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Arbeidsmarktregio FoodValley

We kijken vooruit 

Indicator Link
Aanbod

De bevolkingsopbouw Bevolking naar leeftijd en geslacht; kan desgewenst ook per vijfjarige leeftijdsklasse
https://gelderland.databank.nl/jive?workspace_guid=68d06f28-13df-4feb-9b32-822a18db3b21

De beroepsbevolking https://www.arbeidsmarktdashboard.nl

Voor de linken vanuit het dashboard van de provincie Utrecht heeft u een account nodig. Dit is 
eenvoudig en gratis aan te maken op. De filter kunt u instellen op Utrecht, en Foodvalley. Ga 
vervolgens naar: 
- overheid 
- beroepsbevolking

Beroepsbevolking naar leeftijd en geslacht; binnenkort verschijnen de ramingen voor 2017
https://gelderland.databank.nl/jive?workspace_guid=a8f2d1c7-5252-4ce8-82bf-1a01f8f626cb 

Beroepsbevolking werkend 
niet-werkend

https://www.arbeidsmarktdashboard.nl
Voor de linken vanuit het dashboard van de provincie Utrecht heeft u een account nodig. Dit is 
eenvoudig en gratis aan te maken op. De filter kunt u instellen op Utrecht, en Foodvalley. Ga 
vervolgens naar: 
- overheid 
- beroepsbevolking

Werkloze beroepsbevolking naar leeftijd en naar geslacht
https://gelderland.databank.nl/jive?workspace_guid=0a06ce42-4781-4d2f-b188-702912b15925
De totale beroepsbevolking minus de werkloze beroepsbevolking is de werkzame beroepsbe-
volking 

De sessies van de werkgroep ‘we kijken vooruit’ 
hebben het afgelopen jaar een overzicht van 
indicatoren opgeleverd die volgens ons nodig 
zijn om het juiste gesprek te voeren over 
ontwikkelingen in de arbeidsmarkt Foodvalley.

Door het toevoegen van de linken naar de beschikbare 
informatie delen we pragmatisch de voorhanden zijnde 
informatie met elkaar.  De linken zijn altijd actueel en 
zo is het mogelijk om over de laatste gegevens te 
beschikken. Het is niet het streven van de werkgroep 
data om een nieuw dashboard op te richten voor de 
arbeidsmarkt FV maar om de data organisch beschik-
baar te stellen.

Onderstaand treft u het overzicht van de indicatoren 
en de linken. Is er interesse naar gerichte andere indi-
catoren vanuit de netwerkgroepen, laat het ons weten. 
Als er inhoudelijk vragen zijn naar aanleiding van deze 
indicatoren dan horen we het ook graag. Via email 
adres: angela.berende@ede.nl 

Met vriendelijke groet
De netwerkgroep “We kijken vooruit”
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Beroepsbevolking niet  
werkend, soort uitkering

https://www.arbeidsmarktdashboard.nl

Voor de linken vanuit het dashboard van de provincie Utrecht heeft u een account nodig. Dit is 
eenvoudig en gratis aan te maken op. De filter kunt u instellen op Utrecht, en Foodvalley. Ga 
vervolgens naar: 
- overheid 
- werkloosheid en uitkeringen

(Ontwikkeling WW-uitkeringen) Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie – FoodValley: 
https://www.werk.nl/xpsimage/wdo220774

Beroepsbevolking niet  
werkend opleiding/  
beroep/ competenties

https://www.arbeidsmarktdashboard.nl 

Voor de linken vanuit het dashboard van de provincie Utrecht heeft u een account nodig. Dit is 
eenvoudig en gratis aan te maken op. De filter kunt u instellen op Utrecht, en Foodvalley. Ga 
vervolgens naar: 
- overheid 
- werkloosheid en uitkeringen

Inkomende en uitgaande 
pendel

O.b.v. de Provinciale Werkgelegenheids Enquete Gelderland www.gelderland.nl/pwe  
kan maatwerk omtrent inkomende en uitgaande pendel op verzoek worden samengesteld. Het 
pendelonderzoek vindt eenmaal in de vier jaar plaats.

Toekomstige arbeidsmarkt In het statistisch zakboek staan prognoses van de bevolking naar leeftijd en geslacht
https://gelderland.databank.nl/jive?workspace_guid=e6606705-cadb-4b8c-ab4b-fc8821ee5271

https://gelderland.databank.nl/jive?workspace_guid=0a3ab427-e902-4a40-b43d-cd7c3731d21c
ROA Onderzoek (medio 2018); diverse indicatoren tot 2022 per regio:
Uitbreidingsvraag naar sector
Uitbreidings- vervangingsvraag, instroom schoolverlaters naar opleidingstype
Indicator Toekomstige Arbeidsmarktsituatie (ITA score)

Provinciaal Economische Verkenning Gelderland 2022 (medio2018)
Prognoses beroepsbevolking, arbeidsparticipatie, werkgelegenheid en werkloosheid tot 2022 
per regio en gemeente,

Vraag

Werkgelegenheidsgraad Binnenkort verschijnen de uitkomsten over 2017
https://gelderland.databank.nl/jive?workspace_guid=834e5cee-df8c-4f9a-914f-6783c291e17b

Sectoren (uitgesplitst naar 
werkzame fte)

Werkgelegenheid naar sector
https://gelderland.databank.nl/jive?workspace_guid=4318bb4d-50eb-4e57-a288-
66dc55955aa7

Krimp en groei in de  
sectoren

UWV prognoses (1 jaar vooruit) jaarlijks landelijk en in Regio in Beeld – FoodValley:    
https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/publicaties/thematische-publicaties/ar-
beidsmarktprognose

Bijvoorbeeld 2012-2017; inzoomen op gedetailleerdere sectoren en naar grote/kleine banen is 
mogelijk o.b.v. PWE/Lisa 
https://gelderland.databank.nl/jive?workspace_guid=7475e0e4-fd02-46e4-a836-5c3a6e789376

Indicator Link
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Verwachte groei en krimp  
in de sectoren

UWV prognoses (1 jaar vooruit) jaarlijks landelijk en in Regio in Beeld – FoodValley:    
https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/publicaties/thematische-publicaties/ar-
beidsmarktprognose

ROA Onderzoek (medio 2018):
Uitbreidingsvraag per regio naar sector 2022
Provinciaal Economische Verkenning
Prognose werkgelegenheid naar sector 2022

Grootste werkgevers in  
de regio

O.b.v. de Provinciale Werkgelegenheids Enquete Gelderland  
www.gelderland.nl/pwe kan maatwerk worden samengesteld.

Onderwijs

Leerlingen pendel in en 
uitstroom

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzY0YjIyMDItOTc3Zi00N2RkLWFkMmMtNWR-
hOTQzNzg3MDdiIiwidCI6Ijk0Yjk3YzRmLTU3YmUtNGQ3OC1iNzk4LWQ3NjUwN2I2NTBlN-
SIsImMiOjh9

Selecteer regio Foodvally
Waar leiden we voor op 
(soort opleiding en niveau)

Zie ook hierboven (ROA onderzoek)
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWJhNTE1OGMtMjY5Zi00YmVmLWFlNzQtYzl-
mODlmZWRlZGVlIiwidCI6Ijk0Yjk3YzRmLTU3YmUtNGQ3OC1iNzk4LWQ3NjUwN2I2NTBlN-
SIsImMiOjh9

Selecteer regio Foodvally
Wat zijn de slagingspercen-
tages

Slagingspercentage is niet waarin SBB informatie over biedt. Dat is aan de MBO-instellingen. 
Voor meer info over de aantallen studenten, zie:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWJhNTE1OGMtMjY5Zi00YmVmLWFlNzQtYzl-
mODlmZWRlZGVlIiwidCI6Ijk0Yjk3YzRmLTU3YmUtNGQ3OC1iNzk4LWQ3NjUwN2I2NTBlN-
SIsImMiOjh9

zie blad 3 voor instroom/aantal studenten en gediplomeerden. (Selecteer regio Foodvally)

Komen leerlingen ook  
terecht in het beroep -

Indicator Link


