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Inleiding 

 

Hoe zijn vraag en aanbod in de sector zorg en welzijn op elkaar afgestemd in de provincie in Noord-

Brabant? Deze publicatie toont de belangrijke trends en ontwikkelingen: 

- de verhouding tussen vraag en aanbod, waaronder: 

o de vacatureontwikkelingen op BrabantZorg.Net; 

o het aantal WW-uitkeringen;  

o de spanningsindicator. 

- inzicht in het onbenut arbeidspotentieel. 

 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar transvorm.arbeidsmarktinbeeld.nl  

Daar vindt u meer cijfers en grafieken en thema-artikelen over de arbeidsmarkt en het onderwijs in 

Noord-Brabant en op subregionaal niveau (Midden-, Noordoost-, West- en Zuidoost-Brabant).  

1 De huidige situatie 
De krapte op de arbeidsmarkt neemt landelijk toe in diverse sectoren. Volgens het UWV ervaart één 

op de vijf – en in sommige sectoren één op de drie – werkgevers moeilijkheden vanwege een tekort 

aan personeel
1
. Dat geldt ook voor de sector zorg en welzijn. Daar blijkt landelijk voornamelijk een 

groot tekort te zijn aan verzorgend en verpleegkundig personeel. Het tekort raakt diverse branches, 

waaronder de thuiszorg, VV&T en gehandicaptenzorg. Ook in ziekenhuizen wordt het tekort gevoeld, 

voornamelijk het tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen. Hoewel er bij helpenden nog geen 

sprake is van groot tekort, verwacht het UWV meer vraag naar deze doelgroep, vanwege de tekorten 

aan andere kwalificaties
2
. Denk hierbij aan bijscholing van deze doelgroep, ofwel het opschalen naar 

helpende-plus. Verder zijn woonbegeleiders of persoonlijk begeleiders moeilijk te vinden, in het 

bijzonder de medewerkers vanaf niveau 4, voor cliënten met complexe zorgvragen of meervoudig 

gehandicapten
3
. Ook is er een landelijk tekort aan medisch specialisten; artsen voor de SEH, voor 

verstandelijk gehandicapten, klinisch geriaters en specialisten ouderengeneeskunde. Op lokaal niveau 

worden soms tekorten aan huisartsen ervaren. Ten slotte ervaart de geestelijke gezondheidszorg 

aanzienlijke tekorten aan psychiaters en GZ- en klinisch psychologen. Oorzaken voor de toenemende 

vraag naar deze doelgroepen zijn onder andere de vergrijzing van het bestaand personeelsbestand 

en het tekort aan opleidingsplekken
4
.  

 

Noord-Brabant 

De tekorten worden ook in Noord-Brabant gevoeld. Op BrabantZorg.Net plaatsen bij Transvorm 

aangesloten organisaties vacatures. Om een beeld te krijgen van de vraag op de Brabantse 

arbeidsmarkt volgen we het aantal vacatures op deze website
5
. De volgende zaken vallen daarbij op:  

 

 

 

                                                      

1
 UWV (2018). Moeilijk vervulbare vacatures: Landelijk overzicht van beroepen.  

2
 Ibidem. 

3
 Ibidem. 

4
 Ibidem. 

5
 De vacatures op BrabantZorg.Net worden wekelijks geteld. In dit rapport maken we gebruik van de 

eerste telling van elk kwartaal.  
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1.1 Vacaturegroei 

In de periode maart 2016 tot en met september 2018 is het aantal openstaande vacatures op 

BrabantZorg.Net stormachtig gegroeid van minder dan 600 tot structureel meer dan 1.400 vacatures 

in september, een groei van 166%. Medio oktober piekte het aantal zelfs tot boven de 1.500 

vacatures.
6
 De ontwikkeling van het aantal vacatures is te zien in figuur 1. 

 

 

Figuur 1: Aantal vacatures op BrabantZorg.Net geplaatst door organisaties aangesloten bij Transvorm.  
Bron: BrabantZorg.Net, oktober 2018. De vacatures betreffen telkens de laatste tellingen van het kwartaal. 
 

1.2 Vacaturegroei naar functie 

Eind september 2018 staan de meeste vacatures open voor de functie verzorgende 3/IG met een 

aandeel van 31% van alle vacatures op BrabantZorg.Net. Daarna volgen de vacatures voor mbo- en 

hbo-verpleegkundigen. 

 

Overigens is het aandeel van de vacatures voor de functie verzorgende 3/IG sinds eind september 

2016 met 9 procentpunten gedaald. De grootste stijger in deze periode is het vacatureaantal voor de 

functie helpende; deze verviervoudigde bijna van 12 naar 47 vacatures. Ook het vacatureaantal voor 

sociaal pedagogisch kwalificatieniveau 4 kende een sterke stijging van 23 naar 83 vacatures, een 

stijging van 260%. Deze functie wordt inmiddels bijna net zoveel gevraagd als de functie 

verpleegkunde kwalificatieniveau 6. 

 

 

 

 

  

                                                      

6
 Dit aantal vacatures is een onderschatting van het werkelijke aantal vacatures in onze provincie. Op 

BrabantZorg.Net plaatsen alleen bij Transvorm organisaties aangesloten vacatures. Daarbij worden 
soms meerdere medewerkers gevraagd, terwijl er slechts één vacature wordt geplaatst. In 
werkelijkheid is het aantal vacatures in zorg en welzijn in Noord-Brabant dus hoger. 
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Figuur 2 laat de ontwikkeling van de drie meest gevraagde functies zien. 

 

 
Figuur 2: Ontwikkeling meest gevraagde functies op BrabantZorg.Net.  

Bron: BrabantZorg.Net, oktober 2018. De vacatures betreffen telkens de laatste tellingen van het kwartaal. 

 

Ook andere bronnen laten een forse groei van vacatures zien. Zo blijkt uit cijfers van het CBS
7
 dat het 

aantal vacatures al vijf jaar lang elk kwartaal gestegen is. Met uitzondering van de financiële 

dienstverlening nam het aantal openstaande vacatures toe in alle sectoren. In vijf van de veertien door 

het CBS gehanteerde sectoren bereikt het aantal openstaande vacatures een recordhoogte. 

De sector zorg en welzijn telde landelijk volgens het CBS in het 2
e
 kwartaal van 2018 ruim 30.000 

vacatures, een toename van bijna 13,5% in vergelijking met het 2
e
 kwartaal van 2017

8
.  

 

1.3 Werkloosheid 

Tegelijkertijd met de stijging in het aantal vacatures, blijkt uit cijfers van het UWV
9
 dat het aantal 

personen met een WW-uitkering is gedaald. Volgens het UWV waren er in Noord-Brabant eind juli 

2018 bijna 43.000 lopende WW-uitkeringen; een afname van maar liefst 24% in vergelijking met juli 

2017. Het WW-percentage (WW uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking) in onze provincie 

bedroeg eind juli 3,2%. De cijfers van onze provincie zijn nagenoeg gelijk aan het Nederlandse 

gemiddelde.  

 

1.4 Spanningsindicator UWV 

De spanningsindicator van het UWV geeft de spanning weer tussen vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt. Deze indicator is de verhouding tussen het aantal openstaande vacatures en het aantal 

geregistreerde werkzoekenden dat direct inzetbaar is (kortdurend WW, < 6 maanden). De indicator 

geeft aan of de arbeidsmarkt in Noord-Brabant voor een bepaalde beroepsgroep ruim of krap is. De 

Spanningsindicator Arbeidsmarkt kan een getal geven tussen 0 en oneindig. Hoe 

hoger het getal, hoe hoger de spanning op de arbeidsmarkt voor werkgevers.  

 

                                                      

7
 www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/vacatures, bezoekdatum 30.08.18 

8
 CBS Statline, opgevraagd 25.09.18 

9
 UWV Regionale nieuwsflits Noord-Brabant juli 2018 
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Uit tabel 1 blijkt dat de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2018 een gemengd beeld laat zien. 

 

2e Kwartaal 2018 Spanning Typering 

Verpleegkundigen (mbo) 5,46 zeer krap 

Artsen 4,18 zeer krap 

Gespecialiseerd verpleegkundigen 4,17 zeer krap 

Medisch praktijkassistenten 2,27 krap 

Laboranten 2,15 krap 

Verzorgenden 1,87 krap 

Apothekersassistenten 1,39 gemiddeld 

Fysiotherapeuten 1,36 gemiddeld 

Medisch vakspecialisten 1,19 gemiddeld 

Psychologen en sociologen 1,12 gemiddeld 

Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders 1,04 gemiddeld 

Leidsters kinderopvang en onderwijsassistenten 0,58 ruim 

Maatschappelijk werkers 0,18 zeer ruim 

Tabel 1. Bron: arbeidsmarktcijfers.nl/spanningsindicator, bewerking Transvorm. 

 

Uit tabel 1 blijkt dat er een groot tekort is in bepaalde zorg- en welzijnsberoepen. In Noord-Brabant 

blijken er vooral tekorten aan verzorgend en verpleegkundige personeel en aan bepaalde medische 

specialismes. In het volgende hoofdstuk schenken we aandacht aan mogelijke oplossingsrichtingen 

om dit tekort aan te pakken. 

2 Oplossingsrichtingen 
Inmiddels wordt er volop actie ondernomen om evenwicht op de arbeidsmarkt te krijgen. Het ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) presenteerde in maart 2018 het landelijke 

actieprogramma Werken in de Zorg. Het doel is om te zorgen voor voldoende, maar ook goed 

toegeruste en tevreden medewerkers in zorg en welzijn aan de hand van de volgende drie actielijnen:  

 Meer kiezen voor de zorg  

 Beter leren in de zorg  

 Anders werken in de zorg 
 

De invulling van deze drie actielijnen ligt voornamelijk op regionaal niveau. Regionaal slaan 

organisaties de handen ineen om de tekorten aan te pakken, middels de Regionale Actieplannen 

Aanpak Tekorten (RAAT’s). In een RAAT staan de ambities, afspraken en acties om de personele 

tekorten binnen de sector zorg en welzijn te bestrijden. Ook in onze provincie is in elke 

arbeidsmarktregio een RAAT opgesteld
10

. Het RAAT vormt de basis voor de aanvragen vanuit zorg- 

en welzijnsorganisaties binnen het SectorplanPlus, een meerjarige subsidie waarmee werkgevers in 

zorg en welzijn een extra impuls geven aan opleidingsinspanningen die gericht zijn op: 

 instroom en opleiding van nieuw personeel;  

 opscholing van personeel, zodat ruimte ontstaat voor instroom van nieuwe mensen;  

 meer kans op werk voor werknemers voor wie ontslag dreigt; 

 het opleiden van praktijk-/werkbegeleiders. 
 

                                                      

10
 https://transvorm.org/pakketten/basisaansluiting/regionaal-actieplan-aanpak-tekorten-raat 

https://transvorm.org/pakketten/basisaansluiting/regionaal-actieplan-aanpak-tekorten-raat
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Figuur 3: Onbenut arbeidspotentieel (x1000 personen) Nederland. Bron: CBS Statline, bewerkt door Transvorm. 

Het UWV maakte een lijst aan oplossingen voor werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures. Zij 

benoemt onder andere intensiever werven, aanpassen van de functie-eisen en arbeidsvoorwaarden 

en de vraag aan personeel om meer of langer door te werken. Als deze snelle oplossingen niet 

werken, kan er nog worden gekeken naar een andere organisatie van het werk, het binden en boeien 

van medewerkers, en ten slotte ook het aanboren van nieuw talent
11

.  

 

Bij de oplossingsrichtingen hoort ook het aanspreken van het onbenut arbeidsmarktpotentieel, daarom 

diepen we dit thema hier iets verder uit. In een latere publicatie diepe we het onderwerp 

oplossingsrichtingen verder uit door aandacht te besteden aan (de voor- en nadelen) van de inzet van 

personeel uit het buitenland. 

Het onbenut arbeidspotentieel  

Het werkloosheidspercentage daalt in nagenoeg alle sectoren. In januari 2018 waren er volgens het 

CBS 380.000 werklozen in Nederland; dat komt neer op 4,2% van de beroepsbevolking
12

.  

 

Toch geeft dit lage werkloosheidscijfer maar een beperkt beeld van de krapte op de arbeidsmarkt. De 

definitie van werkloosheid volgens het CBS is: ‘Personen zonder betaald werk, die recent naar werk 

hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.’ Maar naast deze groep zijn er nog meer mensen 

die ‘wel of meer willen werken’, zij vormen samen het onbenut arbeidspotentieel. Binnen dit potentieel 

zijn vier groepen te onderscheiden; 

 

- Werklozen; mensen zonder betaald werk, die recent actief naar werk hebben gezocht én 
daarvoor op korte termijn beschikbaar zijn (in figuur 3 ‘Beschikbaar en op zoek’). 

- Mensen die op korte termijn beschikbaar zijn, maar niet recent hebben gezocht (in figuur 3 
‘Beschikbaar, maar niet op zoek’). 

- Mensen die wel hebben gezocht, maar niet op korte termijn beschikbaar zijn (in figuur 3 ‘Op 
zoek, maar niet beschikbaar’). 

- Deeltijdwerkers die meer uren willen werken dan ze nu doen en daarvoor ook op korte termijn 
beschikbaar zijn (in figuur 3 ‘Beschikbaar, wil meer uren werken’). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

11
 UWV (2018). Moeilijk vervulbare vacatures: Oplossingen uit de praktijk. Opgevraagd van: 

https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/moeilijk-vervulbare-
vacatures-oplossingen-uit-de-praktijk-juni.aspx 
12

 CBS (2018). Daling werkloosheid doorgezet in januari 2018. Opgevraagd van: https://www.cbs.nl/nl-
nl/nieuws/2018/07/daling-werkloosheid-doorgezet-in-januari-2018 

https://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/moeilijk-vervulbare-vacatures-oplossingen-uit-de-praktijk-juni.aspx
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Zoals blijkt uit figuur 3 is ook het onbenutte arbeidspotentieel landelijk gedaald. Toch bedroeg het 

onbenutte arbeidspotentieel eind 2017 nog ruim 1,3 miljoen mensen. Het grootste aandeel (34%) van 

het onbenutte arbeidspotentieel is beschikbaar en wil meer uren werken. Kort daarop volgt het 

aandeel (33%) dat beschikbaar is en op zoek naar werk, ofwel de werklozen.  

 

In het tweede kwartaal van 2018 bestond bijna een kwart van het onbenut arbeidspotentieel uit 

mensen met een opleiding in ‘gezondheidszorg en welzijn’; 15% van hen is hoogopgeleid en 8% is 

laag- of middelbaar opgeleid
13

. 

 

 

Uitdagingen 
 

De werkloosheid daalt, het aantal vacatures stijgt en de spanningsindicator laat zien dat het voor veel 

beroepsgroepen moeilijk is om vacatures te vullen. Tegelijkertijd is er nog een grote groep potentiële 

medewerkers binnen het onbenut arbeidspotentieel.  

 

Dat vormt een uitdaging voor de werkgevers in zorg- en welzijn. Welke groep werklozen is wellicht 

geïnteresseerd in een baan in zorg en welzijn, hoe bereiken we hen en hoe laten we hen kennis 

maken met de sector? Maar er zijn ook uitdagingen dichter bij huis; zijn er bijvoorbeeld medewerkers 

die al in dienst zijn en meer willen werken? Zo ja, hoeveel dan en onder welke voorwaarden? 

 

Uit het feit dat het onbenut arbeidspotentieel in afgelopen jaren is gedaald (met bijna 25% in de 

periode 2013-2017) is te concluderen dat een deel van dit potentieel inmiddels weer aan het werk is. 

Oftewel; het is mogelijk mensen uit deze doelgroep te bereiken en aan je te binden. Maar we moeten 

ook waken voor te veel optimisme. Misschien was de groep die in afgelopen jaren weer aan het werk 

is gegaan (of meer uren is gaan werken) wel de groep die het ‘gemakkelijkst bemiddelbaar’ was en is 

de groep die ‘overblijft’ een stuk moeilijker te bereiken of te voorzien van werk? 

 

Werkgevers zullen hun creativiteit moeten aanspreken om dit potentieel te bereiken en te benutten. 

Zoeken naar de perfecte kandidaat met het perfecte cv is zinloos. Pas bijvoorbeeld functies of 

werkzaamheden aan op het beschikbare potentieel in plaats van andersom. Schrik niet terug voor 

scholingstrajecten in combinatie met werk. Inspiratie is te halen uit verschillende regionaal initiatieven 

die hierop inspelen. Bijvoorbeeld door samenwerkende werkgevers in het project SwtichZ; een 

opleidingstraject met baan- en inkomensgarantie voor zij-instromers in de zorg
14

. Maar ook door 

individuele werkgevers, bijvoorbeeld bij Lunetzorg dat een versneld BBL-traject aanbiedt waarmee 

een diploma te behalen is in 18 maanden i.p.v. 36 maanden.
15

 

 

Om de groep te bereiken die meer wil werken en beschikbaar is (wellicht zijn dit wel uw huidige 

medewerkers?) is het van belang om werken beter te kunnen combineren met (mantel)zorg voor 

kinderen en zieken of met vrije tijd. Denk dus aan flexibilisering van werkroosters of maak in ieder 

geval de contractomvang, dienstplanning etc. structureel bespreekbaar in jaar- of 

functioneringsgesprekken. 

 

 

 

                                                      

13
 CBS (2018) Kwart onbenut arbeidspotentieel hoogopgeleid. Opgevraagd van https://www.cbs.nl/nl-

nl/nieuws/2018/38/kwart-onbenut-arbeidspotentieel-hoogopgeleid 
14

 https://oosterhout.nieuws.nl/nieuws/20180418/switchz-opleidingstraject-instromers-zorg/ 
15

 https://www.lunetzorg.com/actueel/een-cowboydorp-in-duizel/ 
 

https://www.lunetzorg.com/actueel/een-cowboydorp-in-duizel/

