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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.
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2 Basisjaar 2014 voor de Toekomstverkenning
De branche WMD kent grofweg drie werkvelden:
- ‘Algemeen welzijnswerk en Maatschappelijke werk en hulpverlening’1, (45.000
medewerkers);
- ‘Maatschappelijke Opvang’ (15.000 medewerkers);
- ‘Peuterspeelzaalwerk’ (8.000 medewerkers).
In 2014 werkten er ongeveer 67.900 werknemers in de branche Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening (WMD). Er werkt vooral hoger opgeleid personeel (hbo en hbo+). In de
onderstaande tabel is te zien hoe de personele verdeling in de branche anno 2014 was. De
grootste groepen bij het VVS-personeel2 zijn SPH’ers (17%), maatschappelijk werkers (17%) en
pedagogisch werkers (10%).
Tabel 1. Aantal werknemers in de branche WMD in 2014.
Aantal
3

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

578
3372
2565
382
221
11371
2397
11640
1859
6621
656
859
2630
292
877
21553
67871

%
1%
5%
4%
1%
0%
17%
4%
17%
3%
10%
1%
1%
4%
0%
1%
32%
100%

In de volgende paragrafen gaan we voor de periode 2014-2019 achtereenvolgens in op:
- Verwachte ontwikkelingen in de WMD en consequenties voor de samenstelling van het
personeel.
- Mutatie in de werkgelegenheid.
- Uitkomsten van de Toekomstverkenning. Hoe zien personeelsvraag en –aanbod eruit in
de komende jaren?
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inclusief ‘overig welzijnswerk, zoals arbeidsparticipatie en trainingen’
VVS-personeel staat voor verplegend, verzorgend en sociaal agogisch personeel.
3
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 sector, is dat
voor de komende jaren geen houdbare veronderstelling. Voor deze Toekomstverkenning is
daarom gebruik gemaakt van het oordeel van experts. In expertbijeenkomsten is aan
vertegenwoordigers uit de branche WMD 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 de vraag naar welzijnswerk en de beschikbare
middelen.
De belangrijkste ontwikkelingen die daaruit naar voren zijn gekomen zijn:
-

-

-

-

-

De welzijnsbranche wordt nu hoofdzakelijk gefinancierd door gemeenten en heeft al jaren
te maken met gemeentelijke bezuinigingen. Het budget daalt gemiddeld per jaar met 4%.
Dit verschilt echter sterk per gemeente/regio.
De verwachting van de experts is dat de regionale verschillen tussen WMD-organisaties
in de toekomst blijven bestaan of nog verder zullen groeien. Factoren en ontwikkelingen
die daarbij een rol spelen zijn onder meer de prioritering van welzijn in de gemeente, de
positie van WMD-organisaties in de gemeente, de rol van WMD-organisaties in de sociale
wijkteams en de verschillen in ondernemerschap bij WMD-organisaties.
Hoewel de bezuinigingen nog verder doorzetten zijn er ook kansen voor de WMDorganisaties, zo stellen de experts. Deze kansen liggen op een aantal terreinen:
o de verschuiving van zorg naar welzijn;
o de (mogelijk) grotere nadruk op preventie;
o de grotere overlap met andere branches in Zorg en Welzijn, waardoor de
doelgroep voor de welzijnsbranche groter wordt.
De mate waarin individuele organisaties de genoemde kansen kunnen benutten hangt af
van de opstelling van de gemeente en van de mate van ondernemerschap in WMDorganisaties zelf. Het versterken van de eigen positie, het zoeken van samenwerking met
andere partijen en het ontwikkelen van nieuw ondersteuningsaanbod is bij dit laatste van
belang.
Op brancheniveau wordt een afname van de werkgelegenheid verwacht van 10% tot 20%
in de komende 5 jaren, met uitschieters naar boven en naar beneden voor individuele
WMD-organisaties. De verwachting daarbij is dat de werkgelegenheid in 2015
grotendeels stabiel zal zijn, de grootste bezuinigingen plaatsvinden in 2016 en 2017 en
dat daarna sprake zal zijn van stabilisatie (Sectorplan FCB, 2014). Ook hier kunnen
verschillen optreden tussen de werkvelden binnen de WMD en tussen individuele WMDorganisaties.
Bij de Maatschappelijke opvang is verder van belang of zij eerste- of tweedelijns
ondersteuning bieden, in welke mate gemeenten hierin prioriteren en in welke mate de
WMD-organisaties de bezuinigingen kunnen compenseren met andere inkomsten.
Bij de peuterspeelzalen is de verwachting dat de algemene peuterspeelzalen, die niet
gericht zijn op specifieke doelgroepen, nog meer dan nu integreren met de Kinderopvang.
Bij voor- en vroegschoolse educatie geldt dit waarschijnlijk niet, omdat daar het accent in
hoge mate ligt op opvoeding. Mogelijk dat daar verbreding van doelgroepen optreedt.

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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Tabel 2. Ontwikkeling in de samenstelling van het personeelsbestand in de branche WMD 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)

69,5
30,5

72
28

100

100

0,8

0,7

4,8

4,4

3,3

3

0,6

0,5

0,4
23,6

0,4
28

17,5

20

16,8

13,4

1,6

1,5

De belangrijkste verschuivingen zijn:
- Het aandeel VVS-personeel zal licht zal stijgen ten opzichte van de ‘overige functies‘,
bijvoorbeeld management en ondersteunend personeel (toename van 69,5% naar 72% ).
- Deze toename van VVS-personeel zal naar verwachting vooral ten goede komen aan de
Sociaal Agogisch opgeleiden op niveau 6. Daarnaast zal het aandeel hbo-opgeleiden nog
verder stijgen ten opzichte van de andere groepen VVS-personeel doordat hogere eisen
worden gesteld aan de kwalificatie en competenties van het personeel in de WMD. We
schatten in dat deze stijging, als gevolg van een verschuiving, nogmaals 3 procent zal
bedragen, waardoor het aandeel Sociaal Agogisch hbo-opgeleiden stijgt van 41,1% naar
48%. De mbo- niveaus nemen dan naar rato af. Hierin zijn wel verschillen tussen regio’s
en individuele WMD-organisaties.
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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 waarin de vraag naar personeel
verschilt: “Veel vraag scenario” en “Minder vraag scenario” . 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 WMD geldt de volgende invulling van
de scenario’s:
Tabel 3. De verwachte mutatie in omvang werkgelegenheid in WMD volgens twee scenario’s in %
2015
2016
2017
2018
2019
Veel vraag scenario
0
0
0
0
0
Minder vraag scenario
-8,0
-4,0
-2,0
-1,0
-1.0

Veel vraag scenario
Het Veel vraag scenario gaat ervan uit dat er nieuwe kansen voor WMD-organisaties zijn als
gevolg van de transities. In dit scenario slagen WMD-organisaties er in nieuwe markten te
veroveren en kunnen daardoor krimp voorkomen. Organisaties passen zich aan, ze passen
nieuwe werkwijzen toe en zoeken samenwerking met andere organisaties (bijvoorbeeld in sociale
wijkteams).
Dit scenario past ook in de trendmatige ontwikkeling. We zien namelijk de daling van de
werkgelegenheid bij WMD in de loop der tijd afnemen: in 2014 is de krimp afgevlakt volgens de
jaarcijfers van PGGM.
Minder vraag scenario
Het Minder vraag scenario is bij de WMD gebaseerd op gegevens uit het Gemeentefonds
enerzijds en onderzoek naar gemeentebegrotingen anderzijds. Voor de jaren na 2017 geven
deze bronnen geen informatie en is de groei op 1% lager dan het Veel vraag scenario gesteld.
Figuur 1: Ontwikkeling werkgelegenheid WMD 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 tezamen levert dit een
verandering van de werkgelegenheid op. Vervolgens wordt per beroepsgroep de uitstroom uit en
de instroom in de sector Zorg en WJK berekend. De instroom in de sector bestaat uit instroom uit
onderwijs en vanuit elders. Dit resulteert in een vraag-aanbodverhouding per beroepsgroep.
5.2 Saldo vraag- aanbod 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 het totale aantal werknemers op niveau 3 tot en met 6, daarna
uitgesplitst voor de belangrijkste kwalificatieniveaus en richtingen.
Figuur 2. Het jaarlijkse aanbodoverschot en -tekort op niveau 3 tot en met 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 2015 het
aanbodoverschot 1.800 bedraagt is dat 3.000 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
1,2
1,8
0,8
0,5
-0,2
-0,2

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

1,5 jaar
1,2
3,0
2,6
1,3
0,3
-0,4

2 jaar
1,2
3,0
3,2
2,2
0,7
-0,2

gehele
periode
1,2
3,0
3,8
4,3
4,1
3,9

We gaan nu in op het aanbodoverschot en -tekort voor de afzonderlijke groepen. We kiezen
hierbij een breder perspectief dan de branche WMD, omdat ontwikkelingen in andere branches
ook relevant kunnen zijn.
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 recent dalende instroom in de opleidingen is
maar één factor die hierbij een rol speelt. Het
geleidelijk weer toenemen van de werkgelegenheid na een krimpperiode van een aantal jaren
speelt ook een rol. De Gehandicaptenzorg is voor deze groep een belangrijk werkterrein.
Maatschappelijk werk en dienstverlening niveau 6 in %
Van het geraamde aanbod voor de sector is 45%
afkomstig van de schoolbanken. 55% Werkt nu in
een andere bedrijfstak of heeft geen betaald werk.
Maatschappelijk Werkenden (niveau 6) zijn in veel
branches werkzaam. In het Veel vraag scenario
blijven de arbeidsaanbodoverschotten beperkt. In
het Minder vraag scenario zijn deze wel groot. Eén
en ander hangt samen met de verwachtingen in de
branche WMD waar veel maatschappelijk
werkenden actief zijn: de verschillen tussen de
scenario’s zijn in deze branche in de periode 20152017 groot.
Vanaf 2018 doet zich in beide scenario’s een
tekortschietend aanbod voor. Dit is mede het
gevolg van de recent geslonken instroom in de vierjarige opleidingen.
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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 evenwichtssituatie in
vraag en aanbod tot een arbeidsoverschot van 1.500 personen. Dit is afhankelijk van het
scenario.
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 weer in het
vak te laten herintreden (eventueel met bijscholing).
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.
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