
 
 

 

 
 

Nieuwsflits arbeidsmarkt 
Midden-Utrecht 

April 2023 

Publicatiedatum: 17 mei 2023 



 

 

 

 

 
 
Nieuwsflits arbeidsmarkt Midden-Utrecht    1 
 

Meer medewerkers in de kinderopvang zijn in  

Midden-Utrecht hard nodig 
 

Het tekort aan personeel wordt in Nederland in nagenoeg alle sectoren ervaren. Werkgevers probe-
ren op allerlei manieren tekorten aan te vullen. Eén van de manieren is om huidige werknemers 
meer uren te laten werken. Uit onderzoek is gebleken dat een aanzienlijke groep werknemers hier 
wel voor voelt, maar belemmeringen ervaart, zoals de onmogelijkheid om kinderen naar de kinder-
opvang te brengen. De kinderopvang zelf kampt eveneens met ernstige tekorten. 
 

Ook in Midden-Utrecht is er momenteel een personeelstekort in de kinderopvang en ervaren werknemers een 
hoge werkdruk. Door de Kabinetsplannen om binnen een aantal jaar voor alle werkende ouders 96% van de kin-
deropvang te vergoeden, worden deze problemen naar verwachting groter. In de toekomst kunnen de wachtlijs-
ten voor ouders verder oplopen door bijvoorbeeld de toename van het aantal geboortes de komende jaren, ter-
wijl de arbeidsmarkt voor (pedagogisch) medewerkers kinderopvang in de arbeidsmarktregio nu al zeer krap is. 
 
Oorzaken krapte  kinderopvang volgens werkgevers 

Werkgevers in de kinderopvang noemen als belangrijkste oorzaken van het personeelstekort: 

 Het ziekteverzuim van werknemers (genoemd door 67%) 

 Te weinig aanbod van geschikte kandidaten (genoemd door (66%) 
 Dat ze al voor lange tijd een tekort hebben dat ze niet hebben kunnen inlopen (genoemd door 51%) 

Oplopend tekort 
De vraag naar personeel in de kinderopvang is de afgelopen drie jaar toegenomen. De vraag (van werkgevers) 
naar personeel en het aanbod ervan, lopen daardoor steeds verder uit elkaar. De linker grafiek in onderstaande 
afbeelding toont de stijgende spanning op de arbeidsmarkt voor medewerkers in de kinderopvang in de arbeids-
marktregio Midden-Utrecht. De rechter grafiek laat zien dat in de regio Midden-Utrecht eind april 41 WW’ers met 
het beroep (pedagogisch) medewerker kinderopvang stonden ingeschreven. Dit aantal was na een periode van 
coronamaatregelen fors gezakt en ligt al meer dan anderhalf jaar rond de 40 werkzoekenden. 

 

 
 
Oriënteren op een overstap naar de kinderopvang  

De kinderopvang biedt kansen voor werkzoekenden met minder kansrijke beroepen. Een nieuwe instroom van 
mensen met de juiste kwalificaties, die niet meer in een andere sector werkzaam willen zijn, zou kunnen bijdra-
gen aan het verminderen van de tekorten in de kinderopvang. Belangrijke skills en vaardigheden die van de me-
dewerker worden gevraag zijn: 

 Het begeleiden van en aandacht hebben voor anderen 

 Goede communicatieve vaardigheden. Die zijn niet alleen nodig voor het contact met kinderen, maar ook voor de 

samenwerking met collega’s en ouders 

 Het kunnen organiseren en begeleiden van spelactiviteiten 

 Zelfstandig kunnen werken, verantwoordelijkheid nemen/dragen en creativiteit 

Hierbij kan worden gedacht aan de instroom van activiteiten-, groeps- en woonbegeleiders, verkoopmedewer-
kers detailhandel, kelners, barpersoneel, receptionisten, telefonisten en verzorgenden.  
 
UWV publiceerde onlangs een artikel over de tekorten in de kinderopvang. Dat is hier te lezen.  

Spanningsindicator (pedagogisch) medewerkers Aantal WW’ers (pedagogisch) medewerker

kinderopvang kinderopvang

Bron: UWV, spanningsindicator per kwartaal 2020-2022 Bron: UWV, WW-personen, per maand 2020 - april 2023

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/sector/sociaal-jeugd-kinderopvang/zij-instroom-oplossing-voor-personeelstekort-kinderopvang
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De investering waard 
Rachida Akani, adviseur Werkgeversdienstverlening bij het WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht, waarin UWV 
en gemeenten samenwerken, weet alles van de personeelskrapte in de kinderopvang. Ze legt uit: ‘Werving van 

zij-instromers kan zeker helpen het tekort aan mensen in de kinderopvang te verkleinen. Werkgevers zijn hier 
soms nog wat huiverig voor, omdat zij-instromers nog wel een opleiding moeten volgen (BBL-traject) en dus be-
geleiding nodig hebben. Werkgevers vinden het lastig om daar medewerkers voor vrij te maken, omdat ze al 
weinig mensen hebben. Maar het is de investering waard.’   

 
Talent 
Verder adviseert Akani werkgevers om niet alleen in te zetten op kandidaten met minimaal mbo-3 niveau (peda-
gogisch professionals). ‘Feit is dat alleen kandidaten op niveau 3 meetellen mee voor het minimale aantal peda-
gogisch professionals wat op een groep moet staan,’ zegt Akani, ‘dus die werkgeverswens heeft een reden. Maar 
die kandidaten zijn gewoon niet beschikbaar. Er is wel ander talent beschikbaar. Neem  anderstaligen. Daar zitten 

hele goede kandidaten tussen die graag als zij-instromer aan de slag willen. Die zouden na een kort scholingstra-
ject, bijvoorbeeld een taaltraject, prima als groepshulp (niveau 2) kunnen werken, en later eventueel kunnen 
doorstromen naar niveau 3, afhankelijk van wat gewenst en mogelijk is. Inzet van groepshulpen kan sowieso 
een optie zijn voor werkgevers, omdat zij pedagogisch medewerkers praktisch werk uit handen kunnen nemen 
en zo de werkdruk voor hen kunnen verlagen.’  
 
Werkzoekenden die overwegen de overstap naar de kinderopvang te maken, kunnen voor scholings- en loop-

baanadvies terecht bij het Leerwerkloket in Utrecht. 
 
 
 

 

 
 
 
  

Ontwikkeling WW-uitkeringen 

In april 2023 werden er in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht 7.148 WW-uitkeringen verstrekt, een daling van 

0,3% ten opzichte van maart 2023. In vergelijking met april 2022 was het aantal verstrekte WW-uitkeringen in Mid-

den-Utrecht met 9,9% gedaald. De daling in Nederland bedroeg in dezelfde periode -10,6%. Met name in de land-

bouw & groenvoorziening & visserij, chemische industrie en cultuur nam het aantal WW-uitkeringen bovengemiddeld 

af (> -5%) ten opzichte van maart 2023.  

https://utrecht.leerwerkloket.nl/
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
In deze nieuwsflits wordt gebruik gemaakt van cijfers over de werkloosheidsuitkeringen (WW) van UWV. Dit is in 
lijn met het gezamenlijke landelijke persbericht van CBS en UWV. Het aantal WW-uitkeringen heeft betrekking 

op ontslagwerkloosheid. De WW-cijfers geven derhalve een goed beeld van de dynamiek op de arbeidsmarkt. 
In de bijlagen treft u de WW-cijfers uitgesplitst naar de gemeenten per arbeidsmarktregio. Bijgaande tabellen 
en/of infographics zijn vrij van copyright en kunnen worden gebruikt mét bronvermelding ‘UWV’. 
 

De Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt van UWV is terug te vinden op de arbeidsmarktpagina’s van werk.nl 
in de rubriek ‘Voor de pers’. Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op werk.nl. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gea Hagen, communicatieadviseur UWV, e-mail:  
gea.hagen@uwv.nl, telefoon: 06 -  21 93 75 48. 
 
  

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/voor-de-pers/nieuwsflitsen/
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/
mailto:gea.hagen@uwv.nl
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Bijlage I Tabellen 

Tabel arbeidsmarktregio  

 
* Waarde is kleiner dan 10 

Tabel sectoren 

 

* Waarde is kleiner dan 10 

 

  

WW-Uitkeringen Stand       

huidige 

maand

Stand         

vorige 

maand

Maand 

mutatie

Stand          

vorig jaar

Jaar  

mutatie

WW-    per-

centage

Apr 2023 Maa 2023 in % Apr 2022 in % Apr 2023 < 27 jr 27-50 jr ≥ 50 jr

Nederland 156.272 158.174 -1,2% 174.811 -10,6% 1,6% 12.504 76.103 67.651

Provincie

Utrecht 11.155 11.242 -0,8% 12.539 -11,0% 1,4% 758 5.769 4.628

Arbeidsmarktregio

    Gemeenten

Midden-Utrecht 7.148 7.169 -0,3% 7.933 -9,9% 1,4% 479 3.898 2.771

Bunnik 135 135 0,0% 140 -3,6% 1,6% * 60 73

De Bilt 328 324 1,2% 370 -11,4% 1,5% * 165 155

Houten 356 362 -1,7% 420 -15,2% 1,2% 16 169 171

Ijsselstein 279 278 0,4% 327 -14,7% 1,4% 24 107 148

Lopik 63 65 -3,1% 84 -25,0% 0,7% * 25 31

Montfoort 85 81 4,9% 95 -10,5% 1,1% * 39 38

Nieuwegein 577 561 2,9% 711 -18,8% 1,6% 40 299 238

Oudewater 67 66 1,5% 74 -9,5% 1,2% * 31 34

Stichtse Vecht 544 535 1,7% 661 -17,7% 1,5% 18 253 273

Utrecht 3.290 3.336 -1,4% 3.450 -4,6% 1,5% 276 2.071 943

Utrechtse Heuvelrug 378 375 0,8% 382 -1,0% 1,5% 16 171 191

Wijk bij Duurstede 186 176 5,7% 214 -13,1% 1,4% * 80 97

Woerden 335 357 -6,2% 414 -19,1% 1,1% 26 153 156

Zeist 525 518 1,4% 591 -11,2% 1,6% 27 275 223

Leeftijd

WW-Uitkeringen Stand       

huidige 

maand

Stand        

vorige 

maand

Maand 

mutatie

Stand          

vorig jaar

Jaar  

mutatie

Apr 2023 Maa 2023 in % Apr 2022 in % 0-6 mnd 6-12 mnd ≥ 1 jr

Nederland 156.272 158.174 -1,2% 174.811 -10,6% 99.053 30.319 26.900

Provincie

Utrecht 11.155 11.242 -0,8% 12.539 -11,0% 6.908 2.277 1.970

Sector

Midden-Utrecht 7.148 7.169 -0,3% 7.933 -9,9% 4.473 1.482 1.193

Landbouw, groenvoorziening, visserij 28 32 -12,5% 24 16,7% 16 * *

Chemische industrie 66 70 -5,7% 63 4,8% 29 24 13

Metaalindustrie, installatie, voertuigen 280 284 -1,4% 355 -21,1% 151 73 56

Voeding- en genotmiddelenindustrie 127 131 -3,1% 122 4,1% 70 30 27

Overige industrie 74 71 4,2% 79 -6,3% 52 12 10

Bouw 104 108 -3,7% 135 -23,0% 62 30 12

Vervoer en logistiek 251 251 0,0% 331 -24,2% 153 46 52

Detailhandel 463 446 3,8% 542 -14,6% 308 87 68

Groothandel 563 556 1,3% 650 -13,4% 322 119 122

Horeca en catering 274 283 -3,2% 459 -40,3% 178 58 38

Bank- en verzekeringswezen 258 259 -0,4% 286 -9,8% 113 65 80

Uitzendbedrijven 822 851 -3,4% 850 -3,3% 618 128 76

Schoonmaak 114 116 -1,7% 141 -19,1% 61 29 24

Overige commerciële dienstverlening 1.884 1.860 1,3% 1.912 -1,5% 1.240 364 280

Onderwijs 399 406 -1,7% 409 -2,4% 253 90 56

Overheid 116 118 -1,7% 137 -15,3% 63 31 22

Zorg en welzijn 1.096 1.093 0,3% 1.171 -6,4% 643 247 206

Cultuur 132 140 -5,7% 155 -14,8% 90 21 21

Overig 83 81 2,5% 103 -19,4% 44 19 20

Onbekend 14 13 7,7% * - * * *

Duur uitkering
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Toelichting 

 

Over deze publicatie 
 In deze nieuwsflits wordt gebruik gemaakt van cijfers over de werkloosheidsuitkeringen (WW) van UWV. Dit is 

in lijn met het gezamenlijke landelijke persbericht van CBS en UWV. Het aantal WW-uitkeringen heeft betrek-

king op ontslagwerkloosheid. De WW-cijfers geven derhalve een goed beeld van de dynamiek op de arbeids-

markt. In de bijlage treft u de WW-cijfers uitgesplitst naar de gemeenten voor de arbeidsmarktregio. 

 

WW-uitkeringen 
 UWV geeft op basis van de Werkloosheidswet (WW) een uitkering aan werknemers die buiten hun schuld hun 

baan zijn kwijtgeraakt. Het aantal WW-uitkeringen heeft betrekking op ontslagwerkloosheid. Het aantal WW-

uitkeringen is exclusief werkloosheid als gevolg van betalingsonmacht bij faillissementen, werktijdverkorting en 

“onwerkbaar” weer. De belangrijkste redenen om een WW-uitkering te beëindigen zijn werkhervatting en het 

bereiken van de maximale uitkeringsduur. 

 

WW-percentage 

Het WW-percentage is het volume WW uitgedrukt als % van de beroepsbevolking. Deze WW-cijfers hebben 

betrekking op het aantal WW-uitkeringen, niet op het aantal personen. Het WW-percentage dient niet te wor-

den verward met het werkloosheidspercentage (CBS). De cijfers zijn in april 2021 aangepast aan de CBS-pu-

blicatie van de beroepsbevolking volgens regio-indeling Besluit Werkgebieden 2022. 
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Volg ons 

 

      
 

 

Disclaimer 

Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. 

 
 
UWV © 2023 

mailto:gea.hagen@uwv.nl
https://twitter.com/UWVnl
https://www.linkedin.com/company/uwv/
https://m.facebook.com/UWVnl/

