Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor zorgprofessionals

Inzicht in kansen op de arbeidsmarkt

Groei in aantal vacatures binnen de zorg, maar het totale aantal blijft laag
De Nederlandse arbeidsmarkt ontwikkelt positief: meer mensen vinden werk en minder mensen verliezen hun
baan. Toch is het vooral op MBO niveau lastig om nieuw werk te vinden, omdat werk verdwijnt en
opleidingseisen van werkgevers veranderen en hoger worden.

In de kaart van Nederland hieronder wordt zichtbaar dat er zowel landelijk als regionaal sterke groei is in
vacatures voor alle functies op de arbeidsmarkt (aangegeven met zwart). De groei binnen het vakgebied
Gezondheidszorg en welzijn is zelfs nog sterker (aangegeven met blauw). Het feit dat het percentage binnen
G&W hoger ligt is vooral te verklaren door magere jaren, waarin er weinig vacatures ontstonden. Als we kijken
naar de huidige aantallen vacatures op MBO niveau binnen G&W dan zien we dat dit ondanks de groei laag
blijft. Daarnaast zijn de vacatures vooral beschikbaar op MBO 3 en 4 niveau. (zie figuur 2)
Figuur 1 Regionale versus landelijke groei van vacatures (binnen en buiten het vakgebied)

Figuur 2 Verdeling vacatures MBO niveau

Dit figuur laat zien op welk MBO-niveau
de meeste vraag is binnen
Gezondheidszorg & Welzijn.

Meest gevraagde functies binnen Gezondheidszorg en
welzijn (afgelopen 12 maanden)

Meest gevraagde functies alle
vakgebieden (afgelopen 12 maanden)

MBO 1 en 2 niveau
1.Verzorgende
2.Oppas
3.Verpleeghulp
4.Kinderverzorgende
5. Medewerker thuiszorg

MBO 1 en 2 niveau
1.Medewerker klantenservice
2.Machinebediende
3.Productiemedewerker
4.Medewerker callcenter
5.Kinderverzorgende

MBO 4 niveau
1.Preventiemedewerker zorg en welzijn
2.Verpleegkundige (algemeen)
3.Zorgadviseur
4.Tandartsassistent
5. Apothekersassistent

MBO 4 niveau
1.Medewerker klantenservice
2.Accountmanager
3.Helpdeskmedewerker automatisering
4.Medewerker callcenter
5.Medewerker commerciële binnendienst

MBO 3 niveau
1.Medewerker buitenschoolse opvang
2.Kraamverzorgende
3.Verzorgende
4.Medewerker thuiszorg
5.Woonzorgmedewerker

MBO 3 niveau
1.Verkoper
2.Reparatie- en onderhoudsmonteur
3.Helpdeskmedewerker automatisering
4.Algemeen medewerker
5.Monteur elektrotechnische apparatuur

Dit zijn de functies waar in de afgelopen 12 maanden de meeste vacatures voor verschenen zijn (november 2016)

Belangrijke kansvergroters

Dit zijn de factoren waar je zelf invloed op hebt en die jouw kansen zullen vergroten.

▪
▪
▪
▪

Extra certificaten behalen
Omscholen tot een andere functie
Reistijd vergroten
Salarisconcessies doen

▪
▪
▪
▪

Flexibiliteit (contractvorm en werktijden)
Netwerken
Werken aan taal en rekenvaardigheden
Werken aan sociale vaardigheden

Nieuwsgierig naar de kansen voor MBO 1 en 2 zorgprofessionals? Bekijk de Factsheets

