
   Openstaande vacatures totaal per jaar in Flevoland 

    2018   2019   2020
   Afname openstaande vacatures 2e kwartaal 2018 – 2e kwartaal 2020: -15% 

FACTS & FIGURES 2020 
Arbeidsmarkt zorg en welzijn Flevoland 

Personeelstekorten en groei zorgvraag

Aanbod van personeel

Goed arbeidsperspectief

Behouden van mensen blijft uitdagend

Tekort in zorg en welzijn totaal 

Aantrekkingskracht omliggende regio’s

Top 3 vertrekredenen sector zorg en welzijn landelijk

Hoger verzuim

Instroom hbo

Instroom mbo

Werkdruk

Werkloosheid

Instroom en uitstroom

Werkgelegenheid

Opbouw beroepsbevolking

Verwacht tekort in 2018 voor 2021:

1414
mensen

Verwacht tekort in 2020 voor 2021: 

1087
mensen

Zorggebruik zal vanwege snelle bevolkingsgroei en sterke stijging aandeel 
ouderen sneller stijgen dan in de rest van Nederland. 

Aantal inwoners Flevoland groeit sneller dan rest van Nederland.

2018

411.670

42,2 jaar
2015

42,0 jaar 
2020

Aandeel 65-plussers stijgt naar verwachting 
met 88% tussen 2020 en 2050 (landelijk 41%) 

+ 2,8% t.o.v. 2018 
(+1,3% landelijk)

2015:  
32,2% 

2015:  
20,6% 

2020:  
34,5% 

2020:  
23,9% 

+88%

aantal medewerkers 
werkzaam in zorg en 
welzijn in Flevoland  
(1e kwartaal 2020)

groei aantal 
medewerkers in zorg  
& welzijn 2018-2019

+ 6,2% 30.700
van de beroepsbevolking 
is werkzaam in de zorg en 
welzijnssector (neemt komende 
jaren naar verwachting toe)

13,2%

43
9

2770

4460

42
1

37
4 -15%

Gemiddelde leeftijd werknemers zorg en welzijn Flevoland is licht gedaald.

Leefstijdsopbouw zorg en welzijn Flevoland        
Er is toename te zien in het aantal werknemers boven de 55 jaar oud.  
Daardoor kan worden verwacht dat een groot aandeel in de komende jaren 
met pensioen zal gaan.

        % onder 35         % boven 55             

Vooral de sectoren horeca, schoonmaak, detailhandel, de economisch-
administratieve sector en de uitzendbranche hebben het zwaar.

% Instroom op duaal en 
deeltijd hbo nam tussen 
2017/2018 en 2019/2020 
toe van 17.7% naar 29.6%

% Instroom op mbo BBL 
nam tussen 2017/2018 en 
2019/2020 toe van 19.2% 
naar 29.5%

personen verlaten in 2019 
een Flevolandse werkgever 
binnen zorg en welzijn

personen starten in 2019 bij 
een Flevolandse werkgever 
binnen zorg en welzijn

Aantal WW-uitkeringen in 
Flevoland (2020): +25% 
t.o.v. 2019 (landelijk 20%). 

Werkloosheidspercentage 
Flevoland in september 2020: 
3,6%. (Eind 2019: 2,8%)

+ 25% 3,6% 

33%

24%

28%

16%
Werkgever uit dezelfde branche
Uitstroom overig (bijv.  
uitkering, zzp of pensioen)
Werkgever uit andere branche
Buiten zorg en welzijn

Werkgever uit dezelfde branche
Herintreder zorg & welzijn  
(>1 jr weg)
Instromer overig  
(bijv. vanuit school)
Werkgever uit andere branche
Zij-instromer  
(van buiten zorg en welzijn)

26%

13%

14%

22%

24%

1. Loopbaanmogelijkheden

2. Uitdaging in werkzaamheden

3. Manier van werken en aansturing

18,2%

16,5%

15,2%

Als gevolg van de coronacrisis stijgt het verzuimpercentage fors: 

In het eerste kwartaal van 2020 is het hoogste verzuim 
in 17 jaar genoteerd: 6,7%6,7%

44% van de medewerkers in de zorg- en welzijnssector 
ervaart een hoge tot zeer hoge werkdruk
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992 1168 1162

0,67 tot 1,5: gemiddeld (lager dan Flevoland)

0,67 tot 1,5: gemiddeld (Flevoland)

0,67 tot 1,5: gemiddeld (hoger dan Flevoland)

1,5 tot 4,0: krap
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Groei zorgvraag

In de omliggende regio’s worden grotere tekorten verwacht dan in Flevoland. 
De verwachting is dat er vanuit de omliggende regio’s zal worden getrokken 
aan het personeel uit Flevoland om deze tekorten tegen te gaan.

Spanningsindicator

5,2%  
2e kwartaal 2019

6,1% 
2e kwartaal 2020

Groeiende instroom in zorg- en welzijnsopleidingen

2017/2018 2018/2019 2019/2020

2017/2018 2018/2019 2019/2020

+ 18% t.o.v. 2020 
(+7% landelijk)

2020

423.021
2050 (prognose)

495.700


