Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor zorgprofessionals
Inzicht in kansen op de arbeidsmarkt 4e kwartaal 2016

Groei in aantal vacatures binnen de zorg, maar het totale aantal blijft laag

De Nederlandse arbeidsmarkt toont al twee jaar op rij herstel: er zijn meer beschikbare betaalde banen, er is
kwartaal op kwartaal een recordaantal gepubliceerde vacatures (gemiddeld 480.000 unieke vacatures per kwartaal)
en de werkloosheid daalt sneller dan voorspeld (5,4% van de Nederlandse beroepsbevoling eind 2016 versus 6,6%
In onderstaande kaart van Nederland wordt de procentuele groei in MBO vacatures aangegeven over het 4e
kwartaal 2016 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2015. Binnen de regio en landelijk. Ook is onderscheid
gemaakt in de groei binnen de Gezondheidszorg en Welzijn (blauw) en de groei binnen alle functiegebieden op
MBO niveau (zwart). Opvallend is dat het laatste kwartaal van 2016 weer een sterke stijging in MBO vacatures
binnen Gezondheidszorg en welzijn laat zien. De regionale groei blijft daarin echter achter ten opzichte van de
landelijke groei.
Figuur 1 Regionale versus landelijke groei van vacatures
(binnen en buiten de sector)

Figuur 2 Verdeling vacatures MBO niveau

Dit figuur laat zien op welk MBO-niveau de
meeste vraag is binnen Gezondheidszorg &
Welzijn. Daaruit blijkt dat er sprake is van een
toenemende vraag naar MBO 4 functies.

De percentages tonen groei ten
opzichte van hetzelfde kwartaal
een jaar eerder (kwartaal 4 2015)

Meest gevraagde functies binnen Gezondheidszorg en
welzijn (vierde kwartaal 2016)

Meest gevraagde functies alle
vakgebieden (vierde kwartaal 2016)
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Gastouder
Medewerker thuiszorg
Verpleeghulp
Oppas
Helpende

Productiemedewerker
Constructiebankwerker
Vrachtwagenchauffeur
Monteur elektrische installaties
Machinebediende

MBO 3 niveau

MBO 3 niveau
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1. ICT Helpdeskmedewerker
automatisering
2. Verkoper
3. Sociaal-pedagogisch werker
4. Reparatie- en onderhoudsmonteur
5. Medewerker klantenservice

Medewerker buitenschoolse opvang
Verzorgende
Kraamverzorgende
Medewerker activiteitenbegeleiding
Helpende plus

MBO 4 niveau

MBO 4 niveau
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1. Medewerker klantenservice
2. Medewerker commerciële
binnendienst
3. Administratief medewerker
4. Accountmanager
5. ICT Helpdesk medewerker

Doktersassistent
Woonzorgmedewerker
Preventiemedewerker zorg en welzijn
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Medewerker buitenschoolse opvang

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

