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Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!
Dat is het idee achter de participatiesamenleving. De sector
zorg en welzijn lijkt bij uitstek geschikt om hierin het voortouw te
nemen. Maar hoe zorgen we er echt voor dat iedereen zijn of
haar talenten kan benutten?
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• Waar liggen binnen zorg en welzijn kansen op het terrein van de
inclusieve arbeidsmarkt?
• Welke kansen zijn er voor medewerkers op de MBO-niveaus 1 & 2?
• Welke goede voorbeelden zijn er? En wat kunnen we daarvan leren?
• Welke knelpunten zijn er voor het creëren van een inclusieve
arbeidsmarkt?
Waarom maakt u zich hier druk over?
Is dit uw probleem?

|4

Trends
1.
2.
3.
4.
5.

Economische groei stagneert: crisis is nog niet over, wel licht herstel
Zorg van groeisector tot 2012 to krimpsector door bezuinigingen
Krimp/vergrijzing: beroepsbevolking neemt af; we worden steeds ouder
Economische herstructurering naar meer diensten gaat door
Kennisintensivering, ICT-revolutie, opleidingsniveau stijgt: maar ook
250.000 analfabeten en 1,5 miljoen laaggeletterden
6. Banen op MBO-2/3 niveau verdwijnen door robotisering en
automatisering en komen niet weer terug
7. Toenemende mobiliteit,‘Nieuwe Werken’ (migratie, pendel en wonen)
8. Veranderende arbeidsverhoudingen (flexibiliteit, ZZP, leven lang leren)
9. Veranderende competentie-eisen  21st century skills
10. Decentralisatie van WMO en arbeidsmarktbeleid naar gemeenten
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Ontwikkeling werknemersbanen 2008-2016

Hoe staat het er voor?

Nieuwe banen: 4ekw2014-4ekw2015: + 97.000, w.v.
Zakelijke diensten (uitzendkrachten): + 85.000;
(Detail)Handel, vervoer en horeca: + 41.000;
Maar: Zorg en Welzijn: – 24.000!

Bron: UWV, 2016
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Werkloosheid per provincie | Werklozen per openstaande
2003 – 2008 – 2014 |
vacature 2014

Ontwikkeling werkloosheid 2008-2016

Flevoland

Crisis: explosieve stijging
werkloosheid juli 2011 – maart 2014!
Nu langzame daling

Fryslân

Is de crisis nu voorbij of komt er weer een nieuwe dip?
Bron: UWV, 2016
Niemand weet het!

CBS, Sociaaleconomische trends, 2015-10
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Toename lopende WW-uitkering jan 2010 – aug 2015
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Sterkste afname
van banen in de
zorg in 2015

Vooral grote stijging in de Zorg vanaf 2012
Onderwijs

Zorg

Bron: CBS, Nederland in 2015.
Bron: UWV, 2015

2013-2014: - 4.670
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Zorg is een erg
grote sector in
het Noorden.
Zijn wij vaker
ziek?

Forse afname
van 4.670 (4%)
aantal banen in
de zorg in het
Noorden van
2013-2014

- 10
- 400
- 460
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- 140

- 2.790

+ 60
- 590
- 330
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Grote verschillen
in zorgvraag
tussen gemeenten

Zorgvraag volwassen
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Er is veel te doen: 4.3 miljoen Mantelzorgers,
w.v. 730.000 meer dan 8 uur per week

Zorgvraag jeugd
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Tot 2019 vooral overschotten op de arbeidsmarkt, met
name op MBO niveau. Uitzondering: HBO Verpleegkunde
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Naar een inclusieve
arbeidsmarkt: iedereen
doet mee?
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Aantal uitkeringsgerechtigden 2002-2014: ca. 1,6 miljoen!
WIA/WAO

WW-uitkeringen
Bijstand
Wajong
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Doelgroepen
Participatiewet
Uitkeringen als % van
inwoners 15-64

Structurele trends

Doelgroep
participatiewet in het
Noorden
ca. 80.000 - 140.000

Steeds meer
flexbanen en
zzp-ers
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NARSC November 2010 | 22
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Werknemers flexibele baan
Werknemers vaste baan
Zelfstandigen zonder personeel
Zelfstandigen met personeel

Bron: CBS, Nederland in 2015.

Veel startende
zzp-ers in de
zorg, met name
door vrouwen

ZORG

Demografische trends
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Bevolkingsontwikkeling 2010-2025
Totale bevolking

Bevolkingsontwikkeling 20-64 jarigen 2012-2025

Bevolking 15-64

Groningen

Leeuwarden
Drachten

Heerenveen

Assen

Vergrijzing grotere
impact dan krimp!

Bron: CAB, 2012
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Sommige sectoren zijn zeer vergrijst!
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Meer vergrijzing in Flevoland dan in Fryslân

Vergrijzing per sector

Vergrijzing per sector
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Robotisering en
Automatisering
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Beroepen komen en gaan …

Bron: Deloitte
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Bron: Dagblad van
het Noorden,
26 november 2014
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Zorgrobots
* Huishoudrobots
* Zorgdomotica
* Til-robots
* Operatierobots
* Social robots
* Therapeutische
knuffelrobots
ofwel:
* Snoezelrobots
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Ontwikkeling werkgelegenheidsstructuur
Nederland
MBO

(CBS, statline/bewerking RUG)

Mutatie in aandelen beroepsniveaus 2003 - 2014

Noord-Nederland
MBO

Veel van de ca.1 miljoen banen in NL op MBO 2 en 3 niveau
zullen verdwijnen  startkwalificatie MBO-4?

Toenemend polatisatie: maar in Fryslân sterker dan in Flevoland
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Bron: NRC 17 mei 2014

Maakindustrie terug?
Inzetten op reshoring?

WWB
> 44

Wajong
> 21

Indicatie te creëren banen in zorg en welzijn in
Noord-Nederland in het kader van de banenafspraak
voor de Participatiewet tot 2025: ca. 2.000

WW > 38

Personen met uitkering
per 1000 v.d. bevolking 15-65 jaar
Maart 2015 Nederland
Alle grijze gemeenten doen het beter
dan Nederland gemiddeld! In het
Noorden zijn dat alleen: Ten Boer,
Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog
Aantallen in het Noorden: (NL)
WW
49.000 (430.000)
Bijstand 59.000 (488.000)
Wajong 33.000 (248.000) 1.166.00
Totaal 141.000

Bron: CBS, 2015
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Participatiewet: quotum 5%
arbeidsgehandicapten bij bedrijven
> 25 werknemers
Helpt dat?
Niet direct! Heel veel gemeenten
hebben een grotere doelgroep dan
het maximaal beschikbare aantal
quotum banen zelfs als alle
bedrijven > 25 voor 100%
meedoen!
 Hoe lossen we dat op?
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Social return?
- Bouw
- Ziekenvervoer
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Wie moet wat gaan
doen?

Tot slot:
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1. Het probleem is kwantitatief groot en kwalitatief nog groter en misschien
wel onmogelijk op te lossen op korte termijn; maar er is ook werk zat!
2. We willen het wel oplossen, maar er zijn vele praktische bezwaren
3. Over 3-5 jaar: crisis over, vergrijzing slaat toe: iedereen nodig!? Job carving
4. Maar er moet wel wat gebeuren! Zo niet: sociale uitsluiting, maatschappelijke tweedeling? Verloren generatie + failliete gemeenten
5. Wat te doen? Investeren in scholing, leerwerkplekken en banen creëren.
Minimumloon afschaffen? Basisinkomen invoeren? Met verplichting iets te
doen voor de samenleving? Anders denken over arbeid? Startkwalificatie?
6. Decentralisatie: gemeente mag ook uitkeringshoogte vast stellen?
7. Quotumregeling is zeer lastig af te dwingen! Regulier personeel ontslaan
ten faveure van arbeidsgehandicapten? Boetes opleggen? Social return?
Maar: in Duitsland is men ver gekomen, dus er kan best veel!
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Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen??
Dat is het idee achter de participatiesamenleving. De sector zorg
en welzijn lijkt bij uitstek geschikt om hierin het voortouw te nemen.
Maar hoe zorgen we er echt voor dat iedereen zijn of haar talenten
kan benutten?
• Waar liggen binnen zorg en welzijn kansen op het terrein van de
inclusieve arbeidsmarkt? Er is in ieder geval vraag in de zorg
• Welke kansen zijn er voor medewerkers op de MBO-niveaus 1 & 2?
• Welke goede voorbeelden zijn er? En wat kunnen we daarvan leren?
• Welke knelpunten zijn er voor het creëren van een inclusieve
arbeidsmarkt? Regelgeving m.b.t. werkplicht en uitkeringsrecht
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Dank voor uw aandacht
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