
     

Gebruik van afbeeldingen als 
achtergrond 

 
• Klik op het grijze afbeeldingsveld 
• Ga nu naar ‘Invoegen’ en kies 

‘Afbeeldingen’.  
• Kies een afbeelding, klik op 

‘Invoegen’ en de afbeelding wordt 
geplaatst. 

• Wil je een uitsnede maken, selecteer 
dan de foto door erop te klikken en 
gebruik de crop- functie onder 
‘Opmaak’/’Bijsnijden’. 
 

• Foto’s kun je kiezen uit de 
Mediabank in het UWV 
Communicatieportaal. Deze foto’s 
zijn van hoge kwaliteit en hiervan is 
het intellectueel eigendom geregeld.  
 
https://communicatieportaal.uwv.nl/
modules/product/mediabank/default
/?ItemId=3219 
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Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  
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Jongeren tijdens een crisis 
 
Door de coronacrisis is de werkloosheid in korte tijd fors gestegen. Cijfers laten zien dat het vooral 
jongeren zijn die als eerste hun baan kwijtraken. Dat was bij de vorige economische crisis ook het geval. 

 



Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  
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Waarom de jeugdwerkloosheid zo snel stijgt? 
 
Jongeren zijn in een crisis vaak de eerste groep die hun baan verliezen. Aan het begin van de vorige crisis 
in 2008-2009 vormden 15- tot 25-jarigen lange tijd de grootste groep werklozen.. 
 



Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  
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Waarom de jeugdwerkloosheid zo snel stijgt? 
 
 

• - Tijdelijk contract 

 

• - Vaker werkzaam als uitzendkracht 

 

• - Horeca en detailhandel 

 

• - Bijbaantje (76% volgt nog onderwijs) 



Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  
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Nog wel iets goeds te melden? 

Jazeker! 

 

-Jongeren hebben het voordeel dat ze sneller een baan 

vinden dan andere leeftijdsgroepen, zodra de economie 

begint aan te trekken. 

- In een crisis worden jongeren opgevolgd door de 55+ vaste 

krachten, die verliezen na de jongeren als eerste hun baan. 

Dan worden  jongeren aantrekkelijk voor werkgevers omdat 

ze flexibel en relatief goedkoper zijn. 



Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  
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Werknemers naar sector en impactcatorgorie: 



Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  
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Openstaande Online vacatures AMR Gooi & Vechtstreek sep-19 sep-20

Medewerkers kinderopvang 53 77

Verzorgenden IG 103 72

Monteurs industriële machines en installaties 59 66

Basis verpleegkundigen 48 46

Vrachtwagenchauffeurs algemeen/binnenland 44 43

Managers verkoop en marketing 38 40

Magazijn- en expeditiemedewerkers 46 38

Medewerkers klantenservice 50 38

Ontwerpers en analisten ICT-systemen 31 38

Elektriciens en monteurs elektrische bedrijfsinstallaties 20 37

Web- en multimediaontwikkelaars (technisch) 40 37

Ingenieurs werktuigbouw 17 36

Timmerlieden burgerlijk en utiliteit 19 35

Schilders en behangers 39 33

Financieel-administratief medewerkers 68 32

Helpenden 80 27

Postbezorgers en postsorteerders 112 22

Medewerkers bediening horeca 43 13

Buschauffeurs lijndienst en trambestuurders 24 8

Online vacatures Gooi en Vechtstreek vergeleken 



Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  
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 Administratief financieel (ondersteunend secretarieel, administratief en baliemedewerkers) 
 Dienstverlenend (dierenverzorgers, reisleiders en gidsen) 
 Facilitair (conciërges, huismeesters, instellingskoks) 

 Cultuur, sport en recreatie (servicemedewerkers, musici, acteurs, sportinstructeurs)  
 Horeca (bedienend personeel, restaurantkoks) 
 Contactberoepen (kappers, schoonheidsspecialisten) 

 Zorg (verzorgenden ig, wijkverpleegkundigen, operatieassistenten) 
 Onderwijs (leerkrachten basisonderwijs, docenten exacte vakken) 
 ICT (data-scientists, programmeurs specifieke talen, security specialisten) 
 Installatie (loodgieters, elektriciens, glasvezelmonteurs, werkvoorbereiders) 

Beroepen die kansrijk of minder kansrijk zijn 



Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  
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De spanning neemt af… 



Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  
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overstapberoepen: 



Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  
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Overstapberoepen… 



Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  

 

     

Hoe kun je als jongere het best opvallen? 
 
1: Belangrijke eigenschappen en vaardigheden 
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Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  

 

     

2: Vaardigheden 
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Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  
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Vakkennis blijft belangrijk, maar wordt breder 

Automonteur 

 

Benzine- èn elektrische 

aandrijving 

 

ICT toepassingen in 

auto’s 

Programmeur: 

 

Programmeertalen èn kennis 

bedrijfsprocessen 

 

Bijhouden ICT-ontwikkelingen! 

Wijkverpleegkundige 

 

Medische kennis èn 

indiceren 

 

Zelfredzaamheid 

bevorderen 

Monteur industrie 

 

Werktuigbouw èn 

elektronica/sensoren 

 

Programmeren/data 

interpreteren 



Gebruik de UWV bullets met de 
button ‘Lijstniveau’. 

 
• Niveau 1: tekst zonder bullet 
• Niveau 2 t/m 5: tekst met bullets 

 
Typ je tekst op de eerste tekstregel. 
Vergeet nu de standaard button voor 
bullets (rode kruis).  
Klik op het pijltje naar links en je 
verlaagt het tekstniveau. Klik op het 
pijltje naar rechts en je verhoogt het 
tekstniveau.  
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