
 
 
 
 
 

Stand van zaken arbeidsmarkt zorg en welzijn in Flevoland 
 
Werkgelegenheid 
In het eerste kwartaal van 2019 zijn in Flevoland bijna 30.000 medewerkers actief in de sector. Dit 
betreft 15,3% van de totale beroepsbevolking. Het grootste deel daarvan (10.300 medewerkers) is 
actief binnen den VVT en nog eens 5.000 medewerkers werken in een ziekenhuis. Samen met de 
kinderopvang en de gehandicaptenzorg vormt dit driekwart van de werkgelegenheid in de sector.  
 
Figuur 1 

Figuur 1: Samenstelling zorg en welzijn (breed) naar branche in Flevoland, uitgedrukt in aantal medewerkers. 
Bron: CBS, bewerking Zowelwerk 

 
Het aantal werknemers is in het eerste kwartaal van 2019 gegroeid (+4,6%) ten opzichte van 2018. 
Het aantal medewerkers zit daarmee voor het eerst sinds jaren boven het niveau van 2013 (29.500 
medewerkers in 2019 ten opzichte van 28.200 in 2013). De werkgelegenheidsontwikkeling verschilt 
per branche. Tabel 1 geeft hiervan een overzicht.  
 
Tabel 1 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Verschil 
’18-‘19 

GGZ 1500 1500 1400 1400 1500 1600 1700 +6,3% 

Gehandicaptenzorg 3500 3000 2900 3000 3100 3200 3400 +6,3% 

Huisartsen en 
gezondheidscentra 400 500 400 500 500 500 500 0,0% 

Jeugdzorg 700 1000 900 900 900 1000 1100 +10,0% 

Kinderopvang  2900 2400 2200 2500 2700 3100 3500 +12,9% 

Overige zorg 2200 2100 2200 2300 2400 2400 2500 +4,2% 

Sociaal werk 1500 1500 1500 1600 1600 1400 1500 +7,1% 

VVT 10400 10300 9800 9100 9400 9800 10300 +5,1% 

Ziekenhuizen 5100 5100 5000 5000 5100 5200 5000 -3,8% 

Eindtotaal 28200 27400 26300 26300 27200 28200 29500 +4,6% 

Tabel 1: Ontwikkeling werkgelegenheid naar branche 2013-2019. Bron: CBS, bewerking Zowelwerk. 
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Openstaande vacatures 

Het aantal vacatures in de sector neemt toe. In 2018 zijn er volgens het UWV landelijk naar schatting 
ruim 130.000 nieuwe vacatures ontstaan in de zorg en welzijnssector. Landelijk hebben vrijwel alle 
ziekenhuizen te maken met moeilijk vervulbare vacatures. Ook in de GGZ, VVT en Gehandicaptenzorg 
ervaart een ruime meerderheid wervingsproblemen. Bij de huisartsen en gezondheidscentra is het 
aandeel werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures het meest toegenomen: van 9% in 2016 tot 
24% in 20181.  
 
Omdat naast de stijging van het aantal vacatures, ook het aantal lopende WW-Uitkeringen daalt 
neemt de krapte op de arbeidsmarkt van zorg- en welzijn langzaam toe. In tabel 2 staat de 
spanningsindicator van het UWV2 voor Nederland en Flevoland opgenomen.  
 
Tabel 2 

Tabel 2: Spanningsindicator UWV voor Flevoland en Nederland over de periode 2016-2019. Bron: UWV. 

 
In het eerste kwartaal van 2019 was de spanningsindicator voor Nederland krap, terwijl voor 
Flevoland de spanningsindicator gemiddeld is. Hier is mogelijk een (wellicht tijdelijke) impact van het 
faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen zichtbaar. Volgens het UWV spitsen de tekorten zich 
toe op zorgprofessionals niveau drie en hoger. In het hele land hebben werkgevers die op zoek zijn 
naar verzorgenden IG en (gespecialiseerd) verpleegkundigen te maken met een zeer krappe 
arbeidsmarkt.  
 
Leeftijd 
De gemiddelde leeftijd in de sector zorg en welzijn ligt begin 2019 op 42,0 jaar (landelijk 42,1 jaar), 
bijna 2 jaar hoger dan het regionale gemiddelde van 40,1 jaar3. De gemiddelde leeftijd van 
werknemers in zorg en welzijn neemt na jaren van stijging sinds 2017 weer iets af. Mogelijke 
verklaring hiervoor is de sterke groei van de werkgelegenheid, die voor een groot deel wordt 
opgevangen door jongere werknemers aan te trekken. Figuur 2 weergeeft de ontwikkeling van het 
aantal medewerkers in de leeftijdscategorieën 35+ en 35-.  
 
 
 
 
 

                                                           
1 In het voor- en najaar van 2019 voerde Zowelwerk i.s.m. Sigra een vacaturepeiling uit.Medio 2020 worden de resultaten 
van beide peilingen gedeeld.  
2 De door het UWV ontwikkelde spanningsindicator berekent de verhouding tussen het aantal kortdurend WW’ers en 
openstaande vacatures. Bij relatief veel vacatures en weinig kortdurend WW’ers spreken we van een krappe arbeidsmarkt. 
Dan is het voor werkgevers lastig om vacatures te vervullen. Als het aanbod van werkzoekenden groter is dan de vraag, is de 
arbeidsmarkt ruim. Dit maakt het voor werkzoekenden lastiger om werk te vinden 
3 Het betreft hier gemiddelde leeftijd over alle sectoren.  

  2016 2017 2018 2019 
  Spanning Typering Spanning Typering Spanning Typering Spanning Typering 

Flevoland                 
Alle beroepen 0,50 ruim 0,71 gemiddeld 1,09 gemiddeld 1,24 gemiddeld 

Zorg en welzijn  0,55 ruim 0,79 gemiddeld 1,34 gemiddeld 0,95 gemiddeld 

Nederland                  

Alle beroepen 0,66 ruim 0,93 gemiddeld 1,51 gemiddeld 1,96 krap 

Zorg en Welzijn  0,64 ruim 0,92 gemiddeld 1,43 gemiddeld 1,83 krap 



 
 
 
 
 
Figuur 2 

 
Figuur 2: Samenstelling van het aantal werknemers (in % van het totaal) naar leeftijd over de periode 2015-
2019. Bron: CBS, bewerking Zowelwerk. 

 
Duidelijk wordt dat het aandeel medewerkers jonger dan 35 jaar in de sector verhoudingsgewijs 
toeneemt: van 30,7% in 2015 naar 33,9% in 2019. Tegelijkertijd zien we dat het aandeel 
medewerkers boven de 55 jaar juist stijgt. Figuur 3 weergeeft de ontwikkeling van het aantal 
medewerkers in de leeftijdscategorieën 55+ en 55-. 
 
Figuur 3 

 
Figuur 3: Samenstelling van het aantal werknemers (in % van het totaal) naar leeftijd over de periode 2015-
2019. Bron: CBS, bewerking Zowelwerk. 

 
In eerste kwartaal van 2019 was 21,8% van de werknemers in de sector ouder dan 55 jaar, tegenover 
18,3% in 2015. In Flevoland speelt deze vergrijzing van het personeelsbestand het meest in de 
ziekenhuisbranche en in de VVT branche. Daar is ruim een kwart van de werknemers in het eerste 
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kwartaal van 2019 ouder dan 55 jaar. In de kinderopvang ligt dit percentage met 8,6% het laagst. Het 
stijgende aandeel 55-plussers betekent dat er de komende tien jaar behoorlijk wat ouderen, die 
stoppen met werken, moeten worden vervangen. 
 
Deeltijdfactor 
Over alle branches heen ligt de gemiddelde deeltijdfactor in het eerste kwartaal van 2019 op 0,67. 
D.w.z. dat medewerkers in zorg en welzijn in Flevoland gemiddeld 24,1 uur per week werken. Dit is 
gelijk aan het landelijk gemiddelde. In 2014 werkten Flevolandse medewerkers in de sector 
gemiddeld nog iets meer uren, namelijk 24,8 uur per week.  
 
Het aantal uren dat medewerkers gemiddeld werkzaam zijn verschilt per branche. Figuur 4 weergeeft 
de deeltijdfactor per branche voor Flevoland en Nederland. 
 
Figuur 4 

 
Figuur 4: Gemiddelde deeltijdfactor naar branche Nederland en Flevoland. Bron: CBS, bewerking Zowelwerk. 

 
In de jeugdzorg ligt de deeltijdfactor het hoogst (0,81). Deze ligt in Flevoland hoger dan het landelijk 
gemiddelde (0,79). In de huisartsenzorg en gezondheidscentra ligt de deeltijdfactor het laagst (0,58), 
net als in de rest van Nederland.  
 
Verzuim 
Het landelijk ziekteverzuim in de sector steeg begin 2019 tot 6,1%. Dit komt overeen met zo’n 1.275 
fulltime arbeidsplaatsen voor Flevoland. Het ziekteverzuimpercentage in zorg en welzijn ligt daarmee 
flink hoger dan het gemiddelde verzuim in Nederland. Figuur 5 geeft het landelijk verzuimpercentage 
per branche.  
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Figuur 5 

 
Figuur 5: Landelijk verzuimpercentage naar branche. Bron: Vernet, bewerking Zowelwerk. 
 

Opvallend zijn de verschillen per branche. De VVT kent het hoogste verzuimpercentage (7,3%). In de 
huisartsenzorg ligt het percentage het laagst (3,5%).  
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