenaar
•	Grafisch	ontwerper
•	Grafisch	vormgever
•	Grimeur
•	Historicus
•	Hoofd	belichting
•	Hortulanus
•	Hydrograaf
•	Hydroloog
•	 Industrieel	ontwerper	(conceptueel)
•	 Inspiciënt
•	 Instrumentalist

•	 Keramisch	vormgever
•	 Kernfysicus
•	 Kleedster
•	 Klinisch	chemicus
•	 Klinisch	fysicus
•	 Kostuumontwerper	theater/film/

televisie
•	 Kristallograaf
•	 Kunsthistoricus
•	 Kunstsmid
•	 Landbouwtechnisch	ingenieur
•	 Librettist
•	 Lichtontwerper
•	 Locatiescout
•	Materiaalkundige
•	Microbioloog
•	Mijnbouwkundige
•	Milieudeskundige
•	Mineraloog
•	Modeontwerper
•	Multimediakunstenaar
•	Museumgids
•	Museummedewerker
•	Musicoloog
•	Musicus
•	Muziekprogrammeur
•	Natuurkundige
•	Neerlandicus
•	Onderwijskundige
•	Opnameleider	film/televisie
•	 Paleontoloog

•	 Petroleum	engineer
•	 Petroloog
•	 Pianostemmer/technicus
•	 Plastisch	ruimtelijk	vormgever
•	 Presentator
•	 Producent	muziek
•	 Productieassistent	media
•	 Productieleider	media
•	 Recensent
•	 Regieassistent	televisie/film/animatie
•	 Regisseur
•	 Scenarioschrijver
•	 Schrijver
•	 Seismoloog
•	 Servicemedewerker	bioscoop,	theater
•	 Setdresser
•	 Sonoloog
•	 Souffleur	theater
•	 Tekstdichter
•	 Theaterprogrammeur
•	 Theatervormgever
•	 Tourmanager	theater,	muziek,	dans
•	 Tropisch	landbouwkundige
•	 Tuin-	en	landschapsarchitect
•	 Tuin-	en	landschapsontwerper
•	 Tuinbouwkundige
•	Universitair	docent
•	 Voice-over
•	 Voorstellingsleider
•	Wiskundige
•	 Zanger

Kunst, cultuur en wetenschap
Het maken en beheren van kunst (beeldende kunst, literatuur, muziek,  
dans), wetenschappelijk onderzoek opzetten en uitvoeren en organiseren  
van culturele evenementen. 
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•	 Afdelingschef	tuincentrum

•	 Beheerder	begraafplaatsen

•	 Biochemisch	analist	(middelbaar)

•	 Bloemist-winkelier

•	 Bloemsierkunstenaar

•	 Boomchirurg

•	 Boomkweker

•	 Boswachter

•	 Botanisch	analist	(middelbaar)

•	Dierenartsassistent

•	Dierenasielhouder/dierenpensionhouder

•	Dierenfysiotherapeut

•	Dierenverzorger	dierentuin/wildpark

•	Dierenverzorger	transport

•	Docent	aardrijkskunde	(1e	en	2e	graads)

•	Docent	algemene	natuurwetenschappen	(1e	graads)

•	Docent	biologie	(1e	en	2e	graads)

•	Docent	bosbouwkunde	(1e	en	2e	graads)

•	Docent	dier	en	educatie	(2e	graads)

•	Docent	dierkunde	(agrarisch)	(1e	graads)

•	Docent	geologie

•	Docent	landbouwkunde	(1e	graads)

•	Docent	landmeetkunde

•	Docent	milieukunde

•	Docent	paardenhouderij	(2e	graads)

•	Docent	plant	en	educatie	(2e	graads)

•	Docent	tuin	en	landschap	(1e	en	2e	graads)

•	Docent	wildlife	management

•	Hoofd	groenvoorziening	(plantsoenen	en	parken)

•	 Kennelhouder

•	 Landbouwer

•	Medewerker	cultuurtechniek	(binnendienst)

•	Meteorologisch	assistent,	-waarnemer

•	Moleculair	biologisch	analist	(middelbaar)

•	 Proefdierverzorger

•	 Selecteur	plantenveredelingsbedrijf

•	 Terreinmeester

•	 Zaadteler

Natuurlijke omgeving Onderhoud en bescherming van het milieu, het kweken en verzorgen  
van tuin- en kamerplanten, de handel in en verzorgen van huisdieren.
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•	 Arbocoördinator

•	 Assistent	inkoper

•	 Assistent-marktonderzoeker

•	 Boekhouder

•	 Business	development	manager

•	 Callcentermedewerker	(inbound)

•	 Callcentermedewerker	(inbound)

•	 Commercieel	medewerker

•	 Commercieel	medewerker	binnendienst	

•	 Commercieel	medewerker	binnendienst	

(administratief )

•	 Commercieel-administratief	medewerker	inkoop

•	 Controller

•	 Cursistenbegeleider

•	 Financieel	administrateur

•	 Financieel-administratief	medewerker

•	Hoofd	administratie

•	Human	resource	medewerker

•	 Incassomedewerker

•	 Inkoopdirecteur

•	 Inkoper

•	Marketingmedewerker

•	Medewerker	crediteurenadministratie

•	Medewerker	debiteurenadministratie

•	Medewerker	salarisadministratie

•	Opleidingsfunctionaris	(p&o)

•	 Personeelsfunctionaris

•	 Personeelsmedewerker

•	 Productmanager

•	 Productmanager

•	 Sales	promotor

•	 Vertegenwoordiger

Staf en ondersteuning
Werk in de ondersteuning en selectie van het personeel, dat de 
kernwerkzaamheden van het bedrijf verricht. Werk in de controle,  
leiding, administratie, in- en verkoop en marketing.
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•	 BOS-consulent

•	 Consulent	kenniscentrum	beroepsonderwijs	

•	 Cursistenbegeleider

•	Dansleraar	dansschool

•	Decaan	voortgezet	onderwijs

•	Docent	agogische	vakken	(1e	en	2e	graads)

•	Docent	hoger	beroepsonderwijs	(HBO)

•	Docent	Voortgezet	onderwijs	(1e	en	2e	graads)

•	 Educatiemedewerker	jeugdhulpverlening

•	Groepsleerkracht	basisonderwijs

•	Groepsleerkracht	speciaal	basisonderwijs	(SBO)

•	Groepsleerkracht	

voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

•	 Huiswerkbegeleider

•	 Instructeur	mobiliteit	blinden

•	 Lasinstructeur

•	 Leerlingbegeleider	AVO

•	 Leider	tussenschoolse	kinderopvang

•	Opleidingsadviseur

•	Opleidingsadviseur	cursusinstituut

•	 Pedagogisch	adviseur

•	 Pedagoog

•	 Peuterwerker

•	 Praktijkopleider

•	 Psychologisch	medewerker

•	 Psychologisch	testassistent

•	 Remedial	teacher

•	 Schoolbegeleider

•	 Sportinstructeur/trainer

•	 Studieadviseur/studentendecaan

•	 Supervisor/docentenbegeleider

•	 Technisch	onderwijsassistent	(TOA)

•	 Trainer	communicatieve	vaardigheden

•	Universitair	docent

•	 Yogaleraar

•	 Zwemonderwijzer

Opvoeding & Onderwijs
Werk	bij	crèches,	scholen,	universiteiten	of	schooladviesdiensten,	 
in het schriftelijk en/of cursorisch onderwijs, in het jongerenwerk  
en bij opvoedkundige bureaus.
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•	 Acteur

•	 Artistiek	leider	uitvoerende	podium	kunsten

•	 Ballonvaarder

•	 Banquetmanager

•	 Buffetchef	uitgifte	horeca

•	 Cabaretier

•	 Campingbeheerder

•	 Chef	de	partie

•	 Chef-kok	(grote	keuken)

•	 Chef-kok	(kleine	keuken)

•	Dansleraar	dansschool

•	Dierenverzorger	dierentuin/wildpark

•	Diskjockey

•	Docent	hotel	management	(1e	graads)

•	Docent	toerisme	en	recreatie

•	 Eerste	medewerker	bediening	horeca

•	 Entertainmentartiest

•	 Figurant

•	 Fitnesstrainer

•	Gidsenschrijver

•	Grimeur

•	Grondsteward

•	Host	toerisme

•	 Instructeur	paardensport

•	 Instrumentalist

•	 Keukenassistent

•	 Kleedster

•	Medewerker	evenementenorganisatie

•	Medewerker	housekeeping

•	Medewerker	jachthaven

•	Medewerker	reisorganisatie	(organiseren,	inkopen)

•	Medewerker	toeristische	informatie

•	Muziekprogrammeur

•	 Paardenhouder

•	 Partymanager	catering

•	 Purser	(luchtvaart)

•	 Recreatiebegeleider

•	 Reisadviseur	vakantiereizen

•	 Reisbegeleider

•	 Reserveringsmedewerker	reisorganisatie

•	 Scheepspurser

•	 Scheidsrechter

•	 Schoonheidsspecialist

•	 Servicemedewerker	bioscoop,	theater

•	 Setdresser

•	 Sous-chefkok

•	 Sportinstructeur/trainer

•	 Sportmanager

•	 Steward	luchtvaart

•	 Terreinmeester

•	 Toeristisch	gids

•	 Toezichthouder	zwembad

•	 Tourmanager	theater,	muziek,	dans

•	 Visagist

•	 Zanger

•	 Zwemonderwijzer

Recreatie
Allerlei werkzaamheden die erop gericht zijn andere mensen de  
gelegenheid te bieden om zich te ontspannen, stress van zich af  
te schudden en de dagelijkse sleur te doorbereken. 
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•	 Administratief-juridisch	medewerker	
•	 Advocaat	
•	 Advocaat-generaal	
•	 Allround	politiemedewerker	
•	 Assistent	sociaal	raadsman	
•	 Assistent-politiemedewerker	
•	 Bedrijfsbrandwacht	
•	 Behandel/zorg	inrichtingswerker	

penitentiaire inrichting 
•	 Beleidsmedewerker	agrarische	

zaken 
•	 Beleidsmedewerker	bestuurlijk-

juridische zaken 
•	 Beleidsmedewerker	documentatie,	

bibliotheek,  
•	 Beleidsmedewerker	economische	

zaken 
•	 Beleidsmedewerker	fiscale	zaken	
•	 Beleidsmedewerker	ICT	
•	 Beleidsmedewerker	infrastructuur	
•	 Beleidsmedewerker	kunst	en	cultuur	
•	 Beleidsmedewerker	milieu	
•	 Beleidsmedewerker	onderwijs	
•	 Beleidsmedewerker	personeel	en	

organisatie 
•	 Beleidsmedewerker	planologie	en	

volkshuisvesting 
•	 Beleidsmedewerker	politieke	en	

internationale  
•	 Beleidsmedewerker	recreatie	en	

toerisme 

•	 Beleidsmedewerker	sociale	zaken	 
en welzijn 

•	 Bestuurder	overheid	
•	 Beveiligingsadviseur	
•	 Bouwkundig	inspecteur	
•	 Brandweeradviseur	

rampenbestrijding 
•	 Brandweeradviseur	veiligheid	en	

kwaliteitszorg 
•	 Brandweercommandant	
•	 Brandweercoördinator	oefeningen	 

en opleidingen 
•	 Brandweercoördinator	operationele	

voorbereiding 
•	 Brandweercoördinator	pro-actie	
•	 Brandweercoördinator	vergunningen	

en adviezen 
•	 Brandweermedewerker	materieel,	

beheer en kwaliteit 
•	 Brandweermedewerker	oefeningen	 

en opleidingen 
•	 Brandweermedewerker	vergunningen	

en adviezen 
•	 Brandweerofficier	preventie	
•	 Brandweerofficier	repressie	
•	 Centralist	meldkamer	

beveiligingsbedrijf 
•	 Centralist	meldkamer	brandweer	
•	 Complexbeveiliger	justitiële	

inrichting 
•	 Consulent	Wet	Inburgering	

•	 Controleur	openbaar	vervoer	
•	Docent	algemene	beveiliging	
•	Docent	bestuurskunde	
•	Docent	brandweervakken	
•	Docent	juridische	dienstverlening	
•	Docent	notariële	wetenschappen	
•	Docent	politievakken	
•	Docent	recht	
•	Docent	ruimtelijke	ordening	
•	Douaneambtenaar	
•	 Geld-	en	waardetransporteur	
•	 Groepsleider	justitiële	

jeugdinrichting 
•	 Groepswerker	penitentiaire	

inrichting 
•	 Heffingsambtenaar	
•	 Hoofd	beveiliger	
•	 Horecaportier	
•	 Inspecteur	arbeidsinspectie	
•	 Inspecteur	overheidsinstelling	
•	 Inspecteur	vervoer	
•	 Juridisch	medewerker	
•	 Jurist	
•	 Kustwachter	
•	Medewerker	beveiliging/begeleiding	

tbs-kliniek 
•	Medewerker	bezwaar	en	beroep	
•	Medewerker	burgerzaken	
•	Medewerker	onderwijs	(overheid)	
•	Medewerker	reinigingspolitie	
•	Medewerker	ruimtelijke	ordening	

•	Medewerker	sport	en	recreatie	
(overheid) 

•	Medewerker	terugvordering	 
en verhaal 

•	Medewerker	visitatie/badmeester	
penitentiaire inrichting 

•	Medewerker	volkshuisvesting	
•	Milieu-inspecteur	
•	Mobiel	surveillant	
•	Objectbeveiliger	
•	Officier	van	justitie	
•	 Parkeercontroleur	
•	 Particulier	onderzoeker	
•	 Penitentiair	inrichtingswerker	
•	 Perronopzichter	
•	 Persoonsbeveiliger	
•	 Politiekundige	bachelor	
•	 Politiemedewerker	
•	 Raadsheer	
•	 Rechter	
•	 Reclasseringswerker	
•	 Sociaal	raadsman	
•	 Teamleider	brandweerkorps	
•	 Toezichthouder	bewaking	
•	 Transportgeleider	justitiële	

inrichting 
•	 Vergunningverlener	milieu	
•	 Vreemdelingenbegeleider	

penitentiaire inrichting 
•	Winkelsurveillant	
•	WMO-consulent	 	

Staat & Veiligheid Werk op het gebied van openbaar beleid en bestuur, belastingen  
en bij land-, lucht- en zeemacht, justitie en brandweer. 
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•	 Akkerbouwer

•	 Allround	brood-	en/of	banketbakker

•	 Binnenvisser

•	 Biologisch-dynamisch	dier-	en	veehouder

•	 Biologisch-dynamisch	land-	en	tuinbouwer

•	 Buffetchef	uitgifte	horeca

•	 Chef-kok

•	 Chef-kok	(grote	keuken)

•	 Chocolatier

•	Dieetkok

•	Docent	consumptieve	techniek	(2e	graads)

•	Docent	laboratoriumtechniek

•	Docent	levensmiddelentechnologie	(1e	graads)

•	Docent	levensmiddelentechnologie	(2e	graads)

•	Docent	procestechniek

•	Docent	procestechniek	(1e	graads)

•	Docent	voeding	(1e	graads)

•	 Eerste	medewerker	keuken

•	 Fruitkweker

•	Groentekweker

•	 Instellingskok

•	 Islamitisch	slager

•	 Keukenassistent

•	 Kok

•	 Landbouwer

•	 Levensmiddelentechnoloog

•	Melkveehouder

•	Oliebollen-/poffertjeskraamhouder

•	 Paddestoelenkweker

•	 Pluimveehouder

•	 Poelier

•	 Procesoperator

•	 Rundveehouder

•	 Schapenhouder

•	 Scheepskok

•	 Scheepspurser

•	 Slager

•	 Snackkraamhouder

•	 Sous-chefkok

•	 Traiteur

•	 Varkenshouder

•	 Vee-inseminator

•	 Vis-	en	schaaldierenkweker

•	 Voedingsassistent

•	 Zalencoördinator	banqueting

•	 Zorgboer

Voeding Werk in de landbouw, veeteelt, voedselindustrie, voedselbereiding  
en genotmiddelenindustrie (frisdranken, koffie, tabak). 
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