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Stabieler beeld; spanning financiële mogelijkheden / inzet HBO
In de Gehandicaptenzorg is er op dit moment alleen van een
personeelstekort sprake bij zorgpersoneel bij specifieke doelgroepen en locaties. Zo blijkt uit de interviews die gehouden
zijn met regionale werkgevers en de kwantitatieve prognose
van onderzoeksbureau E’til, waarin op dit moment sprake is
van een klein tekort op brancheniveau (zie volgende pagina).
Stabielere productie
De toekomstige zorgproductie wordt als redelijk stabiel ingeschat. Tegelijkertijd wordt aangegeven door werkgevers dat
de toekomstige zorgproductie beïnvloed kan worden door
beleidswijzigingen zoals het al dan niet doorvoeren van
(geplande) bezuinigingen.
Financiering inzet HBO’ers
Als gekeken wordt naar de verdeling naar functiekwalificatieniveau dan verwachten werkgevers niet hele opvallende verschuivingen. Er is wel een discussie gaande over de inzet van

HBO gekwalificeerd personeel in de relatie tot de verkregen
(te lage) vergoeding.
Opleiden wordt weer belangrijker
Verder wordt er ook meer zelf opgeleid via leerwerkplekken,
wat inderdaad een teken is van een (iets) krappere arbeidsmarkt zoals ook weergegeven in de prognose. Werkgevers
hebben op dit moment ook moeite om een aantal beschikbare
stageplekken op te vullen. Dus dit is mogelijk ook een aandachtspunt in de toekomst.
Samenwerking wordt gezocht
Positief is dat ook op dit moment al regelmatig contact gezocht wordt met andere werkgevers in of buiten de eigen
branche om problemen met doorscholing en herplaatsing op
te lossen. Mogelijk kan dit verder versterkt worden.
→ Conclusies regionale Gehandicaptenzorg, pagina 2
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Conclusies:

Uitspraken werkgevers Gehandicaptenzorg:

Personeelstekort nu al voelbaar bij specifieke doelgroepen, werktijden en locaties

“Bij MVG* is het zo dat het speciale competenties vergt bij de werknemer om bijvoorbeeld
om te gaan met agressie en bij LVB doelgroep is het noodzakelijk om al over de nodige
levenservaring te beschikken.” * MVG = Moeilijk Verstaanbaar Gedrag ** LVB = Licht
Verstandelijke Beperking

Contractduur per week blijft onder druk
staan; werkgevers proberen oplossingen te
zoeken

“Nog steeds staat de contractduur onder druk. We proberen steeds meer werkplekken/
werktypen te combineren om een grotere contractduur aan te kunnen bieden. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan: woongroep en dagbesteding of ambulant en intramuraal. Op dit moment gebeurt dit al in uitzonderlijke gevallen, maar het groeit wel.”

Verpleegtechnische handelingen worden
belangrijk door grotere complexiteit zorg

“Daarnaast zien we dat de zorg steeds intensiever wordt, we hebben met name SPH/SPW*
in dienst, alleen zien nu dat de verpleegtechnische handelingen ook steeds meer nodig
zijn.” * SPH/SPW = Sociaal Pedagogische Hulpverlening/Sociaal Pedagogisch Werk

Omvang ondersteunende diensten blijft onder druk staan

“De achtergrond van deze reorganisatie ligt deels in het digitaliseren van een deel van de
dienstverlening van de service organisatie in combinatie met de visie om vanuit zelforganisatie meer regie aan de begeleider te geven, waardoor er minder ‘vanuit centraal’ nodig
is.”

Leegloop van de flexpool

“Onze flexpool wordt ingezet als visvijver voor reguliere vacatures om zo ook de doorstroom te bevorderen. De manager uit de flexpool is hier niet altijd even enthousiast over.“

Stimuleren van (door)scholing en mobiliteit,
ook via het aanbieden van leerwerkplekken

“Wat betreft de verdeling naar functiekwalificatieniveau is er op dit moment een discussie
over de mogelijkheden om vaker niveau 5 (MBO plus, Associate Degree) in te zetten in de
langdurende zorg. Deze discussie wordt gevoed uit de behoefte om binnen de context van
toenemende zelforganisatie binnen teams meer gebruik te kunnen maken van HBO denkniveau en cultuur, waarbij dit ook past binnen de financiële kaders.”
“We zetten in op Preventieve interne mobiliteit (PIM) om boventalligheid te voorkomen.”

Wisselend beeld met betrekking tot opvulling van alle stageplekken

“We stellen ongeveer 400 plekken per half jaar beschikbaar en niet altijd zijn alle plekken
ingevuld.”
“We hebben altijd veel HBO-stagiairs. Veel personen hebben altijd interesse in ons als
werkgever.”

Figuur
De uitgevoerde prognose door onderzoeksbureau E’til laat een klein tekort
op de regionale arbeidsmarkt zien voor
de Gehandicaptenzorg. Een tekort van
1,3 procent geeft aan dat er een tekort
is van iets meer dan 1 procent van het
huidige aantal zorgmedewerkers van
niveau 1 tot en met 5. Zoals eerder
aangegeven, wordt er op dit moment
een tekort ervaren bij specifieke doelgroepen en / of locaties.

Bron: E’til, ZorgZijn Werkt (2016). RegioPortret Haaglanden, Nieuwe Waterweg Noord. Werkgeversvereniging
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BRANCHE overstijgende conclusies
Hierna volgen de branche overstijgende regionale conclusies
uit de Regionale Arbeidsmarkt Update.





Werkgevers lijken toch vooral (meer) aandacht te
besteden aan het zelf opleiden van medewerkers via
bijvoorbeeld een leerwerktraject als er sprake is van

Regionale werkgevers in zorg en welzijn ervaren

een (dreigend) tekort aan die specifieke medewer-

(stijgende) tekorten voor Verzorgende niveau 3 t/m

kers. Met andere woorden: opleiden lijkt nog niet

HBO-Verpleegkundige en Sociaal Pedagogisch Werker

anticyclisch. Er wordt vooral opgeleid als er op dat

niveau 4.


Daarnaast ervaren werkgevers, zelfs bij functiekwalifi-

moment vraag is naar personeel.


Voor een aantal functies blijft het voor werkgevers

catieniveaus waarbij relatief meer geschikte werkne-

lastig om contracten met een hoger aantal uur per

mers beschikbaar zijn, tekorten. Het gaat dan kwalita-

week te geven, terwijl zij – bij een aantal van die

tieve tekorten bijvoorbeeld door specifieke opleidings-

functies – wel een krappere arbeidsmarkt ervaren. De

eisen, door ongunstige baan-kenmerken (locatie, con-

samenwerking met andere branches of andere activi-

tractduur, werktijden) of bij specifieke doelgroepen

teiten binnen de eigen organisatie wordt gezocht om

(denk aan Moeilijk Verstaanbaar Gedrag in de Gehandi-

zo toch grotere contracten aan te bieden. Het is nog

captenzorg).


Ten opzichte van 2 jaar geleden, het vorige meetmo-

de vraag in hoeverre deze ook gevonden worden.


Een actief alumnibeleid waarin contact wordt onder-

ment, lijkt de omvang van de dienstverlening meer

houden met voormalig werknemers wordt maar zeer

gestabiliseerd. De stabilisering van de productie is één

beperkt gevoerd.

van de redenen dat er personeel geworven wordt of
gaat worden.


De volledige Regionale Update Arbeidsmarkt is te downloaden via www.zorgzijnwerkt.nl/arbeidsmarktonderzoek.

Bij werkgevers is een spanningsveld zichtbaar tussen
de gewenste inzet van hogere kwalificatieniveaus en
(verminderde) financiële mogelijkheden door de extra
salariskosten die dat met zich meebrengt.

“Er is een spanningsveld tussen hogere eisen en beperkte
financiële mogelijkheden”

Over het onderzoek
De situatie op de arbeidsmarkt in Haaglanden en Nieuwe Wa-

zoeksbureau E’til en de gehouden interviews met P&O ma-

terweg Noord voor de Gehandicaptenzorg staat centraal in

nagers en adviseurs. Van de in totaal 4 interviews zijn er vier

deze korte publicatie. Deze publicatie is een resultaat van de

interviews gehouden met P&O managers en adviseurs van

sector brede Regionale Update Arbeidsmarkt die te downloa-

middelgrote/grote zorgorganisaties in de Gehandicapten-

den is via https://www.zorgzijnwerkt.nl/

zorg.

arbeidsmarktonderzoek.
De Regionale Update en de Update Gehandicaptenzorg zijn
beiden gebaseerd op de kwantitatieve prognose van onder© 2017, werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt, www.zorgzijnwerkt.nl
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