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1 Doel van de Toekomstverkenning
Met het model van de Toekomstverkenning is het mogelijk ontwikkelingen die zich de komende
jaren op de arbeidsmarkt van Zorg en WJK kunnen voordoen te verkennen. We berekenen
vraag- en aanbodverhoudingen voor verplegend, verzorgend en sociaal agogisch personeel voor
de periode 2015-2019.
Met het model kunnen aannames doorgerekend worden op hun effecten. Juist nu de sector Zorg
en WJK sterk in beweging is en er nog veel onduidelijk is, is het van belang om vraag- en
aanbodverhoudingen van het personeel bij verschillende veronderstellingen in kaart te brengen.
De personeelscategorieën die gebruikt worden (de kwalificaties) sluiten aan op de opleidingen
die in het mbo en hbo actueel zijn. De uitkomsten geven een beeld van bij welke kwalificaties zich
mogelijk knelpunten op de arbeidsmarkt gaan voordoen. Organisaties kunnen hun beleid daarop
aanpassen. Ook levert dit een beeld op van de baanperspectieven bij vervolgopleidingen voor
scholieren en degenen die zich willen omscholen.
Het gehanteerde rekenmodel bevat twee componenten. Het eerste betreft het ramen van de
omvang van de toekomstige werkgelegenheid. Deze wordt vervolgens naast gegevens over inen uitstroom van personeel gebruikt om te komen tot vraag-aanbodverhoudingen voor de
onderscheiden kwalificaties. Hieronder is dit schematisch weergegeven.

2

2 Basisjaar 2014 voor de toekomstverkenning
In 2014 werkten er 75.000 werknemers in de branche, waarvan 73% VVS1-personeel.
In onderstaande tabel is te zien hoe personele verdeling in de branche anno 2014 was. De
grootste groepen bij het VVS-personeel zijn Pedagogisch werkers, niveau 4 (28%) en niveau 3
(19%) en Sociaal pedagogisch hulverleners (SPH’ers, 11%).
Tabel 1. Aantal werknemers in de branche anno 2014.
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Verpleegkundige (niveau 6 )
Verpleegkundige (niveau 4)
Verzorgende (niveau 3)
Helpende (niveau 2)
Zorghulp (niveau 1)
Sociaal pedagogische hulpverlening (niveau 6)
Pedagogiek (niveau 6)
Maatschappelijk werk en dienstverlening (niveau 6)
Culturele en maatschappelijke vorming (niveau 6)
Pedagogisch werker (niveau 4)
Sociaal cultureel werk (niveau 4)
Sociaal dienstverlener (niveau 4)
Medewerker maatschappelijke zorg (niveau 4)
Medewerker maatschappelijke zorg (niveau 3)
Pedagogisch werker (niveau 3)
Overige medewerkers
Totaal

Aantal

%

325
1129
3833
935
326
8077
2717
213
1036
20997
807
126
80
0
14043
20619
75262

0%
2%
5%
1%
0%
11%
4%
0%
1%
28%
1%
0%
0%
0%
19%
27%
100%

In de volgende paragrafen gaan we achtereenvolgens in op:
- Verwachte ontwikkelingen 2014-2019 en consequenties voor de samenstelling van het
personeel;
- Mutatie in de werkgelegenheid 2014-2019;
- Uitkomsten van de toekomstverkenning. Hoe zien personeelsvraag en –aanbod eruit in
de komende jaren?
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VVS-personeel staat voor verplegend, verzorgend en sociaal agogisch personeel.
Voor de kwalificatieniveaus sluiten we aan bij de NLQF indeling. NLQF is een overzicht van alle mogelijke
kwalificaties die in Nederland te behalen zijn. Het is gekoppeld aan het Europese EQF, zodat alle opleidingen in
Europa met elkaar vergelijkbaar zijn. Opleidingen op hbo-niveau zijn NLQF-niveau 6. Dit betekent niet dat er een
nieuw niveau bij komt. NLQF is simpelweg een nieuw ordeningssysteem dat aansluit bij de EQF, in tegenstelling tot
het oude ordeningssysteem vanuit ’Gekwalificeerd voor de toekomst (1996)’, waarin hbo’ers niveau 5 waren. Voor
de overige kwalificatieniveaus komt de NLQF-indeling overeen met de indeling in ‘oude’ niveaus. In dit rapport
gebruiken we de NLQF-indeling.
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3 Mutatie in personele samenstelling 2014-2019
In het verleden werd in het prognosemodel verondersteld dat de samenstelling van personeel niet
verandert in de tijd. Gezien de transities en transformaties die gaande zijn in de branche, is dat
voor de komende jaren geen houdbare veronderstelling. Voor deze toekomstverkenning is
daarom gebruik gemaakt van het oordeel van experts. In expertbijeenkomsten (gehouden in
december 2014) is aan vertegenwoordigers uit de branche Kinderopvang gevraagd welke
ontwikkelingen zij voorzien, welke processen hierbij een rol spelen en wat dit betekent voor de
personeelssamenstelling over vijf jaar. Dit in het licht van de ontwikkelingen in zorgvraag en
beschikbare middelen3.
De belangrijkste ontwikkelingen die daaruit naar voren zijn gekomen zijn:
-

-

Diverse bezuinigingsmaatregelen zijn de laatste jaren vanuit de overheid genomen:
verhoging van de ouderbijdrage, kinderopvanguren zijn gekoppeld aan de gewerkte uren van
de minst werkende partner, inkomensgrens voor kinderopvangtoeslag voor het eerste kind,
generieke verlaging van de toeslag voor het eerste kind.
Veel organisaties in de kinderopvang hebben al jaren te maken met krimp door een
afnemende vraag. Van 2012 naar 2013 is het aantal medewerkers afgenomen met 12,5%
(Bron: Factsheet FCB o.b.v. PGGM, 2014) en van 2013 op 2014 met ruim 13%,
De verwachting is dat de krimp nog verder zal doorzetten maar in een gematigder tempo.
Prognose van de FCB is dat tot 2017 nog geringe afname plaatsvindt, waarna stabilisatie en
zelfs lichte groei optreedt.
De economische crisis, waardoor meer mensen zelf voor hun kinderen zorgen en werkloze
kinderopvangmedewerkers gastouderbureaus opstarten blijft een rol spelen bij de
doorgaande krimp.
Door toenemende integratie van de algemene (niet voor doelgroepen bedoelde)
peuterspeelzalen met de kinderopvang, wordt de afname van werkgelegenheid in de
Kinderopvang ietwat afgezwakt.
Accent op het primaire proces leidt tot een relatieve afname van staf en overhead-functies
Er is sprake van een overschot in aanbod aan goed geschoold personeel.
Mogelijkheden en kansen en daarmee groeiende werkgelegenheid ontstaan door een
verbreding van het werkveld in de Kinderopvang naar onderwijs en welzijn:
- Toenemende integratie van kinderopvang en school (IKC’s maar ook andere vormen) zorgt
voor andere eisen aan de kinderopvangmedewerkers. Hierdoor vindt verbreding plaats in het
takenpakket van de kinderopvangmedewerkers, maar ook functiedifferentiatie komt voor.
Hierdoor lijkt niveau 4 en 6 toe te nemen ten koste van niveau 3.
- Ook vindt op sommige plaatsen integratie plaats met ‘welzijn’. Dit geldt vooral voor
dunbevolkte gebieden waar in de kleine kernen geen plek is voor een eigenstandige
Kinderopvang. Combinatie met welzijnstaken biedt dan soms uitkomst.

Op basis van de input uit de expertbijeenkomst komen we tot de volgende inschatting van de
mutatie in personele samenstelling tussen 2014 en 2019.
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Voor de Kinderopvang zijn er geen gegevens over beschikbare middelen, omdat het om een markt gaat
die slechts deels gesubsidieerd wordt.
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Tabel 2. Ontwikkeling in de samenstelling van het personeelsbestand in de Kinderopvang naar
richting en niveau in % (FTE’s)
2014
2019
VVS-personeel
Overig personeel
Totaal
Samenstelling VVS-personeel
Verpleegkundige (niveau 6)
Verpleegkundige (niveau 4)
Verzorgende (niveau 3)
Helpende (niveau 2)
Zorghulp (niveau 1)
Sociaal agogisch (niveau 6)
Maatschappelijk werk (niveau 6)
Sociaal agogisch (niveau 4)
Sociaal agogisch (niveau 3)

73,1

74,5

26,9

25,5

100

100

0,5

0,5

1,1

1

5,2

3

1,3

0

0,3

0

15,4

17,2

0,3

0,3

31

40

18,2

12,5

De belangrijkste verschuivingen zijn:
- In de samenstelling van het personeelsbestand vindt een relatieve toename plaats van
het aandeel VVS-functies ten opzichte van overig
- Daarnaast vindt een verschuiving van kwalificatieniveau 2 en 3 bij de agogische functies,
plaats, vooral naar niveau 4, maar ook naar niveau 6.
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4 Mutatie in werkgelegenheid 2014-2019
Ten behoeve van deze toekomstverkenning is het kwantitatief invullen van de ontwikkeling van
de werkgelegenheid gedaan aan de hand van twee scenario’s (Veel vraag en Minder vraag naar
personeel). De gedachte is om zo in de huidige onzekere omstandigheden te komen tot een
bandbreedte waarbinnen de werkelijkheid zich straks hoogstwaarschijnlijk zal voltrekken. Voor de
branche Kinderopvang geldt de volgende invulling van de scenario’s.
Voor de Kinderopvang zijn er gegevens van de bezuinigingen over de afgelopen jaren en over de
vraaguitval van kinderopvang (kinderopvangtoeslagcijfers van de belastingdienst). De
kinderopvang wordt deels gefinancierd vanuit de overheid en deels vanuit werkgevers en ouders.
Ontwikkelingen in de kinderopvangtoeslag hebben wel gevolgen voor de vraag, die verder door
de ontwikkeling van de economie/werkloosheid en demografische ontwikkelingen wordt
beïnvloed.
Minder vraag scenario
Het Minder vraag scenario is opgesteld op basis van een marktverwachting die door FCB is
opgesteld. Daarbij is rekening gehouden met de vraaguitval en de gevolgen van de bezuinigingen
op de kinderopvangtoeslag van de afgelopen jaren. Deze heeft geleid tot een daling van de
instroom in de kinderopvang. Door de lage instroom van baby’s daalt de vraag naar kinderopvang
nog tot en met 2016. Dan is het na-ijleffect van de bezuinigingen uitgewerkt en trekt de vraag
naar kinderopvang weer aan als gevolg van de conjuncturele ontwikkelingen.
Veel vraag scenario
In het veel vraag scenario is uitgegaan van een positievere ontwikkeling. Deze is gebaseerd op
de plannen van de Belastingdienst, waarbij er voor de Kinderopvang 250 miljoen extra
beschikbaar kan komen. Deze plannen zijn nog niet definitief, maar lijken wel door te gaan en
leveren naar schatting 7500 meer banen op dan tot nu toe wordt verwacht. Dat betekent rond
11% meer banen dan waar in het minder vraag scenario wordt gerekend. De mate waarin de
7500 extra banen wordt gerealiseerd is afhankelijk van hoe de 250 miljoen wordt aangewend
(voor lage of hoge inkomens, voorwaarden, etc).
Tabel 3. De verwachte mutatie in omvang werkgelegenheid in de Kinderopvang volgens twee
scenario’s in %
2015
2016
2017
2018
2019
Veel vraag scenario
-4
5
4
4
3
Minder vraag scenario
-5
-2
1
3
3

Van de 11% die er extra bij komt zien we nu 7procentpunt terug in 2016 3 procentpunt in 2017 en
1 procentpunt in 2018. Deze 11% is maximaal, (prijselasticiteit van de goede tijden van de
kinderopvang waarin het rijk ook investeerde in de kinderopvang) bij een lagere prijselasticiteit
(van de afgelopen jaren) komen we maar tot 6,5% extra banen.
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Figuur 1: Ontwikkeling werkgelegenheid in de Kinderopvang in fte’s (tot 2014 gebaseerd op de
werkelijkheid, daarna prognose)
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5 Uitkomsten
5.1 Vraag en aanbod aan personeel: berekeningswijze
De berekeningen van vraag en aanbod vinden per beroepsgroep plaats. Eerst wordt gekeken
naar de mutatie in werkgelegenheid als gevolg van veranderingen in het totale arbeidsvolume per
branche en de samenstelling binnen de branche. Voor alle branches samen levert dit een
verandering van de werkgelegenheid op. Vervolgens wordt per beroepsgroep de uitstroom uit de
sector Zorg en WJK en de instroom in de sector berekend. De instroom in de sector bestaat uit
instroom uit onderwijs en van elders.
Dit resulteert in een vraag aanbodverhouding per beroepsgroep.
5.2 Saldo vraag- aanbod aan personeel over de jaren 2014-2019
Hoe ziet het aanbodoverschot er de komende jaren in de twee scenario’s uit? Dit is te zien in
onderstaande figuren, eerst voor het totale aantal werknemers op niveau 3-6, daarna uitgesplitst
voor de belangrijkste kwalificatieniveaus en richtingen.
Figuur 2. Het jaarlijkse aanbodoverschot en -tekort op niveau 3-6

Hoe lang een werkzoekende zich blijft aanbieden voor bepaalde functies heeft ook invloed op de
vraag aanbodverhoudingen. In beide vraagscenario’s hebben we gegevens gepresenteerd die
uitgingen van een duur van gemiddeld een jaar. In Tabel 4 laten we zien wat het effect is
wanneer we de duur van aanbieden variëren.
We zien dat hoe lang het aanbod gestand wordt gedaan een grote invloed heeft op de hoogte
van het aanbodoverschot op enig moment. Waar bij 0,5 jaar4 aanbieden in 2016 het
aanbodoverschot 3.000 bedraagt is dat 10.200 wanneer we van twee jaar uitgaan.
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In feite gaat het dan om het aanbodoverschot van jaar x en het voorgaande jaar. Overigens geldt dat
zorgaanbieders dan ook hun vacatures zo lang aanbieden.
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Tabel 4 Het aanbodoverschot bij verschillende duur van aanbieden (x 1.000)(Minder vraag
scenario)

2014
2015
2016
2017
2018
2019

0,5 jaar
3,1
5,6
3,0
1,2
0,1
0,3

1 jaar
3,1
7,2
5,9
2,7
0,7
0,4

1,5 jaar
3,1
8,7
8,7
4,3
1,3
0,5

2 jaar
3,1
8,7
10,2
7,1
2,9
1,1

gehele
periode
3,1
8,7
11,7
13,0
13,1
13,4

We gaan nu in op het arbeidsaanbodoverschot en -tekort voor de afzonderlijke groepen. We
kiezen hierbij een breder perspectief dan de branche Kinderopvang, omdat ontwikkelingen in
andere branches ook relevant kunnen zijn.
Pedagogisch werker niveau 4 in %
Bij pedagogisch medewerkers niveau 4 doet zich de
klassieke varkenscyclus voor. Deze wordt versterkt
doordat de kinderopvang, net als veel andere branches,
in plaats van medewerkers op niveau 3 de komende jaren
vooral medewerkers op niveau 4 wil aantrekken.
Terwijl de instroom in de opleidingen de afgelopen twee
jaar omlaag gegaan is, waarschijnlijk vanwege de krimp
in de branche, verwacht vooral de Kinderopvang over
twee, drie jaar een forse groei van de werkgelegenheid.
Dit leidt tot aanbodtekorten in de jaren 2018 en 2019.
Overigens vlakken deze af wanneer het lukt om mensen
die jaren eerder uit het vak uitgestroomd zijn (eventueel
met bijscholing) weer in het vak te laten herintreden.
In de figuur gaan we er vanuit dat men zich gemiddeld
een jaar aanbiedt; hetzelfde geldt voor de openstelling
van een vacature. Wanneer we er vanuit gaan dat men
zich gedurende de gehele periode aanbiedt of een
vacature open laat staan dan gaat het om een aanbodtekort van 800 personen tot een tekort van
5.000. Dit is afhankelijk van het scenario.

Pedagogisch werker niveau 3 in %
De helft van het geraamde aanbod betreft
schoolverlaters. Ook voor deze groep geldt dat
de vraag volgens de expertgroepen de
komende jaren gering is. In de kinderopvang,
het dominante werkterrein van deze groep,
opteert men bij nieuwe instroom van personeel
vooral voor medewerkers op niveau 4.
In de figuur gaan we er vanuit dat men zich
gemiddeld een jaar aanbiedt. Wanneer we er
vanuit gaan dat men zich gedurende de gehele
periode aanbiedt dan gaat het om een
arbeidsoverschot van 11.000 tot 12.700
personen. Dit is afhankelijk van het scenario.
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Sociaal Pedagogisch Hulpverlener niveau 6 in %
Van het geraamde aanbod voor de sector is 37%
afkomstig van de schoolbanken. 63% werkt nu in
een andere bedrijfstak of heeft geen betaald werk. In
het Minder vraag scenario is er in vrijwel alle jaren
sprake van een aanbodoverschot van sociaal
pedagogische hulpverleners (niveau 6). In het Veel
vraag scenario slaat dit vanaf 2018 om in een
aanbodtekort.
In de figuur gaan we er vanuit dat men zich
gemiddeld een jaar aanbiedt. Zou dat gedurende de
gehele periode zijn dan gaat het om een
arbeidsoverschot van 600 tot 6.900 personen.
De recente dalende instroom in de opleidingen is
maar één factor die hierbij een rol speelt. Het
geleidelijk weer toenemen van de werkgelegenheid na een krimp van een aantal jaren speelt ook
een rol.
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