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Regio Haaglanden & Nieuwe Waterweg Noord

Huidige kans op de arbeidsmarkt
Kansen voor helpende niveau 2 op de arbeidsmarkt
Verwachte zoekduur naar een baan binnen je
vakgebied (uitgaande van actief zoeken)
Verwachte toe- of afname in vraag naar
helpende niveau 2 op de arbeidsmarkt
(komende 12 maanden)

Goed, er zijn voldoende vacatures voor het aantal mensen in
deze functiegroep. (kans is iets verkleind)
5,5 maanden
Kans blijft gelijk

Ontwikkeling vacatures Helpende (niveau 2)
VMBO / MBO niveau
De groei in vacatures voor helpenden op niveau 2 is groter dan op niveau 1. Nog steeds is het aantal beschikbare vacatures
op dit niveau laag, maar er zijn landelijk wel 61% meer vacatures dan in 2016 en in de regio zelfs 66%. In eerdere
arbeidsmarktupdates is al geconstateerd dat de opleving van helpende niveau 2 functies waarschijnlijk voort komt uit een
algehele groei binnen gezondheidszorg en welzijn en tekorten op niveau Deze kansen liggen vooral in de VVT (verpleging,
verzorging en thuiszorg).

Deze grafiek is gebaseerd op
het aantal online
gepubliceerde vacatures.
(excl. onzichtbare vacatures
via het informele netwerk en
'zwarte circuit’ )

Kansen vergroten
Als je op zoek gaat naar een nieuwe functie, kan het je helpen om met verschillende woorden te zoeken.
Werkgevers gebruiken namelijk verschillende namen voor dezelfde functies. Een aantal van deze
alternatieve functiebenamingen vind je hieronder. Door deze te gebruiken in zoekmachines als Indeed.nl
vind je veel meer passende vacatures
Alternatieve functiebenamingen
▪ ADL assistent
▪ Helpende plus
▪ Medewerker zorg
▪ Assistent woonzorgbegeleider
▪ Helpende zorg & welzijn
▪ Bejaardenhelpende
▪ Helpende dagbehandeling

Tip: lees regelmatig vakinhoudelijke
websites om bij te blijven bij de laatste
ontwikkelingen binnen jouw
vakgebied. (vb.:zorghulpatlas.nl,
zorgwelzijn.nl, vakbladthuiszorg.nl en
zorgvisie.nl)

Welke opleidingen vergroten jouw kans op werk?
Onderstaande rijtjes geven aan waar werkgevers naar op zoek zijn als ze mensen met jouw profiel
zoeken. Door in het bezit te zijn van deze veelgevraagde en onderscheidende kennis vergroot je jouw
kans op werk binnen en buiten de organisatie.
Veelgevraagde vaardigheden, kennis
en opleidingen

Onderscheidende
vaardigheden en certificaten

Diploma Helpende Zorg & Welzijn
Goede beheersing van de Nederlandse taal
Ervaring met Elektronisch CliëntenDossier
Rijbewijs B

Module 302
Insuline injectie toedienen
Helpende plus
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Welke functies zijn nog meer interessant voor jou?
Naast je huidige functie zijn er nog veel meer interessante functies die je zou kunnen uitoefenen en
waar veel vacatures voor zijn. Onderstaande functies kunnen je inspireren een overstap te maken naar
een andere functie. Voor sommige functies zul je moeten bijscholen of omscholen om te voldoen aan de
eisen die werkgevers stellen.

Gezondheidszorg en Welzijn

0
0
0
0
0
0

Functies die dichtbij je eigen functie/niveau staan
• Medewerker verpleeghuis (niveau 2 / 3)
• Thuishulp (niveau 1 / 2 / 3)
• Verzorgende IG (niveau 3)
• Medewerker steriele medische hulpmiddelen (niveau 3)

Functies die verder van je eigen functie af staan
• Doktersassistent (niveau 4)
• Apothekersassistent (niveau 4)
• Tandartsassistent (niveau 3 / 4)
• Leerling anesthesiemedewerker (niveau 4)

Belangrijkste vaardigheden
binnen deze functies
• Organisatorisch sterk
• Sociaal
• Communicatief sterk
• Klantgericht
• Taalvaardig

Veelgevraagde vaardigheden, kennis en certificaten
voor deze functies
 Diploma EVV (Eerst Verantwoordelijke Verzorgende)
 Diploma sterilisatieassistent
 Opleiding doktersassistent
 Diploma tandartsassistent

Pedagogiek
Functies die dichtbij je eigen functie/niveau staan
• Woonzorgbegeleider (niveau 3)
• Nanny (niveau 1 / 2 / 3)
• Gastouder (niveau 2 / 3 )
• Kinderopvang (niveau 2 / 3)

Functies die verder van je eigen functie af staan
• Nanny (niveau 4)
• Gastouder (niveau 4)
• Kinderopvang (niveau 4)
• Medewerker peuterspeelzaal (niveau 3 / 4)

Belangrijkste vaardigheden
binnen deze functies
• Actieve kindvolgende houding
• Goede beheersing Nederlandse taal
• Creatief
• Goed in het bedenken van activiteiten
• Kwalitatief sterk in pedagogisch
handelen

Veelgevraagde vaardigheden, kennis en certificaten
voor deze functies
 Diploma Helpende Zorg en Welzijn niveau 2,
Diploma verzorgende, SPW 3 of onderwijsassistent
 EHBO diploma gericht op kinderen
 VVE certificaat (onderwijs)
 VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
 Sociale Hygiëne (HACCP)

Verkoop en klantenservice
Functies die verder van je eigen functie af staan
• Bloemschikker-verkoper (niveau 2)
• Verkoper winkel / detailhandel (niveau 2)

Functies die verder van je eigen functie af staan
• Verkoper detailhandel (niveau 2 / 3 / 4)
• Medewerker klantenservice (niveau 4)
• Callcenter medewerker (niveau 3 / 4)
• Accountmanager (niveau 3 / 4)

Belangrijkste vaardigheden
binnen deze functies
• Representatief
• Accuraat
• Servicegericht
• Flexibele werktijden
• In staat fysiek werk te verrichten

Veelgevraagde vaardigheden, kennis en
certificaten voor deze functies
 Digitaal vaardig
 Verkoopopleiding
 MS Office
 Trinicom
 Cursus aankomend bloemstylist

