Regioportretten Sociaal Werk
(WMD)

Toelichting en verantwoording regioportretten (dec 2017)
De informatie op de regioportretten is afkomstig van PGGM, FCB en AZWInfo. In
onderstaande verantwoording wordt per onderwerp uitgelegd waar de gegevens
vandaan komen en hoe deze zijn bewerkt.
De kaarten bevatten feitelijke informatie over werkgelegenheid over de afgelopen
jaren in Nederland t/m Q3 2017. Ook bevatten de kaarten prognoses t/m 2021,
zowel landelijk als per regio (Regio+ indeling).

Indeling kaarten
Regionale indeling
De gebruikte regionale indeling is een indeling met Regio+ gebieden. Hierbij wordt
Nederland verdeeld over 28 regio’s. De achtergrond van deze indeling en de
indeling van gemeenten in de regio’s is te vinden op www.AZWinfo.nl.

Werkgelegenheid
Werkgelegenheid landelijk
De werkgelegenheidscijfers van de branches WJK zijn afkomstig van PGGM en
bevatten t/m 2017 feitelijke gegevens uit de pensioenregistratie, uitgaande van
vaste criteria voor indeling van organisaties in de branche. De totale
werkgelegenheidscijfers voor Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang wijken
(iets) af van de cijfers op AZWInfo die op andere bronnen zijn gebaseerd.
De landelijke werkgelegenheidscijfers van de zorgbranches zijn berekend op basis
van cijfers op AZWInfo. We hebben de cijfers in FTE’s omgerekend naar
medewerkers, daarbij uitgaande van de op AZWInfo gepubliceerde deeltijdfactoren
voor cure en care.
Werkgelegenheid regionaal
De regionale werkgelegenheidscijfers zoals getoond op AZWInfo zijn gebruikt om de
landelijke cijfers over WJK van PGGM te verdelen over de 28 regio’s.
De regionale werkgelegenheidscijfers voor de zorgbranches zijn berekend op basis
van de FTE’s en deelfactoren zoals gepubliceerd op AZWInfo.
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Prognoses
Prognoses landelijk
FCB heeft voorspellingen gemaakt van de werkgelegenheid in de WJK branches van
2018 t/m 2021 op basis van verschillende bronnen, waaronder de arbeidsmarkteffectrapportage. Deze voorspellingen, die ook als basis dienen voor de FCB
sectorplannen, houden rekening met macrocijfers over bezuinigingen en
hervormingen die zijn aangekondigd voor de branche. Wat deze cijfers niet laten
zien is een verschuiving van werkgelegenheid binnen de branche die plaatsvindt
met de introductie van sociale wijkteams.
Prognoses regionaal
De landelijke prognoses zijn door vertaald naar de regio’s op basis van de regionale
werkgelegenheid in 2016 op AZWInfo. Voor alle regio’s wordt de ontwikkeling in
werkgelegenheid in elk jaar verondersteld gelijk te zijn aan het landelijk beeld. Er is
geen rekening gehouden met regionale kenmerken waardoor krimp in een regio
sterker of minder sterk zou kunnen uitpakken.
Deze cijfers zijn dus vanuit macro-brancheperspectief, om een indicatie te geven
van wat de landelijke trend betekent voor een regio. Daarbij moet opgemerkt
worden dat op het microniveau (organisatieperspectief) de werkzekerheid lager is
dan hier geschetst. De aanbestedingen van gemeenten kunnen verschuivingen
veroorzaken tussen organisaties. De verschuivingen van personeel naar bijvoorbeeld
andere organisaties, gemeenten of sociale wijkteams kunnen vele malen groter zijn
dan de uiteindelijke krimp van de branche in de regio.
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