Toelichting bij de beroepentabellen van UWV WERKbedrijf
Versie 1, november 2019
Auteur: Ockham Groep
De ruggengraat van het UWV beroepenregister is een lijst met 4.800 zogenaamde registerberoepen,
waarvan 3.229 actief zijn. De meeste, maar lang niet alle registerberoepen zijn opgehangen aan een
zogenaamde koepelberoep, waarvan er 468 zijn. Onder de registerberoepen is hangt weer een
uitgebreide lijst met synonieme en verbijzonderde beroepen. Zo zijn een ‘Acquisiteur’ en een
‘klantenwerver’ synoniemen voor hetzelfde beroep, terwijl een ‘filmacteur’ en een ‘mimespeler’ voor
UWV verbijzonderingen zijn van hetzelfde registerberoep ‘Acteur’.
Tip: Registerberoepen zijn te onderscheiden van synoniemen en verbijzonderingen
doordat deze beginnen met een hoofdletter, waar synoniemen en
verbijzonderingen worden geschreven met kleine letters.
De kern van de registratie zijn de registerberoepen. De programmatuur voor matching maakt
bijvoorbeeld geen onderscheid tussen vacatures voor mimespelers en voor filmacteurs omdat deze
worden herleid tot het registerberoep ‘Acteur’.
Op het niveau van registerberoepen kent het UWV nog een groot aantal zogenaamde
beroepclassificaties die voor allerlei doeleinden worden gebruikt. Sommige van deze classificaties
zijn te beschouwen als kenmerken van registerberoepen, bijvoorbeeld het benodigde
opleidingsniveau. Andere classificaties zijn juist weer lijsten van gelijksoortige eigenschappen van een
registerberoep, zoals de vereiste vaardigheden of de uit te voeren taken. Tenslotte zijn er
classificaties die de registerberoepen relateren aan niet-UWV beroepsregisters, zoals het ISCOregister en de meer globale beroepclassificatie die door UWV en CBS worden gebruikt bij de
arbeidsmarktcommunicatie.
Naast het beroepenregister kent UWV ook een opleidingenregister. Beroepen en opleidingen zijn aan
elkaar gerelateerd. Zowel het opleidingenregister als de koppelingen tussen beroepen en opleidingen
zijn verouderd. Bij de koppelingen zien we bij sommige beroepen ook grote verschillen tussen wat
het register voorschrijft en wat we zien bij de werkelijke CV’s.
Weergegeven in een plaatje ziet het UWV beroepenregister er als volgt uit:

Figuur 1: Basisstructuur UWV beroepenregister
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Datasets
De gegevens zijn in beginsel door UWV WERKbedrijf vrijgegeven als open data en worden natuurlijk
ook door UWV bijgehouden en gepubliceerd. Wij zijn echter van mening dat dit beter kan. In de
bijgaande Excel spreadsheets vindt u de volgende werkbladen:
1.
2.
3.
4.
5.

Lijst met Koepelberoepen
Lijst met UWV Registerberoepen inclusief koppeling met koepelberoep indien aanwezig
Lijst met beroep synoniemen en -verbijzonderingen per registerberoep (Beroep_RSV)
Toelichtingen van de getoonde gegevens per werkblad
Programmatuur waarmee de gegevens zijn gegenereerd (Productieregels)

Belangrijk: productieregels worden meegegeven om UWV als houder van de brondata in staat te
stellen om deze informatie zelf te produceren. Dat UWV dit niet zelf doet is onwenselijk, daar alleen
UWV gegarandeerd over de actuele data beschikt.
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