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Uitgangspunten DWSRA en aansluiting 

Leerwerkakkoorden
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Het verzamelen en bundelen van beschikbare arbeidsmarktinformatie en -onderzoek, het 

verrichten van noodzakelijk aanvullend arbeidsmarktonderzoek en het verspreiden van de 

resultaten daarvan. Het (door) ontwikkelen van een regionaal Arbeidsmarkt dashboard zoals dit 

bijvoorbeeld in Brainport Eindhoven is ontwikkeld. (DWSRA, 2017)

Inzet op gebruik van data-analytics, dashboards en informatie gestuurd werken op basis van 

eenduidige arbeidsmarktinformatie (LWA, Januari 2019). 



Designsprint (uitgangspunten voor RijnmondInZicht.nl)
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Arbeidsmarktinformatie uitgangspunten
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Aantal Onderwerp Type visualisatie Groepering Filter

1. Economische groei Lijndiagram Geen Geen

2. Consumenten- en ondernemersvertrouwen Lijndiagram Geen Geen

3. Arbeidsdeelname Kaart Geen Categorie arbeidsdeelname

4. Personen met een uitkering Kaart Geen Type uitkering

5. Top 10 vacatures naar beroepsgroep Liggende staafdiagram Geen Sector, Periode

6. Aantal arbeidsplaatsen Lijndiagram Geen Sector

7. Werkgelegenheidsprognose Staafdiagram Geen Sector

8. Bedrijvendynamiek (saldo, starters/opheffingen) Lijndiagram Geen Sector

9. Arbeidsmarktspanning naar beroepsklasse (vacatures) Gestapelde staafdiagram Typering arbeidsmarktspanning Periode

10. POA Arbeidsmarktprognoses Staafdiagram Geen Geen

Aantal Onderwerp Type visualisatie Groepering Filter

1.1 Economische ontwikkeling Lijndiagram Geen Geen

2.1 Consumentenvertrouwen - naar onderdeel Lijndiagram Geen Geen

3.1 Boomstructuur arbeidsdeelname Plaatje Geen Geen

4.1 Ontwikkeling uitkeringen Lijndiagram Geen Type uitkering

5.1 Top 10 bedrijven met vacatures Liggende staafdiagram Geen Sector 

6.1 Top 10 sectoren met grootste toename Liggende staafdiagram Geen Geen

7.1 Top 10 sectoren met grootste toename (t+1) Liggende staafdiagram Geen Geen

8.1 Top 10 sectoren met grootste toename Liggende staafdiagram Geen Periode

9.1 Arbeidsmarktspanning naar beroepsklasse (werkgelegenheid)Gestapelde staafdiagram Typering arbeidsmarktspanning Periode

10.1 POA Arbeidsmarktprognoses - mbo Staafdiagram Geen Geen

Aantal Onderwerp Type visualisatie Groepering Filter

1.2 Ontwikkeling bruto toegevoegde waarde Lijndiagram Geen Geen

2.2 Personeelssterkte volgend jaar Gestapelde staafdiagram Gategorie inschatting Geen

3.2 Samenstelling arbeidsdeelname Cirkeldiagram Geen Periode

4.2 Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar type Lijndiagram Geen Geen

5.2 Vacatures naar opleidingsniveau Liggende staafdiagram Geen Sector, Periode

6.2 Top 10 sectoren met grootste afname Liggende staafdiagram Geen Jaar

7.2 Top 10 sectoren met grootste afname (t+1) Liggende staafdiagram Geen Geen

8.2 Top 10 sectoren met meeste opheffingen Liggende staafdiagram Geen Periode

9.2 Ontwikkeling arbeidmarktspanning Staafdiagram Geen Beroepsklasse

10.2 POA Arbeidsmarktprognoses - hbo/wo Staafdiagram Geen Geen

Aantal Onderwerp Type visualisatie Groepering Filter

1.3 BBP per inwoner Kaart Geen Jaar

2.3 Belemmering bedrijfsvoering: tekort aan arbeidskrachtenLijndiagram Geen Geen

3.3 Ontwikkeling arbeidsdeelname Lijndiagram Geen Categorie arbeidsdeelname

4.3 WSW-dichtheid Kaart Geen Periode

5.3 Vacatures naar profiel Liggende staafdiagram Geen Sector, Periode

6.3 Aantal arbeidplaatsen naar grootteklasse Gestapelde staafdiagram Grootteklasse Geen

7.3 Top 10 sectoren met grootste afname (t+5) Liggende staafdiagram Geen Geen

8.3 Top 10 sectoren met meeste starters Liggende staafdiagram Geen Periode

9.3 Top 10 beroepsgroepen (hoogste spanning) Liggende staafdiagram Geen Periode

10.3 Arbeidsmarktperspectieven mbo Staafdiagram Geen Geen

Aantal Onderwerp Type visualisatie Groepering Filter

1.4 Top 10 specialisatiegraad (bruto toegevoegde waarde) Liggende staafdiagram Geen Jaar

2.4 Top 10 sectoren met tekort aan arbeidskrachten Liggende staafdiagram Geen Periode

3.4 Kenmerken arbeidsdeelname Liggende staafdiagram Geen Kenmerken

4.4 Werkenden na re-integratie en bijstand Staafdiagram Bijstand/Re-integratie Jaar

2.4 Specialisatiegraad (vacatures) naar sector Liggende staafdiagram Geen Periode

3.4 Top 10 specialisatiegraad (arbeidsplaatsen) Liggende staafdiagram Geen Jaar

5.4 Top 10 sectoren met grootste afname (t+5) Liggende staafdiagram Geen Geen

7.4 Bedrijvendynamiek ZZP Lijndiagram Geen Sector

9.4 Top 10 beroepsgroepen (laagste spanning) Liggende staafdiagram Geen Periode

10.4 Arbeidsmarktperspectieven hbo/wo Staafdiagram Geen Geen
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Uitwerking designsprint
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Verkenningen 
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HTTPS://RIJNMONDINZICHT.NL

Arbeidsmarktgegevens
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AANTAL VESTIGINGEN RIJNMOND

11
Vestiging: locatie van een onderneming, instelling of zelfstandige beroepsbeoefenaar (dat wil zeggen elke fabriek, werkplaats, 
kantoor, winkel of andere bedrijfsruimte, dan wel elk complex daarvan) waarin of van waaruit een economische activiteit of 
zelfstandig (vrij) beroep wordt uitgeoefend door minimaal 1 werkzaam persoon. Peilmoment 1 april 2018



AANTAL VESTIGINGEN RIJNMOND 
NAAR SECTOR

12
Vestiging: locatie van een onderneming, instelling of zelfstandige beroepsbeoefenaar (dat wil zeggen elke fabriek, werkplaats, 
kantoor, winkel of andere bedrijfsruimte, dan wel elk complex daarvan) waarin of van waaruit een economische activiteit of 
zelfstandig (vrij) beroep wordt uitgeoefend door minimaal 1 werkzaam persoon. Peilmoment 1 april 2018



TOP 10 SNELLE GROEIERS, NAAR 
SECTOR
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Snelgroeiende vestigingen: vestigingen die na 3 jaar minimaal 50 banen hebben en 60% of meer zijn gegroeid in het aantal 
banen. Erasmus Centre for Entrepreneurship aantal scale-ups naar stad. 



AANTAL ARBEIDSPLAATSEN 
RIJNMOND

14

LISA vraagt in de werkgelegenheidsenquête naar het aantal werkzame personen op vestigingsniveau. Aangezien een werkzame persoon bij meerdere 
vestigingen (van verschillende bedrijven/ondernemingen) werkzaam kan zijn, bijvoorbeeld wanneer iemand vier dagen in loondienst is en één dag actief is 
als zelfstandig ondernemer, geven de uiteindelijke werkgelegenheid statistieken feitelijk inzicht in het totaal aantal bezette arbeidsplaatsen of banen. 
Peilmoment 1 april 2018



AANTAL ARBEIDSPLAATSEN 
RIJNMOND

15

LISA vraagt in de werkgelegenheidsenquête naar het aantal werkzame personen op vestigingsniveau. Aangezien een werkzame persoon bij meerdere 
vestigingen (van verschillende bedrijven/ondernemingen) werkzaam kan zijn, bijvoorbeeld wanneer iemand vier dagen in loondienst is en één dag actief is 
als zelfstandig ondernemer, geven de uiteindelijke werkgelegenheid statistieken feitelijk inzicht in het totaal aantal bezette arbeidsplaatsen of banen. 
Peilmoment 1 april 2018



ONTWIKKELING BANEN 
RIJNMOND NAAR SECTOR (IN %)

16 Persoon die betaalde activiteiten verricht op of vanuit de vestiging: meewerkende eigenaar (directie, bedrijfshoofd), meewerkend gezinslid, zelfstandige 
beroepsbeoefenaar en/of werknemer. Uitzendkrachten zijn werknemers en worden meegeteld in het totaal aantal werkzame personen. De ontwikkeling 
geeft percentuele toe- of afname van het aantal banen ten opzichte van het voorgaande jaar weer. Peilmoment 1 april 2018



PROGNOSE WERKGELEGENHEID 
RIJNMOND 2023 (POSITIEF)

17 De top 5 van sectoren met een relatief positieve ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen. Het is mogelijk dat sectoren met een afname van de 
werkgelegenheid in deze top 5 naar voren komen. Deze sectoren kennen in dit geval ten opzichte van de andere sectoren een relatief beperkte daling.  
Peilmoment 1 april 2018



PROGNOSE WERKGELEGENHEID 
RIJNMOND 2023 (NEGATIEF)

18 De top 5 van sectoren met een negatieve ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen. Het is mogelijk dat sectoren met een afname van de 
werkgelegenheid in deze top 5 naar voren komen. Deze sectoren kennen in dit geval ten opzichte van de andere sectoren een relatief beperkte daling.  
Peilmoment 1 april 2018



ONLINE NIEUWE VACATURES 
RIJNMOND

Het totaal van nieuwe vacatures die in een bepaalde periode en in een bepaald gebied op internet verschijnen. In de 
beschrijving van de vacaturemarkt wordt onderscheid gemaakt tussen het aantal ontstane (nieuwe) vacatures (nieuwe) 
en het aantal openstaande vacatures op een bepaald moment. Peilmoment: maandelijks19



ONLINE NIEUWE VACATURES 
RIJNMOND NAAR PROFIEL

Het totaal van nieuwe vacatures die in een bepaalde periode en in een bepaald gebied op internet verschijnen. In de 
beschrijving van de vacaturemarkt wordt onderscheid gemaakt tussen het aantal ontstane (nieuwe) vacatures (nieuwe) 
en het aantal openstaande vacatures op een bepaald moment. Peilmoment: maandelijks20

Profiel Aantal

Aanpakken 279

Helpen 483

Maken 206

Verkopen 403

Vervoeren 101

Geen profiel 2741

De categorie “geen profiel” zijn 
gevraagde beroepen die niet zijn 
gekoppeld aan een werksoort.



ONLINE NIEUWE VACATURES 
RIJNMOND NAAR SECTOR

21
Het totaal van nieuwe vacatures die in een bepaalde periode en in een bepaald gebied op internet verschijnen. In de 
beschrijving van de vacaturemarkt wordt onderscheid gemaakt tussen het aantal ontstane (nieuwe) vacatures (nieuwe) en 
het aantal openstaande vacatures op een bepaald moment. Peilmoment: maandelijks

Het percentage onbekend zijn gevraagde 
beroepen die niet zijn gekoppeld aan een 
werksoort.



ONBENUT ARBEIDSPOTENTIEEL

22

Het onbenut arbeidspotentieel van personen is opgebouwd uit een aantal groepen: 
• Op de eerste plaats zijn dat mensen zonder betaald werk, die recent actief naar werk hebben gezocht én daarvoor op korte termijn beschikbaar zijn (ILO-

werkloosheidsindicator). 
• Daarnaast zijn er mensen die op korte termijn beschikbaar zijn, maar niet recent hebben gezocht.
• Anderen hebben wel gezocht, maar zijn niet op korte termijn beschikbaar. 
• Tenslotte zijn er de onderbenutte deeltijdwerkers. Dit zijn degenen die meer uren willen werken dan ze nu doen en daarvoor ook op korte termijn 

beschikbaar zijn



HTTPS://RIJNMONDINZICHT.NL/HOE-DE-HAVEN-BIJDRAAGT-AAN-DE-REGIO-RIJNMOND

Verkenning: 

Hoe het MKB in de regio Rijnmond bijdraagt aan het 

havenindustrieel complex!
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https://rijnmondinzicht.nl/hoe-de-haven-bijdraagt-aan-de-regio-rijnmond


Contactgegevens

A.S. (Aad) van der Werf

Strategisch Arbeidsmarkt Adviseur

WerkgeversServicepunt Rijnmond

Schiekade 830 | Postbus 37035 | 3005 AL Rotterdam

06-51 594 596 | as.vanderwerf@rotterdam.nl

http://wsprijnmond.nl
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