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Factsheet

WERKEN EN LEREN IN DE ZORG- EN WELZIJNSSECTOR

bron: ROA/AIS, 2018
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Werkenden in de zorg- en welzijnssector
geven vaker aan dat er grote of zeer grote
organisatorische ontwikkelingen in hun werk
plaatsvinden dan gemiddeld over alle sectoren.
Technologische ontwikkelingen vinden minder
vaak plaats.
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Werkenden in de sector besteedden in 2017
ongeveer 25% van hun werktijd aan taken
waarvan ze leerden.
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Slechts 8% van de banen in de sector kent een
groot automatiseringsrisico, ten opzichte van
gemiddeld 12% van de banen in
alle sectoren.
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bron: ROA LLL-Enquête, 2004-2017

In beroepen waar de kans op automatisering laag is wordt gemiddeld meer geleerd, zowel door
het volgen van cursussen en het uitvoeren van leerzame taken.
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Van de vijf grootste beroepsgroepen in de
zorg- en welzijnssector worden de meeste
knelpunten voorzien voor artsen en de minste
voor leidsters kinderopvang.
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Elke twee jaar neemt meer dan de helft van de
werkenden in de sector deel aan trainingen.

De verwachte knelpunten naar beroep zijn
groter naarmate het automatiseringsrisico
kleiner is.
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De jaarlijkse werkgelegenheidsgroei in de
zorgsector tot 2022 is beduidend hoger dan voor
de welzijnssector en voor Nederland als geheel.
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Over de data
1. Het ROA brengt het formele en informele leren in kaart aan de hand van de ROA Levenslang Leren
Enquête (ROA LLL). Deze enquête is gehouden onder een representatieve steekproef van de
Nederlandse beroepsbevolking in de jaren 2004, 2007, 2010, 2013 en 2017. De hieruit gebruikte data
hebben betrekking op personen die aangeven betaald werk te verrichten.
2. De prognosecijfers zijn afkomstig van het NRO-project Onderwijs-Arbeidsmarkt:
http://roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/?portfolio=poa-project-onderwijs-arbeidsmarkt-2
3. De verwachte knelpunten zijn bepaald volgens de Indicator Toekomstige Knelpunten naar Beroep
(ITKB). De ITKB geeft de kans weer dat de gewenste personeelssamenstelling naar opleiding binnen
beroepsgroepen gerealiseerd kan worden, rekening houdend met het verwachte aanbod per
opleiding.
4. Data over het automatiseringsrisico is afkomstig van Nedelkoska, L, & Quintini, G. (2018). Automation,
skills and training. Paris: OESO.
Contactpersonen
Didier Fouarge, d.fouarge@maastrichtuniversity.nl
Andries de Grip, a.degrip@maastrichtuniversity.nl
Deze factsheet maakt onderdeel uit van het NRO-project ‘Levenslang leren en competentieontwikkeling’
(dossiernummer 405-16-402) en het ROA-project Onderwijs-Arbeidsmarkt (dossiernummer 405-17-900).
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