
Samenvatting 
arbeidsmarkt 
en corona

Er is nu een coronacrisis, die zeker wordt gevolgd door een economische 
crisis van kortere of langere duur. Of er na de huidige focus op de volks
gezondheid vooral een reactie zal volgen geënt op economisch belang of  
ook op maatschappelijk belang is een politieke keuze. Vanuit de huidige  
situatie en die mogelijke reacties is deze inventarisatie opgesteld.

Het huidige beeld

Alle takken van sociaal werk ervaren de  
impact van corona

•  Groepsactiviteiten zijn afgeschaft, verschuiving naar 
individuele hulpverlening en ondersteuning,  
vooral digitaal, telefonisch of op gepaste afstand  
(op straat).

•  Het lokale signaleringsnetwerk wordt fragieler,  
zeker als mensen digitaal niet erg actief zijn. 

•  Organisaties zetten Sociale Hulpdiensten corona op. 
•  In de wijken zijn sociaal werkers aanwezig, maar ze doen 

(bijna) geen huisbezoeken meer. 
•  Opvang daklozen kan niet goed meer in groepslocaties, 

maar er zijn geen goede alternatieven. 

Directe gevolgen

Er zijn arbeidsmarktvraagstukken over 

•  De financiering: organisaties zijn ongerust of gemeenten  
doorbetalen zoals is geadviseerd door Ministeries en VNG.

• Stijging van verzuim en werkdruk stijging. 
•  Werktijden aanpassen, reiskosten en arbeidsover

eenkomsten.
• Inwerken, begeleiden, stages.
• Zichtbaarheid van het werk valt weg.
•  Ander werk en andere omstandigheden, daarbij zijn  

andere competenties nodig.



Meer informatie

Meer weten over sociaal werk in tijden van corona? Ga naar onze website.
www.sociaalwerkwerkt.nl © Mei 2020

De toekomst

Mogelijke gevolgen voor medewerkers en 
organisaties

•  Meer vraag naar werk (bij een deel van breed welzijn en  
de maatschappelijke opvang).

•  Minder werk (maatschappelijk werk organisaties,  
peuterspeelzalen en deels breed welzijn). 

• In beide gevallen (financiële) onzekerheid. 
• Hogere werkdruk en langer durend verzuim.
• Andere manier van leiding geven nodig.
• Zorgen over flexcontracten en tijdelijke contracten.
• Geen stagiaires en geen of minder nieuwe instroom.  
•  Mantelzorgers worden zwaarder belast door het wegvallen 

van gebruikelijke zorg. 
• Er wordt een groter beroep gedaan op vrijwilligers. 
•  Economen houden rekening met een krimp van de 

economie van 7,5%, die als gevolg van overheids
maatregelen ook snel kan herstellen.
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Conclusie
 
Door corona neemt de sociale problematiek in Nederland 
toe, tegelijkertijd raken vrijwilligers en mantelzorgers 
overbelast. Het belang van sociaal werk is onomstreden, 
maar de financiering van de branche is onzeker. Het 
Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk concludeert voor de 
langere termijn dat de hogere werkdruk een risico is voor 
uitval op termijn. Daarnaast ziet het platform een uitdaging 
om in een situatie van financiële onzekerheid toch te 
blijven ontwikkelen, daarbij gaat het zowel om andere 
manieren van werken, als de ontwikkeling van  
competenties die daarbij nodig zijn.

https://www.sociaalwerk-werkt.nl/sociaal-werk-tijden-van-corona
https://www.sociaalwerk-werkt.nl
https://www.sociaalwerk-werkt.nl/nieuws/coronavirus-afspraken-en-regelingen
https://www.sociaalwerk-werkt.nl/nieuws/coronavirus-afspraken-en-regelingen
https://gupta-strategists.nl/storage/files/Gupta-Strategists-In-de-slipstream-van-de-coronacrisis.pdf
https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/april/nederlandse-economie-krimpt-dit-jaar-harder-dan-in-2009/
https://www.cpb.nl/scenarios-coronacrisis
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/onze-economie/de-nederlandse-economie/publicaties/coronavirus-en-de-effecten-op-sectoren.html
https://www.fizi.pro/publicaties/financiele-zorgthermometer/laatste-resultaten-financiele-zorgthermometer
https://www.fnv.nl/corona
https://www.cnvvakmensen.nl/themas/coronavirus
https://www.vno-ncw.nl/forum
https://www.awvn.nl/topics/coronavirus-werkgevers/
https://vng.nl/nieuws/afspraken-continuiteit-financiering-sd-uitgewerkt
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen
https://nos.nl/artikel/2330581-kabinet-eist-coronaplan-van-alle-sectoren-anders-niet-open.html

