de cijfers
/LAB ‘Morgen werkt het anders:
de toekomst van de arbeidsmarkT’
De komende jaren groeit in Fryslân het verschil tussen het aantal werkzoekenden
en het aantal vacatures sterk; steeds meer vacatures zullen niet kunnen worden
vervuld door het aantal werkzoekenden dat beschikbaar is. De verhouding
tussen beschikbaar werk en beschikbare werkzoekenden noemen we spanning
op de arbeidsmarkt.
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Spanning wordt gemeten als de verhoudingen tussen openstaande vacatures en mensen
die naar werk zoeken in een bepaalde sector en direct beschikbaar zijn. Is de arbeidsmarkt
voor een bepaalde sector krap, dan is er veel beschikbaar werk, maar weinig beschikbare
werkzoekenden.
spanning betreft
vooral deze sectoren

SPANNING
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Er is een groeiende spanning
in de Friese arbeidsmarkt
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Beroepsklasse
Dienstverlenende beroepen

Transport en logistiek beroepen

ICT beroepen

Zorg en welzijn beroepen
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Spanning:
Lager dan 1: zeer ruim. Tussen 1 en 2: ruim. Tussen 2 en 3: gemiddeld.
Tussen 3 en 4: krap. Hoger dan 4: zeer krap

De toenemende vergrijzing vormt een deel van het probleem:
meer oudere werknemers zullen de arbeidsmarkt verlaten,
terwijl een geringer aantal jongeren daarvoor in de plaats kan
komen. Daarnaast bepaalt de onderwijskeuze van jongeren
welke van hen geschikt zullen zijn voor de te vervullen vacatures.
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Daardoor raken instroom en uitstroom op de arbeidsmarkt
steeds meer uit balans.

De grootste problemen worden verwacht in zorg & welzijn
Aantal 55-plussers in zorg en welzijn: gemiddelde uitstroom komende 12 jaar

ZORG

welzijn
Aantal mensen die in Fryslân
in de zorg werken in 2019, ca.

4920

20500

aantal personen ouder dan 55 jaar

410

Gemiddelde uitstroom naar pensioen in de periode
2019 t/m 2031

totaal aantal werkenden in de zorg en welzijn  57000
totaal aantal personen ouder dan 55 jaar 
14045
gemiddelde uitstroom 
1170

Aantal mensen die in Fryslân
in welzijn werken in 2019, ca.

9125

36500

aantal personen ouder dan 55 jaar

760

Gemiddelde uitstroom naar pensioen in de periode
2019 t/m 2031

De oorzaak van de problemen is tweeledig:
•	door de vergrijzing neemt de uitstroom van arbeidskrachten toe
•	de instroom van adequaat opgeleide studenten/gediplomeerden
blijft achter
De oorzaak daarvan ligt in demografie,
maar ook in de keuze van onderwijs.

prognose 2022 groei van aantal banen in de sector zorg & welzijn in Fryslân

4, 5 %

Kunnen andere vaardigheden en competenties
mogelijk een deel van de oplossing vormen?
Specifieke opleidingen voor zorg & welzijn groeien weliswaar, maar niet genoeg
om de vervangingsvraag op te vangen met starters. Daarom zal er gekeken
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moeten worden naar competenties en vaardigheden die ook in de zorg & welzijn
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zonder specifieke zorgopleiding. Zo kan met gerichte scholing een slimme zij-in-

relevant zijn. Die competenties en vaardigheden zijn ook te vinden bij mensen
stroom georganiseerd worden.
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Belangrijkste kwaliteiten komende 5 jaar
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volgens 2800 ondervraagde werkgevers
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VAKTECHNISCHE KENNIS
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Verwachte MBO uitstroom
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PROBLEEMOPLOSSEND VERMOGEN

32%

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

30%

SAMENWERKEN28%

Verwachte HBO uitstroom

DIGITALE VAARDIGHEDEN

24%

AANPASSINGSVERMOGEN24%
BRON: UWV

Opleidingen

1 t/m 23 zijn Vaardigheden
1

kan reflectievaardigheden toepassen

2

kan feedbackvaardigheden toepassen

3

kan kennis van vigerende wet- en regelgeving toepassen

4

kan omgaan met beroepsethische vraagstukken

5 	heeft branchespecifieke kennis volgens de aanvullende informatie in de
verantwoordingsinformatie
6 	kan technologische hulpmiddelen en instrumenten inzetten en gebruiken,
waaronder e-health
7

kan gedragspatronen, ziektebeelden en functiestoornissen herkennen

8

kan emotionele problemen herkennen

9

kan signalen herkennen van sociale problematiek

10 kan zorg op afstand bieden
11 	kan actuele benaderingswijzen in de omgang met relevante
doelgroepen toepassen
12 	kan de (organisatiespecifieke) visie op zorg toepassen in haar
dagelijkse werkzaamheden
13 kan handelen volgens de normen voor verantwoorde zorg
14 kan hulp verlenen bij veelvoorkomende huishoudelijke ongevallen
15 kan basale financiele en administratieve gegevens registreren
16 kan voor de doelgroep relevante administratieve handelingen verrichten
17 kan bijdragen aan patientveiligheid
18 kan onderhandelmethodieken en supportmethodieken toepassen
19 kan reanimeren
20 heeft kennis van kwaliteitskaders binnen de organisatie
21 heeft kennis van ketenzorg
22 	heeft kennis van het opbouwen, onderhouden en herstellen van een
sociaal netwerk
23 kan kennis van groepsdynamica toepassen

verwachte uitstroom Zorg & welzijn opleidingen
die overlappen met verzorgende ig
Van de opleidingen MBO-verpleegkundige en Maatschappelijke zorg komen
jaarlijks tussen de 300 en 550 gediplomeerden. Naast deze starters op de
arbeidsmarkt zijn er werkenden die, vanwege hun achtergrond in deze
werkkringen, ook geschikt kunnen zijn als Verzorgende IG.
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Dossier maatschappelijke zorg

omvang van arbeidspotentieel
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Dossier MBO-verpleegkundige

aantal vacatures zorg en welzijn in
het eerste half jaar van 2021

1620

conclusie
Om het tekort aan personeel in de zorg aan te pakken, volstaat het niet om aan te kloppen bij
de daarin gespecialiseerde opleidingen. Uit de cijfers blijkt dat mensen met een achtergrond
in andere sectoren ook over kwaliteiten beschikken die ook in de zorg relevant zijn. Er is in
totaal een reservoir van 44.000 arbeidskrachten. Het loont voor de zorgsector zeer de moeite
om te onderzoeken of werven onder dit arbeidspotentieel de spanning op de arbeidsmarkt
voor zorg & welzijn kan verminderen.
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