Doelgroep

Code ISCO-08

Omschrijving CBS

Voorbeeldberoepen behorend tot de doelgroep Ontwikkeladvies

secretarieel personeel, managementassistenten, medewerkers data-invoer, typisten en tekstverwerkers m.u.v. sectoren Rijk en Zorg & Welzijn
Deze beroepsgroep beperkt zich tot
secretarieel/ondersteunende beroepen, typistes,
tekstverwerkers en data-invoer medewerkers.
Administratieve-, financieel/boekhoudkundigeen salaris en personeelsfuncties behoren niet
tot de doelgroep.
Rekeninghoudend met deze uitsluitingen vallen
nevenstaande ISCO-2008 beroepsclassificaties
tot de doelgroep, met uitzondering van
werkenden in de sector zorg en welzijn en de
sector Rijk.

cateringmedewerkers
Werkenden in de nevenstaande ISCO-2008
beroepen voor zover werkend in de
cateringbranche, en de beroepen vallend onder
de referentiefuncties genoemd in het
“Handboek Referentiefuncties
Contractcateringbranche” van januari 2006
behoren tot de beroepsgroep.

3341

Office managers

teamleider secretariaat,, office manager, hoofd secretariaat,, hoofd receptie, coördinator secretariaat,

3342

Juridisch secretaressen

notarieel secretaresse, juridisch secretaresse

3343

Directie-, project- en internationaal
secretaressen

personal assistent, managementassistent, internationaal secretaresse, executive assistant,
directiesecretaresse, directieassistent, bestuurssecretaresse,

4120

Secretarieel medewerkers, algemeen teamsecretaresse, teamassistente, secretarieel medewerker, secretariaatsmedewerker, secretaresse,
redactiesecretaresse, office assistent, notulist, afdelingssecretaresse, administratief medewerker secretariaat

4131
4132

Typisten en tekstverwerkers
Medewerkers data-invoer

3434

Chef-koks

4321

procescoördinator in-flightcatering, manager keuken, hoofd voeding, hoofd keuken, chef-kok instelling,
bedrijfsleider (tevens kok) cateringbedrijf,
Logistiek medewerkers, medewerkers voorraadbeheerder, voorraadadministrateur, teamleider logistiek, medewerker voorraadbeheer, medewerker
materiaal-, voorraadplanning en goederenontvangst, magazijnmeester, magazijnchef, magazijnbeheerder, logistiek planner, logistiek
beheer
medewerker, hoofd magazijn, hoofd logistiek, hoofd expeditie, groepsleider magazijn, depothouder, chef
magazijn, chef logistiek, chef expeditie,

5120

Koks

5131
5132
5230

Medewerkers bediening horeca
Barpersoneel
Kassamedewerkers en
kaartverkopers
Verkopers in fastfoodrestaurants en
snackbars

5246

9411
9412

typist / tekstverwerker, typist, tekstverwerker, stenotypiste, stenograaf / notulist, stenograaf,
ponstypiste, order entry medewerker, dataverwerker, datatypist, data entry medewerker, administratief
medewerker data-invoer

Fastfoodbereiders
Keukenhulpen

zelfstandig werkend kok, scheepskok, restaurantkok, kok zuid-europees, kok zuid-amerikaans, middenamerikaans, kok balkan, turks, grieks, kok aziatisch, kok arabisch, instellingskok, dieetkok, chef de partie,
basiskok
koffiedame,
barmedewerker, barman, barkeeper, barbediende, barassistent
kassamedewerker, caissière
medewerker bedrijfsrestaurant, kantinemedewerker, kantinejuffrouw, countermedewerker,
cateringmedewerker, cafetariamedewerker, cafetariabediende, buffetmedewerker, buffetchef uitgifte horeca,
buffetbediende, assistent bediening fastfood
productiemedewerker in-flight catering,
medewerker spoelkeuken, keukenmedewerker, keukenhulp instelling, keukendienstmedewerker,
keukenassistent, hulpkok, groentesnijder, broodsnijder, bordenwasser, afwasser keukenhulp, afwasser,
afwasmedewerker, afwashulp

verkoopmedewerkers in de detailhandel en fysieke winkels in de reisbranche en medewerkers logistieke centra in de detailhandel
Werkenden in beroepen vallend onder
nevenstaande ISCO-2008 beroepsclassificaties
en werkend binnen de detailhandel en verkoop
medewerkers binnen fysieke winkels in de
reisbranche behoren tot de doelgroep.

5221

Winkeliers

5222

Teamleiders detailhandel

5223

4321

5230
5242
5246

5249

winkelier, slijter, melkboer, kaasboer, juwelier, groenteboer, drogist, bloemist

afdelingsmanager versgroepen supermarkt, afdelingsmanager verkoop zorgartikelen en -hulpmiddelen,
afdelingsmanager verkoop woningtextiel en vloerbedekkingen, afdelingsmanager verkoop woninginrichting,
afdelingsmanager verkoop verf en behang, afdelingsmanager verkoop textiel (stoffen), afdelingsmanager
verkoop telecomartikelen, afdelingsmanager verkoop sport- en kampeerartikelen, afdelingsmanager verkoop
speelgoed, afdelingsmanager verkoop schoenen en lederwaren, afdelingsmanager verkoop parket en laminaat,
afdelingsmanager verkoop lingerie, beenmode- en bodyfashionartikelen, afdelingsmanager verkoop kleding
allround, afdelingsmanager verkoop kinderkleding, afdelingsmanager verkoop keukens, afdelingsmanager
verkoop juwelen en uurwerken, afdelingsmanager verkoop ijzerwaren en gereedschappen, afdelingsmanager
verkoop huishoudelijke artikelen en cadeauartikelen, afdelingsmanager verkoop herenkleding,
afdelingsmanager verkoop fotografische artikelen, afdelingsmanager verkoop elektrotechnische artikelen en
apparaten, afdelingsmanager verkoop drogisterijartikelen, afdelingsmanager verkoop dieren en dierartikelen,
afdelingsmanager verkoop dameskleding, afdelingsmanager verkoop cosmetica en parfums, afdelingsmanager
verkoop computers en computerbenodigdheden, afdelingsmanager verkoop boeken, tijdschriften en
Verkoopmedewerkers detailhandel
verkoopmedewerker zorgartikelen en -hulpmiddelen, verkoopmedewerker woningtextiel en vloerbedekkingen,
verkoopmedewerker woninginrichting, verkoopmedewerker wild en gevogelte, verkoopmedewerker vlees en
vleeswaren, verkoopmedewerker vis, schaal- en weekdieren, verkoopmedewerker verf en behang,
verkoopmedewerker tweedehandsartikelen, verkoopmedewerker textiel (stoffen), verkoopmedewerker
telecomartikelen, verkoopmedewerker tabaks- en gemaksartikelen, verkoopmedewerker supermarkt (houdbare
producten), verkoopmedewerker sport- en kampeerartikelen, verkoopmedewerker speelgoed,
verkoopmedewerker schoenen en lederwaren, verkoopmedewerker rijwielen, verkoopmedewerker reform- en
natuurproducten, verkoopmedewerker parket en laminaat, verkoopmedewerker optiek, verkoopmedewerker
naai- en breimachines, verkoopmedewerker muziekinstrumenten en bladmuziek, verkoopmedewerker lingerie,
beenmode- en bodyfashionartikelen, verkoopmedewerker koosjer slagerij, verkoopmedewerker kleding
allround, verkoopmedewerker kinderkleding, verkoopmedewerker keukens, verkoopmedewerker kaas- en
zuivelproducten, verkoopmedewerker juwelen en uurwerken, verkoopmedewerker islamitische slagerij,
verkoopmedewerker ijzerwaren en gereedschappen, verkoopmedewerker huishoudelijke artikelen en
cadeauartikelen, verkoopmedewerker herenkleding, verkoopmedewerker handwerkartikelen en fournituren,
Logistiek medewerkers, medewerkers werfbaas houtwerf, werfbaas, weger, warehouse manager, voorraadbeheerder, voorraadadministrateur,
materiaal-, voorraadplanning en veilingmedewerker, terreinchef, teamleider logistiek, stock controller, parts manager, opslagmedewerker,
beheer
melkontvanger, medewerker voorraadbeheer, medewerker materieeldienst, medewerker inktmagazijn,
medewerker goederenontvangst, materieelbeheerder, material controller, materiaalbeheerder,
magazijnmeester, magazijnchef, magazijnbeheerder, loodsbaas, logistiek planner, logistiek medewerker, hoofd
magazijn, hoofd logistiek, hoofd expeditie, groepsleider magazijn, depothouder, chef magazijn, chef logistiek,
chef expeditie, boxmedewerker, beheerder afvaldepot
Kassamedewerkers en
kaartverkopers
Demonstrateurs
Verkopers in fastfoodrestaurants en
snackbars

Verhuurmedewerkers en verkopers
n.e.g.

caissière detailhandel
promotiemedewerker, demonstrateur
snackbarmedewerker, snackbarbediende, medewerker uitgifte horeca, medewerker snackbar, medewerker
lunchroom, medewerker cafetaria, counter, medewerker cafetaria, medewerker bedrijfsrestaurant,
kantinemedewerker, kantinejuffrouw, ijsverkoper, countermedewerker, cateringmedewerker,
cafetariamedewerker, cafetariabediende, buffetmedewerker, buffetchef uitgifte horeca, buffetbediende,
assistent bediening fastfood
verhuurmedewerker woondiensten, verhuurmedewerker autoverhuurbedrijf, verhuurintercedent woondiensten,
verhuurconsulent, marktmeester warenmarkt

7511

Slagers, vishandelaren

7512

Bakkers en banketbakkers

7513
9321

Zuivelbereiders
Inpakkers

9333

Laders en lossers

9334
9621
4421

Vakkenvullers
Boden, kruiers en bestellers
Reisconsulenten en
reisbureaumedewerkers

gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken
Gemeente ambtenaren werkend in de domeinen
3353
Ambtenaren sociale verzekeringen
burger- en publiekszaken in beroepen vallend
onder ISCO-2008 beroepsclassificaties

3354

Ambtenaren vergunningen

worstmaker, vleesverwerker, vissnijder, vishandelaar, visfileerder, visbewerker, uitbener, traiteur, slager,
slachter, poelier, medewerker slachterij, medewerker pluimvee- en wildslachterij, medewerker islamitische
slachterij, koosjer slager, islamitisch slager, darmenbewerker
taartenbakker, patissier, medewerker chocoladebereiding, medewerker broodbakkerij, medewerker brood- en
banketbakkerij, medewerker banketbakkerij, chocolatier, broodbakker, bonbonmaker, allround broodbakker,
allround brood- en banketbakker, allround banketbakker
medewerker kaasmakerij, kaasmaker
verpakkingsmedewerker, verpakker, uitpakker, stickerplakker, ompakker, inpakmedewerker, inpakker
handmatig, in- en ompakker, etiketteur
warehousemedewerker, voorman-verhuizer, vliegtuigbelader, verlader, verhuizer, verdeler veiling, verdeler
bloemen, veilinghulp, toneelknecht, terminalmedewerker, terminal operator, terminal handling operator, stuwer,
stuwadoor, sjouwer, sjorder, platformmedewerker, passagiersbegeleider, pakhuisbediende, orderverzamelaar,
orderpicker, operationeel medewerker laden / lossen, medewerker distributiecentrum, medewerker bevrachting,
magazijnmedewerker, magazijnknecht, magazijnbediende, losser vrachtwagens, losser spoorwagons,
loodsmedewerker, lader / losser spoor-, weg- en luchtvracht, havenwerker, havenmedewerker, havenarbeider,
goederenontvangstmedewerker, expeditiemedewerker, emballagemedewerker, distributiemedewerker, caddie,
bijrijder
winkelhulp, winkelassistent, vulploegmedewerker, vulploegleider, vakkenvuller
medewerker boodschappenservice, boodschappenjongen,
verkoopspecialist reizen, reisconsulent, reisadviseur, medewerker reisbureau,

ziekencontroleur, wmo-consulent, verzuimconsulent, verzuimadviseur, uitkeringsconsulent, uitkeringsbeslisser,
teamleider werk en inkomen, teamleider uitkeringen (sociale verzekeringen), sociaal rechercheur,
procesbegeleider wao-aanvragen, opsporingsambtenaar sociale voorzieningen (binnendienst),
opsporingsambtenaar sociale verzekeringen, klantmanager sociale zaken, klantmanager inburgering,
fraudeinspecteur, fraudecoördinator, fraudecontroleur, controleur ziektewet, controleur werkloosheidswet (ww),
controleur sociale verzekeringen, controleur buitendienst sociale verzekeringen, consulent wmo, consulent wet
voorzieningen gehandicapten wvg, consulent werk en inkomen, consulent sociale dienst, consulent inkomen,
consulent complementaire sociale voorzieningen, claimbeoordelaar (sociale verzekeringen), claimbehandelaar,
casemanager sociale zaken, budgetconsulent, bijstandconsulent, ambtenaar gemeentelijke sociale dienst,
adviseur werk en inkomen
vergunningverlener, medewerker volkshuisvesting, medewerker vergunningen en adviezen brandweer,
medewerker vergunningen, inspecteur gemeentelijke vergunningen, coördinator vergunningen en adviezen
brandweer, coördinator vergunningen, bouwplantoetser, beoordelaar asielaanvragen, ambtenaar
volkshuisvesting, ambtenaar uitgifte paspoorten, ambtenaar bouwvergunningen, ambtenaar bouw- en
woningtoezicht, adviseur vergunningen

buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers m.u.v. sector Rijk
Buitengewoon opsporingsambtenaren, als
nvt
Een BOA als omschreven in artikel 142 WvS, een persoon die, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met
bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van
het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift, een persoon
Strafvordering, toezichthouders als bedoeld in
die, bij of krachtens een wettelijk voorschrift belast met de handhaving van het bepaalde bij of krachtens enig
artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht,
wettelijk voorschrift
handhavers, niet werkend in dienst van de
Rijksoverheid

schoonmakers m.u.v. sector Zorg & Welzijn en Rijk
Werkenden in beroepen vallend onder
9111
nevenstaande ISCO-2008 beroepsclassificaties
of de beroepen vallend onder de niveau
onderscheidende kenmerken (NOK’s) genoemd
in het functiehandboek van de Raad voor
Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en
Glazenwassersbranche (RAS) en niet werkend
binnen de sector zorg en welzijn en de sector
Rijk.

Schoonmakers in huishoudens

werkster, kamenier, interieurverzorger huishouden, hulp in de particuliere huishouding, huishoudelijk
verzorgende, dienstmeisje

9112

Schoonmakers in hotels, kantoren

toiletmedewerker, toiletjuffrouw, schoonmaker (interieur bus, trein, etc.), schoonmaker (interieur bedrijven,
instellingen), poetsvrouw, poetshulp, medewerker huishouding, medewerker huishoudelijke dienst, medewerker
hoteldienst, medewerker facilitaire dienst, medewerker beddencentrale, kamermeisje, huishoudelijk
medewerker (hotel, instelling), housekeeping medewerker, facilitair medewerker, etage-assistent hotel

9122

Autowassers

9123
9129

wasstraatmedewerker, wasstraatbediende, vrachtwagenwasser, medewerker autowasstraat, materieelwasser
spoorwegen, autopoetser
Glazenwassers
voorman glazenwasser, glazenwasser
Industrieel schoonmakers, stralers,
zandstraler, tapwacht, tapijtreiniger, tankcleaner, straler, schoonmaker tanks, schoonmaker reservoirs,
rioolreinigers en schoonmakers n.e.g. schoonmaker machines, apparaten, schoonmaker laboratoriummateriaal en -glaswerk, schoonmaker ketels,
schoonmaker containers, schoonmaker cleanrooms, schoonmaker (industrieel), schoonmaker (calamiteiten),
rioolreiniger, rioolontstopper, putjesschepper, meubelreiniger, hogedrukreiniger, classificeerder

ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst

nvt

Alle werkenden in de beroepsgroep

Alle werkenden in de beroepsgroep

Werkenden in het primair onderwijs
Werkenden in het primair onderwijs

nvt

alle werkenden in de sector

alle werkenden in de sector

Werkenden in het middelbaar beroepsonderwijs
Werkenden in het middelbaar beroepsonderwijs

nvt

alle werkenden in de sector

alle werkenden in de sector

Ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel
ten behoeve van de ambulancedienst

