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Overstapberoepen UWV
Goed om vooraf te weten
Verschillende beroepen op het gebied van PR-, communicatie en marketing hebben last van de coronacrisis. Diverse bedrijven hebben
reclamecampagnes in het begin van de coronacrisis geannuleerd of op een lager pitje gezet. Deze trend zou door kunnen zetten wanneer
bedrijven vanwege afnemende omzetten moeten bezuinigen op hun pr- en marketingbudgetten. Daardoor kan het de komende tijd lastiger
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 makkelijk. 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 kan adviseren over opleidingsmogelijkheden. Kijk voor een Leerwerkloket bij u
in de buurt op lerenenwerken.nl.
• UWV laat ook zien welke beroepen op dit moment de allerbeste kans op werk hebben. Ook dat kan helpen met nadenken over ander werk.

Voorbeelden van overstapberoepen voor:

Communicatie en pr-adviseurs

Anderen
stapten over
naar deze
beroepen

Online marketeers

•
•

Verzorgt marketing van producten of diensten via internet, hbo werk- en denkniveau, analytisch
Brede marketingkennis aangevuld met SEA en SEO (Search Engine Advertising/Optimization)

Docenten talen vo/mbo

•
•

Nederlands, Duits, klassieke talen, Frans meest kansrijke richtingen
Afgeronde hbo-lerarenopleiding (zij-instroom mogelijk). Voor klassieke talen wo-lerarenopleiding

Acquisiteurs zakelijke diensten

•
•

Legt (telefonisch) contact met potentiële kopers, werft nieuwe klanten of locaties/vastgoed
Mbo-4/hbo niveau, commercieel, communicatief (overtuigingskracht, netwerken)

Medewerkers klantcontact

•
•

Geen specifieke opleiding, maar wel minimaal mbo werk- en denkniveau, vaak interne trainingen
Flexibele werktijden (soms ook avond- en weekenddiensten), vooral inbound (klantenservice)

Order- en productiebegeleiders

•
•

Mbo-4/hbo werk- en denkniveau. Schakelt tussen klanten, leveranciers, interne (productie)afdelingen
Kunnen organiseren, plannen, administreren. Communicatief vaardig

Als communicatie en pr-adviseurs overstapten naar een ander beroep gingen zij de afgelopen jaren vaak aan de slag in andere beroepen in
reclame, marketing en communicatie. Maar daar kan het op dit moment ook lastig zijn om werk te vinden. De vijf voorbeelden hierboven geven op
dit moment betere baankansen. Vaak wordt daar ook een beroep gedaan op communicatieve vaardigheden. Ook bij de andere beroepen in deze
notitie kunnen interessante overstappen staan.

Voorbeelden van overstapberoepen voor:

Reclame en marketingmedewerkers

Anderen
stapten over
naar deze
beroepen

Accountmanagers zakelijke diensten

•
•

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

Online marketeers

•
•

Verzorgt marketing van producten of diensten via internet, hbo werk- en denkniveau, analytisch
Brede marketingkennis aangevuld met SEA en SEO (Search Engine Advertising/Optimization)

Business analisten/- consultants

•
•

Hbo/wo-opleiding, zoals bedrijfskunde, bedrijfskundige informatica
Affiniteit met data(analyse), vaak kennis Excel, Access, Business Intelligence toepassingen en SQL

Commercieel medewerkers binnendienst

•
•

Zorgt voor offertes, contracten, administratieve afhandeling en informeert klanten
Mbo/hbo werk- en denkniveau, communicatief, commercieel, administratief

Traffic managers reclame

•
•

Mbo-4/hbo werk- en denkniveau. Schakelt tussen klanten, leveranciers, interne (productie)afdelingen
Kunnen organiseren, plannen. Communicatief vaardig, stressbestendig

Als reclame en marketingmedewerkers overstapten naar een ander beroep gingen zij de afgelopen jaren vaak aan de slag in andere beroepen in
reclame, design, marketing en communicatie. Maar ook daar kan het op dit moment lastig zijn om werk te vinden. De vijf voorbeelden hierboven
geven op dit moment betere baankansen. Daar komen communicatieve vaardigheden en organisatietalent vaak goed van pas. Ook bij de andere
beroepen in deze notitie kunnen interessante overstappen staan.

Voorbeelden van overstapberoepen voor:

Managers communicatie, media,
reclame

Anderen
stapten over
naar deze
beroepen

Supervisors klantenservice

•
•

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

Productieplanners
(incl. hoofden productieplanning)

•
•

Logistieke plannen en werkprocessen op elkaar afstemmen
Afgeronde mbo of hbo opleiding, nauwkeurig, stressbestendig, teamspeler, snel kunnen schakelen

Online marketeers

•
•

Verzorgt marketing van producten of diensten via internet, hbo werk- en denkniveau, analytisch
Brede marketingkennis aangevuld met SEA en SEO (Search Engine Advertising/Optimization)

Commercieel medewerkers binnendienst

•
•

Zorgt voor offertes, contracten, administratieve afhandeling en informeert klanten
Mbo/hbo werk- en denkniveau, communicatief, commercieel, administratief

Accountmanagers zakelijke diensten

•
•

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

Als managers communicatie, media, reclame overstapten naar een ander beroep gingen zij de afgelopen jaren vaak aan de slag in diezelfde
richting of de sales of marketing. Maar daar kan het op dit moment ook lastig zijn om werk te vinden. De vijf voorbeelden hierboven geven op dit
moment betere baankansen. Daar wordt ook een beroep gedaan op commerciële vaardigheden en communicatietalent. Ook bij de andere
beroepen in deze notitie kunnen interessante overstappen staan.

Voorbeelden van overstapberoepen voor:

Productmanagers

Anderen
stapten over
naar deze
beroepen

Inkopers en inkoopmanagers

•
•

Hbo/wo werk- en denkniveau. Communicatief (adviseren, verbinden) en commerciële vaardigheden
Kennis inkoopstrategieën, aanbestedingstrajecten en Europese aanbesteding (voor publieke inkopers)

Productieleiders procesindustrie

•
•

Minimaal hbo-niveau technische richting, ervaring procesindustrie een pré
Kennis van LEAN vaak gevraagd. Leidinggevende vaardigheden, communicatief vaardig

Accountmanagers zakelijke diensten/technische
producten

•
•

Communicatief, overtuigingskracht, netwerken, onderhandelingsvaardigheden, klant- en marktgericht
Minimaal mbo-4/hbo werk- en denkniveau. Combinatie van relatiebeheer en sales. Voor accountmanagers
technische producten is affiniteit met techniek een pré

Business analisten/- consultants

•
•

Hbo/wo-opleiding, zoals bedrijfskunde, bedrijfskundige informatica
Affiniteit met data(analyse), vaak kennis Excel, Access, Business Intelligence toepassingen en SQL

Online marketeers

•
•

Verzorgt marketing van producten of diensten via internet, hbo werk- en denkniveau, analytisch
Brede marketingkennis aangevuld met SEA en SEO (Search Engine Advertising/Optimization)

Als productmanagers overstapten naar een ander beroep gingen zij de afgelopen jaren vaak aan de slag als manager in de richting sales,
marketing of projectmanagement. Daar kan het op dit moment ook lastig zijn om werk te vinden. De vijf voorbeelden hierboven geven op dit
moment betere baankansen. Commerciële en communicatieve vaardigheden zijn daar belangrijk. Soms is een specifieke achtergrond of opleiding
noodzakelijk. Ook bij de andere beroepen in deze notitie kunnen interessante overstappen staan.
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